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AMERIKOS SPAUDA v i s  
tvirčiau ragina Washingtoną 
rodyti tokį pat politini veiklu
mą kokiu šiuo momentu pasi
žymi Rusai. Teherano konfe
rencijoje, Prezidentą:; Roose
velt, premjeras Churchill ir 
Stalinas pasižadėjo patenkinti 
"pasaulio demokratinių tautų 
šeimos skirtingas sąžines iv 
troškimus", bet New York Ti
llies sako: "Ikšiam United Na* 
jĮons pasauliui neparupino vie-
Jtįingo, Įkvepiančio ir tikr6 tai
kos tikslų programo. Tai di
liausia silpnybė." 

Gyvenimo eiga šaukte šau
kia pareikšti dorą politinę ir 
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Išrinkta Lietuvių Delegacija Vykti į 
Washingtoną Lietuvos Reikalais 

KARO ŽINIOS 

Kovo 8 d. — Amerikos 
bomberiai, apie 2,000 skai
čiuje, atakavo Bėrimą tre
čiu kartu bėgyje 5 dienų, 

dvasinę vadovybę, nes žmonės į gy geromis pasekmėmis. Iš 
J"1 : to didelio skaičiaus negry-

žo 38 bomberiai ir 16 leng
vųjų lėktuvų, bet tuo tar
pu numušta 83 priešų lėk
tuvai kurie pakilo gintis. 

Dešimtys tūkstančių to
nų sprogimų- numesta ant 
jau ir taip susprogdinto 
miesto. 

Kovo 4 d. iš Vokietijos 
užpuolimo negryžo 40 IJ7 
S. lėktuvų. 

Kovo 3 d. buvo pirmuti
nis Amerikos lakūnų už
puolimas Berlino; pirm to 
Berliną atakuodavo Britų 
lakūnai. Amerikiečiai pul
dinėjo tik kitas Vokietijos 
sritis. 

Italijoje, Vokiečiai ruo-

nerimauja del Rusijos viena
šalių bandymų savaip taikin
ti gyveniman Atlanto čarterio 
it* Maskvos, Kairo ir Teherano 
konferencijų paskelbtus prin
cipus. Kur Maskvai "demo
kratija" ir "autonomoja", ten, 
pavyzdžiui, Lietuvai vergija. 
Kur Lietuvai laisvė ir nepri
klausomybė ten Maskvai "fa
šizmo pavojus". Gyvenimas 
reikalauja principus suderinti 
su darbu. 

• 
TOKIU RUDU, New York 

Times gerai sako: "Paskutinių 
dienų įvykiai verčia suabejoti 
mr Atlanto čarterio ir tų kon
ferencijų pareiškimai tebeturi 
galios, štai kodėl Amerika tu
ri būtinai pakelti nedvejojamu 
budu savo balsą ir šitą dalyką j šia dideles jiegas prieš Ali-
išaiškinti. Kitaip iš Amerikos | jantų kariuomenę esančia 
rankų iškris visa 

Nėra abejojimo, šis Ameri- j naziai pasiryžę žut-but su
kos spaudos ir visuomenės rei-1 triuškinti ten išsodintas 

tralavimas pasieks Washington į Alijantų jiegas. Vokiečiai 
tią ir ras atgarsio, štai kodėl 
taip svarbu Amerikos Lietu-

Pfilf&cleltftifjbje ant Peticijos pasijas 
manas Bradley; Aukų Lietuvoj į Reikalams 
surinkta $288.10; Parduota Bonųiuž Kelioli
ka Tūkstančiui; Daug suaukota Raudonajam 
Kryžiui. Vykdomasis Komitetas ^Pasiskirstė 
Pareigomis . . f 

.ik 

Aukokit Raudonojam Kryžiui Dabar! 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

M 

PHILADELPHIA, Pb. — Kovo 5 d. *ia 
Lietuvių Seimo išrinkto Vykdomojo Komiteto po 
iš 17 Seimo išrinktų, narių dalyvavo 14 — tai laba 
kinvs. Tas parodo kad Komiteto nariai, nežiuir 

o Amerikos 
dis. kuriame 
svarbus rei& 

t tolumo ir 
nežiūrint kad savo kaštais \yko. jų upas n#4 pasišventimas Lie
tuvos vadavimo darbui dirbti neatvėso. $ 

Jie supranta kad tai darbas ne vieno, ne tfijll ašmentt, %et 
visų, ir visi stengiasi nuoširdžiai prie to didelio darbo prisid§t. 

Dalyvavo: Adv. A. A. Olis iš Chicagos, K. SI Karpius, Dr. 
S. T. Tamošaitis ir P. J. žiuiis iš Cleveland; Vyt. Abraitis iŠ 

Jersey City, N. J.; Juozas Tysliava ir Dr. B. K. Vencius iŠ 
Brooklyn, N. Y.; Dr. M. J. Colney iš Waterhury* Conn.; Ady. 
T. J. Cabelus iš New Britain, Conn.; Adv. Antanas C. Stoknia 
iš Amsterdam, N. Y.; Adv. Nadas Rastenis ir Adv. W. F. Lau% 
kaitis iš Baltimore. Md.; Adv. M. M. klikas Ir ,Win. Paschall* 
(Poška) iš pačios Philadelphijos. 

Negalėjo pribūti tik J. J. Račiūnas iš Floridos, Dr. Jonikai-
tis iš Detroito ir Adv J. J. Grish iš Chicagos. <*•-

ftiame posėdyje galutinai pasiskirstyta Vykdomojo Komi
teto vietomis ir pareigomis, paliekant pirmininkui skirti arba 

vadovybė. Į pajūryje žemiau Romos —j rinktis iš Komiteto nariu tarpo komisijas, sub-komisijas ir de
legacijas numatytiems darbams vykdyti. 

viams dabar, tuojau, suremti 
pečius, surinkti milijonų para
šų po New Yorko Seimo nu
spręsta peticija ir tuos para
šus su atitinkama 
nusiųsti į Washington^. Dirb
kime, dirbkime, dirbkime! 

siunčia 20 divizijų kariuo
menės į tą sritį tli šiauri
nės Italijos. 

Amerikos bomberiai vi
su smarkumu atakavo Vo
kiečių valdomas sritis Ita-

delegacija jjįjoje įr pietų Prancūzijoje. 
Kitus Italijos fronte ka

ras stovi vietoje, nei viena 
puse nepasimuša pįrmvn. 

Pacifike, Amerikos ka
riuomenė atmušė Japonų 

Los 

ĮDOMUS Amerikos liberalų 
nusišpicavimas. Liberalas se
niau reiškė žmogų kuris visur 
ir visada stojo už laisvės prin-; pasikėsinimą įsiveržti 
cipą. Bet dabar tokie "libera-j Negros salon, 
lj" žurnalai kaip The Nation, 
The New Republic, ar pusiau 
komunistinis The New Masses 
rodo didelio prielankumo Mas
kvos pastangoms Lietuvos ir 
kitų mažų tautų laisvę pa
smaugti. Tokį pat neišaiški
namą prielankumą rodo ir "li
beralai" kaip Prof. Moley. 

Už Lietuvos ir kitų maių 
tautų laisvės principą 
stoja konservatai kaip New 
York Times, kaip Hearsto laik
raščiai, kaip Chicagos Trifcu-

U. S. jiegos palengva įsi
veržia į Naujos Britanijos 
salą ir artėja prie Japonų 
tvirtovės Rabaul. 

RUSAI SAKO LAIMI 
UKRAINOJE 

-1 Kovo 9 pranešimais, bol-
dabar ševikai veda atkaklų mušį 

su Vokiečiais pietvakarių 
^Ukrainoje, užėmė Černi-
Ostrov centrą, prie Ode-

ne, ar Senatorius Reynolds, ši- j sos-Lvovp geležinkelio.. 
tokia atbula ragožystė verčia Atmušdami nazių pasi-
manvti kad Amerikos "libera- r kėsinimus pulti Rusus, bol-
lų" dalis tikrenybėje yra dik- ševikai įsiveržė gilyn Len-
taturos šalininkai, kuriems nu-|kilon ir stumiasi link Ru-

. Vykdomojo Komiteto valdyba mbįnjHifi 
' ^dv. Antanas? A. Olis*;— Pirmininkas; ^ Ą 

F. Laukaitis, W. Paschall ir Juozas Tysliava •—-* vice p. 
P. J žiuris ir Vytautas Abraitis — sekretoriai; 
Dr. M. J. Coinev — Iždininkas; 
Dr. B. Iw Vencius ir A. C. Stokna iždo glohcjaL kurie 

bus ir Lietuvai Vaduoti Sąjungos ižde* gfohėjai. •• 

IiVi< Apkalbėta visi smulkus planai vykdymui Penkių >Mi!>.]onų 
Dolarių Karo Bonų vajaus tarpe Amerikos Lietuvių, ir paskiei-

SUOMIJA NESISKU
BINA PRIIMTI SO

VIETŲ IŠLYGŲ 

Suomija patiekė atsaky
mą Sovietų karo paliaubų 
išlygoms, atvirai atsisaky
dama priimti pačius svar
biausius pirmutinius tris 
punktus. 

Suomiai atsisako išpildy
ti reikalavima nutraukti 

NAZIAI RENKA 

/ 

38T LAIVŲ. Bethlehem'' 
plieno korporacija skelbia 
jog 1943 metais ji pastaty-: 
dino 380 įvairių karo laivų,; 
nuo pačių didžiųjų lėktuv
nešiu iki kroviniams laivų.. 

Lėktuvu statymas Ąmę-
rikoje šiuo laiku pasiekė' 
aukščiausi laipsnį — visoje 
šalyje bendrai jų išdirba-" 
ma po apie 350 į dieną. 

Iš Amerikoje statttų lėk
tuvų Ali j antai jau ' gavo. 
28,000, daugiausia Rusijai 

Laivų statybai sunaudo
ta visa diduma Amerikoje 
pagaminto plieno ̂ 1943 me
tais. Laivams atiteko dau
giau plieno negu kuriems 

j kitiems 
t vieną. 

darbams sudėjus Į 

I Keturi užmušta. Milan, 
| Tenn. — Karo dirbtuvėje 
j ištikus sprogimui užmušta 
t darbininkai. 

ir 

Londonas. — Pietų Vali-, 
joje sustreikavo apie 40,--
000 angliakasių protestui 

į prieš pakėlimą algų papra-
* "k&syklų " darbinini^:' 

jkams. o nepakelimą mainei 
riams. 

LIETUVIUS 

pHM^turVikit»ai tvw- .... •n.r • . 
Lietnvii: šios šalies piliečiu kad Prezidentas Roosevelt užtart 
Lietuvos neprikhuisom.v bę pneš tuos kurie grąsina jai. 

Nutarta rengti prakalbas ir masinius mitingus Lietuvių 
kolonijose, Karo Bonų pardavimui, peticijų platinimui, susipa
žinimui su tų kolonijų žymesniais Amerikiečiais. 

Paveizdan, Phil idelphijoje i Komiteto posšdį atsilankė ir 
pasakė svarbią kalbą miesto tarybos pirmininkas Mr. Gorman. 
Po pietų, masiniame mitinge kalbėjo Philadelphijos vieno dis-. . „ .AA AAft r, , 

" jjveka auie 6.0OO.OOO italų 
/ j darbininkų. Streikai visai 

.4 . 4 1,. . , . . • sulaikė darbus karo indus-Nutarta pasikviesti \ > kdomo.jo Komiteto talkininkais įvai
riu koloniiu veikėjus kurie sutiks dirbti Lietuvos labui.-

Streikai Italijoje. Šiau
rinėje Italijoje, kurią val
do Vokiečiai, pradėjo kilti 
streikai ir riaušės, kuriose 

trikto atstovas U. S. Kongrese. Abu pasireiškė už Lietuvos 
kitų mažu taulu nepriklausomybę ir teises. 

m 

OlfR iš L on doti o pane
ša kad Vokiečiai prievarta 
spiria Lietuvius vyrus sto
ti kariuomenėn ir į darbus 
Vokietijoje. 

Masiniai areštai tęsiami 
visoje šalyje ir suimtieji 
uždaromi i stovykla greta 

ryšius su Vokietija ir su-1 Kauno, iš kur jie skirstomi 
imti Suomijoj esančią Vo-!į kariuomenę arba darbus, 
kiečių kariuomenę ir lai-j To Vokiečiai grtebesi po 
vus. ^ Atsisako priimti 19401 nepavykimo suraginti Lie-
metų sienas, kurios apima 1 tuvius savanoriai stoti k»-

Vienas svarbiausių nutarimų —• išrinkta delegacija kuri 
vyks i Washington^, kaip greitai jos nariai susižinos su savo 
valstijų Senatoriais arba Kongresmanais. 

Delegacijon ineina: OLIS, LAUKAITIS, CABELUS, ŽIU
RI? P \SCH\LL. 

trijose. 
Streikai ir riaušės kelia

ma del visokių priežasčių. 

silenkimas nuogai jiegai svar
besnis dalykas negu nusilenki
mas laisvės principui. Tikrie
ji liberalai yra konservatai. n 

• 
AUKŠČIAU pasakytą pintį 

sustiprina žurnalo Colliers 
straipsnis apie Valstybės Sek
retorių Hull. Per 11 metų 
Amerikos "liberalai (Įskai
tant Amerikos komunistus ir 
musu raudonuosius) atkakliai 
puolė Sekretorių Hull del ta
riamo apsilenkimo su "libera
lizmo" principais ir; liuolankia-
vimo "fašizmui". 

Collier's straipsnis faktais 
Įrodo liberalų-komunistų poli
tinį nesusigraibymą ir kvailu
mą. Sekretorius Hull, pasiro 
do, kietai laikėsi politikos ku
ri naudinga Amerikai, kuri ga
minta ne svetur bet Amerikos 
gyvenimo. Jis tvirtai tiki kad 
žmonės teisingumą myli ir kad 

manijos sienos. 

galima pasaulyje sukurti < tei
singumu, broliškumu ir dora 
paremtą tvarką. Dalykus ži
ną Amerikos Lietuviai tvirtai 
pasitiki' Sekretorium Hull Pa
baltijo tautų laisvės klausimu. 
Jie žino kad Sekretorius Hull) 
daro viską kas galima gauti 
Pabaltijo tautoms teisingumą. 

Rusai dabar rodo daug poli
tinio veiklumo, bet p. Hull ato
stogauja Floridoje. Iš to kai 
kurie stebėtojai daro išvadą 
kad velnias ne toks baisus 
kaip piešiamas. Jei Rusų žy
giuose butų tikro pavojaus p. 
Hull neatstogautų, nes jis kie
tas ir karingas senukas, kuris 
pasauliui priminė kad už lais
vę reikia kovoti, nes jos nie
kas sidabro lėkštėje neatneš 
rankas kišenėse susikišusiems 
jiieko nedirbantiems'. 

kurios 
bolševikų užgrobtą Suomi
jos dalį. Taip pat atsisako 
tuojau grąžinti Sovietų ir 
Alijantų belaisvius karei
vius ir civilinius. 

Be to Rusai reikalauja 
Suomiją demobilizuoti visą 
savo armiją ir atlyginti 
Sovietams karo nuostolius, 
kas yra tiesiog kvaila, nes 
bolševikai padarė didesnių 
nuostolių Suomijai. 

Hitleris sakoma deda pa
stangas sulaikyti Suomiją 
nuo tarimo si su Maskva. 

riuomenėn arba į darbus. 

Del š»os delegacijos, kuris užsibrėžus svarbius reikalus at
likti Washington* ryšyje su Lietuvos nepriklausomybės by
los gynimu, visuomenė prašoma jsitėmyti štai ką: 

šios delegacijos nuvykimas dabar neišspręs, neišriš, neuž
tikrins Lietuvos nepriklausomybės likimo DABAR, tačiau tai 
bus AMERIKOS LIETUVIŲ, ŠIOS ŠALIES PILIEČIŲ BAL
SAS. PAGEIDAVIMAS, ir KLAB1N1MAS ten kur daroma ša- gesi International Harves-
lies politikos nustatymai, ko Lietuviai savo senajai tėvynei no-jt.er Co. dirbtuvėle streikas, 

ir ko nenori: bus PATIEKTAS AMERIKOS LIETUVIU pa-|av><?mes ai)ie 1000 darbinin-

Paragua.įuje, Pietų Ame
rikoj, prasidėjo darbininkų" 
štreikavimai už nustatymu 
minimum algų ir įvedimui: 
soeiaiės apdraudos.^ Val
džios uždarymas kelių uni
jų sukėlė kitų : ą darbi
ninku streiku?. 

Fort Wayne, Ind. — Bai-

LENKAI-RUSAI NE
SUSITARIA 

ŽUVO 500 KAREIVIŲ. 
Pietų Italijoje, traukiniui 
užkliuvus tunelyje, nuo du-
ių užtroško apie 500 Italų 
kareivių. Tik 61 išliko gy
vas. Ta nelaiięė skaitoma 
viena iš ypatingiausių ge
ležinkelio istorijoje. 

Iš Londono praneša kad 
\ bent koks susipratimas So

vietu su Lenkų vyriausybe 
in exile dingo — Maskva 
griežtai atmeta Lenkų siū
lymą nustatyti kad ir lai
kiną Lenkijos-Rusijos sie
ną. Rusai spiria Lenkusį 
priimti po pereito karo nu
statymą Curzono liniją, ku
rią tada Lenkai sulaužė ir 
pasigriebė daugiau sveti
mų žemių. 

Lenkai šiuo atveju netu
ri švarias rankas, tačiau ir 
dabartinis Sovietų graibs
tymas svetimų žemių tąi$> 
pat kenksmingas. 

n ir ko nenori: mis rA'iiMViAi^ A įvilki liSivitvu) pa
geidavimai kad Lietuva butų atstatyta nepriklausoma, kad ne-
hutu leista ji Rusams pavergti; bus tai AMERIKOS LIETU
VIŲ SPAUDIMAS NUSTATYMUI VIEŠOS OPINI JOS kad nie
kas neturi teisės pavergti kitas tautas, ypač ma^as, del to kad 
Amerika kam nors gelbsti savo ginklais, maistu ir kitaip. 

Toki tai darbą ši delegacija pradės Washingtone, ir tai bus 
tik vienas iš pradinių darbų kuriuos Vykdomasis Komitetas už
sibrėžęs. Toliau jis suras kitus kelius, kitus budus kaip ir kur 
prieiti ir kur Lietuvos nepriklausomybės bylą iškelti Amerikos 
.H'inii! žmonių ir politikos vadų tarpe. 

Vykdomasis Komitetas dirba išvien su Lietuvai Vaduoti Są
junga ir visos LVS gautos aukos ir Seimui susiųstos <ai>kos pa
skiriamos šitiems būtiniems darbams. • 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos išleista knyga "Timeless Lithu
ania" jau pasklido visame Washingtoae ir palengva plinta ki-
lur visur tarp žymių Amerikiečių. 

1-TOJE KARO PASKO-i Iki šios savaitės pradžios 
LOJE pereita niėnesį su J U. S. prarado Italijoje iš-

apemęs apie 
ku. Streikas 
liškas. 

buvo nelega-

Fali River, Mass. — Pa
sibaigus audėjų streikui į 
privačių savininkų rankas* 
sugrąžinta 10 audimo fab-* 
;rikų, kuriuos armija bu
vo naėmnF i savo kontrolę." 

Bulgarija, kaip iš Stock-
holmo praneša, stengiasi 
gauti Maskvos tarpininky-
stę pasitraukimui iš karo 
V okiečių pusėj e * prie ; Ali-
jantus. ? _ 

kelta $16,730,000,000, arba viso 5,060 vyrų užmuštais, 
$2,730,000,000' daugiau ne- 21,788 sužeista ir pa-
gu buvo nustatyta sukelti.! imta nelaisvėn. 

Britams nugabenta apie 
40,000 Amerikoje gamintų 
radio setų, dauguma siun
čiama sulvg lend-lease su
tarties. Tuo tarpu Ameri
koje sunku radio gauti nu
sipirkti. 

ANGLIJOJE grupė biz
nierių ir finansierių pradė
jo rūpintis apie tarybų ke
liu užvedimą taikos su Ja
ponija, neiieškant visiško 
jos sumušimo. Tačiau jų 
pastangos negauna 
rimo. 

Japonijoje pradėjo truk
ti plieno, kas sudaro sun
kumą karo ginklų gamy
boje. Prieš šį karą Japo
nai gudriai išviliojo labai 
daug senos geležies ir plie
no iš Amerikos ir prisidarę 
ginklų rjais* užpuolė mus. 

Jugoslavai pradėjo savi
tarpines tarybos, nes ikšiol 
vykstanti maišatienė ken-", 
kia Jugoslavijai atsistatyti.' 
Ten veikė ir prieš Vokie
čius kovojo Gen. Mihailo-
vic. bet Maskva įkišo ten 
komunistą Tito, kuris pa
sivadino "maršalu" ir Mas
kvos remiamas tuoj sudarė 
dešimtis tūkstančių parti
zanų. Jie kovojo ne tiktai 
prieš nazius okupantus bet 
ir prieš pačius Gen. M^ai-
lovico pati lotus fty™ 
nėjus. . 

Dabar vyksta-f Londoną 
Jugoslavijos karaliaus at
stovai ir 'Tito atstovai, jia 

I t • I 
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subendrins veikimą. 
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Detroit, Midi,, Naujienos 
PITTSBURGH 

PĮttsburghiecio Nuoti-
kiai Anglijoje 

Kandidatas Willkie 

Pittsburghietis U. S. Armi
jos saržentas, William Thomp
son, palikęs savo jauną žmo
nelę Pittsburghe, išėjęs Ameri
kos kariuomenėn, pateko Ang-
lijon, kur randasi daug kitų 
Amerikos kareivių. 

Jis ten buvodamas matyt ne-
visada prisiminė savo žmone
lę, del to kad pradėjo palaiky
ti draugiškus santikius su An
glėmis, ir vieną jų įsimylėjo. 
Kuo to laiko praėjo apie metai 
laiko, ir štai kas atsitiko: 

Pereitą savaitę paskilbo vi-
eoje Amerikoje žinia kad to 
kareivio meilužė, Nora Car
penter, pagimdė net keturis 
kudikius, kurių tėvu ji jvardi-
IIP Saržentą Thompson. 

Jis jau anksčiau rašė savo 
fltaonai j Pittsburghą kad ji 
sutiktų duoti jam divorsą, nes 
jis įsimylėjęs Į Norą, o dabar 
divorso jam tikrai prireikė, 
nes jis turės užlaikyti tą An
glę merginą ir savo keturis 
kudikius.- Jis sutinka ją ves
ti kaip tik gaus divorsą nuo 
Pittsburghietės. 

YOUNGSTOWN 
Mlftfi fAMAs juftfcdfois 

Vasario 16, mirė Tarnas Jur-
konis, ?9 metų amžiaus, ilga
metis Yongstowno gyventojas. 
Mirė savo dukters, Mrs. Rose 
Schottenberg namuose, 3209 
Kiwatha rd., prie kurios velio
nis prisilaikė per pastarus tris 
metus sirgdamas ir jos globo
jamas. 

Tarnas Jurkonis pašjo iš Mi-
zarų k., Leipalingio par., dide
lėje šeimoje iš 11 vaikų. Jo 
brolis Adomas gyvena Spring-

Kandidatas j Amerikos pre-|field> M., brolis Petras gyve-
zidentus Wendell Wrillkie pa
rodoma kalbasi su Kalifornijos 
gubernatorium Warren (deši
nėje), laike savo kelionės va
karuose. 

PHILADELPHIA 

Konferencija ir Pasek-
Šilingos Prakalbos 

(Skaitykit plačiau ant 1 p.) 
Sekmadienį, Kovo 5, Įvyko 

svarbus posėdis Amerikos Lie
tuvių Seimo išrinkto Vykdomo
jo Komiteto. Posėdnt atsilan
kė ir kalbą pasakė niiesto ta
rybos pirmininkas Gorman. 

Posėdžiai įvyko Adelphia ho-
telyje, kur apie 25 asmenys 

Gabaliausko Prietikiai J turėjo ir pietus. 
- i Iš 17 Vykdomojo 'Komiteto 

Cleveland* inarill į atvvkq 14, pa
tys veiklieji, šiame posėdyje 
Vykdomasis Komitetas pasi
skirstė pareigomis ir atliko sa
vo svarbius aptarimus Lietu
vos vadavimo reikalais. 

TEISI NASI. GaMiauskas, 
kuris ir Pittsburghe Dori gy
venti be darbo, iš kitų pinigus 
fftnkiodamas, giriasi ir melu 
teisina kas jam Clevelande at
sitiko atsilankius ten Vasario 
30 d. Tas automobilis kuriuo 
jis po Pittsburghą lankosi, 
priklausė Lietuviui kareiviui, 
kuriam Gabaliauskas ,buvo ne-
ttžmokėjęs pinigų, tik laukė 
kad tas kareivis muštuose _§u 
Japonais žutų, taip tikėjo mm 
teks veik dykai automobilis. 
Bet kaip tik Gabaliauskas nu
važiavo į Clevelandą savo biz-
peliui daryti, lyg aait nelai
mės parvažiavo iš Pacifiko sa
lty tas Lietuvis kareivis, gyvas, 
liors buvęs kelis sykius Japo
nu sužeistas. Kareivi susiti
kęs gyvą, Gabaliauskas tik pa
balo. Kareivis tuoj ir pastate 
ultimatumą, kaip Japonui: Ka
da užmokėsi man už automo
bilį? Jei neužmokėti, atsimink 
nesakysi publikai prakalbos. 

Gabaliauskas ir teisinasi, ir 
gtsiprašineja, ir žada užmokė
ti, bet niekur pinigų nesugrai-
bo ir tiek. 

Susirinkus į salę prakalboms, 
©abaliauskas apsikabinęs pra-
So to kareivio, nt<laryk man 
Sarmatos, po prakaibų užmo
kėsiu .... Bet kareU'is neti
kėjo Gabaliauskui daigiau ir 
tą dieną nuėjęs į salę .nusive
dė ir savo brolį saugoti vienas 
duris, o pats saugojo kitas du
ris, kad po prakalbų Gabaliau
skas nepaspruktų iš Qevelasu-
do. 

Prakalboms pasibaigus, pub
lika išsiskirsto, o Gabaliauskas 
dar vis salėje. Ilgokai pabu
vęs, eina sau linksmas laukan, 
nes salėje kareivio nematyt, 
tnanė gal jis užmiršo apie pi
nigus ir nuėjo su broliu na
mon. Bet kaip tik pravėrė sa
lės duris, žiuri, ant šaligatvio 
prie salės stovi pilnoje unifor
moje tas kareivis. Gabaliaus
kas staiga duris uždaro ir pa
slepia salėje. Praeina kiek lai
ko, Galialiauskas per durų lan
gai} vėl pažiūri laukan — tas 
kįireris su savo draugais vis 
dar stovi ir laukia savo pini
gų. Matyt Gabaliauskas nesi-
r^nge su kareiviu atsilyginti 
jtigu iš salės n J jo ir slapstėsi. 
O gal prašinėjo pinigų iš salė
ję rlar likusių komiteto narių, 
kad galėtų su tuo kareiviu at
silyginti. Tik paskui išdryso 

kitais iš salės išeiti ir tuoj 
ubo prie kareivio, aiškinda

masis kad tuoj išrašys čekį ir 
fttsiteis. .. . Bet ir dabar dar 
UfiCJ skolingas $20, kareivis vi-

f* POŪTIK08 C^f«8 

na Lietuvoje. 
Tarnas atvyko į Ameriką į 

Shamokin, Pa., 55 metai atgal. . 
Vėliau jis dirbo anglies kasy- kta is sių pihecig: Adv. Alex 

Sekmadienį fcovo §i Miltd- ^ ^ 
no salėje, įvyko Lithuania: 
Democratic Association meti
nis susirinkimas ir po susirin
kimo linksma pramoga. iŠ val
dybos raportų paaiškėjo jog 
šiai organizacijai pereiti metai 
buvo nelinksmi, nes mirė net 
keturi nariai ir darbuotojai. 

Šymet bus •. politinio darby 
mečio metai, nes bus renka
mas U. S. prezidentas ir šimtai 
kitii valdininkų, todėl ši Lie 
tuvių organizacija pradėjo ren
gtis išanksto. Išrinkta valdy
ba ir plačiai kalbėta ateinančių 
balsavimų reikalu ir klubo įs
teigimu: 

Valdvba šietns: mfetams išrin 

kJose Shenandoah, Pa., Pitts
burgh, ?a., ir Springfield, 111. 
Jis taipgi dirbo plieno dirbtu
vėse, o vėliau per 10 metų tu
rėjo savo biznį Youngstowne. 

Velionis paliko žmoną, Te
resę Vaivadaitę, kurią vedė 58 
itietai atgal. Jie turėjo ketu
ris vaikus; du pirmutiniai mi
rė kūdikystėje, sunus Antanas 
Ričardas mirė tik prieš tris sa
vaites pirm tėvo mirties, bū
damas 38 metų amžiaus; liko 
tik viena 'ištekėjus duktė, prie 
kurios tėvas prisilaikė. 

Tamas Jurkonis buvo labai 

Conrad, Valstijos pirmininku; 
Felix Motuzas — Detroito sky
riaus pirmininku; Frank Tho
mas ir Justinas Pilka — vi<*e 
pirmininkai; Alex Miškinis — 
užrašų raštininkas; M. L. Bal
čiūnas — finansų raštininkas; 
Jonas Zigmantas — iždininkas. 
J. Kudzius, Ą. Kizis ir J; Ma
linauskas —- direktoriai. 

Ši Demokratų organizacija 
narių skaičium nemaža, turi 
virš 200 narių* bet kapitalo 
neturi nei poros šimtų dolarių, 
todėl susirinkusieji siūlė įvai
rius planus išugdymui draugi-

MIRIMAI 
M?R| 1ŠĖIV(#A.MERIKOS- l i e t u v i a i  

'tffffiS kį^Ę iH>į$$|įi» ! s w i > v 11 < <1 • r-, »»• ' H > i i ' *  < : *  

gero budo ir mylimas visų. net|.'<>s iždo ir išplėtimui darbuo-
jo priešų. Jis biznyje turėjo «s. Daug energijos rodo at-
tokį pasisekimą kad butų . galė
jęs likti milijonierium* ;įjeigu 
nebūtų perdaug pasitikėjęs sa
vo draugams. 

t Rose Sdiottenberg. 

MASS MITINGAS MUZI-
4 KALĖJE SALĖJE 

Apie 3 vai. po pietų, Lietu
vių Muzikalėje salėje Įvyko 
masinis susirinkimas, kuriame 
kalbėjo J. Tysliava, Laukaitis, 
Kongresmanas Michael Brad
ley,1 Mr. Horan, A. A. Olis, Dr. 
Tamošaitis, P. J. žiuris ir Ju
lius Smetona. 

Kongresmanas Bradley pir
mutinis pasirašė ant peticijos 
už Lietuvos nepriklausomybę. 

Jo kalba buvo nukreipta į 
tai kad mažoms kaip ir dide
lėms tautoms turi buti pripa
žinta lygybė ir užtikrinta ne
priklausomybė, ir pareiškė vil
ti kad Amerikos vyriausybė* 
Lietuvos neapleis ir nepaves 
Sovietams pavergti. 

Atsistojimu publika pager
bė a. a. Lietuvos Prezidentą 
Antaną Smetoną, kuris Phila-
delphijoje, šioje pačioje salėje, 
kalbėjo Lapkričio 29, 1942 m 

WYOMING KLONIS 

SKRADŽION ŽEMĖS. Jer-
myn kasyklos darbininkas John 
Wazek ėjo į darbą ir staiga su 
žeme įgriuvo į kasyklas. Pra
dėjo šauktis^ pagalbos, jį išgel
bėjo kiti darbininkai %ryžda-
mi iš darbo. 

čia tokių nelauktų prajovų 
atsitinka kas savaitę. 

Plymouth kaime Įgriuvo į 
anglies kasyklą 20 namų. Su
prasit kaip namai sugadinami 
kuomet jie staiga nuslugsta Į 
žemę. Namas lieka jau nepa
taisomas ir turi buti nugriau
tas. 

VIS DAUGIAU KARO 
NELAIMIŲ 

Sužeistas kare Victor Pajau
jis iš Edwardsville, Pa. 

Paskutinius vyrus iš čia jau 
renka į kariuomenę, ima ne
žiūrint ar vedę ar ne. Kasyk-

Programą vedė LVS 7 sky- darbininkas, nors ir 
nam p.rm.mnkas ta. Pas- jejgu „8r? Uam 

užtarti kad tu reikalingas, tu-
Nienius. 

chall (Poška). Programas pra
dėta su Amerikos ir Lietuvos 
himnais. 

Apie karo bonus kalbėjo C. 
S. Cheleden, Raudonojo Kry
žiaus reikalu R. K. atstovas 
Amerikietis ir D. Klinga. 

Buvo parodyta ir Įdomios 
filmos iš Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos gyvenimo Lietu-

ri eiti ir viskas. 

• VIŠTOS vidutiniai kiauši
nių deda pavasarį tris iki pen
kių kartų daugiau negu Lap
kričio mėnesį. 

vykę iš kitų miestų piliečiai, 
J. šnyras ir A. Miškinis. 

Kaip kituose miestuose taip 
ir Detroite, Lietuviai Ameriko
niška politika rūpinasi mažai, 
nežiūrint kad musų laikraščių 
ir Įvairių seimų priimtose re
zoliucijose jau per daug metų 
raginama kad Lietuviai eitų j 
Amerikos politiką. Priežasčių 
tam yra daug: Vieniems sto
ka pažinimo Angliškos kalbos, 
kiti užaugę Lietuvoje prie Ru
sų činovnikų tvarkos nesusi-
gyyena su. "demokratija ir ne
sinaudoja Amerikoje duotomis 
piliečio teisėmis. Treti gal but 
turi supratimą ir norą politi
koje dalyvauti, bet perdaug 
užimti savo Lietuviškais rei
kalais, neturi laiko politikai. 
Ketvirti politiką smerkia ir 
sako kad politika tai politikie
rių ir melagių darbas. Tokių 
drąsuolių randasi ne tik pilko
joj minioj bet net draugijų 
bei klubų vadovybėje. Tokie 
žmonės tankiai kelia gvoltę 
del demokratijos, del laisvės 
ir kartu smerkia politiką. To
kie piliečiai nėra sąmoningi 
piliečiai; kultūringoje ir demo
kratinė ie valstybėje, kur pa
tys žmonės tyri teisę išsirinkti 
sau valdžią, negalima apsieiti 
be partijų ir be politikos. Par
tija ir politika nėra "šventoji 
teisybė", ji yra tik priemonė 
bendram žmonių susitvarky
mui. Kad ir teisingiausia ve
dama politika, visų .žmonių ne
gali patenkinti. Einant demo
kratine politika patenkinama 
tik diduma žmonių. 

25 METŲ SUK AKT© 
Kovo 4, pp. Jonas ir Jieva 

Mickevičiai minėjo savo 25 me-

. . i -j 4 - ™ i *KITŲ karo paliestų tautų 
voje ir jo laidotuves Clevelan-; sickia mjljjonus dola. 
de. Filmų tumų aiškino K., Lietuviai Amerikoje dar 
S. Karpius. nesukėlė nei $50,000 nuo 19 41 [ tų vedybinio gyvenimo sukak-

Lįetuvos vadavimo reikalams į ^ bolševikai ušpuolė 'ti. Ta proga buvo sukviesta 
ir kaštų padengimui aukų su-1 J ietuva ^ukokit Lietuvai Va-'gražus jų draugų skaiCius Į jų 
dėta $288.10, surinkta grazi1 d„0ti Saiungai. puošnius namus, Detroit Upei 
suma auku Raudonajam Kry-1 duotV bąjungai' H 

žiui ir parduota už keliolika 
tūkstančiu dolarių karo bonų. 

Daugelift nusipirko Norem'o 
knyga "Timeless Lithuania . 

Philadelpirijos Lietuviai re
tai kada mato tokių inteligen
tingų jiegų Kpkios suvažiavo 
sį kartą į šią koloniją. 

Vietinis. 

Bolševikų Vadas "Maršalas" Tito Ja&oslavijoie 

NUŽUDĖ ŽMONĄ. Washin
gton, Pa. — Angliakasis -Linn 
Stichick, 30 m. amžiaus, susi
vaidijęs su savo žmona, ją nu-
dure ir nužudė. Jis po tokio 
darbo v«Jiuu pasidavė polici
jai. 

sų pinigų iš Gabaliausko ne
gauna ir tiek. 

Clevelande Buvętf. 

Los Angeles miestfe, pasibai
gė streikas vandens ir elektros 
pajiegos darbininkų, ir šis vai
zdas parodo gryžusius prie sa
vo darbo. Streikavo apie 2,500 
viešo patarnavimo darbininkų, 
todėl Prez. Roosevelto Įsaky
mu darbus buvo užėmus ar
mija. 

pakrantėje, kur praleista visa 
naktis smagioje pp. Mickevi
čių draugijoje. 

Poni Mickevičiene yra gi
mus Westviile, 111., bet Lietu
viškai išauklėta ir darbuojasi 
Lietuvių organizacijose, taigi 
gabi ir energinga moteris; ji 
jau ir vardą gavo "didžioji biz-
nierka'', del to kad ji ką paima 
tą ir įvykdo. Ji visada pralen-
kit kitas moteris ar tai tikietų 
pardavime, ar tai aukų rinki
me. 

Todėl linkiu darbščiajai Jie» 
vai Mickevičienei ir jos vyrui 
ilgų metų ir kad jai užtektų 
tos didžios energijos kuri tąip 
reikalinga musų Lietuviškojfe 
darbuotėje. D. Reporteris. 

BALTIMORE, MD. 

UiPLUDO SVEČIAI, šiuo 
karo metu prasidėjus amunici
jos ir karo lėktuvų darbams 
čia privažiavo daugybė iš vi
sur darbininkų, bet su jais 
atsidangino ir plėšikų, del ku
rių ' tankaus plėšikavimo poli
cija pataria atsargiau jų sau
gotis. 

Prieš kelioliką dienų buvo 
juodveidžių užpultas Lietuviš 
Jonas Grebliackas. laidotojas; 
supjaustė jam šonus, bet jis 
atsigynė jų užmušdamas iš jų 
vieną; jau tas daugiau neuž-
puldinės. 

Juozo Ulevičiaus Demokratų 
Klubas matydamas reikalą pa
rinko iš savo narių 16 vyri| 
policijai padėjėjais; pats Ule^ 
vičius kapitonu, V. Narbutas 
leitenantas, ir tt. 

Policijos viršininkas tokį 
sumanymą užgyrė, sako, ku
rie iš jų bus tinkami policijos 
pareigoms gaus ir atlyginimą. 

Siuo karo metu mes turime 
valdžiai padėti tvarką palaiky
ti, kitaip esant suriku ir pa
tiems bus gyventi. 

Ant. Kurelaitis>. 

MlRi 11,700 EŠEI-
Vlį| UETUViyį 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais, mirusi* 
išeivių Lietuvių skaičius pasiek 
.aa ll,7u0 nuo Vasario mene 
sio, 1937 metų, kada Dirvoje 
pradėta mirusių Lietuvių są
rašai žymėti. Tai didelis nuo
stolis musų išeivijai, tačiau 
to nėra galima išvengti, šitie 
mirusieji daugiausia buvo ak
tyvus Lietuviškų kolonijų na
riai. Dalis miršta išsiblaškiu
sių po įvairius plačios Ameri
kos užkampius, kiti pakeitę sa
vo pavardas į svetimas, ir apie 
juos žinios Lietuvių spaudą ne
pasiekia. 

Pranešima! &pie mirusius 
Lietuvius šiame skyriuje tai^ 
pinama nemokamai. 

PETRAUSKIENĖ MA*£> N M. 
mirė Gruodžio 1^ Ladd, lit. 
(Marijamp. ap., Balbieriškio 
p., II Gudelių k.) Ameriko
je išgyveno virš 40 met j. 

KASAUSKIŠ Petras, 47 metų, 
mirė Sausio 26, Chicagoje. 
Gimęs Lenkijoje. Amerikoj 
išgyveno 31 metus. 

KUPSTIENĖ Pranė, mirė Sau
sio 22, New Britain, Conn. 
(Lazdijų par.) 

GILYS Antanas, 35 m., rtlfre 
Snusio 4, Wilkes-Barre, Pa. 

KAPERŽINSKAS Juozas, mirė 
Sausio 19, Sebastopol, Pa. 

RĖKLAITIS Mykolas, mirė 
Sausio m., Pittston, Pa. 

PETRIJKONIĘNĘ Marė,' mi-
rė Sąųsio 20, Pittston, Pa. 

GRINKEVIČIENĖ Katrė, mir3 
Sausio 5, Baltimore, Md. 

SKRABULIENĖ Viktė, mii« 
Gruod. 10, Shenandoah, Pa. 

GBIGAS Kazys, mirė Sausio 
4, Bentleyville, Pa. 

K A R V E L I E N Ė  M o r t a ,  m i r ė  
Sausio 9, Sebastopol, Pa. 

SITKUS Antanas, mirė Sausio 
9, Minersville, Pa. 

KUBILIUS Jonas, mirė Gruo
džio 10, Dayton, Ohio. 

BEIGUVIENĖ Anelė, mirė 2 
Sausio, Perth Amboy, N. J. 

BUTKUS Jurgis, mirė Sausio 
5, Forest City, Pa. 

KIBARTAS Jonas, mirė VFTS. 
mėn., Paulsboro. N. J. 

KRUŠAS Aleksandras, seno 
amžiaus, mirė Vas. 6, Chi-

* cagoj. (Raseinių ap., Šilalės 
p.. žansienų k.) Amerikoje 
išgyveno 45 metus. 

ANDRUKAITIE'NĖ MarS, 9i 
m., mirė Vas. 3, Mahanoy 
City, Pa. Amerikoj išgyve-

. no 33 metus. 
ŽUKAUSKAS Jeronimas, mirė 

Vas. 3, Shenandoah, Pa. 
LINKUS Jonas, pusamžis, mi 
* rė Sausio 29, Chicagoj. (Pa 
* ne vėžio ap.) Amerikoje M 

gyveno 43 m. 

STR1PEIKIS Jonas, 59 mlftit 
inirė Vas. 5, Chicagoj. (Tau
ragės ap., Žvingių p., Nado 
jų k.) Amerikoje išgyveno. 
40 metų. 

BALčIUNlEki Paufttil 
tadinskaitė), pu«amyė mir$ 
Sausio 29, Chicagoj. (Pane
vėžio ap., Gustainių k.) 

SČIUKIENĖ Marė Ona (Put-
rimaitė), 73 m., mirė Sau
sio 27, Whiting, Ind. (Ro
kiškio ap., Sv*dasų p.) Ame
rikoj išgyveno 37 metus. 

VAIČILAUSKIENĖ U r š u 1 3 
(Tevelaitė), pusamžė, mirė 
Sausio 31, Chicagoj. (Ma
žeikių ap., Viekšnių p.) Ame
rikoj išgyveno 29 metus. 

jŪZELIENĖ Lucija (činikai-
tė), pusamžė, mirė Sausio 
81, Chicagoj. (Panev. apsk., 
Ramygalos par., Gudelių ). 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

SAURIS Juozas, 53 m., mirė 
Sausio 29, Chicagdįfi Gim^s 
Pittsburgh, Pa. 

MERKEVIČIUS Kazys, 50 m., 
mirė Sausio 12, Hazleton, 
Pa. (Vilkaviškio Žiurių 
kaimo). 

HORBACK Agota, 52 m., mi
rė Gruodžio 31, Haverhill, 
Mass. (Vilniattt ip€d., Ran
damonių k.) 

LAPINAS Kazys, 54 m., mirė 
Gruod. 8, Athol, MašS. (Mei
lūnų k.) 

RAMANAUSKAS Kaatfs, 58 
m., mirė Liepos 10, }943> 
Hartford, Conn. (Airięįįalos 
par., Didžiulės k.) 

VARĖNAS Andrius, 88 metų, 
mirė Sausio 1, W. Frank
fort, 111. 

JAKAITIS Pranas,. 68 metų, 
mirė Sausio 3, Eaštoh, Pa. 
(Kauno aps., Skirsnemunės 
par.) 

MASLAUSKIENS Antose, ftti-
rė Sausio m., Baltimore, Md. 

ŠIMKEVIČIUS Feliksas, mirė 
Sausio m., Baltimore, Md. 

VELŽIS Vincas, mirė Sausio 
m., Baltimore, Md. \ 

KAZLAUSKAS Vincą*, !«*>« 
Vas. m., Shenandoah, Pa. : 

OLDINSKAS Alfredas, mirą 
Vasario m., Shehandoah, Pačį 

Užsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 
tėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 

paveiksluotas ir daug skelbimų. 
K»ina 50c metams. Adresas* 

Lietuvių Nauiienos 
*82 N. 6th St. Philadelphia K. Pa. 

Skelbimai "Dirvoje" 
S0c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje 
'n tai namu pardavimas, i&-

• »uomavimas, krautuvių išnuo-
lavimas ar pardavimas, pajiaS-
ijimai. padėkos laiškai, grali 
a oatalpinti šia kaina 

1 BELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VF/LMA! LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
i! 6621 EDNA AVENUE ENdicolt 170» 

\ Vidury)n matosi tas vyriokas^ Jugoslavų parįfeanų vaT 

idas, pasivadinęs ^marlaJu", Bro?, arba Tito. . .įo kepurė, 
oapuo^ta raudona žvaigžde. Jis-palaikomas , SoyiHų. .piiii-, 
^ais, tikslu užkariauti 'Jugfteiavijų. 7 

•LIEPOS mėnesį įioje la-
lyje paprastai sužeidžiama vic-
jias asmuo iš kiekvieno 15?. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIfeKAI PALENGVINSITE SAt" 
—diUO RjOUEllNliSKU įV ELMl 

131'I) L! 
(VKuumi-t Vcttnl;inuiiib virlurm-
Sarnos neveikfios, akuuda shIvq. neru tnei 

jo* - pa!<fnt{vini»ile sau šiuo moderniški 
l->udu—kramtykite ®I'"LKN-A-MIN F. -ko 
"'nų» krantoma yiinrta vidųrijis liuosuoje 
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P. J. KEJRSIS 
800 Society for Savings 1114ft. 
OFISO TĖLEKONAS: MAin 1778. 

Nortilaitff fyifciiii pirkti įminite mieste arba prienUe«Sittu«!, 
kitčb j inane, gauait pi»»ia kain.i. Taipgi gutwlt |VlŪi« 
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inas garaniuojairia. Kreipkitės i mane lelnfunu arba asmeniiR*i 

Naujoje Vietoje I 

Nikodemas A. Wllkell« j 
Laisnuotas Laidotuviu Direktor!ii« | 

r |R WWII,AMITOTOAŠ ^ 
| Šei*fti#!lifHs kambarius dt'odamc vartoti 
| , fįaujoj, mdderhihiai irengtoj nuosavioj vietoj v f> 
1 <>202-04 SITPERIOR AVE. HEnderson92fl . 



Tunil meile T.iėfuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilkslm! 

Aukos Amerikos Liet. Seimui 

Aukos Prisiųstos Laiškais, Teegramais Ir Asmeniškai įteiktos Amerikos 

Lietuvių Seime, Hotel Pennsylvania, New Yorke, Vasario 5-6 

Rinkime Milijoną Parašo! 
HUSAMS ARTĖJANT Į LIETUVĄ, 

METAS MUMS IMTIS DARBO! 

Kiti AUKAVO - PRISIDĖK 
IR TAMSTA! 

(Aukas Lietuvos vadavimo darbams siųskit* 

LIETUVAI VADUOTI 
6820 Superior Ave. 

SĄJUNGOS CENTRAS 
Cleveland 3, Ohio 

J. J. Bačiunas, Sodus, Mich., Ft. Lauder
dale, Florida $460.00 

Iš PHILADELPHIA, PA. 
Wilt. M. Paschall (aukos PhiladelphiecŠk|, 

jų vardai jau skelbti Dirvoje) 
Antanas ir Julijonas Kaniušiai 
Kazimieras žadeika 
B. Tribulas 
Krist, ir Emilija žemaičiai 
Lithuanian Republican Beneficial Club 
J. Lukas 
C. Bure 
Z. Jankauskas 
T. Lazdauskas * 
Adv. M. M. Slikes 
Antanas Dzikas 
Katrina Arlauskienė 
Edw. Milaknis 
Dr. Antanas B. Roman (Ramanauskas) 
A. Bačauskas 
P. Biržys 
A. Garliauskas 
J. Gustis 
J. Ivanauskas 
Mrs. Vincenta Jankauskas 
Mrs. Kvasauskienė 
Z. Jankauskas (LVS nari*) mokestį) 
Mrs. M. Matečiunas 
F. Matukas 
Frances Nasutavičius 
Joseph Matuloniš 
Pranas Pųfcąs 
Puteikis 
J. Rainys 
C. Roman 
P. Satinsky 
F. £imoliunas 
John Smith 
J. Streleckis 
A. Tvaranavičius 
J. Vaivada 
Kazys ir Marijona Vidikauslcai 
C. J. Stepanowicz 
A. Čebatorius. 
K. Žilinskas 
Jadvyga Sacevičius 
Aldona Grigonis 
Adomas ir Melanija Rupšiai 
Knygai Timeless Lithuania 

IS KITŲ PENNA KOLONIJŲ 

Vytautas A. Kerševičius, Scranton, Pa. 
Mr. ir Mrs. Anthony Aboyas, Scranton 
Vincas ir Mrs. Kasparavičiai, Shenan

doah, Pa. 
J. F. Stanisky, Shenandoah, Pa. 
V. V. Vaikšnoras, Shenandoah, Pa. 
B. Gramba, Ambridge, Pa. 
Andrius Anuškevičius, Donorą,- Pa. 
Jonas ir Marė Urbaitis, Donorą, Pa. 
St. Gegužis, Mahanoy City, Pa. 
Juozas Virbickas, Pittsburgh, Pa. 
Jonas ir Ona Senuliai, Pittsburgh, Pa. 
S. Bulota, New Philadelphia, Pa. 
N. N. už knygas 
Frank Mikelonis, Rome, Pa; 
Caroline Wilkitus, Olyphant, Pa. 

125.00 
100.00 

40.00 
.35.00 
25.C0 
25.00 
20.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
14.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.C0 
1.44 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
2.00 
2.00 
5.00 
8.00 
5.00 
5.C0 
l'.6o 
1.00 
3.00 
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
5.00 
5.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
9.00 

20.00 
5.00 

Antanas Galinskas, Plttston, Pa. 
Pranė Navickienė, W. Pittston, Pa. 

B CHICAGO, ILL. 

Adv. Antanas A. Olis 
Antanas Vanagaiti 
Antanas Tulys : 
Adv. Joseph J. Grish 
Dr. S. Biežis 
Mrs. Ona Apkenas 
Balys Armoška 
Juozas N. BukanHa* 
Mykolas Chapas • 
Mr. ir Mrs. V. Cukur 
Juozas Dalinkevich 
Agnės Daugėla 
Mrs. Kaz. Dezulskis 
Mrs. Petronele Diekon 
Mrs. Mildred Encheris 
Jonas Endziulis 
Petras ir Jieva Geštailtai 
Mrs. Agota Gustaitis 
Vincent Jucius 
Jaunoji Lietuva, jaunimo organizacija 
Mr. ir Mrs. Alex Kovera 
Mrs. Emilija Kučinskas 
Pranas Leleikis 
Mykolas Margis 
Jonas Matonis 
Mrs. Petronele Menzor 
Frank Navakauskas 
Viktoras ir Sophia Palecklai 
Mrs. Anna Papievis 
Dr. Petras Pikturna 
Mrs. Elizabeth Pūkas 
John M. Locaitis 
Mrs. Sofija Radavich 
Antanas Rapšvs ir šeima 
Miss Helen Rimkas 
George Rimkus ; , 
J. .M. Šaltenis- 5 
Frank Sheraeta 
Frank Smith 
Mrs. Domicėlė Sutull 
St. Rodavičius ir jo sesuo 
Aleksandra Tolvaisienė 
Petras Ūselis 
Kast. ir Emilija Vertelkai 
M. Viščiukienė 
Jonas ir Olga Višniauskai 
Joseph Wm. Zolpe 
Antanas Zube' 
Teisėjas John T. Zuris . ' 
Anast. Valančius ir Kasparas Yuodelk 
A. J. Žvirblis 
Antanas Susas 
T. Brazis, Cicero 
Raudonosios Rožės Klubo valdyba, Cicero 
Petras Palulis, Cicero 
Pranas ir Agota Stanish, Cicero 
Mike Cizas, Harrisburg, 111. 
K. Tumosa, E. St. Louis, HI. 

5.00 
1.00 

$100.0Q 
50.00 
50.00 
35.00 
25.00 

1.00 
5.00 
5.00 
6100 
6.00 
5.00 

10.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 

10.C0 
2X0 
5.C0 

16.0 
5.00 
8. 
2.00 
5.00 
1.0: 

10.0^ 
6.00 

15.00 
5.00 
5.00 
5.^ 
5.0^ 
5.0 

20.0" 
2.5 
5.0? 
5.0r 

5.00 
5.0P 
5.C 

5.0 ~ 
10.00 

5.00 
2.00 

10.00 
10.00 
10.0" 
50° 

10.0 
2.00 
5.00 
5.00 
12.0" 
10.0" 

5.0 
3.*" 
5.0" 

Peticija, kurią išleidžia į Amerikos visuomenę 
Amerikos Lietuvių Seimo nutarimu, Vykdomasis Ko
mitetas, atsišaukia j Amerikos Vyriausybę, ištikimi! 
Amerikos piliečių Lietuvių vardu, kurie ištikimai dir
ba karo dirbtuvėse, ir kurių vaikų tūkstančiai randa* 
si karo frontuose ginkluotose jiegose, kovojanti už 
žmonijos išlaisvinimą sulyg Atlanto Čarteryje išdės
tytų principų, kad neleistų Rusams sunaikinti Lietu
vos nepriklausomybę. 
* Peticija išreiškia pasitikėiimą kad Amerikos val
džia prisilaikys Atlanto Čarterio. kuris apima šios ša
lies ir visuomenės karo ir taikos tikslus. 

Peticija pareiškia ir Lietuvių pasigerėjimą išna-
šumu ir narsumu Rusijos žmonių, kurie parodė nepa
prastą drąsą savo šalies apgynime, TAČIAU prime
na Rusams kad ir Lietuviai kariauja už liuosybę ir 
todėl jie yra nustebinti Sovietų Rusijos pareikštais už
simojimais atimti Lietuvai los laisve ^ iv nepriklauso
mybę. Tokiu budu, ši Peticra kreipiasi j Amerikos 
Prezidentą kad jis naudotu giro jtaka i Sovietų Ru
sijos vyriausybę primenant 'ai kad ii išpiHytu savo 
«?u Lietuva pasirašytas ir tebekeikiančias rutnrtis! 

Peticijo'e reikia rinkti ir priimti parašus kiekvie
no ir visų kas tik yra Amerikos pilietis — ne tik vien 
Lietuvių — kurie sutinka ir prašo kad A^e^kos vy
riausybė užstotų Lietuvos la:sve r>ries Skietus ir 
karl pasirūpintų atsteigti Lietuvą vel Nepriklausoma. 

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

Tos peticijos — milijonas ar daugiau parašę — 
bus nuvežta pačiam Prezidentui ^Rooseveltui. 

Peticijų galite gauti rašydami j: 
WM. F. LAUKAITIS, Peticijų Komisijos Pirmininkas 

110 E. Lexington Street, Baltimore, Md. 

į Šiam darbui — peticijoms, jų siuntinėjimu^ reika
linga daugiau pinigų — todėl kuriems rupi Lietuvos 
laisvė, siuskit savo aukas ir toliau. Aukojimas kaip 
ir pati kova už Lietuvos nepriklausomybę, lai nesu
stoja! Siųskit LVS Centro adresu. 

LIETUVOS REIKALAMS AUKA 

m \ y ,  Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponą? 
TJFTUVAI VADUOT] S A JUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland" 8# Ohio 

Siunčiu auką: f . . .  

$ . . .  

$ . . .  

$ . . .  

Viso $.. 

Lietuvos Vadavimo Darbam* 

Knygai "Timeless Lithuania" 

Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

L.V S. nario mokesti 

VaiM... 

KUPONĄ SU SAW AT K A  PASIUSKIT LVS. CEN 

Auką siunčiant i'Jdrp' 't Ir i*pil 'yk?t 

DETROIT, Ml L H 

L. V. S. 6-to Skyr.au. 
Susirinkamas 

Kovoj 12 

Jau Gatava! 
KNY. A A^v-LlSKOJE KALdOjc 

Sąjun0 : 
susirinki-
2 vai. po 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
15.00 

5.0 ~ 
10.00 
10.00 
10.00 
50.00 

1.00 
10.00 

18 RYTINIŲ KOLONIJŲ 

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašalpinis 
Klul.as, Providence, R. I. 

D. L. K.. Gedimino D-ja, Providence, R. I. 
Juozas S. Karpavičius, Providence, R. I. 
Alfonsas Ulcickas ir 
Ferdinandas Valentukonis, Nashua, H. 
Petras Davulis, Nashua, N. Ht. 
SLA 331 kuona, Nashua, N. H. 
Juozas Kaulaičia, Rumford, Me. 
Juozas Abaris, Rumford, Me. 

(BUS DAUGIAU) 

$100/0 
51 

5. 

60.0 
2." 
2. 0 

10. 0 
5.:r 

JAPONAI SUGAUTI SAVO PINKLĖSE 

Amerikiečiams užėmus Namur salą, Japonai užklupti 
tame pastate kuris matosi dalinai suardytas. Išrodė kad 
tai .tuščias pastatas, bet Japonai buvo jame Įtaisę bombas 
susprogimui. Jame betgi žuvo 17 Japonų kai sprogimas 
iltiko, vienas Japonatf veik nuogas išbėgęs gyvas suimtai 

MiRE ŽYMU, V-'J. 
TAS JURGIS -AI

TRUS A IT S 

Atėjo žinios kad Vokieči 
okupuotame Paryžiuje mi 
senas žymus Lietuvių diplo a 
tas ir poetas Jurgis Taltv - n , 
tis. Jis apsigyveno P:a - u 
joje po to kai bolševikai oku
pavo Lietuvą. Baltrušaitis „u 
vo apie 65 metų amžiaus. 

Per 20 metų jis tarnavo Lie
tuvos pasiuntiniu Maskvoje ir 
gelbėjo nustatyti gerus Lietu
vos santikius su Sovietais. T ' 
pat Sovietų klastingo žygio už 
grobti  Lietuvą,  Maskva vis  g  • >  

rėsi draugingais santikiais sir 
Lietuva' ir sulyg prekybiniu 
sutarčių Sovietai gavo i* Lie-

Lietuvai Vaduoti 
6-tas skyrius laikys 
mą Kovo 12 d., nuo 
pietų, Lietuvių salėje, viršu
je, Vernor Hwy įp, 2 3-ta . atvė 

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti; bus svarbi.* reikalu: 
New Yorko Seimo delegatai, iš 
duos raportą, kurie dar nea> 
siėmėt knygos "Timeless Lith
uania" galėsit pasiimti, ir bu i 
kitų svarbių dalyku, kaip pen
kių milijonų dolarių karo to- j 
nų vajus, peticijų platinimas j 
ir parašu rinkimas už Lietuvos 
nepriklausomybės gynima. | 

" i • } I 
LVS REIKALAIS PATAB-

NAVIMAS 

Visiems Detroito ir apielin 
kės Lietuviams pranešame kac į 
vaistininkas Juozas Smailis 
LVS centro iždininkas, apsi 
ėmė pagelbėt mums Detroito 
apielinkės Lietuviams visai-
Lietuvai Vaduoti Sąjungos rei 
kalais. Pas ji gali ra gaut 
istorija "Tin eless Lithuania" 
nusipirkti kurie naujai norės 
Įsigyti, taip pat kuri au ž 
-isakę pasiimti. Tai; rat ' 
norės užsirašyti Dir(.r , ar' f ! 
a t n a u j i n t i  p r e n u m e r a t ą .  / - d - i  
resas: 

,, J. Smailis Pha-macv 
i2 00 Jos Camr au ave 

Hamtramck 12 Mich. 
Tai yra tin! amiau ia vi a 

Lietuviams paiekti, i o vaisti j 

n" atdara visa dien ir a1 1 

rais iki vėlir "i 
Vvf 

LVS 
:a-

«*> 
-

kiauli \ 
reik 1 en 

tuvos pirkti 
itų maisto 
Jurgis Faltru^ti" 

nias Rusiška mok|lą, 

al 

turč:ln 

m 

k 

< *• 

xai v p  ir DR. OWEN J.C. N ORĖM 
pradėjo rašyti daugiau ii v 
tuviškai ir paraše dikčiai Lie
tuviškų eilėraščių. 

1940-41 metais Dirvoje til
po keliolika Jurgio Baltruąai-
io eilėravči'i prisiirt; jau i 
\ancuzijos. 

Taip nyksta vienas po kn;o 
'•ymieji Lietuviu tautos žmo-
.iės. Jaunesnieji privalo ruo
štis užimti jt| vieta*. 

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

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

knygai 

300 PUSL DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
• 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas (hrat $5.00 ar daugiau gaus tteną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6§20 Superior Avenue CleyeĮaml 3, Oki* 



n T T> v ,  A Lietuvai dotefljftl 

JULIAUS SMETONOS KALBA PASAKYTA KOVO 5 D., 
PH5LADELPHIJOJE 

Lietuviškoji Žemė ir Lietuviškas Kraujas Kalba į Mus. 
Jau Dabar apie 150,000 Lietuvių Reikia Laikyti Žu
vusiais. Atlanto Defloracija Jau iš pat Pradžių 
t) vo LaiJi~tor.;a. o šiądien ir Pats Churchill jau 
8a o kai Ji Ne" us Tai'ioma Priešams Iš to kad 
Lietu Li Ne. ori ka;l Jų Tauta betų Išžudyta, Bol
ševikine Propaganda Trimituoja kad Lietuviai yra 
Pic- Iaziai Lietuvos Illaunimas, nors ir Mažas 

Gt Turi Principines Reikšmės: nuo Jo Teisingo Iš-
spreki. ii/.e Priklausys kas Vyraus Ateities Pasau
lyje — Teije ar Jiega. Visi Remkime Lietuvai Va
flio! i Sąjungą. 

Gal ne vienam jusų, mieli 
tėvynainiai, yra tekę skaityti 
ir matyti filmoje Prancūzų ra 
šytojo . leksandro Durai apy 
?a r apie "korsikiečius Bro-
li 's' \ apysaka gyva ir jau
dinanti bet jos visos a Ja 
nepasakosiu, o ti.. atkartosiu 
jos esr ę paduosiu jos svar 
biuosius bruožus. 

xula.. ^alin^am „ordl.o, di
dikui ^im- d v. niai-berniu^ai. 
Ja.iau jie gi. ė vienas su ki
tu suaugę ir sunku buvo tikė
tis kad, uda . i suaugę, Je „u 
tų galSję gyventi. O jei ir 
butų gyvenę tai koks jų butu 
buvęs gyvenimas? Todėl šei
mos draugas daktaras nutarė 
padaryti operaciją: dvynius iš
skirti. Sunki ir pavojinga tai 
buvo operacija, bet ji pasise
kė. Berniukai ne tik nemirė, 
bet gražiai augo. Tačiau gy
venimas susidėjo taip kad vie
nas liko Korsikoje, o kitas 
išvyko i Paryžių. Ir dau„ 
metų praėjo, o broliai vienas 
kito nepa\ino. Tik keistas da 
lykas: vienam brolių tai dieną 
tai naktį nei iš šio nei iš to 
uleidavo laisųs skausmai, ro
dos kad duria jam ar degina 
jį. Jis šokdavo iš miego, o 
jei taip atsitikdavo dieną —~ 
dairydavosi aplinkui ir jieško-
davo savo skriaudėjo. Bet vel
tui: jo niekuomet jam nepavy
ko surasti. Tik vėliau, kai 
broliams buvo, lemta susitikti, 
paaiškėjo kad kas daroma vie
nam jaučia kitas. Kai anam 
broliui Paryžiuje tūlas kariš
kis durė durtuvu, pasirodė kad 
durtuvo dūrį jautė ir kitas 
brolis, kai jis gulėjo palapinė
je Korsikoje. Kai aną brol. 
rykštėmis plakė priešingai nu
siteikęs kitas Korsikos didikas 
tą plakimą vėl jautė gulėda
mas savo guolyje kitas brolis. 

Gerbiamieji tautiečiai, mes 
visi, anksčiau ar vėliau į šią 
šalį atvažiavę ar net čia gimę 
ir Lietuvos visai nematę, Lie
tuvos atžvilgiu esame nelygi
nant tas Korsikietis brolis. 
Kaip jis savo dvyno brolio 
taip mes Lietuvos jaučiame 
kančias. Ne su vienu iš Ame
rikos Lietuvių man yra tekę 
kalbėti ir patirti kad ištikrųjų 
taip yra. Ne vienas yra sal:ę 
kad nuo to laiko kai Lietuvą 
užpludo bolševikai, o paskui 
atėjo Vokiečiai, jam kaž kai 
neramu, kaž kaip negera. Sa 
ko, "taip ir atrodo kad ten to
li Lietuvoje, kaž kas mano 
broli ar kaim no iunų, su 
riuo drauge augom, kankina, 
en^ia. Pasida'-o raž a p a 

.u1'-.".-ti ar viską 

ka 
Pateiki anti.-= 

r'AUSMO NUO 

REUMATIZMO 
Jei Jcunčia'-e kut.o skausmus, jei sąna; 

paisius; jei u'ieina sk-»usn'ai oro permaino 
re atariai"i jutn# bandyli KOSSE Tab» bt 
. r.kesties-ir obligacijų Naudojamos tuk» 
tančig per viri dvideiimts metu, gavimu 
preito paliuosavlrvio skauerriiJ Reumatizm' 
Artf rįt.s. ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojam* 
jeigu niekad nenaudojote ROSSL I ubu 

jlfttšom jus CANDYT juos jbbandvUil inu 
•D kaštais. Pasiųsime jurrs pilno di'diio 
pokelj —sunaudokit 24 taLletce; DYKAI. J»i 
neduos t-'re i t o  paliuosavmio nuo skausmo il 
ft)« busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudot* 
dali ir jum* nieko nekaltuos. Nesiųekit pi-
ftįg" tik MV. v:IRF!Ą ir adrerPi }• 

KOSSK Products Co., Dept. X-S 
08 W. I'a rvcll A v. Chicago 45,1HL 

ten liko taip kaip buvo. Pa 
manau kad, tur'out, daug ka 
rasik"itė, užtat kad daug lai
ko praėjo nuo to l.aip aš i va 
žiavau iš Lietuvos...." Taip, 
kitokios ir panagios mintys re 
vienam iš musų ateina į gal
vą. Ir tai naturalu Lietuvis 
kos yemės ir Lietuviuko krau
jo ' al'as prabyla j mus. 

ada ra iSjurlir.tos did'iau-
sios pasaulio pajiego^, kada 
pasaulio £aliunai ta pyravy e 
veda žūtbūtinę buities kovą 
l as fci 1 esirupins ma ųjų liki
mu?. Antra vertus, jei rril'.i-
nams — didžiosioms valsty 
bėms — ir daug bus nuleista 
kraujo ir pridaryta "aizdų, vi? 
dėlto jos dar nežus ir laikui 
bėgant atsieaus. Kas kita ma
žosioms valstybėms, tarpe jų 
ir Lietuvai: jas šias karas £a 
li nušluoti nuo žemėlapio. Mes
kime trumpą žvilgsni į tai kr 
mes žinome apie Lietuvą. Bol
ševikai išžudė, numarino ir iš
vežė Rusijos gilumon nema 
žiau kaip 50,0 0 Lietuvių, ir 
tai vis geriausių pajiegų: val
stybės vyrų, visuomenės vei 
kėjų, profesorių, mokytojų, 
karininkų, specialistų amati 
ninku ir tt. Dabartiniu metu 
bent 150,000 Lietuvos jauni
mo išvežti darbams Vokieti
jon. Nereikia pabrėžti kad tai 
yra savaime aišku kad tas Lie
tuvos jaunimas Vokietijoje tu
ri dirbti nepakenčiamiausiomis 
sąlygomis: turi atlikti sunkiau
sius darbus, ir tai ne kur ra
mioje vietoje, o pirmoje eilėje 
bombarduojamose srityse, ir 
už labai menką atlyginimą. Ne 
vienas Lietuvis, be abejo, jau 
yra žuvęs nuo bombardavimo, 
ne vienas sužeistas. Daugelis 
negaudami tinkamų drabužių 
ir reikalingo maisto, yra nu
silpę, serga. Kiek iš tų 150,-
000 beliks iki pasibaigs karas 
ir kokie jie išliks, sunku pasa
kyti. 

Xikusiems Lietuvoje gyve 
nimas taip pat labai sunkus. 
Didžiumą ir tai geriausio mai
sto bei kitų žemės ūkio garri-
nių tenka atiduoti Vokiečiams 
Taigi Lietuviams belieka tru
piniai. Vaikų ir jaunuomenė? 
sveikata didžiausiame pavo'u-
je, lies kaip tik jiems,'kol su
augs, reikalingos kent paken 
čiamos gyvenimo sąlygos. Gre 
ta to, reikia atsiginti, už rra 
čiausius nusižengimus bent 
kurioms taisyklėms 1 aM.d iam: 
•id iausiomis baus~. mis ik 

mirties 1 ausmės i " amai. Be 
to, žymesni Lietuvos veiko ai 
^ui" ami ir išvežami į Vokie 
tiją. 

1 Viską suglaudę, galime pa 
sakyti kad jei šiądien pasf ai 

; gtų karas ir tektų atkurti Lie
tuvą tai maiių mažiausia Vent 

(5 'A Lietuvių tautos, ir tai ge 
i riausios jos dalies jau but 
j žuvę. Pritaikę tą patį nuo*im-
jtj Jungtinėms Amerikos Vate 
tybėms gautume apie septyni* 

į milijonus. Ir vis dėlto, šimto 
keturiasdešimties milijonų tau
tai yra lengviau pakelti septy
nių milijonų nuostolį, negu tri 
jų milijonų tautai pusantro 
šimto tūkstančių. Šitoks liūd
nas yra dabarties vaizdas. O 
kur dar galas ir koks jis bus? 

Koks bus galas, niekas ne
žino, bet pasvarstyti, sudėję 
visus mums žinomus dalykus 
i vieną vietą, pažiūrėt] ka* iš 

viso to peršasi Lietuvai, gali-
ffte. Kiekvienam yra aišku kad 
visų mažųjų tautų viltis yra 
Atlanto Deklaracija, skelbian
ti ne tik didžiųjų bet ir mažų
jų valstybių, ne tik m'Palėt^ 
j i bet ir nugalėtųjų teisę į ne
priklausomą gyvenimą, šitoks 
buvo gražus Amerikos ir An
glijos valdovų užsimojimas 
maždaug prieš pustrečių metų 
ir šituo obalsiu turėjo buti ve
damas karas. Bet vos tik pa
sirašyta Atlanto Deklaracija ir 
buvo sulaužyta arba fcent su
lankstyta. Nors pasak to ide
alaus dokumento visoms vals
tybėms garantuojama laisvė, 
tačiau vienoms valstybėms lei
sta sudaryti vyriausybė in 
exile, o kitoms, tarp jų ir Lie
tuvai, ne. Tuoj atrodo kaž 
kaip įtartina: laisvė žadama 
bet savos vyriausybės, kuri 
prisidėtų prie paruošimo kelio 
tai laisvei, sudaryti neleidžia 
ma. Ir tai ne visoms valsty
bėms, o tik kai kurioms. Jau 
tuo^.ft 1 iiota kad ncusirauk-
t'i Stalinas. Net ir paloje At
lanto Deklaracijoje bu,To ne-
ti°sur~o: tuo tarpu kai iytisa 
eilė valstybių kurioms laisvė 
+ur"tM bnti grąžinta subinė 
t o s ,  B a l t i j o s  v a l s t y M t a r p ^  
v-> ir Lietuvos, vardai praleis
ti. Vėl papataikauta bolševi 
kams (dar nesenai kuone prie
šams). | 

Laikui bėgant betgi paaiš
kėjo kad net ir toms valsty
bėms kurioms Atlanto Dekla
racija daug žada, džiaugtis nė
ra KO. Pirmų pirmiausia An
glai pardavė savo pirmą ir he
roj iškiausią sąjungininkę Len-; 
k i j ą .  " S u s i t a r k i t e ,  g i r d i ,  s u !  

Rusais — tai ne musų daly- i 
kas". Kaip susitarti kad Ru- 5 
sai išvarė Lenkų pasiuntinį is j 
Maskvos ir nei nemano pasi- j 
aiškinti už Lenkų karių išsker
dimą prie Smolensko, o dar or- j 
ganizuoja kaž kokius Lenkų; 
komunistinius komitetus, ku- j 
rie sovietų akyse daugiau rei
škia negu tikroji Lenkų vy-: 
riausvbė, Anglai nepasako. j 

"Susitarkit ir gana, visvien,' 
girdi, bolševikai jusų visų ne
išpjaus, o tik kai kuriuos iš
rankios". 

Po Lenkijos Anglai išdavė 
didvyriškai kovojusius Jugo
slavus. Šiądien komunistas 
rlito jau daugiau ne tik už Mi-
kailovičių bet ir už visą Jugo
slavų vyriausybę. Kas bus 
sekanti Anglų "džentelmeniš
kumo" auka šiądien dar neži
nia. Priklausys ko pareikalaus 
Stalinas. Viena tik aišku kad 
tokios valstybės kaip Lietuva 
abejojimų nesudarys. Jei iš
duodami tūkstančius ir gal mi
lijonus gyvybių pakloję sąjun
gininkai, kaip Lenkai ir Jugo
slavai, kurie, galima sakyti, 
savo valstybes paaukojo už 
Britų Imperiją, tai ką ten be
kalbėti apie mažutę Lietuvą? 

Iliustratyvus yra Suomijos 
pavvzdis. Bolševikai du sykiu 
be jokios kaltės iš Suomijos 
pusės užpuolė Suomius, o ka
dangi Suomiai nepasidavė ta, 
tingiai jiems paskelbė karą. 
išeina kad negana jei bolševi 
Kai nori ką pagrobti, jei j it 
patys to padaryti negali tai 
Anglai jiems padeda. Kai. 
.iso to akivaizdoje atrodo At
lanto Deklaracija, kurioje pa
skelbta visų tautų laisva, nu 

atvti nesunku. Tai teverti 
Dpierėlis. Bet kad tas popie 

yra bent Anglams bever 
is nesenai parliamente vie a 
-*rei%ė ir pats premjera 
- Po maždaug pus 
trečių metų po Atlanto Dekla 
acijos pasirašymo, aiškiai 

nriešingai deklaracijos tekstu' 
tųjų teisę ir laisvę), Churchill 
(kuris aiškiai pabrėžia nugale 
pabrėžė kad Atlanto Deklara
cija priešams nebus taikoma. 
"Nesalygini* p a s i d a v imas , 
girdi, reiškiąs kad sąjunginin
kai baigsią karą be jokių pa
žadų. Iš to Dorothy Thomp
son padaro visai teisingą išva
da kad sąjungininkai su savo 
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Lietuvos upės Nemuno pasakiškai gražus krantai. 

priešais galėt elgtis kaip tin
kami, visai nevaržomi jokių 
principų. 

Trumpai žvilgterėję ką An
glai padarė su Lenkais ir Ju
goslavais, kaip Anglai pasista
tė Suomijos atveju ir ką 
Churchill parliamente pasakė 
apie Atlanto Deklaraciją, drą
siai galime pasakyti kad jei 
Rusai užgrobs Lietuvą tai An
glai ne tik neprieštaraus, bec 
dar šūktels: "Į sveikatą, bro
liai Rusai". 

O kaip šiuo atveju laikosi 
Amerika? Tyli. Ir mus vi
sus ima baimė kad tas tylėji
mas, kaip senas Romėnų posa
kis sako, "Qui tacet, consen-
tire videtur", — nereikštų su
tikimo. Ypač, kad ir iš Ame
rikos pusės pasitaiko skaudžių 
Lietuvai žingsnių. Buvo krei
ptasi į atitinkamas federalines 
įstaigas su prašymu išleisti 
Lietuvos atminimui atitinka
mą pašto ženkleli. Ištisai eilei 
valstybių buvo leista tai pada
ryti, o Lietuvai ir ši ma'a pa
guoda atsakyta. Kodėl? Ar
gi Atlanto Deklaracija ne vi
soms tautoms, mažoms ir di
delėms, teikia tas pa Mas tei
ses? 

šitoks liūdnas vaizdas susi
daro apžvelgus bendrą politi
nę situaciją. JiŽT sukelia di
džiausio susirūpinimo mums, 
bet Lietuvoje likusius musų 
brolius jis tiesiog stumia į 
neviltį. Vokietis iščiulpia vis
ką kas yra geriausio Lietuvoje, 
bet viso to gale Vokiečio vie
toje teks turėti bolševiką. Ir 
tai, Lietuviai, kaip ir Ameri
kos visa Angliškoji spauda pa
brėžė, lakai sąmoningai ir tvir
tai priešinosi Vokiečiams. Tuo 
tarpu kai Estijoje ir Latvijoje, 
tautinius batalionus Vokie
čiams pasisekė suorganizuoti 
neblogiausia, Lietuvoj tas pla
nas anuomet jiems visai nepa
vyko. Tačiau iš to kad Lietu
viai nenori .kad į Lietuvą su-
grvžtu bolševikai, komunisti
nė propaganda padaro visai 
klaidingą išvadą, skelbdama 
kad Lietuviai yra pro-naziai. 

Lietuviai, kaip nesenai ir 
New Yorke Įvykęs Amerikos 
Lietuvių seimas paskelbė, no
ri buti laisvi: jie nenori pri
klausyti nei naziams, nei bol

ševikams. Komunistų gi gry-
žimas Į Lietuvą ne tik kad ne
padidintų Lietuvos laisvės vil
čių, o dar jas sumažintų. Gre
ta to, reikia gi atsiminti kad 
Vokiečių-Rusų karas dabarti
niu metu priėjo barbariškiau
sią formą: pasitraukiantis vis
ką sunaikina, nekalbant kad 
pačių kautynių metu, kuriose 
vartojamos didžiausios artile
rijos ir aviacijos ugnies kon
centracijos, viskas sulygina 
ma su žeme. Į Lietuvą gryžę 
bolševikai, be abejo "'suvestų 
sąskaitas." su 1941 metų suki
lėliais ir neatidėliodami pra
vestų naują valymą. Vėl ke-

! liasdešimts tūkstančių Lietu
vių kurie išliko nuo pirmojo 
bolševikų "valymo'' ir Vokie
čių nebuvo išvežti Vokietijos 
gilumon, atsidurtų Sibiro ty
ruose. šiuto atsitikimu, greta 
galutinio krašto sunaikinimo, 
labai trumpu laiku žutų bent 
15 nuošimčių visų Lietuvos 
gyventojų (įskaitant 5 nuoš., 
kuriuos jau dabar reikia lai
kyti žuvusiais), pirmoje eilėje 
visos inteligentingiausios pa-
jiegos, ir Lietuvos atsikėlimo 
galimybių nebeliktų beveik jo
kių. Ir tai dar nebūtų galas. 
Iki galas ateitų, visa Lietuvių 
tauta butų sunaikinta ir iš že
mėlapio ištrinta, štai ką rei
kštų komunistų gryžimas į 
Lietuvą. Iš to aiškiai matyti 

j iki kokio apsurdo prieina ko
munistinė propaganda: iš fak
to kad Lietuviai nenori kad vi
sa Lietuvių tauta butų išžu
dyta ir išmarinta, komunistai 

| išveda kad Lietuviai yra pro-
| naziai. 
i Ką gi mes čia, Amerikoje, 
kurie jaučiame Lietuvos žaiz
dų skausmą ir giliai išgyvena
me Lietuvių tautos sielvartą, 
galime padaryti ? Pirmų pir
miausia, nenustoti vilties kad 
Lietuva vėl bus laisva. Tai, 

laišku, nereiškia kad mes turi
me užmerkti akis tikrovei ir 
gyventi saldžiomis svajonėmis. 
Juk, kad matytume tikrovę, 
mes išnagrinėjome dabartinę 
tarptautinę padėtį ir kaip tik 
iškėlėme ; aikštėn ne jos švie
siąsias bet juodasias puses. 
Mes tai padarėme kaip tik sal
džioms svajonėms išsklaidyti 
ir tikrovei pažinti, kaip juoda 

Litidni Ženklai Pakelėje į Romą 

w 

štai kaip nužymėta keliai vedanti j Romą, Italijoje:, 
vienur žuvę Vokiečiai, kitur Britai, kitur Prancūzai, kitiir 
Amerikiečiai." * . . : ; ' 

ji tjebutų* nes tik matydami 
juodulius galime mėginti juos 
pašalinti. Greta to, nurodydar 
mi juodulius mes pažvelgėme 
ir į skriaudą kuri padaryta 
Lietuva, į Lietuvos teises, ku
rios nulaužytos. Nes tik žino
dami kame gludi musų teisė 
mes galėsime jas apginti. Juk 
jei šiądien Lietuviškas krau
jas liejasi Italijos kalnuose ir 
Ramiojo Vandenyno salų 
d ž i u n g l ė s e ,  j e i  L i e t u v i š k o  
kraujo Amerikiečiai perka" lėk
tuvus, laivus ir ginklus for 
Victory tai juk ne tam kad se
noji Lietuviškoji žeme sveti
mųjų butų sumindžiota, o Lie
tuvių kaulai •» išblaškyti nuo 
vakarų Vokietijos karinių dir
btuvių iki Sibiro tyrų? 

Turėdami vilties kad /Lietu
va vėl bus laisva, tikėdami į 
Nepriklausomą . Lietuvą, mes 
turime veikti, judėti. Turime 
klebinti Amerikos vyriausy
bės duris, turime veikti Ame
rikos viešąją nuomonę, nuro
dydami kad Lietuvos laisvė, 
nors iš pažiūros šiame didžiu
liame milžinų susidurime ir 
atrodo menku dalyku, tikrovė
je yra principinio svaroumo 
klausimas, nuo kurio teisingo 
išsprendimo priklausys kas at
eities pasaulyje viešpataus: 
teisė ar brutali jiega, laisvė ar 
tironija? Jei principas bus 
palaužtas, del šito nukentės 
ne tik mažosios bet taip pat ir 
didžiosios valstybės ir visas 
pasaulis. 

Amerikos Lietuvių Seimas, 
nesenai įvykęs New Yorke, ir 
užsibrėžė, telkdamas draugėn 
visų Amerikos Lietuvių jiegas 
teisingai pergalei, sykiu kelti 
aikštėn ir Lietuvos klausimą. 
Lietuvos klausimo teisingame 
nušvietime nenuilstamos ener
gijos yra parodžius Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga. Kol dar bu
vo gyvas velionis Prezidentas 
Antanas Smetona, Lietuvai va
duoti Sąjungos ir kitų patrio
tiniai nusiteikusių Amerikos 
Lietuvių organizacijų pastan
gomis buvo surengta eilė pra-
kalbų-mitingų, kuriuose Lietu
vos klausimas buvo nušviestas 
ne tik Lietuvių publikai," bet 
per Angliškus Amerikos laik
raščius buvo pateikiamas ir 
plačiajai Amerikos visuomenei. 
Bet didžiausias Lietuvai Va
duoti S Į jungos nuopelnas bu
vo Amerikos Įgalioto Ministro 
Lietuvai Dr. Owen J. C. "No-
remo knygos "Timeless Lithu
ania" išleidimas. Ta knyga 
svarbi ne tik tuo kad ji teisin
gai ir tvirtai pastato Lietuvos 
klausimą, bet ypatingai tuo 
kad, būdama parašyta autori
tetingo ir oficialaus Amerikie
čio, automatiškai užkerta ke
lią visiems užmetimams kad 
tai yra propagandinė literatū
ra. Ne, gerbiamieji, čia ne 
propagandinė literatūra, o gar
bingo Amerikiečio Lietuvoje 
patirta tiesa apie Lietuvą ir 

'savom akim matyti faktai. 

Išleidus tą knygą, Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga yra nusista
čius leisti dar ištisą eilę Lietu
vių ir Anglų kaltomis knygų. 
Taip pat per savo organizaci
ją, kuri nuolat auga ir stiprė 
ja, mėgins paleisti straipsnių 
apie Lietuvą ir plačioje Ame-
ikos spaudoje. Bet kad šitie 
lalykai butų įmanomi, reika-
ingas karštas visų Amerikos 
lietuvių pritarimas ir pagal-
»a. Iki šiol ta pagalba buvo 
ilta ir didelė. I)ar šiltesnės 

ir didesnės pagalhos Sąjunga 
tikisi ateityje. Ta pagalba ne
bus bergždžia, nes jos dėka 

us parodyta kad Amerikos 
Lietuviai moka drausmingai ir 
kulturingai veikti. O šitai z a 
vu ruožtu bus įvertinta ir pla
čiosios Amerikos visuomenes. 

Tat dirbkime nenustodami 
vilties ir geležiniu pasiryžimu. 
Tei kartais musų jiegos svy
ruotų, žvilgterėkime į praeitį, 
į senosios Lietuvos' karžygius 
ir jaunosios Lietuvos didvy
rius. Jų drąsa ir pasiaukoji
mas mus skatins ir mums 
teiks naujų jiegų. Tų jiegų 
stumiami ir Dieviškos Apveiz-
dos globojami, mes tikrai pa
matysime musų brangią 14©-
tu\4 vėl nepriklausomą. 
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Rašo Titnagas 

I#H§eetAWSTŲ Ir ktertku-' 
1ų spaudos ir po įvykusio Ame
rikos Lietuvių sėkmingo Sei
mo New Yorke, neatrodo kad 
su tokiais kvislingais kaip Gir-
gaitis, šimutis, Laučka ir Co. 
bus galima kada nors sueiti į 
bendrą veikimą už atgavimą 
Lietuvai laisves ir nepriklauso
mybės. • • • -

Tiems tipams ne Amerikos 
Lietuvių vienybė rupi ir ne 
Lietuvos ateitis — jiems dau
giau rupi intrigos ir drabsty-
mas purvu į jiems nepatinka
mus veidus. Jie yra tik gud
rus provokatoriai, kaip vienas 
rašėjas išsitaręs, tik dar kol 
kas Lietuvių visuomenė jų ne-
numaskuoja. 

AMERIKOS Lietuvių Seime 
pasisekimas, tos gausios aukos 
kurias visuomenė prisiuntė ir 
delegatai sudėjo, tokis didelis 
kiekis išpirktų 4-tos Paskolos 
Karo Bonų ir tie svarbus tari
mai kurie nepasiliks tik ant 
popierio, kaip kad tarybininkų 
Pittsburgho konferencijos ta
rimai, tuos kvislingus ir socia
listų ir klerikalų aoazo tiesiog 
apsvaigino ir jie, vietoj paduo
ti ranką tautininkams vienin
gam veikimui del išlaisvinimo 
senosios tėvynės Lietuvos, pa
vydo apimti bando pasityčioti 
iš tautininkų ir įų . pravesto 
sėkmingo darbo. 

Mat, Amerikos Lietuvių Sei
me nebuvo nei socialistų, nei 
klerikalų, neigi sandariečių, — 
čia buvo tik Lietuviai, Lietu
vos sunųs ir dukterys, o vie
nok aukų gausumu ir bonų iš
pirkimo didumu toli pralenkė 
tos tri j ūkės konferenciją Pitts-
burghe. Tai kur gi neims pa
vydas tarybos diktatoriškas 
galvas. 

KAD socialistiniai - klerikali
nės tarybos sušauktos konfe
rencijos tarimai palikti tik ant 
popierio, liudija ir tas faktas 
kad po tos garsiai išbubnytos 
Pittsburgho konferencijos pra
bėgo jau 6 mėnesiai, o darbo 
vaisių ne tik kad nėra, bet ir 
jokio veikimo dar nėra pradė
ta. 

Tarybiniai žadėjo išleisti koj-
kį ten "didelį veikalą" — kon
ferencijos protokolą, tačiau jo 
dar kol kas nėra ir vargu ka
da jis biųj, nes tie stabdžiai-
tarybiniai ne tam kad veikti, 
bet kad kitų veikimą trukdyti. 

štai jų sėbrai, tik atviresni 
Lietuvos priešai, savo "seimo", 
kuris atsibuvo trim mėnesiais 
paskiau tarybinių, protokolą 
stambioje knygoje jau senai 
išleido ir platina, o jų "seimo" 
išrinktos komisijos veikia vi
su smarkumu visose Lietuvių 
kolonijose, tuo gi tarpu tary
biniai kaip miegojo taip ir te
bemiega. 

Nereikia buti dideliu prana
šu kad tautininkų sušaukto 6 
mėnesius vėliau seimo išrink
tos komisijos į porą mėnesių 
nuveiks daug daugiau šios ša
lies ir Lietuvos labui negu ta
rybiniai per visus metus. 

NORS Sandara kaip kada ir 
per drūčiai sukastus dantis ke
liom eilutėm prabyla apie "su-
bendrinimą" veikimo, tačiau 
jos tas balsas kaž kodėl keis
tokai skamba ir nuaidi su pa
sididžiavimu apie savo amžių, 
apie savo mokėjimą ir norą 
"bendro" veikimo, ko deja dar 
iki šiolei Sandara nėra paro
džius. 

Atrodo kad f>an 3a*»l jitfi 
pradeda aušti linksmas pava
sario rytas ir švelnutis pava
sario vėjelis maloniai pradeda 
kutenti jos paklydusią sąžinę. 
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"pIKRAS darbas Amerikos Lietuviuose už Lietuvos' ne-
• ' priklausomybės gynimą ir gelbėjimą prasidėjo tik 
su sumanymu šaukti Amerikos Lietuvių Seimą, kurio 
sumanytojai Seimą pasekmingai pravedę ir toliau dir
ba neatsikvėpdami. Kitaip ir negali buti, akivaizdoje 
pavojų kurie šiądien Lietuvai grąsia. Tie pavojai yra, 
vienas, Lietuvos patekimas bolševikų okupacijon, kaip 
greitai Vokiečiai bus sumušti, ir Lietuvos žmonių išnai
kinimas kaip tik bolševikai išnaujo Lietuvoje įsiviešpa
taus. Antras lygus pavojus yra tai bolševistinė propa
ganda Amerikoje, kuri seka Stalino baubimą iš Maskvos, 
kad Lietuva ir kitos mažos kaimynės šalys turi buti pa
vestos Sovietų vergi jon. 

Kaip tik Amerikoje pajiegs įsigalėti šie bolševikų 
propagandos nuodai, mažoms Europos šalims bus blo-
ga> nes tada Amerikos vyriausybė mielai sutiks, Rusi
jos numalšinimui, pavesti jai tautas pavergimui, žmo
nes išnaikinimui, ir niekas apie tai nei žodžio nekels. 

Kad tas neįvyktų, Amerikos Lietuvių Seimo^mintis 
ir tikslas buvo dirbti skubiai ir įtemptai supažindinti 
Atnerikos visuomenę su Lietuvos laisvės byla. 

Tuo atžvilgiu labai daug jau atsiektas per pirmus 
du šių metų mėnesius: Seimas išgarsino Lietuvos klau
simą per spaudą ir per radio plačioje Amerikoje; guber
natorių proklamacijomis Vasario 16-tos proga, kuomi 
įrodyta kad gubernatoriai po senovei pripažysta Lietu-

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvvdas. 

Tiesusis Keiias 
Katalikų Susivienijimo orga

nas Garsas skelbia išleidimą 
Švedijoje knygos "Ar Jie Tau
ri Teisę Gyventi", kurią para
šė buvęs Estijos Prezidentas 
Rei, Lietuvos Ministras Jurku-
nas-šeinius (apysakos Kupre
lis autorius), ir Latvijos mini
stras Balodis. Ją išleido nau
jai susidaręs Pabaltijo komi
tetas. Tai pirmas to komiteto 
darbas. Jis labai nuosaikus, 
nes, norint švedų visuomenę 
su Pabaltijo klausimu supažin

dinti, aišku, tenka t*i visuo
menei duoti tainkjimos jų kal
ta informacines literatūros. 

Tos pačios sveikos psicholo
gijos vedamas, Prezidentas A. 
Smetona džiaugėsi U. S. Minis
tro Norem'o parašytu veikalu 
Angliška kalba, "Timeless Li
thuania", Amerikos ir Angli
jos visuomenei, šios knygas 
išleidimas buvo vienas svar
biųjų pačių pirmųjų Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos darbų. 

Tai tiesus, tikras kelias Lfe-
tuvą vaduoti. Deja, atsirado 
Lietuvių pamėgusių šunkelius, j 

Amerikos katalikų jįpauda ig-; 
noravo aukų vajų paremti No
rem'o knygą. Amerikos Lie
tuvių Tarybos sekretorius, P. Į 
Grigaitis, kaip SLA Apšvie- j 
tos kom. pirmininkas, griežtai j 
uždraudė "tautiniam" Susivie- Į 
nijimui duoti pinigų Norem'o ( 

knygą paremti. Ar tie šunke- Į 
liai išmintingesni negu Esti-! 

jos Prezidentas Rfei, negu ra-j 
šytojas Jurkunas, negu Profe-, 
sorius Balodis, negu Preziden
tas Smetona, negu ' ministras 
Norem? 

S K A I T Y M A I  

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

PAMINĖTI 
1893—1943 

knygos 
tarpe, svetimu šalių ambasadose ir atstovybėse; Ameri
kos Kongreseir Senate, Amerikos žymių laikraščių ir 
žurnalų redakcijose ir pagaliau miestų knygynuose. 

nosių visą Amerikos valdžią. Sako: New York© valsti
joje apie 410,000 komunistų laiko savo kontrolėje lyg
svarą tarp Republikonų ir Demokratų partijų. Jeigu 
Demokratų partija nepriima jų padiktavimo, Demokra-
itai negali išrinkti nei vieno savo žmogaus, nes 410,000 
komunistų balsų nusveria rinkimus. • 

John L. Lewis, angliakasių unijos prezidentas, iškė
lė faktą kad komunistai kontroliuoja CIO unijįą, ir jos 
viršininkai yra lvg komunistų nelaisviai. Taip esant, 
turės prasidėti apsivalymas komunistų iš CIO, pirm ne
gu jie pasidarys viešai pavojingi. 

Dabai* pasirodė ir pusiau slaptas Amerikoniškas lai 
Reikia dar'tik kad kolonijų veikėjai šią knygą pa- kraštukas, "Police", kuri leidžia League for Justice. Jo 

dovanotų savo valstijų gubernatoriams, apskričių virši
ninkams, miestų mayorams ir žymesniems politikos va 
dams, bei mažesnių miestų skaitykloms. 

* 

Seimo išrinktas Vykdomasis Komitetas dirba jam 
paskirtus Seimo darbus nuo pat pirmos dienos po Seimo. 

Štai jau pradėta kolonijose vykdyti Penkių Milijonų 
Bolarių Karo Bonų pardavimu vajai, kaip Seimas nusi-
tirė; 

* Platinama peticijos rinkimui parašu prašant Prezi
dento Roosevelto kad užtartų ir neapleistų Lietuvos ne
priklausomybė prieš Sovietų užmačias^ # # 

Vykdomojo Komiteto valdyba turėjo pasitarimą su 
LVS centro valdyba Vasario 13 d. Clevelande, ir štai 
Kovo 5 d. Vykdomasis Komitetas visas suvažiavo svar
biam pasitarimui, Seimo jam pavestų darbų vykdymui 
ir išdirbimtii naujų planų darbams toliau. 

Komitetas pasiryžęs dirbti taip įtemptai ir akylai 
kad neliktų pražiūrėtas vienas dalykėlis kuris išeis Lie
tuvos reikalui į naudą. 

Bet komitetui reikalinga visuomenės didesnes pa
ramos, reikalinga organizacijų aukų, reikalinga^ koloni
jų veikėjų ir draugijų talkos peticijoms platinti, para
šams rinkti, kaišo bonams pardavinėti. 

Reikia kad kolonijų komitetai nesivaržytų kam teks 
. kreditas už parduodamus-perkamus karo bonus, nes tas 
viskas eis vienam bendram Lietuvos gerui. 

Vienas Amerikietis valdininkas Lietuvos nepriklau-
somybės minėjimo prakalbose vienoje kolonijoje pasakė: • 
"Mažoms tautoms buvo padarytas prižadas kad jų ne-i 
priklausomybė bus atsteigta. Tą prižadėjo didieji de- j 
mokratijų vadai. Mes — viešoji opinija — privalome 
reikalauti kad šis prižadas butų išpildytas!" ' 

Tai visai paprastas, galimas ir panešamas mažų t 
tautų kovos būdas. Mes Lietuviai ir dirbkime paveikti; 
j Amerikos visuomenės viešą opiniją kad mažos tautos! 
nebūtų leidžiamos bolševikams pavergti! 

Dideli gaisrai praplinta iš mažų kibirkštėlių. Mes į 
bukime viena tų kibirkščių viešos opinijos palenkime. 

Amerikos Lietuvių Seimas ir jo išrinktas Vykdoma
sis Komitetas ta linkme jau daug nudirbo, ir ta linkme 
daugiausia dirbs. s 

Amerikos Lietuviai — draugijos, klubai Kuopos, vi-
stokii į talka! Darbas atneš vaisius! 

vietinė valdžia nėjo pėdomis anų Rymo 
prokonsulų, ji tuoj griebėsi nagaikų žmo
nes plakti. Kapojo žmones nagaikomis 
prie šventoriaus tvoros ir ant šventoriaus 
Ir bažnyčioje. Ta yra priežastis to viso 
kas paskiau atsitiko, ir del ko šie žmonės 
stovi šiądien prieš jusų teismą". 

Po Kaminskiui kalbėjo Andritjevskis. 
Nurodydamas kad Kražiečiai pasitiko gu
bernatorių su carišku paveikslu, Andrie-
jevskis tvirtino kad tie žmonės nemanė 
apie maištą prieš carą: 

" Jie patys šaukėsi prie caro, siuntė 
prašymus, laukė nuo jo malonių. Bet vie
tinė valdžia (t. y. Klingenbergis ir Oržev-
skis) valstiečių prašymą pas carą neiš
siuntė, o žmonėms melavo kad caras jų 

Apkaltinimas padaryti buvo pavestas prašymų neišklausė. Vietinė administra-
Vilniaus teismo prokuratoriaus draugui, cjja į0^{u kalta buvo visam tam kas 
Dobričinui. _ , Kražiuose atsitiko, kaltesnė bent už Kra-

Kažin ar nenorėjo ar nemokėją, kai- £iec«llg> Matant žmonėse kai stą prie baž-
tino jis Kražiečius tik pagal aną^ skundo nyCjos prisirišimą, gubernatoriui reikėjo 

(Tęsinys iš pirmiau) 

APKALTINIMAS 
Tyrinėjimas liudininkų tęsėsi net per 

šešias dienas. Pabaigus liudininkus kvos
ti, pirmsėdis Stodolskte pertraukė teismą 
vienai dienai, kad galima butų prisireng
ti prie apkaltinimo, o advokatams prie ap
gynimo 

Kovo numeryje imama plačiai įrodinėti del ko komu 
nistai pradėjo aktingai rūpintis išrinkimu Roosevelto 
prezidentu ir ketvirtam terminui: Jie rodo džiaugsmo 
kad Teherano konferencija, kurioje Rooseveltas pasi
matė su Stalinu, buvo tiek naudinga komunistams kad 
jie privalo remti Roosevelto kandidatūrą būtinai. 

Teherano konferencijos jokių davinių kurie liečia | metų, sulaikė Kun.^ Mažeiką ir nedavė jam 
mažas tautas nepaskelbta. Tos žinios nėra kariška pa-i išnešti iš Kražių vienuolyno bažnyčios Šv. 
slaptis, tačiau po jos mažų tautų likimas pasidarė la-1 Sakramento. 
biau neaiškus. j Keturi vyrai kaltinti buvo kad 7 ir 8 

ne_ 

ir 

aktą dar pirm teismo surašytą, iš liūdi 
ninku patiektų davinių nieko nesinaudo
damas. 

Be užsidegimo, kaip ir lyg be pei*si-
tikrinimo, dėstė jis nuogus atsitikimus, 
jau po tiek kartų girdėtus, su visomis 
smulkmenomis. Kaltino visus kartu, kal
tino paskiau kiekvieną iš Kražiečių atskv-
rium, dalindamas juos į krūvas. 

Pirmiau aštuonios moteriškės buvo 
apkaltintos už tai kad 6 dieną Spalių, 1893 

žadus mažoms tautoms del jų laisvės, Washingtone, jei-

su jais mandagiau apsieiti. Tuo tarpu 
kada jau Kražiečiai pasidavę pradėjo iš 
bažnyčios trauktis, gubernatorius liepė 
juos mušti nagaikomis." 

"Pirm nagaikų", sakė Andriejevskis, 
"žmfmės tik meldėsi, giedoj psalmes ir 
laukė atsakymo nuo Ciesoriaus; po nagai
kų, Įpykę kad juos ir jų žmonas nekaltai 
baudžia, pasipriešino tiems kurie ant jų 
užpuolė." 

Pasiremdamas tuo kad "po nagaikų" 
žmonės buvo gubernatoriaus suerzinti, 
mažindamas per tat anų kaltę, gynė ga
bus advokatas pavienius asmenis. 

Pagalios, atkreipdamas teismo dėme
sį i tai kad tie žmonės jau' ir taip daug 
nukentėjo ii* kad buvo įtraukti į peržengi -

.... . . . mą Įstatymu nuo jų neprigulinčių aplinky-
^ Svarbiausiu vienok apkaltinimu, po i hių. Andriejevskis patarė teisėjams kad 

gii norės kad vd ji vėl balsuotų Lietuviai. Lenkai, Estai, kuriuo papuolė net 59 asmenys, buvo taiu„ wv|a veįkia nerstatvti carui "Guber-
Latviai, Suomiai. Rumunai, Vengrai, Austrai, Praneli-'kad 10 dieną Lapkričio jie, su ginklais * ' " ieiK1* P - >U ° 
zai, Italai ir kitu tautų Amerikos piliečiai, kurie girdėjo 
jo Atlanto čarterio deklaraciją ir kurie dabar, praėjus 
pustrečių metų laikui, pradeda jausti kad jie gali buti 
skaudžiai apvilti. 

Tuo\ tarpu, Amerikos visuomenėje viešoji opinija 
prieš korhunistus čia ir prieš Sovietus Europoje kils di
dyn ir plis platyn. 

Mes žinome kad karo laimėjimą lems Amerika — su 
musų pasiauko jimu ir sąžiningu darbu — ir mes neno
rim kad už musų nuopelnus butų atiduota kreditas So
vietams pavidale pavergimo musų senųjų tėvynių. 

rankose, pasipriešino Kauno gubernato
riui iv jo uriadnikams, nedaleido jiems iš
pildyti cariško ukazo ir padarė jiems ki
tokių nelabysčių. 

Pagalios 7 asmenys buvo įtarti už tai 
kad atėjusiems iš tolo žmonėms sergėti ;^0 paskiau ir pasiliko 

natorius caro prisakymus kvailai pildė, 
žmonės jo neklausė; šaukėsi prie caro, iš 
to išėjo anie nesusipratimai, taigi tegul 
dabar caras pats nusprendžia galutinai tą 
bylą". 

Šis pabarimas teisėjams patiko. Ant 

bažnyčią, davė savo namuose prieglaudą 
ir juos maitino. 

Kaltintojas Dobričinas visas t&s ketu
rias grupes apkaltintų Kražiečių patrau
kė po viena atsakomybe ir po viena baus-

Trečias kalbėjo advokatas Žukovskis, 
Rusas. Išrodė jis kad Kražiečiai pakelti 
maištą nei mintyje neturėjo ir kad iokio 
maišto nepadarė. Vienas iš garsių Mas* 
kolijos advokatų, Žukovskis, nors buvo 

me nes, kaip Jį Orževskis ir Klingen- uždrausta kaltinti valdžią, taip mokėjo pa-

suomene 

i/'OVA prieš komunizmą, kokia pastaru laiku Ameri-
koje viešai ir slaptai pradėjo kilti, yra tai dalis tos 

viešos opinijos kuri pagelbės ir Amerikai apsivalyti nuo 
to brudo ir sustiprins mažų tautų viltis išlikti nuo pate
kimo Maskvos carų verguvei. 

Šitie garsai prieš komunistus ir Rusų v&ldovų dik
tatoriškas užmačias kyla ir Suvienytų Valstijų Senate, 
i «. Tfrmrrvoap i v n ni vprsitetn nrofesoriu tarne, ir žvmiu 

eina žvmiu rašytojų knygos prieš komunistus, prieš So
vietų politika ir Stalino diktatūrines svajones. 

Ir gerai kad Amerika laiku atbunda, nes komunis
tų propaganda, Maskvos auksu finansuojama, Ameriko
je tiek giliai įleido šaknis kad jas išriausti reikės padėti 
dikčiai darbo. o 

Žinoma vra kad Amerikos valdininkų tarpe yra So* 

riems - . 
są karą" ... Nors Amerikos ginklai, reikmenys ir mai
stas išgelbėjo Rusiją, komunistų propaganda skelbė-tik-
rino buk Rusija išgelbėjus Ameriką nuo Hitlerio 

Pulk. Robert R. McCormick, Chicago Tribune, svar-
baus laikraščio leidėjas, nesenai iškėlė aikštėn faktą 
kiip apie milijonas VomunįįsjUi Ąroerjkoie vedžioja, ųž 

SENATVĖ 
(Maironis) 

Iš draugų, kaip pažiuriu, man nedaug bepaliko! 
Šaltas kapas užmerkė jiems akis! 
Ant jų užmiršto kapo nebematos vainiko, 
Vien tik šviečia žvaigždė naktimis! 
Štai aplinkui kaskartą vis daugiau svetimų, ' 
Jie manęs ir anų nesupras! 
Ir nunešme į patalą šaltą kapų 
Savo paslaptis, savo dun^as. 
O vienok buvo laikas kad tarp linksmo jaunimo 
Reikalingi mes buvom svečiai; t 

Nuo skaisčių idealų, nuo saldaus įkvėpimo 
Švietė mums iš akių spinduliai. 
Buvo norai plačiausi, begaliniai tada, 
O vienok mus suprato visi; 
Šiądien bėga siaurutė musų norų vaga, 
O buk musų suprast negali! 
*farp suaugančių girių vienas beržas apsenęs 
Stovi liūdnas tarp medžių jaunų! 
Ne tai susti nenori, ne tai gailis gyvenęs: 
Liūdna seniui netekus draugų. 
Kai]) tie metai prabėgo! Lyg ant melsvo dangaus 
Kad nušvinta ir gesta žaibai! ^ 
Veltui jieškau nors vieno atminimo brangaus, 
Jint kurio nebeslėgtų kapai! 

fam gailėsis? Išnyko.... ir sugryžti negali: 
egul šviečia žvaigždė }ų kapams! 

Atgyvenome amžių, savo įnešėm dalį, 
Laikas vietą užleisti vaikams. 
Vien trumpai valandėlei pakeleiviai-svečią}, 
Ir užgimę ir mirštą be noro, 
Ką ant žemės paliksme? Ar ir. musų kelia} 
Kaip tų paukščių per mėlyną orą? 
Argi musų karionės, idealai pražus 
Be algos, be naudos ir žymės? 
Argi liekanos musų, kad jau kaulai supus, 
Niekam nieko da u iriau nekalbės" 

bergis mokino, visi jie norėjo pakelti mai
štą. 

j Uz pasipriešinimą valdžiai, už tiuk-j g^iljęrnatorių 
!dymą apskelbimo cariškų ukazų, už pri—, "Nepažystu", kalbėjo jis. 
vertimą valdžios daryti tai kas nėra per 
carą prisakyta, jeigu ta prievarta atsitik
tų su ginklais rankoje ir butų priežastim 
sumišimų, kaltininkams liekasi atimtos 
visos teisės ir tampa ištremiami į katar-
gą nuo 15 iki 20 metų" (kodeksas bausmių 
įstatymo par. 2(53). 

Tie tai buvo punktai įstatymų ant ku
rių rėmėsi Dobričinas ir reikalavo kad tei-
sėjai "maistininkams tą bausmę uždėtų, supratote del ko tos moteriškės nuėjo i 

Išpasakojo jis taipgi žinomą jau Klin- j ^Y.nyr.ią ir taip ilgai laikėsi prie alto-

sinaudoti argumentais jog daugelį kartų 
dideliai užgavo gubernatorių ir general-

'aš bažny
tinių tiesų, bet žinau policijos įstatus. Vi
si mes apie tuos įstatus žinome. Trečioje 
jų dalyje parašyta: j šventjnvčią Dievo 
vaikščiosi dievobaimingai ir be prievartos. 
Aiškiai parašyta: Be prievartos.... O 
kaipgi'tai, mano mieli, su nsgaika, ką?! 
Na ne, buk kaip nebuvo, bet su nagaika 
neišpuola".... 

Arba vėl kitame daikte: "Gal jųs ne-

genbergio istoriją apie tai kad maištas 
nuo senai jau buvo prirengtas, kad Že
maitiški užrubežiniai laikraščiai prie to 
maišto žmones nuolat ragino'ir kad vieti
niai inteligentai tą maištą vis kurstė. Pa
galiau d adė jo kad pirmutiniu to maišto 
tikslu buvo kad užmušti Kauno guberna
torių Klingenbergį. Tas naujas prokuro
ro išradimas prajuokino visą teismą. 

TEISINIMAS 
"Nuo Dievo pradėsime".... kalbėjo 

advokatas Kaminskis, Lenkas, kuriam, 
pagal advokatų sutarimą, pripuolė pradė
ti apgynimą. 

Kaip katalikui neišpaolė -jam perdaug 
aštriai kaltinti Maskolišką valdžią, Ka
minskis pasitenkino tik tuo kad išdėstė jįarainskio rašte) 
teismui Kražių senovinę istoriją, prisiri
šimą Kražiečių prie senoviškų savo bažny
čių, išaiškino nekuriuos tikėjirniškus ne-j 
susipratimus, kuriuos Maskoliai buvo pri-j 
rašę skunde U' bendrai tįli gynė Jvražie-
Čius. v * 

"Kada prieš 18 amžių*"—'taip Kamin
skis užbaigė — "Rymionys norėjo plakti Į 
šv. Povilą, tas šventasis tarė: 4Aš apelia-
yoju į Ciesorių', ii* tais žodžiais sulaikė 
nevidonų botagus. Iš Kražių gyventoja1' 

riaus? Nes matote, i Kražius daėjo žinia 
kad kazokai ateina. Taigi vienas-kitas 
mano sau, kazokai ateina, reikia užslėpti 
savo žmr-nas, dukteris, seseris, užslėpt gi
liausia, atsargiausia, taigi tiko ne kur ki
tur kaip bažnyčioj, nes mat, suprantat, 
kazokai ateina." 

Užbaigė Zugovskis savo kalbą didžiai 
prakilniai: "Kas gi bus, mano mieli", kal
bėjo jis į Maskolius teisėjus, "kas bus jei 
mes šitiems žmonėms (t. y. Lietuviams) 
atimsime jų tikėjimą! Kas jiems tada pa-
siliks? Arimas žemės ir valdžios įstaty
mai, ganymas bandos ir valdiški paliepi
mai. Kaip sau norite, bet to butų truputį 
permažai. Su tuo toli nenuvažiuosime". 
(Tos vyriausybės ištraukos p. Žukovskio 
kalbos pasiliko užrašytos vien advokato 

(Bus daugiau) 

V A L G I U  
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kainu su prisiuntimu $1.25 

Reikalaukit "Dirvoje" 
Šaukėsi, apeliavoio pas savo Ciesorių, bet 1.6820-Superior Ave. Cleveland 3* Phiq 



f 1) I V A Padekit Amerikai Lafrnčt! 
•v/ 

L G !  M  A N T A S  Dr. Vincas Pie taria 

(Tęsinys iš pereito nr.) ir jis, kaip ii* gindamasis nuo jų, nubrau
kė ranka per ašarotas akis, per kaktą... 
Ir paspyrė žirgą. Ant pilies kuoro plevė
savo, dūzgėjo šilkinė skepetaitė Danutos 
rankoje, šalia jos motina, o ant motinos 
ranku — — 

Gandas apie Aršiojo žuvimą nuskrijo 
ūmai per abi kariuomenės. Apstoję ap
linkui merdėjanti kunigaikšti Aršiojo ka
reiviai ėmė prašyti kovos sustabdymo, kad 
tartis del paliaubų. Nors ir nenoriai, vis j 
tik turėjo sutikti ir Algimantas. Ir liovė-j Neiškentė toliau 
si kova visur. nerte nunėrė i pili. 

Mirštanti Aršųjį nugabeno pulko vy
rai į jo mylimą Aršiąją pili, bet ten jis ne- per 
rado sau suraminimo nei paguodos. Jį 
mirštanti iškeikus, jo žmona išbėgo Nau-
gardan, kad gautų naują pagalbą iš savo 
giminių Gudų tolimesnei kovai su Algi
mantu. 

vaikinas, ir Šatas 

— Kas? — užriko jisai, pranerdamas 
vuoro vartus. 

— »Siwius! — atsiliepė Danuta, supra
tus išsykio apie ką tas klausia. 

Nežinia kaip, bet tuo pat beveik laiku j 
gandai apie tai kad Algimantas sulaukei 

pasklido ir po kariuomenę. Paki-; 

Senovei — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus iš tų dienų mažo pasaulio —— 
DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2,00 per ištisą metą! 

Dirva metui vis 
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. 

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

sunaus 
Išgirdęs apie tai, Algimantas nusiun- jlo linksmi šūksmai tarp kareivių, jiems 

t ė savo kareivių būreli pagauti Aršienę, 1 atsiliepė kiti pilyje. 
Ant kuoro pasirodė Algimantas ir 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 25̂ ** 

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

bet tas nieko nepelnęs sugryžo atgal. Ta
da pasirinkęs, iš vyresniųjų Naugardiškės 
kariuomenės kelis 'kaipo įkaitus, Algiman- &»'!> griausmas nujtriovS riksmas per vi 
tas nusiuntė savo pasiuntinius i Naugar- s3 gry^ai}či^ kariuomenę, sveikinant sa-
dą, prašydamas kad nesikištų i jo reika- vo kunigaikštį su įpėdiniu. 
]iir su Aršiene. Algimanto pasiuntiniai, v_ }'us11- bačkos su midum vai-
tiesa, nebuvo pa'vergti ir užlaikvti, bet tik ?ems* unai v ls c11^ kumpius, de-
del to kad Afctaantos susiprotėjo pasi- sras-" -y „ _ ;H A!dmantas j 
likti gana svarbius įkaitus, o kad ne tai, ka,.„;vius; _ ilsai ejlei' metu švmet pii-
.10 pasiuntiniai nebūtų sryze. Ir dabar w „r linksmai ir "aš pradedu 
pasiuntiniai viso mate. Kalėdų 'šventes. 

— A! Jeigu tai]) tai reikia atlankyti — Duokit dievai ir per ilgą amžių 
ir Naugardo sritį, — prabilo Algimantas, taip f — sušuko kareiviai. 
išgirdęs savo pasiuntinių kalnas apie Gu- Tr linksmos gi buvo tos Kalėdos viso-
du pasielgimus. — Jeigu jie vietoje išpil- je Algimanto Lietuvoje ir Gardino pilyje, 
dvti mano nor i rfk t\H>jasi vai reikia pa- Visi džiaugėsi, visi klykavo iš linksmybės 
mokinti juos. Algimante namuose. Prie bendro džiau-

k* .. gsnio niekas nepatėmijo nei piktų vienos 
\ yrai! šuktelėjo jisai satfo '--a-« tarnaitės žvilgsnių, kuriuos ta metė i ku-

riuomenel. —- ilsėkitės ii* ganvkit žirgus į nigaikščių porą, negirdėjo niekas ir tų 
naujam žygiui. Atlankysime Naugardo j piktu žodžių kuriuos ji niurnėjo. Nepatė-
sritį, padėkosim už tai kad lankė musų miio, nes tiktai vienai akimirkai virė jos 
lį. Ir jau ten, vyručiai, kas ką paims tai | akys piktumu ir neapykanta, negirdėjo 
bus ir jo. Girdit! Naugardo sritis jums! į jos žodžių, nes tiktai sau po nosia ji niur-

_— Dėkui! Sveikata tau! U! ha! —inejo, kad ateis laikas kada visi grieš dan-
lėkė balsai kariuomenės pulkų. i timis vietoje džiaugtis. Linksma, visada 

Už savaitės 'rimti Algimanto pulkai Į paklusni ir darbšti, stengėsi ii visiems pa-
lakilo^ naujam žygiui į žiemių šali. Vers- tikti ir patarnauti,'nors,'nežinia delko, re

markas kiek visokių apgavimų turėjo at-
... likti per eilę metų Arminas su Basu, kad 

.'aukose pakėlė virs savo galvos kūdiki, j niekam nepatėmytinai prisėlinti prie jo ir 
prikalbinti jį bėgti j, Lietuvą. 

— Mudu, širdele, tam meškinui kone 
dėkojom, — juokdamasis kalbėjo pirklys. 

Visus Armino ginklus išpirko, Algi
mantas. Pirko taipogi nemaža ir žirgų, 
o ką mažmožių tai tų virtines išnešiojo į 
visa? šalis, nes Gardine užsiliko ne tiktai 
daug pažystamų Danutos mergų, bet ap
sigyveno ir kitų nemaža. 

Iš jaunuomenės tiktai vienas Skir-
muntas skubinosi namon iš Gardino, taip 
visi mielai svečiavosi ir gyveno pilyje. 

— Kas taip traukia Skirmuntą na
mon? — užklausė syki Algimantas Virp
šos. 

— Nežinau gerai, kunigaikšti, kas, 
bet taip manau kad ne namai, — atsakė 
senas patyręs karys. — Tokiame amžiuje 
daugiausia traukia merga.... Ir čia ne 
kitaip. Avsrtiktai ne Kasavos geltonplau
ke... 

— Oa!~but! — sutiko ir Algimantas., 
atsiminęs *' taip senas gadynes, kada ji
sai su Danuta, o Skirmuntas su Kasavi-
čiute irstėsi po ežerą, drauge su kitomis 
jaunomis poromis. Ir miela ir linksma pa
sidarė jo širdžiai. Nuo tų vargo metų už-

ir bėdos kvito žemėn nuo viso svieto.. 
tas linksmino Algimantą. t 

Bet ir tarp didžiausių laimių4 jisai Ne
užmiršo jog kas dieną gali atsirasti ne 
viena ̂  tai kita nelaimė, gali pakilti kuri 
nors iš artimų svetimų šalių ir užtraukti 
ant visos jo valstybės vargą. 

Įtariamiausiais jam buvo Galičo Ro
manas ir Aršiojo žmona. Jisai nuo jų lau
kė ar .Šiokios ar tokios piktenybės, ir ne
maža stebėjosi ilgai nesulaukdamas. Bet 
šitam netikėtam ramumui buvo ypatingos 
priežastys. 

(Bus daujriaul 

MIKALDOS 
Karalienes Sabbos 

P R A N A Š Y S T E S  
Kaina su prisiimtinu! 30c. 

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbail 
valstybės karalieęės Mikaldos. 'Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženkle^ 
kymui. Tas būtina. 

f— > 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

, 3603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniafs. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

KOVA SU ROMANU Išteriojęs Naugardo kariuomenę, pa-1 
ome Algimantas Lovatės pilį ir nuplėšė jos 
apygardą. Davęs čia pasilsėti žirgams, Per ilgas eiles metų vargintas Daina-
buvo iisai besirengiąs kilti toliau, bet nu-:vos svietas pirmą metą sulaukė be rupes-
sigande iki šiol šykštus Naugardiečiai da-ities ir gavo kveptelti. Pas artojus užde-
bar atsiuntė nuolankiai prašančius pasiun- rėjo ikvaliai javų. Ir šitų javų neplėšė 
tinlus kad, paėmę gausią duoklę, Lietu- niekas iš ūkininkų rankų; barčiai statė 
viai nustotų plėšę Naugardo žemes ir gry-į gausiai medaus, medžioklė davė mėsų. Iš-
•?X\\ namon. Be to Naugardas išsižadėjo i baidytas pirma į Visas šalis svietas rinko-
kištis i Lietuvos reikalus ir negelbėti nei si dabar į senas vietas. Vieni taisė senus, 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti sava 
namuose. 

Reikalaukit Dlrvojfc 

savo kunigaikščio giminių. kiti gamino naujus lizdus. Užslinkusius 
Pasiekęs savo noro ir reikalavimų iš- j šulinius, prudus valė vyrai, statė svirtis, 

pildymą, paėmęs gausią duoklę, su apsun-: klojo lovius. I vietą sugriuvusių trobų 
kinta grobiu kariuomene grvžo Algiman-\statėsi naujas; dengė naujus stogus 
tas atgal, kaipo Pietų Sudavijos ir visos | Senus pulko vyrus Algimantas išsiun-
Dainavos kunigaikštis. Nors artimi įritinėjo į įvairias pilis viršininkais, liepda
mi taravo, tačiau jis paliko Aršiojo vai-Imas globoti svietą, o ypačiai artojus dar-
karr.s Aršiosios pilį, Drutiškius ir Polotiš-; bininkus. 1 Lydą, Dainavą ir Meniškius 
kius, kad jiems nereiktų valkiotis po sve- nusiuntė Algimantas be to po rimtą vyrų 
f imas šalis. ~ pulkeli. Į Kirsną pasiuntė Bartninką, kad 

— Argi tu, kunigaikšti, nesupranti 
kad nei Aršiojo vaikai, nei Aršienė neap-
rims. Jie, remdamiesi ]>aliktomis jiems 
sritimis, kils prieš tave, — kalbėjo prano-
kesni Algimanto pulko vyrai. 

ir jam ir svietui butų gerai. Svietas my 
Įėjo Bartninką, o Bartninkui buvo netoli 
i Skilandžius. 

I Algimanto globą pasidavė ir Detu-
va su Sparais, ir Kasa va. Tolimi Piniškių 

— Tai jau ne mano darbas ir rupes- kunigai ir tie ėmė maldauti kad ir juos 
kaip jie apsieis. Jie mano giminės, ir,gintų nuo Gudų, prižadėdami ir duoklę 

nuomene namon. Lietuvos liaudis dabar ną pradėjo rinktis visokie amatininkai ir 
nesislėpė nuo kariuomenės, kaip tai darė j pirkliai. Atkeliavo ir Arminas su savo 
prie Aršiojo. Priešingai, svietas rinkosi žirgų pulkais, su vežimais visokių ginklų 
iš visur, kad pasigerėti savo narsia ir sti- ir mažmožių, niekniekių. 
pria kariuomene, kad pasveikinti su lai- — O, širdele, aš ir pas Romaną tave 
mėjinm. kad pamatyti savo tikrąjį valdo-j matydamas maniau kad tn ne tuo esi kuo 
vą. • j tave nušneka ir kuo pats stengeisi nuduo-

Linksmi šūksmai lydėjo Algimantą j ti, — kalbėjo pirklys Arminas į Algiman-
kone nuo pačių Drutiškių. . ! tą po pirmam pasisveikinimui. — Bet pa-

Ties Gardinu u jisai prasinešė truputį rodyti Romanui arba kam nors iš jo pul-
1>ro kariuomenę su savo artimais, kad pa- ko jog aš suprantu kas tu esi, buvo vis-
tekti pirmiems į pilį 

ko jog as suprantu Kas tu esi, duvo vis-
tiek kaip padaryti skriaudą tau ir sau. 
Aš dėlto ir tylėjau, kol neužvedžiau ant 

Negražu buvo sku
binti labai, nes tokį pramintų Lietuvoje 
pliuškium, bet kiek leido pajaukimai tiek | tavęs Basąjį-Dimitrą. 
kiekvienas ir skubino namon. Ne pertoli A 

nuo paties Gardino, ties suirusia stubele, 
pamatė Algimantas senas sukultas kank
les. .. u* pažino. . Tai buvo senio Serei
kos karkles. Kaip tamsus debesis užvil
ko s< m atsiminimai kunigaikščio atmintį 

— Ar tai tu žinojai jo tikrą vardą? — 
užklausė Algimantas. 

— Ar tai aš bučiau galėjęs pavesti 
mažai pažystamam žmogui tiek turto kiek 
aš jam pavedžiau? — atsakė tas. 

Čia, ir tiktai dabar, sužinojo Algi-

Vvrams ir Vaikinams y 
ŠILTI ŽIEMINIAI DRABUŽIAI 

VYRŲ SWKATERIAI 

Priešakyje sUfce&ami, coat 
štiliu, paskiru spalvų 
Two-Tone coat ^tilių, skii*-

kombinacijų 
Dalinai vilnos, kiti gryno?* 
vilnos berauk. Sweateriai 
C'apeskin odos žakietai 
Manelio pamušalu 

Vyru Užsimaunami 
Sweateriai 1.45 
Skirtinvose kombinacijose 

Vaikn Sweateriai .... 1.95 
UžsiniMunjimi, skirtingoje snal-
vn^c. 1.9 H 

Merrimac Skrybėlės 
Skirtingose spalvose ir ^ Q5 
pavidaluose 

l'IlAGAItSĖJUSIOS ^ f)f) 
J<AU( LAY BRAND^ _ 
VV RAMS IR VAIKINAMS 

KELNĖS $3.95 
Didelis pasirinkimas kelnių vi
sokių spalvų. 3.95 

Vyru Union Siutai .. 1.50 
Stori ir šilti, ilgom arba trum

pom rankovėm. 1.50 

Vyrij Pajamas 2.50 
Flannelette apsivelkamu stilių, 
visokiu hryy.ii} ir s palvų 2.")<> 
Vaiku žieminės Kepurės $1 

su ausų apsautfotojais 
Vaiku ligos kelnės 3.45 

Micros 12 iki 18. 
Vyrų Kojinės .... 39c 

Trumpos arba pilno ilffio vie-
no.'lu spalvų ir marginių StV 

Vyru Storos Vilnos 
Mišinio Kojines .. 39c 

pffkos arba baltos 39t. 
Vyru Darbinės Kelnės 2.95 
Darbines kelnės, Sanforizuotai 

sutrauktos 2.95 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. QV|CAI 
IV/^I ^ja gaiit iškeisti savo Stamp Books. IV/\I 

THE mlAfsl IRBCH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

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

Jonas Zvalskis, Savininkas 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės i savo vientau
čio VR»«tinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott KI518 

f \ \ 
Rubu Valymui ir Taisymui 

MERIT CLEANERS 
"Saugi Vieta Paduoti Savo Rubus" 

TAILORS — FURRIERS 

8324-26 Hough Ave. 
GArfield 2020 (14) 

WINE SHOPPE 
Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS 
VERMOUTHS 

Ginger Ale, Alus ir Maišiniai „ 

10201 Superior Avenue 
GA83S? (10) W. H. Tresch, Prop. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

f)G06 Superior Ave. Cleveland HEnderaon 672» 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

STON5S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽKKiA 

f'Kur alus skanesnis" 
, "Arielkelė šiltesn§" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Roirte 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės i > 

' JACK GANSON' 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, VestuvSma 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

MOLLY'S TAVERN 
DEGTIĖN, VYNAS, AT.US 

GERAS VALGIS 
Užkviečiame Lietuvius 
Atdara iki 2:30 ryto. 

7508 ST. CLAIR AVE. 

Nauji Savininkai 

V I R G I N I A  
. RESTAURANT . 

9603 ST. CLAIR AVE. 

Specialiai Pietus 
• Sekmadieniais 

''Vienas iš Vore Restaurantų" 
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MATYTI, Lietuviški klerika
lai ir cicilikai desperacijoje, 
nes Kun. Prunskis pasišaukė 
iš Europos "Vyriausio Lietu
vos Komiteto" dvasią paragin
ti Amerikos Lietuvius jų Ta
pybą remti ir "klausyti". 

KALfJIJMAN pataupd y t a s 
bolševikų daktaras Kaškiau-
cius, sakoma, rašąs knygas ir 
verčiąs dramas. Butų naudin
ga visus bolševikų redaktorius 
kalėjiman pasodinti: maž ką. 
geresnio negu dabar parašytų. 

BOLŠEVIKAS Pruseika bu-
Vo atsiuntęs savo nosį į Cleve-
landą ir, sako, Dirvoje "demo
kratijos nei pauostyti". Ka
dangi draugo Pruseikos nosis 
jau senai bolševikiška škiinke 
pagadinta, gerų dalykų ne jo 
nosiai suuosti. 

BOLŠEVIKŲ Laisvės šėri-
ninkų suvažiavimas, skelbia
ma, susikuopsiąs 'problemose'. 
Turbut tose kurias pavasarį 
ūkininkas tam tikrais vežimais 
iš tvartų į laukus veža.... 

LIETUVIŠKI bolševikai ati
dengė kas jie yra. Sako: "mak-
lioriai ir • demagogai". Ati
dengimą padarė nejučiomis, 
tais žodžiais pavadindami A-
tnerikonus "Peace Now" sąjū
džio dalyvius. Kaip žinoma, 
kai Hitlerfs su Stalinu brolia-
Vosi, musų bolševikai buvo sti
priausi "Peace Now" ir "The 
Yanks Aren't Coming" sąjū
džių dalyviai. Kitais žodžiais 
tariant, buvo "maklioriai ir 
demagogai". 

VILNIS klausia: "Kodėl An
alai negali Indusų aprūpinti 
Australietiška duona?" Mes 
paklausiame: "Kodėl Maskvos 
valdžia negali aprūpinti Lietu
vių Sibire Rusiška duona?" 

VIENAS N-nų koresponden
tas skelt>ia Lietuvių bolševikų 
apsipažinimo su Lietuvių kal
ba pavyzdį: — "prieman nak 
maiče 3.50 lapkrice 13 d. 1933 
hiatais j palsis". žinote ką 
tas Lietuviškai reiškia? Nagi: 
"Priėmiau nuo Maičio $3.50, 
Lapkričio 13 d., 1933 metais. 
i. Palšis". 

DAUGELIS Amerikonų ir 
Anglų mano, Stalinas tik Lie
tuvos inkorporavimo pripažini
mą nori varu gauti, leisdamas 
Sovietų respublikoms turėti 
"savo" armijas ir diplomatus 
svetur. Kitais žodžiais tariant, 
velnias jei ne per duris tai per 
aukštinį. 

NAUJIENOS prisimena ne
laimingą Vokiečių Weimaro 
respubliką ir ašaroja buk jai 
peilį širdin įvaręs Vokiečių 
darbininkų judėjimo suskaldy
mas, bolševikų atliktas. Deja, 
istorija visai kitą kaltininką 
randa: tai Vokiškų socialistų 
minkštos smegenys, panašios 
toms kurios redaguoja Naujie
nas. 

BOSTONO Keleivis skelbia 
Amerikos Lietuvių socialistų 
suvažiavimą. Tik rengėjai ne
žino kiek kėdžių reikėsią dele
gatams susodinti: dviejų ar 
keturių. 

AMERIKONŲ socialistų lai
kraštis Leader sakosi gavęs 
"slaptą" Stalino planą užval
dyti Europą ir dalį Turkijos. 
Nėra abejojimo, Stalinas turi 
geras žiotis, bet, mums regis, 
jo pilvas pfcrmažįte tfek daug 
|f«ų;}ti. ' 

feašo ONA PUCETAITĖ 

Žt* vėl mes priėjom prie . to 
atrmninimo altoriaus, pasimel
dėm atminimo mintim, "Ne
priklausoma, buvus laisva Lie
tuva, oi kada, kada Vėl busi 
laisva...." Nekurie šiądien 
turėjo progos pirštais paliesti 
tą juodą Lietuvos žemelę, kiti 
būdami toli nuo jos, priglausti 
prie krutinės tik rūtos šakelę 
ar trispalvę vėliavėlę. Mums 
vistiek kur mes esam mums 
malonu švęsti ta šventė. 

Juozas Tysliava savo Dabar 
rašo kad 1919 metų Vasario 16 
jis šventė Vilkaviškyje. Taip, 
tai buvo vienų metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis. 

Ačiu mano tėvams, tuo lai
ku aš buvau parvežta Lietu
von ir tą dieną mamos vedama 
už rankos ir aš švenčiau Vil
kaviškyje. Pasaulis toks ma
žas — šymėt čia, Los Angeles, 
Kalifornijoje. 

čia vakaro vedėjas buvo vi
sų Amerikos Lietuvių gerai 
pažystamas judamų paveikslų 
rodytomas Ch. Lukšys. 

Tvarkdare buvo Chicagietė-
Detroitietė, veikėja ir kores-
podentė M. Ken?ešienė. Jos 
padėjėja Mockienėj 

Muzikališkos dalfc® vsdfcjos* 
muzikės B. Starkiėnė ir žiau-
nienė. 

Rengimo koriiišiJa> M. Ke-
mešienė, P. Starkigiie, N. Moc
kus ir Ch. Lukšys. 

Įžangine kalba pradėjęs, Ch. 
Lukšys išeilės pakvietė kalbėti 
Pralotą Maciejauską, Profeso
rių M. W. Graham, Lietuvos 
garbės konsulą Dr. J. J. Biel-
skį, 'Timeless Lithuania' auto
rių Dr. Norem, ir Kapitoną P. 
Labanauską. Kapt. Labanau
skas tik ką užbaigė elektros 
inžinieriaus mokslą magistro 
laipsniu, šešių metų mokslą 
jis užbaigė į pusantrų metų. 
Prie to jis turėjo mokytis ir 

Anglišką kalbą. Dabar Kapt. 
P. Labanauskas laukia paiau-
kimo darban. 

Mums garbė kad mes galė
jom su savim turėti Dr. Owen 
Norem, buvusį Amerikos Mi
nistrą Lietuvai. Jis daug sa
kinių išsireiškė Lietuviškai J^ 
paskutinis sakinys buvo labai 
mums nuoširdus. Jis pasakė 
lietuviškai: "As nesakiau Lie 
tu vai sudiev iš ten išvažiuoda
mas, aš sakiau, iki pa^imaty-

i mui!" Rodos tik Lietuviukas 
Į Lietuvis galėtų taip išsireikš
ti. Jo gražuolė, šviesiaplaukė 
žmona padainavo porą Lietu
viškų dainų. Taip, ir ji nėra 
Lietuvaitė. Lietuviams malo
nu turėti tokius draugus. 

Svečių tarpe dalyvavo eilė 
žymesnių Lietuvių, Dr. Mul-
lendrof ir daug kitų. 

Gaila kad tą dieną negalėjo 
dalyvauti B. Starkienės sunus, 
Milton Stark, jaunas mokinys, 
dabar karo mokykloje, jau pa
sižymėjęs rašytojas. Jo strai
psnis, "Lithuania's Fight For 
Freedom" tilpo Hearsto Ame
rikoniškuose laikraščiuose ir 
buvo perspausdintas keliuose 
Lietuviškuose laikraščiuose. 

(Nuo Dirvos Redakcijos: Tą 
straipsnį perspausdiname šia
me Dirvos numeryje Angliš
kame skyriuje.) 

Noriu dar pasakyti kelis žo
džius apie Oną Lužienę. Jau ji 
metais yra nejauna moteris, 
bet dar dvasia gyya, jauniems 
naudingomis mintimis. Ji yra 
apdovanota Gedimino medaliu. 
Ji yra daug pasidarbavus A-
merikos Lietuvių tarpe. 

Ačiu regimo komisijai už 
prašymą manęs parkaityti sa
vo tai dienai pritaikintą eilė
raštį. Nors tas eilėraštis pa
rašytas dar Rusams valdant 
Lietuvą, šiądien Vokietija val
do Lietuvą, ir tas eilėraštis 
vistiek tinka Lietuvai. Ir jis 
tiks kol Lietuva nebus laisva! 

BINGHAMTON, N. Y.i ' Prez/ Rooaevelt Gauna R. K. Ženkluk* WATERBURY, CT. 

Mffte KAŽYS SMIGELSKIS. 
Čia mirė Kazys šmigelskis, 52 
m., Amerikoj išgyveno nuo 1905 
metų. Liko žmona, Morta, ir 
posūnis, Kazys, U. S. ArihiJ**-
je, dabar Anglijoj^. * 

Velionis skaitė Dirvą ir ki
tus laikraščius; buvo rafriauis 
budo žmogus. Jeigu jo klaus 
davo kas prie kokios partijos 
tu priklausai, jis sakydavo — 
prie Lietuvių. Už tai jis bu
vo visų mylimas. Binghamto-
niečiai prinešė daugel vainikų 
ir j kapines palydėjo apie šim
tas automobilių. Už tokį pa 
rodytą prielankumą tariam vi
siems ačiu. Taipgi dėkojame 
Kaminskams, Palioniams, Ber-
vainiams, Mikelioniams ir A. 
Vaičiuliui, taipgi ačiu ir Scran-
tono Lietuviams kurie dalyva
vo laidotuvėse, ir giminėms iš 
žmonos pusės. 

Amžino atilsio tau ant visa
dos. Brolis Antanas. 

. >•. / 

APSIRUPINKlf 
INCOME TAX 

Visi Amerikos gyventojai 
prfvalo iki Kovo 15 patiekti 
žinias apie savo 1943 metų 
ineigas sąryšyje tu income 
Tax. 

Neatidėliokit išpilSymo sa
vo Income Tax blankų. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurie 
dirvos numerio tai prašv 
Jami Administracijos pri
siųsti ij, nerašykit: 'Ne 
fifavau pereito numerio" 
>et pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tad:' 
greitu laiku bus jums pa 
oi'^sta tas tikras numeri 
kllHo negpvot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohte 

Valandai del 

Long Distance Naktines Kainos 
Long distance telefono ©aktinės kainos 

dabar galioja nuo 6 Vakare iki 4:30 vai. 

Ryto. Ta ekstta valanda dadeta su lei

dimu Ohio Public Utilities Commission 

ir atitinka įsakymui išleistam Federal 

Communications Commission. 

Šis laikas ypatingai labai patiks vyrams 

ir moterims esantiems karinėje tarnybo

je, kurių dauguma turi tik vakaro ir nak

ties laiku progą pasikalbėti su ̂ Saviškiais 

namuose. 

Suy 7&€VI SohcU jo* 1/Utoąę 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 

Prezidentas Roosevelt parodoma priima ženkluką nuo 
Raudonojo Kryžiaus vajaus auk i rinkėjos, 1944 metų va
jaus sukėlimui $200,000,000 R. K. Karo Fondo. 

REIKIA DAUGIAU 
ANGLIAKASĮ# 

Pennsylvanijos valstijoje iš
pildymui 1944 metų numatvto 
minkštos anglies kiekio sako 
reikalinga daugiau angliaka
sių. Valstijos kasyki 4 sekre
torius sako, reikalinga bus 
pargabenti daugiau angliaka
sių atgal iš karo industrijų. 
Jis įrodinėja kad nėra reikalo 
grąžinti vyrus angliakasius ii 
militarinės tarnybos į kasyk
las, bet sako angliakasiai turė

tų buti grąžinti į kasyklas ku
rie išvažinėjo dirbti į miestus. 

Ar tas butų galima padaryti 
tuo tarpu dar žinios nėra. 

Jeigu to negalės padaryti tai 
gal stengsis sulaikyti kad kiti 
angliakasiai neišvažiuotų į in
dustrijas, kur jie nebūtų pri
imami dirbti ir turėtų gryžti 
atgal. 

I *SUV. VALSTIJOSE, nuo 
Amerikos įstojimo į karą per 
34 mėnesius padaryta jau apie 
150,000 įvairių kariškų lėk-
vų. Vi 

DUOKIT SKALBTI - GERAS DARBAS 

The $Cėw Method Laundry vienatinė Clevelande 
skalbykla kuri garantuoja greitą pristatymą skal
binių. (10) 

NEW METHOD LAUNDRY 
6710 Lexington Avenue . 

UŽKVIETIMAS LIETUVIAMS 

Atidarėme naują rakandų parduotuvę , ir čia galit 
susikalbėti Lietuviškai. 

. NAUJI IR VARTOTI NAMŲ RAKANDAI 
Taip pat Rakandų Apdengimas ir Taisymas 

A & B FURNITURE 
7 5 1 5  S t .  Clair Avenue 

MUlterry 4#43 (11) Cleveland 

PERFUMES ir COLOGNES 

ttnportuoti ir Vietiniai 
Visų populiariu kvapsniu 

PRANCŪZIŠKOS ir ČEKOSLOVAKIJOS BONKUTĖS 

essencijos ir gėlių aliejai 

will london — perfumer 
7008 wade park ave EN. 0360 

AR ŽINAI kad įvyks Svarbios Paskaitos? 

m 

Jėzau, buiiuu bitvo, . istfydyK" Mane . 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atgibuna kas ketvirta
dienio vakarų, nuo 8:00 vai. antra-
pu Peek's Hall, 1446 E. 82nd St., 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv. 
llažto tyrinėtojai. 

AR ŽINAI mes dabfu: gyve

name svieto pabaigoje?1—Mat. 24.3; 
AR ŽINAI kad šio svieto kara

lystėm gaišta su didžiu trenksmu? 
—Dari. 2:44. 

AR ŽINAI kad Karalyste Dievd 
jau prisiartino—Luk. 21:31. 

AR ŽINAI kad prasideda didyaiš 
pasaulio gryitmetis arbu atitaigy-
symas?—Ap. darb. 3:20, 21. 

Daug įvairių dalykų sužinosit 
silankę j šias prakalbas paminėtą 
vakanju, (Skelbimas) 

VIS NEPASITENKINIMAI... 
Pastaru laiku pasirodė 

kurios spaudos nepasitenkini
mai Lietuvos Ministro P. Ža-
leikio išsireiškimais Amerikos 
-ietuvių Seime Vasario 6, New 
forke, kai jis pasakė, "Vieni 
lietuviai nori kad Lietuva bu-
<ų katalikiška, kiti nori kad 
sietuva butų socialistiška; tre-
i nori kad Lietuva butų Lie

tuviška". 
Taip, p. Ministras taip pa

sakė savo kalboje, bet su tuo 
jo kalba neužsibaigė. Jis to
liau pasakė: "Man yra begalo 
džiugu kad Amerikos Lietuviai 
pilnai supratę nelaimingą da
bartinę padėtį ir miglotą atei
tį musų tėvynės Lietuvos, ne
sigailėdami laiko nei pinigų, 
deda visas pastangas kad kaip 
nors išlaisvinti musų senąją 
tėvynę Lietuvą, kuri dabarti
niu laiku yra musų kaimynų 
pavergta". Nors jis sakė kad 
vieni nori katalikiškos, antri 
socialistiškos, treti Lietuviškos 
Lietuvos, bet- taip pat paminė
jo kad "jus visi norite kad Lie
tuva butų laisva ir nepriklau
soma. Nors einama skirtin
gais keliais, bet yra aišku kad 
visi eina į vieną tikslą. Iš an
tros pusės pažvelgus, sakė, gal 
ir nėra taip bloga. Pavyzdžiui, 
kaip Jungtinėse Valstijose, čia 
yra dvi didelės partijos, viena 
Republikonų, kita Demokratų, 
abi savo viduryje skirtingai 
veikia, bet jos kartu irgi suda
ro vieną iš stipriausią, demo
kratiškiausių ir geriausią val
džią pasaulyje. Todėl džiugu 
matyti kad ir Amerikos Lie
tuviai, gal biskutį skirtingiau 
vieni nuo kitų veikia, bet jie 
visi siekia vieno tikslo — lai
svos ir nepriklausomos Lietu
vos." 

Taip maždaug p. Ministras 
išsireiškė apie Amerikos Lie
tuvių siekius. Rodos čia ne
būtų ko kam nors užsigauti ii* 
prie jo žodžių kabintis. 

LIETUVIŠKI PAVEIKSLAI 
Kovo. 19, nuo 2:30 vai. po 

pietų, ir 7:30 vakare, Nemu
nas salėje, 48 Green gatvės, 
bus rodoma labai jspudinti ir 
gražus Lietuviški krutami pa-

'• veikslai, rodys J. Valaitis ir 
K. Motuzas iš Brooklvno. 

Dalis šių filmų buvo rodyta 
pereitą metą toje pačioje sa
lėje, bet šį kartą bus dar gra
žesnių ir naujų nematytų fil-

; mų. Todėl, nepraleiskite pro
gos, kurie tik išgalit atsilanky
kite visi busit patenkinti. 

Atminkit Kovo 19 d., nuo 
2:30 po pietų, ir 7:30 vakare, 
48 Green Street salėje. 

APLANKĖ NEW YORKO 
ISTORINES VIETAS 

Sekančios Waterburio šeimi
ninkė aplankė New Yorko is-

l torines vietas: ponios I. Ra
kauskienė, A. Staškevi5ienė, F. 
Karvelienė ir C. Gluodenienė. 
Jos praleidė ten tris dienas, 
parsivežė daug įspūdžių. 

ŽYMUS SPORTININKAS 
Vietinis jaunas Lietuvis biz

nierius Juozas Samnška kas
dien figuruoia vietinėje Ang
liškoje spaudoje; jis yra ma-
nadžeris K. of L. Basketball 
tymo, pasekmingai lošia šį se
zoną. jie turi progą palikti 
Conn, valstijos čampionais. Ge
ro pasisekimo, Joe. 

Dr. M. J. Cbtney. 
. , 

J. Žemnntauskan 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  

130 Congress Aventtt 
Wr.t erbury. Conn. 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

Taisymo darbas 
NAMU >r AUTO RADIO 

Turim Išnuomaviittui Garsiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 

kombinacijų specialistai 

8830 Euclid Ave. 
SW. 1134 (17) G L. 2564 
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SVARBUS LIETUVIŲ| INCOME TAX PILDYMO PATARNA-
VEIKĖJU PASITA

RIMAS 

ian 
6820 SUPERIOR AVENTTK CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4489 

Svarbus pasitarimas Lietu
vos vadavimo bendrais reika
lais atsibus Lietuvių salėje, 
šio penktadienio vakare, Kovo 
10, nuo 8 valandos. Prašomi 
atsilankyti draugijų ir pavie
niai veikėjai ir valdybų nariai. 

Lietuvos reikalai yra visų 
Lietuvių reikalai, todėl pribu
kite, išgirsit naujų svarbių ži
nių. Komisija. 

PERKA BONUS 
Farmeris Antanas čiutelė 

su žmona, atsilankė iš Geneva, 
Ohio, ir Lietuvių banke nusi
pirko daugiau karo bonų. Jie 
dabar išviso tiri pirkę karo 
bonų už $3700. Atvyksta čia 
pirkti, kad Lietuviams butų 
už tai kreditas. 

čiuteliai seniau gyveno Cle-
velande. Atsilankė taipgi Dir
vos redakcijoje, užsimokėjo už 
Dirvą 1944 metams. 

VIMAS DIRVOS OFISE 
Chester G. Zuris, Taksų Patarėjas ir jo padėjėjai 

Dirvos Ofisfe 6820 Superior Avenue 
Vakarais.nuo* 5:30 vai. iki vėlumai. 

Lithuania's Fight For Freedom 

Per 12 metų patyrę darbą, 
dirbant prie taksų su Cuyaho
ga Apskrities kasierium, jums 
patarnausim tinkamiausia. 

Išpildysim Income Tax blan
kas. Bet paskubėkit ateiti, 
nes Kovo 15 jusų folankos tu
ri buti pristatytos valdžiai. 

Kreipkitės į Dirvos Ofisą, 
nuo 5 vai, po pietų iki vėlu
mai. 

Ar tamsta žinai kad mes 
galim sutaupyt jums pinigų 
ant jusų Income Tax mokes
čių—ant išmokėjimų sekančių 
dalykų: duoklės bažnyčiai, mo-

MOTERŲ RATELIO 
VAKARAS 

Lietuvių Moterų Ratelis ren
gia savo šeimynišką vakarėlį 
p. Kančienės namuose, 895 E. 
128 st., Amerikos Raudonojo 
naudai. Vakarėlis atsibus šio 
šeštadienio vak., Kovo 11, nuo 
7:30 vai. Dalyviams bus do
vanos prie ineigos tikieto ir 
laimėjusiems kortavime. 

kyklai, visokiems labdarystės 
fondams, ant vandens kurį 
vartojat jusų namuose; ant 
namo pataisymų ir taksų; te
lefono, važinėjimo traukiniu, 

Į unijos duoklių, daktaro bilų, 
j kaip tai vaistų, operacijos, li-
. goninės, akinių; ant automo-
,bilio ir automobilio taksų; ant 
j darbinių rubų, įrankių ir daug 
kitų dalykų ką pats žmogus ir 

^epamislytum.* 
| Duokit murttS patarnauti šia
me jusų reikale. Taryrę žmo
nės savo darbe, ir vieta kuri 
visada veikia ir kuriai jus ga
lit pasitikėti ir visada mus 
rasti. Chester G. Zuris. 

EDITOR'S NOTE: 
Milton Stark, a young Lithuanian 

of Los Angeles, California, son of 
Mrs. Berta. Starkiene, compiled the 
following facts concerning Lithua
nia's fight for freedom, and the 
article was published in all the 
Hearst newspapers throughout the 
United States. 

Raudonasis Kryžius 
Nusistatęs sukelti 

$200,000,000 

GERBIA LIETUVĄ 
Su reikalais užėjau į Davis 

& Sandella advokatų ofisą, vi-
durmiestyje, Standard buildin 
ge, ir maloniai nustebau. Adv. 
Davis ant savo rašomo -stalo p 
stiklu pasidėjęs a. n. ffiėtiiv-
Prezidento A. Smetonos mir
ties aprašymą, su paveiksiu 
Jis pasakė kad jo tėvai paėjo 
iš Lietuvos ir jis gerbdama: 
Lietuvą ir Lietuvos Preziden 
to atmintį, laikys tą iškarpą 
ant savo rašomo stalo iki jis 
bus gyvas.... 

Svetimi moka pagerbti Lie
tuvą ir jos prezidentą, o kaip 
elgiasi nekurie mūsiškiai, tikri 
Lietuvos vaikai ?.... 

Alekas Banys. 

M I R I M A I  
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GRĄŽINO PASUS 
Miesto gatvekarių komisija 

buvo panaikinus savaitinius 
gatvekariais ir busais važinė
ti pasus, kuriuos vaJnėto„ai 
perkasi oo $1.25. Komisija ti
kėjo kad dabar, geresniais lai
kais, žmones turėdami pini0 

mokės už važinėjimą naujai 
nustatyta tvarka. Tą bandy 
mą norėjo daryti per kelias sa
vaites. Tačiau pirmą bandy
mo savaitę ineigos taip nupu 
lė kad komisija vos savaitę 
praleidus nutarė grą.inti se
ną pasų sistemą, ir ji matyti 
pasiliks ant ilgai. 

YOUR RED CROSS 
lis AT HIS SIDE 

Didžiojo Clevelando vyrai ir mo
terys darbuojasi sukėlimui Raudo
nojo Kryžiaus Karo Fondo, kuris 
nustatyta šiai sričiai $3,000,000 su 
moje. ir turi buti baigtas su pas
kutinėmis dienomis Kovo. 

Visi aukotojai raginami duoti Sy 
met daugiau negu davė pernai, nės 
šymet paskirta žymiai didesnė su 
ma sukelti, ir visoje šalyje nusta
tyta sukelti $200 000,000 suma 

Aukos renkamos dirbtuvėse ir 
po namus, ir pini?ai nau-ojami 
kareivių globojimui ir kitokiems vi
sokiems tikslams kur tik reikalin
ga globa nelaimės atsitikimuose na
mie ar karo lauke. 

Tautinės organizacijos uoliai re
mia £į vajų ir gausiai prisideda'au
komis. 

KUPČIŪNAS Alijošius, 72 m., 
nuo 6720 Whitney ave., mi

rė Vasario 28, palaidotas Kovo 
2, Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. 

Liko žmona, Patricia. Velio
nis Clevelande pragyveno apie 
40 metų, atvyko 1904 m. Pa
jevonio par., Vaišvilų k. 

j Laidotuvėse dalyvavo jo pus
brolis Julius Kalvaitis atvykęs 
iš Brooklyn, N. Y. 

I 
GRAKAUSKAS Ignas, 58 m., 

nevedęs, nuo 2120 St. Clair 
ave., mirė Kovo 1. Palaido

tas Kalvarijos kapinėse Kovo 
3; pamaldos atsibuvo iv. Jur
gio bažnyčioje. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorė Delia 
Jakubs. 

Statysit Sau Namą ar 
Pertaisysit? — Štai 

Jums Patarimai 

•TRAFIKO nelaimėse nuo 
Sausio 1 iki Kovo 8 Clevelan
de užmušta 20 asmemj — ly 
giai tiek kaip pernai per tą 
patį laikotarpj. 

TIKRINA KAINAS 
Valdžios Kainų Administra

cijos atstovai darys reviziją 
visose Clevelando srityje vei-
Viančiose naisto parduotuves? 
patikrinimui ar jos prisilaiko 
nustatytų ceiling kainų. 

•SU KOVO pabaiga prasi
deda Didžiaisiais Ežerais ne-
vigacija. šių metų sezonu nu
matyta pervežti ežerais ben 
90,000,000 tonų geležies ru 
dies. Laivams betgi truks 
reikalingo skaičiaus darbini; 
kų. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę 

lošti ir smagiai praleisti ' f. 
rą su savo draugais. :'io 
eigoa buna antradienio, 
tadienio ir šeštadienio v?, 
rais, nuo 8 vai. lygiai. Part 
kit savo klubą ir Lietuvių m 
lę, vietoje eiti kitur. . 

SE :I0S JAUNAME 2IUS 
Clevelande žymiai padaugė

jus jaunamečių prasižengi ų 
skaičiui, policija nutarė nusi
žengėlių sekiojimui ir gaudy
mui paskirti moteris policinin
kas. Moterims lengviau bus 
prasižengėlius susekti, nes tie 
paprastai bent kokių vyrų ra-
linasi ir vengia, o su moteri-

; iasi uivsia, net u pul
dinėja jas gatvėse ir atiminė
ja pinigines. 

Ar jųs planuojat statytis sau na
mą ar remodeliuoti kai karas -pasi
baigs? Ar rūpinatės apie finan
savimą, pasirinkimą arkitekto, vie
lų suvedžiotojo, plumberio, šilumos 
suvedėjo, planuojat perdirbti savo 
virtuvę patogiau, vidaus perpuoši-
mą, arba naujų šviesų įtaisymą? 

Atsakymą apie šiuos visus klau
simus gausite laike keturių kursų 

Q kurie duodami ne
mokamai reikale 
ateities namų pla 

j navimo, tie kur
sai rengiami vi
sų rasinaudojimui 
Eiect.-ical League 
atalpose, 18-tas 

tas aukStis, Mi l-
land buildinge. 

Kad vyrai ir moterys galėtų da
lyvauti tose pamokose, jos rengia 
mos ketvirtadienio popiečiais nuo 
2 vai. ir ketvirtadienio vakarais 
nuo 7:30 vai., vakarais pakartoji
mas to kas buna popiečiais. 

Kiekvienoje sritvje dalyvaus ži
novai, kaip tai mortgage bankeriai 
arkitektai, vidaus dekoratoriai vie-

«•••#> 'ži .tojai, vi t m~s įrengimų 
ks"ertai, kurie išaiškins visas ga 

'irnybes ir naujus planus. 
Po išklausymo keturių paskaitų 

ir išaiškinimų, gausit tikrą supra
timą apie sa"o ateities svaiojs^v^ 
namus, nes be paskait-i dar kiek
vienas rales ftuoti paklausimus sa~ 
'•o rurimais klausimais. 

Nors nebus ižan~<>s mokesties i 
• i.-.r c-'piHnki^pvs El^ctrv'al T eague 
pageidauia kad sau 
rezervaciją telefonu PR 5522. 

PARSIDUODA KEPTUVĖ 
ant Wade Park Ave., $400 savai

tinių ineigų garantuota;' 50 me' 
išdirbta vieta; geri kambariai r 

venimui greta, nuoma $40 mene 
siui; telefonuokit tarp 2 ir 3 ro 
pietų, ĖNdicott 1676, arba kreipki
tės 8429 Broadway. (12) j 

At« 1  ar y m as ir  Užkv:efc r mas 

— y r-

8104 Superior Ave. CEdar 2494 
Alvina PaulieaS, Savininkė 

A.T! PA RYKAS KOYQ-KASfH. 
' EKTVTSt " -» ' • ,RN;f VBI '.3 • • 

' * ' 1 • V.-' 

Duodam vėliausios mados Perrranents ir kitokį gro io 
patarnavimą. Susitarimui atminkit musų telefoną. 

Iiy MILTON STAIIK 

"THE Russians will not succeed 
in subjugating the Lithuanian 

people. They tried once before and 
tailed. They will fail again"* — 
Owen Ntorfem, U- S. Minister to 
Lithuania. 

As a result Of the demand for 
autonomy from the czar, voiced by 
the great Congress of Lithuania, 
which twice convened in Vilnius 
(1905-1917) for that very purpose, 
the Council of Lithuania — elected 
by the 1917 conference—proclaimed 
Lithuania's independence February 
16, 1918. Lithuania had been held 
in bondage since 1795. 

Lithuania is, therefore, one of 
the vourt«*est and at the same time 
one of the oldest states in Europe, 
for be it remembered that she has 
been existent since 123C; it was in 
this vear that Mindaugas — the 
founder of Lithuania, christianized 
and crowned kinc bv the Pope in 
1235—organized the hitherto scat
tered Lithuanian tribes and re-
tmlsed the threatening Livonian, 
Teutonic and Tartar invaders. 

"Whilst the realm of Russia lay 
l'k" a chained victim of the wild 
Mongolians and nowhere could of
fer resistance, the land of the 
^riwce - of L'thuania became the 
«tanch 'barrier bevotd wh'ch *he 
Tartars ronld not pa«s. T^ei" 
-ri^ces w'lh sweater rV^t thnn 
llviso of Russia mav «*la'in the 
credit of having b*en the saviors 
of F, n r one from Tartars' inroads 

TnHar' voke"—Lithuania. The 
A waken in nr of a Nation. (See Yun-
k»«' "The'" Lithuanians".) 

T >ons'Kteitlv continued 
owvpins' German rvpans'on east-

in t^iO two T^huanian 
—t.^e H'-pst of 
T •and; o* Poland — 

^ ibwt* rpRr,»"tį-e forces and 
ą ofisam** b'o«r t"» the *vj<*ht 

r* Teutonic Kr.ights of Tan-
nenberg. 

/ 9 r 
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LJOWEVER, despite many sue 
cesses, centuries of imposed 

wars andi persistent German attacks 
so weakened and impoverished Lith- j 
uania and her confederate since, 
1569, Poland, that in 1795 the twain ; 

were overcome by the joint maneu
vers of Germany, Austria and Rus
sia. 

In the partitioning that follow
ed the major part of Lithuania 
fc1! to Russia, a smaller section to 
Germany. 

During1 the czariąt occupation 
'it'nania suffered rv.ch. The Lith-

rr»ian p~ess language, and even 
nrintin? of Lithuanian prayer 

So-^ks ^-ere suppressed for 40 years 
H865-1904); youths were compelled 

cpr-e 25 vear terms in the czar's 
army; churches were burned and 
manv priests either transported to 
Siberia or murdered. 

In 1863 and for some time after-, 
•".'ard, thousands of Lithuanians 
emigrated to America in search of 
pef».ce. Todav approximately one 

n Lithuanians live in this 
country. 

Lithuania having regained her 
freedom in 1918, spent the succeed-
;n<* 22 years of independence in 
ha^pv tranquility, governing her-
«"nlf capably and maintaining neace-
*••) relations with her neighbors. 

B'H re<ravdless of he'- cultural 
**r> Ge^aoy. on Mai'ch 22. 

"'""Mi Vta"inT taken Austria 
»nd Czechoslovakia—forced Lithua
nia to cede the port of Memel 
'Klainėda) and the adjoining ter-; 
•'tory. 

9 t t 

^|NE year later—June 15, 1940 — 
•* f»-«p R'^eians in vio-

* tMr solemn treat" of 
^ oo~ •. ,r . • 

. . Russia without any preju
dice recognizes the self-rule and in
dependence of the State of Lithu
ania with all the juridical conse
quences . . and for all times re-
• will a'l the *o-

r'fhti of R'iss'a. w^ich 
" '-a« '•a-' in r<"ra—I to the Lithu
anian nation of territory " — Peace 
treaty with Russia, Moscow. July 
20, 1920. — Marched in Lithuania 

and peized the whole of her, in*; 
eluding, also, the countries of Lat
via and Estonia, thereby annihila
ting the territorial integrity and 
political independence of sovereign 
peoples. 

The Russian occupational army 
lost no time in staging fraudulent 
elections. In Lithuania, a parlia
ment, the "elected" members of 
which all were confirmed commu
nists, voted, naturally, for incor
poration into the Soviet Union. 

The Russians are now using that 
"election" and "vote" as a pretext 
for advancing: thėir claims on Lith
uania. 

The Russian-German war, which 
began on June 22, 1941, provided 
the Lithuanian people with an op
portunity to reaffirm their original 
declaration of independence by an 
armed insurrection directed against 
both the German and Russian oc
cupants. 

The patriots successfully. expelled 
the Russians from Lithuania, de
clared Lithuania free, and set up 
a provisional coalition government; 
but at a terrible co>-,t, for a great 
number of the patriots were killed 
f some 7,500, 3,000 of whom were 
executed in Russian concentration 
camps and prisons). 

The Russians, not eo&tiHt %'ith 
the butchery of the laity, "elimi
nated" 15 priests. 

The Lithuanian provisional coali
tion government lasted seven weeks 
—it was forcibly dissolved upon 
the advent of the Germans —Aug. 
10, 1941. 

t i t  

TODAY, the free, loyal American 
citizens of Lithuanian descent are 

working assiduously on the domes
tic front and thousands of mem
bers of their families are fighting 
in the armed forces, on every bat
tlefield—all for the liberation of 
mankind and the organization of 

in accordance with the prin
ciples of the Atlantic Charter. 
*«'hich also motivates and sustains 

Lithuanian underground move
ment against all tyranny. 

As to the Russians, the Lithuan
ians admire the courage and en-
'i"rpnce of this neonle, which is 
^aiifestyi in the defense of their 
o*vn Vomeland, BUT they wish to 
"eniind them that the Lithuanian 
-<vmle are also fighting for free-
^o»*i »n'' that thev are very much 
shocked at the announced inten
tion of Soviet Russia to deprive 
Lithuania of her freedom and in-
•''•non^ence. 

Thev. therefore, appeal to Ame
rica to iue her good offices with 
the government of Russia to libe
rate Lithuania. » 

Soviet Russia's claims to Lithu
ania because of strategic reasons 
or an outlet to the sea are incon
sistent. 

The United States, though she is 
interested in Panama for strategic 
wnfons. does 'not take awav that 
country's independence, but respect-

As for an outlet to the sea*. Lith
uania never once denied that favo" 

to Russia and will not in the fu
ture. •' 

Finally, in the new world to come 
there will be no need of strategic 
frontiers. 

"If we Relieve—as all the peace 
and freedom loving world firmly 
does—in the eventual destruction 
of totalitarianism, then we must 
necessarily believe in the resurrec
tion of the Baltic states. Simple 
logic leaves us no other alterna-
tive". — K. Pakstas Ph. D. (Th# 
Lithuanian Situation.) 

PARSIDUODA NAMAS 
5 Šeimų; visas su rakandais; 
ineigų $230 mėnesiui; parsiduo
da už $7,000. greitam pardavi
mui. Kreipkitės (11) 

MANAGER, 1833 E. 79th St. 

REIKIA HARBININKO 
Senyvo amžiaus, Mažoje Lie 
tuviškoje farmoie; alga ir pra
gyvenimas; randasi netoli Cle-
vplando. Adreso klauskite 
DIRVOS Admin. (10) 
PUIKUS NAMAS PARSIDUODA 

Geros rūšies namas, English ty
po, randasi gražiame Shaker-Lee 
Histrikte. Dabar atiduodamas tik
tai už $10 500. Privatibkas parda 
' imas. Kreipkitės telefonu plačiau 
susižinoti LO. 0670 

KAMBARYS IŠSIDUODA 
Geras kambarys, Lietuvių šei

moje, vyrui, yra ir garažius jei 
reikia. Informacijų klauskite 

6n28 Superior Avenue 

REIKALINGA VYRŲ 
Dirbtuvės Darbininkų . 

Karo Darbas 
Mokestis nuo valandų 

ir viršlaikis 
Saldymo 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 IšKEIčIAM EAGLE STAMPS 

The May Co's 
Basement 

Skaidrus Languočiai! Didelės Sesers Sty liausi 

MERGAITĖMS 

JERKIN SIUTUKAI 

) 2-99 

U 

Gražus dviejų dalių jerkin siu-

tukai mėgiamose spalvose! šo-
% * 

nais susegami, dviem kiąeniais, 

su pritaikytais perskeltais si

jonukais! Mięroa 7 iki 14. 

I 
< Tik k-i Gania! 

MERGAITĖMS 
2 DALIU SIUTAI 

C-

5-99 

Sesuo nori turėti tokj siutuka 
ši metą — kaip jos Motinos! 
S ta i gražaus darbo ir įvairių 
markinių languočiai ... per
skeltu sijonu. Visokių spalvų 
gausybe; mieros 7 iki 14. 

The May Cos Basement 

I \ 

Gerai Tinkančios, Tvirtos Medžiagos 

VYRAMS BROADCLOTH 

Pajamos 
1**2  .45 

Lengvai viHrfmi, pilnai : 

pritaikyti pažamas gero ' 

broadcloth audimo. tJI- ! 

simaunami arba; susega
mi priešakyje, visokiais j 
mėgiamais marginiais ir \ 

bryžiais. Mieros B, C 

ir D. 

• • V. , • I 
Hie May Company . Į 

Basement 
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