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WENDELL 
dieną kalbėdamas, 
kad Amerika "svyruoja 
abejoja ar turi sumanumo 
spręsti pokarinius klausimus'.', 
šis abejojimas, kaip kelissyk 
čia pabrėžeme, yra pavojus ne 
vien Amerikos ateičiai, bet ir 
Lietuvos laisvei. Rusai kep
tas bulves iš pat Atlanto čar-
terio kepėjų panosės griebti 
ruošiasi, o Washingtonas ir 
Londonas nesusigraibo kas da
ryti. Tiesa, Londonan vyksta 
Valstybės pasekretorius Stet-
tinius. Galiausia, gali buti, 
bus rasta visiems bendra kal
ba, kuri neparduos mažųjų 
tautų Rusijai. Amerikos Lie
tuviai ypatingai dabar privalo 
visas pastangas dėti Ameriko
nų akyse turėti Lietuvos lais
vės principą. Garbė New Yor-
ko Seimo išrinktam Vykdomam 
Komitetui, kuris Philadelphi-
joje suvažiavo ir nusprendė ne 
vien tam tikrą komisiją Wa
sh ingtonan siųsti bet užmegs-
ti ir palaikyti ryšius su svar
besniais kongresmanais ir se
natoriais. 

29th vear) (29-ti metai CLEVELAND, OHIO KOVO-MARCH Kaina 

SUOMIAI ATME-
TE RUSU TAIKA 

Maža Suomija, pasriuvus 
kraujuose nuo Sovietų ka
ro, nutarė atmesti Mask
vos "taikos" išlygas, nes 
tos išlygos reiškia tą patį 
kaip Suomių savanori su
tikimą pasivesti kad bol
ševikai jų tautą išnaikin
tų. Suomių seimas atme
tė bolševikų išlygas nežiū
rint Amerikos ir Anglijos 
spyrimo kad Suomiai išsi
trauktų iš karo pirm negu 
bus nigalėti ir užimti. 

RITSAI, matyti, brėžia liniją 
nuo Pabaltijo Karaliaučiaus 
iki Adriatiko (Italų) Fiume ir 
nori visas i rytus nuo tos lini
jos gyvenančias tautas politi
nei! kontrolėn pasigauti. Ta 
kontrolė pasireikš skirtingais 
budais: Lietuva, Latvija ir Es
tija bus "autonominės" Tary
binės respublikos. Lenkams 
įkurta "Tautinis Komitetas", 
panašus "Vokiečių Komitetui".-
Maskva tikisi Lenkus ir 

KARO ŽINIOS 

KAIP PIRKTI BONUS ŠIAME PENKIŲ 
MILIJONU DOLARIŲ VAJUJE 

TŪKSTANČIAI aplikacijų United States.- Savings Bonds 
paskleista po lietuvių namus paštu iš United »,SJates Treasury 
Departmento. Pati valdžia stoja Lietuviams j pagalbą parduo
ti Karo Bonų penkių milijonų dolarių sumojtč. Kiekviename 
voke via I ietuviškas ir Angliškas laiškas ir po porą Bonų pir
kimo aplikacijų. Nenumeskit nei tų laiškų nei tų aplikacijų. 

Bonus gali pirkti vyras arba moteris ar kuris kitas šeimos 
narys. Gali ta blanka pirkti ir kitatautis, ir.Juįf tai eis Lietu
viams kreditas, nes ant aplikacijos pažymėti:? "Five Million 
Dollar Lithuanian War Bond Drive". 

Draugijos, Bonu Komitetai gali gauti *tL S. Savings 
Bonds aplikacijų atsikreipiant j 

Amerikiečių Atakuojama Truk Tvirtovė 

D A R B A I  
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ITALIJOJE, panaujinto
mis didelėmis jiegomis U. 
S. ir Anglijos kariuomenės 
Kovo 15 d. įžygiavo į Cas-
sino, sugriovė tą Vokiečių 
tvirtovę ir išmušę iš jos 
nazių jiegas. Tos tvirto
vės sunaikinimui 
pats didžiausias oro jiegų 

vV !  sukoncentravimas karo is-
kiečius pasigauti 
valdžių" slieku. Čekoslovaki
ja savaime pasirašė sutarti su 
Maskva. Ji gal sveikiausiu 
kailiu išeis. 

Jugoslavijoj kasdien tvirtė
ja "maršalas" Tito, kuris klau
so Maskvos, imdamas kanuo-
les ir amuniciją ir Amerikonų 
ir Anglų. Graikijoje veikia 
Maskvos remiami "partizanai", 
o Bulgarija nuo senų laikų pri-
sirpus Rusų Įtakai. Su Ru-

draugingu Arijoje 
Smarkus musiai su na-

žiais eii a Anzio pakrašty
je arti Romos. 

RUSAI žygiuoja pirmyn j 
viduriniu Bug upės slėniu! 
ir veržiasi artyn Rumani-
ios, prisiartindami nuo jos 
sienos per apie 20 mylių. 

Šiomis dienomis bolševi
kų veikimas pagyvėjo pie
tinėje Ukrainoje, kur jie 
atėmė iš naziu naujus plo-

L. V. S. CENTRAS GS20 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
arba i Penkių Milijonų Dolarių Vajaus Pirmininką: 

A. S. TREČIOKAS. 311 Walnut Street, Newark, N. J. 
Pavieniai, draugijos, kuopos, organizacijoj £onų Komite

tai, imkitės darbo — tuojau ir karštai! >. 
BONŲ Aplikacijose pažymėta kad bonus ffcrijos E galima 

gauti per bent kurią kvalifikuotą Įvaro Bonų pardavimo įstai
gą. Reikia tik nunešti bono vertės sumi arba nupirkti čekį. 

Visa honų išrašymo tvarka ta pati: Vardas, adresas, kam 
bonas u/rašoma*. Bonas bus atsiųstas paštu. ^ 

Ant aplikacijos kupono yra dvi ''Recvtės": jj^leną jų duos 
naudota i P"*kėjui tie kurie priims pinigus ui bonus; tą laikykit sau. 

Kitas kuponas yra "Recort Receipt". Tą paimkit kartu su 
savo paliudymu ir Įrašę savo vardą ir adresą siųskit LVžŠ Cen
trui arba Bonų Vajaus'pirmininkui. • 

- PIRKIT Bonus dabar — pirkit vieną ekstra! Lai kreditą-
eiti# Lietuviams, lai Atnerrkos vaidwiv 
gelbėti karo laimėjimui — ir tuomi užsirekordtiojame kad mes 
norime Laisves ir Nepriklausomybės Lietuvai! 
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Rusijoje u/ tai sušaudv-
tij. Karo Maisto Adminis
tracija gavo žinių kad Te
xas valstijoje daugybė ūki
ninkų užarė savo išaugin
tus kopustus, morkas, bu
rokus ir daug kitų daržo
vių, del to kad jų kainos 
buvo žemos ir jiems neap
simokėjo vežti į rinką. 

Anglijoje mainerių strei
kas buvo paplitęs iki 100,-
000 darbininkų. Valdžiai 
dedant pastangas streiką 
baigti, šios savaitės pra
džioje gryžo dirbti 65,000 
angliakasių. 

manais ir Suomiais 
' ma apsidirbti kaip 
priešais. 

Ką Amerika ir Anglija turi 
pasiūlyti šito Rusų plano vie
ton? Churchill buvo prisimi- . e . 
nęs apie Europinę tautų fede- j davimai tęsiama su didelė 
raciją, bet nieko aiškaus ne-
skelbiama, nieko praktinio, ne-'Imtas iš pareigų Vokietijos 
daroma. Mažos tautos laukiai oro jiegų vadas 
didžiųjų demokratijų drąsaus! Goering, sakoma už tai 
ir autoritetingo žodžio. Ar su- kad neapgynė Berlįno nuo 
silauks ? 

bus gali-jtus. Šiaurės fronte Estijo-
su karo je veikimas eina daugiau

sia Rusų lėktuvų bombar
davimu Estijos miestų. 
• VOKIETIJOS bombar-

didele 
pasekmėmis. Praša-

Maršalas 

ŠVEDŲ spauda skelbia Vo
kiečių bėgimą iš Estonijos. 
Bėgdami, Vokiečiai kraštą api
plėšia. Nėra abejojimo, jie tą 
darys ir iš Lietuvos bėgdami. 
Atvykę be marškinių, jie ban-

Alijantų oro atakų. 
PACIFIKE, U. S.; lakū

nai smarkiai puldinėja Ja
ponų valdomas salas, prie 
Wewak numušė 52 Japonų 
lėktuvifs .pakilusius gintis. 

ROMA atsidūrė bado 

STALINAS PRIPA 
ŽINO BADOGLIO 

! SLAPTA Lietuvos radio 
I stotis, kaip iš Stockholmo 
! skelbia, pranešė kad Vo-

— | kiečiai uždarė Rygoje sa-
Sovietu Rusija staiga be !  vo ginklų dirbtuves ir iš-

Amerikcs ir Anglijos ži-'vežė mašinas, kad lieati-
nios paskelbė pripažinimą1 tektų bolševikams. 
Italijos vyriausybės su Ba-1 — 
doglio ir kartu su kara-i AIRIJA atsisakė paklau-
lium, kuriems Stalinas ne-įSvti Amerikos prašymo iš
senki siūlė nukirsti galvas.įvyti iš savo šalies Ašies di-

Išema kad Stalinas pri- pįomatus, kurie iš Airijos 

U. S. karo laivynas ir oro j i ego s padarė pirmą ataką 
ant žymios Japonų salų tvirto vi s Truk, vakariniame Paci-

. fike §i tvirtovė prilygsta Hawaii Saloms, saugojančioms 
Amerika iš Paeifiko nuo Japonų. Hawaii Salų Pearl Har
bor tvirtove Jar-rnai p*rniiau*ią- ir užpuolė Gruodžio 7 d-r 
ĮSjįU rn^tiiįK, t i u s u ny. iki n \ i . Amerikos apsigynimą. 
ęSr jttjęjo ui.'ė sunaikinti Truk;,, ir JaptjįįįJuf taaa 

; ijuš galas,' Truk tvirtovė busv>»unaikinta* 

Amerikoje pradeda la
biau susirupinti CIO orga
nizacija, kurios vadus tu
ri savo Įtakoje komunistai, 
dirbanti už nuvertimą šios 
šalies valdžios. Iškelta ai
kštėn Kongrese kad CIO 
vadai surinko prievartos 

eliu milijonus dolarių pro-
j pagandai ir išmetimui tų 

kongresmanų kurie prie
šingi CIO politikai. 

RAUDONASIS KRYŽIUS SIUNČIA 
PAGALBA LIETUVAI 

0hia£ * 
500 angliakasių metė dar
bus del pakeitimo kasyklos 
personalo. 

pažysta Italiją lygiu ali-
jantu. 

Nors Italijos karo laivy-

atlieka šnipinėjimą Ameri
kos ir Anglijos veikimo. 

Britai uždarvs visa su-
no trečdalis buvo pažade-1 sisiekimą su Airija iš šiau-
tas atiduoti Rusijai, Britai j nnės Aįrijos, kurią valdo 
šiomis . dienomis 
tų laivų Rusijai 

paskelbė 
neduosią. 

dys išvažiuoti ketvertą arklių, ,.gų pavojuje. Mieste 
jei tik Lietuvos Laisvės Kovo
tojai leis. 

4 
. VIENINTELĖ musų katali

kų visuomenės patriotiniai vei
kli organizacija, Kunigų Vie
nybė, vėl džiaugiasi gražiu 
Lietuvai padarytu darbu. Iš 
Amerikos Vyskupų komiteto 
gauta $10,000 vaistams pirkti 
Lietuvos gyventojams. Pridė
jus Amerikos Raudonojo Kry
žiaus $10,000, Lietuvos žmo
nės, reiškia, netrukus gaus už 
$20,000 taip reikalingų vaistų. 

(Beje, Amerikos Raudonasis 
Kryžius varo vajų sukelti 200 
milijonų dolarių karo fondą. 
Lietuviai, aukokite; padėkoki
te už vaistus , ir pareiškite vil
ties kad ir daugiau ateityje 
bus nusiųsta. 

• 
AKTINGIAUSIA Amerikos 

Lietuvių organizacija kovoje 
už Lietuvos laisvę yra Lietu* 

ir 
įs

teigta maitinimo punktai, 
kur alkani žmonės gauna 
po samdį sriubos. 

Prez. Roosevelt pasakė į| 
popiežiaus prašymą nesu-į 
sprogdyti Romą, kad tas 
priklauso nuo Vokiečių — 
jeigu tie laikys miestą ir 
neapleis jo, Alijantai turės 
vykdyti bombardavimą. 

Iš Londono praneša kad 
Vokietijoje iš įvairių dar
bų pabėgo bent 55,000 dar
bininkų suvežtų ten iš ki
tų okupuotų šalių dirbti. 

Pabėgimai atliekama kai 
Alijantų lėktuvai bombar
duoja miestus ir dirbtuves 
ir Įvyksta sumišimai. * 

Anglija. 

Kalba už Suomiją 

VOKIEČIAI savo sosti
nę perkėlė į Breslau, kaip 
praneša, nes Berlino ma-
žai^kas liko. 

vai Vaduoti Sąjunga. Kiekvie
nas jai paaukotas dolaris yra 
kulka už Lietuvos laisvę! 

ŠYMET svarbus rinkimų 
metas — patartina visiems 
Lietuviams piliečiams apsi
rūpinti užsiregistravimu ir 
neprarasti teises balsuoti. 

VOKIEČIAI jau turėjo 
į 40,000 vyrų nuostolių Ita
liją begindami. 

Visoje šalyje yra suvirš 
900,000 jaunų vyrų, tarp 
18 ir 25 metų amžiaus, ku
rie neturi šeimų, bet jie 
paliuosuoti iš karo tarny
bos del to kad užima tam 
tikrus darbus ;karo indus
trijose. 

Washington, D. C., Kovo 13."— Amerikos Raudona
sis Kryžius praneša kad paruošęs išsiųsti i Lietuvą $10.-
00C vertės vaistų ir reikmenų, kaip tiktai bus gauta rei
kalingos patalpos tam kroviniui laive. Tos pagalbos 
reikalingumą patikrino neutraliai tėmvtojai, ir Lietu
vai tapo pripažinta reikalas medikamentus siųsti. 

Po to seks kitas siuntinius medikamentų kuriuos 
nuperka Lietuvos Atstovas P. Žadeikis savo sukeltomis 
tam tikslui aukomis. . 

Genovoje, Šveicarijoje, veikiantis specialia Bendras 
Šelpimo Komitetas prižiūrės tų vaistų išdalinimą Lietu
vos žmonoms ir apie tai raportuos at^al Amerikos Rau
donajam Kryžiui. 

Redakcijos: Angliškas laiškas'nuo Raudono
jo Kryžiaus telpa 8-me puslapyje. Sia proga primena-
mo jog Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centro valdyba ga
vo kitą didelės svarbos laišką iš Washington, kuris bus 
paskelbtas kitame Dirvos numeryje.) 

Daug uždirba. Plieno in
dustrijoje per Sausio me-
nesj darbininkams algos 
pasiekė $141,794,000. Me
tas laiko atgal Sausio mė
nesio algos buvo $129,760,-
000. 

Šymet Sausio mėn. plie
no industrijoje dirbo 583,-
000 darbininku. 

Detroit, Mich. — Suim
tas ir Įkalintas Alex Pet-
roski, Lenkas, CIO unijos 
C h r y s l e r  H i g h l a n d  P a r k  
skyriaus sekretorius. Jjis 
išaikvojo apie 815,000 na
rių pinigų. 

Rumanija norinti pasi-,, 
traukti iš karo, užleisdama1.11^ 
Rusams Besarabija, tiktai 
reikalauja kad Sovietai ne
primestų šaliai bolševizmo. 

KARO Laivyno vadovy
bė praneša kad šymet karo 
laivynui reikės dar 500,000 
vyrų, sudarymui 3,006,000 
vyrų jiegos. 

Karo laivynas auga kas
dien po apie 12 įvairaus di
dumo laivų ir tiems lai
vams ' valdyti reikia atitin-

skaičių vyrų. 

TEYS MIRĖ. Pereitą 
savaitę mirė trys žymus 
Amerikos literatūroje vy
rai: Irvin S. Bobb, Joseph 
C. Lincoln, ir Hendrik Van 
Loon, šis paėjo iš Holan-
dijos. 

Kaip spėjama, Amerikos 
Valstybės Sekretoriaus pa
dėjėjas Stettinius, šiomis 
dienomis pasiekęs svarbiais 
reikalais j Londoną, iš ten 
vyks ir į Maskvą. Neužte
ko Roosevelto ir Stalin*.• 
pasimatymo, reikia bolše
vikus nuolat glostyti. ' 

Suomijos Finansų Ministe-
ris Vaino A. Tanner, kuris pa
reiškė jog Suomija "pasiruo
šus išstoti iš karo su Rusija 
jeigu jai bus duodama priim
tinos išlygos". 

Iš Suomijos vežami vai
kai j Švediją, išgelbėjimui 
jų iš bolševikų keršto. So
vietų lėktuvai vis užpuldi
nėja' Suomijos miestus.. 

VOKIEČIAI pakeitė ne-
kuriuos karo vadus šiau
rės ir centraliniamę Rusų 
fronte. Iš to matyt naziai 
ryžtasi prieš Rusus laiky
tis. 

ANGLIJOJE per Vasa
rio mėnesi Vokiečių lėktu
vų atakais užmušta 960 
žmonių. 

Laivu Gripsholm parvy
ko iš Vokietijos 662 Ameri
kos piliečiai, tarp jų 36 su
žeisti karo nelaisviai, ku
rie jau netinka kariauti, 
numušti su Amerikos lėk
tuvais. 
•Tiek pat VokieČHj grą

žinta Vokietijon. 

Meksikoje, sustrei k a v o 
pusė šalies telefonų aptar
nautojų reikalaujant 35'< 
daugiau mokesties. Tele
fonų veikimas pusiau tapo 
sulaikytas. 

Springfield, 111. — Ang
liakasių unija kreipėsi į 
Kuro Administratorių siū
lydama kad šalies kasyklos 
butų patvarkytos dirbti 6 
dienų savaitėje pagrindu, 
iki karas tęsis, padidinimui 
anglies produkcijos. 

Degtinės kaina nuo Bal. 
1 bus pabranginta po 50c 
centų ir daugiau kvortai. 
Tai yra valdžios taksai, ku
riuos degtinės pirkėjas tu
rės sumokėti. 

. Karas Amerikai atsiėjo 
po 300 milijonų dolarių j 
dieną per Vasario mėnesį. 

Į Tą mėnesį išleista karo rei
kalams $7,808,000,000. 

Karo lėktuvų dabartiniu 
laiku Amerikoje gaminama 
po apie 350 į dieną. Pas
tarų trijų metų bėgyje pa
daryta 153,060 lėktuvų, iš 
jų 105,126 kariški. 

iš 

Žuvo 10 kareivių. Little 
Rock, Ark. — Laike prak
tikų su mina kuri turėjo 
buti nepavojinga, ji spro
go užmušdama 10 karių. 

Amerikos veža j Indi
ją šešis veislinius bulius, 
pagerinimui veislės Indijos 
šventų karvių, kad jos duo
tų daugiau pieno Ameri
kos kareiviams . ir jūrei
viams. ' 

Apskaičiuota kad šeši 
buliai aptarnaus 
600 karvių. 

per metą 

hi .  .  . A i l _  l u&dfiia i-si 
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Detroit^ Mich., Naujienos 
I PHILADELPHIA I Penicillino Išradėjas 

: Vykdomojo Komiteto 
Posėdis ir Prakalbos 

Kovo 5 
Sekmadienį, Kovo 5, Hotel 

Adelphia įvyko Amerikos Lie
tuvių Seimo išrinkto Vykdo
mojo Komiteto narių skaitlin
gas suvažiavimas iš įvairiu 
^Amerikos Lietuvių kploniju. 
Posėdi atidarė V. K. vice pir
mininkas  Wm. Pasehal l  11  v .  
ryto, paaiškinęs suvažiavimo 
tikslą, ir paprašė V. K. sekre
torių P. J. žiūrį paaiškinti po-
eėdžio tikslą, ką jis padarė An
gliška kalba, kadangi posėdy
je dalyvavo miesto may oro at
stovas miesto tarybos narys 
Frederic D. Garman, kuris vė
liau pasveikino suvažiavusius 
pasakydamas kalbą nuo savęs 
ir palinkėdamas suvažiavu
siems sėkmingos darbuotės 
"broliškos meilės mieste" Lie
tuvos laisvės atgavimui. 

Su maža pertrauka pietums, 
eesija trankėsi iki 2 vai. po 
pietų. 

Po to visi svečiai nuvyko j 
Lietuvių Muzikale salę, pra
kalboms, kur jau buvo susirin-
3*ę daug publikos. Prakalbas 
fltidarė Liberty Federal Sav
ings and 
Itas A. Marcinkevičius. Taręs 
Icelis žodžiui, jis perstatė pro-
Jjramo vedėju LVS skyriaus 
pirmininką Wm. Pasehall. Ve
dėjas pakvietė p-lę Oną Ur
bkite pagiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus, jai pianu 
akompanavo mokytoja p-lė F. 
Ausevičiu ;ii. 

Pirmas buvo perstatytas kal-
bėti Raud. Kryžiaus atstovas 
Dr. Kolankewicz, kurs išdėstė 
Ji. K. darbus ir tikslus ir pra
šė tam tikslui aukoti. 

Sekantis kalbėjo Vienybes 
redaktorius J. Tysliava apie 
karo bonus ir priminė Vykdo
mojo Komiteto užsjhrėžtą tik
slą parduoti karo bonų už peiM 
kis milijonus dolarių. 

Po to buvo perstatytas Kon- j  

greso atstovas iš Washingto-
įio, Michael J. Bradley, kurs 
ilgesnėje kalboje stipriai pa
reiškė kad Lietuva po šio ka
ro turi buti laisva sulyg Four 
Freedoms ir Atlanto čarterio. 

Kongmsmano M. J. Bradley 
turininga kalba ir visa tos die
nos Lietuvių svarbi veikla bu
vo aprašyta sekančios dienos 
Philadelphia Inquirer, Phila
delphia Record, The Evening 
Bulletin ir kituose vietos laik
raščiuose. 

Toliau kalbėjo Adv. W. F. 
Laukaitis iš Baltimorės, kuris 
pareiškė kad mes .Lietuviai 
Amerikiečiai davėm ir duosim 
pilnai ko tik Amerika nuo niu-
sų reikalauja; taipgi priminė 
kad Atlanto Carteris nėra ko
kis juokas ir kad Amerikos au
kšti valdininkai nėra jokie su-
\edžiotojai. Toliau kalbėtojas 
priminė apie peticijas ant ku
rių Amerikos Lietuviai priva
lo surinkti milijoną parašų į-
leikimui Amerikos Prezidentui 
Ilooseveltui. Smulkiai išaiški
nęs peticijos svarbą ir per
kaitęs tos peticijos paragra
fą, paprašė Kongresmanž M. 
J. Bradley kad pirmas pasira
šytų ant peticijos. Kongres-
jnanas peticiją užgyre ir mie
lai pasirašė. 

Po to peticijom buvo pasklei
stos salėje publikoje. Anks-
fiau, ant peticijos lietelyje pa
sirašė Touncilmanas F. I) Gar
man. 

Sekantis kalbėjo per daugelį 
mejtų vietinis Lietuvių patarė
jas A -v. Hubert; J. Horan, Jr. 
Sakė, Li' iuva tapo laisva po 
pereito karo tai nėra abejonės 
ji vėl bus laisva ir nepriklau
soma po šio karo. 

Seką n t is kalbėjo Vyriausio 
Komiteto pirmininkas Adv. A. 
A. Olis i§ Chicago*, paaiškin
damas apie Amerikos pašto 
ženklus išleistus pagarbai ki
tų valstybių, ir kad rūpinama
si gauti pašto ženklas ir Lie
tuvos garbei. Jeigu Austri-

IVnf.  Fleming,  Londone, iš
radėjas "stebuklingo vaisto", 
penicillino, rodo bonką to vai
sto iš Turkijos atvykusiai gy
dytojų delegacijai, kuri jį ap
lankė jo laboratorijoje. 

jai ir Albanijai tapo suteikta 
ta garbė, sakė jis, tai ir Lie
tuva turėtų gauti t>ašto ženk
lą. Pasakė kas tuo reikalu 
buvo daroma ir dar bus daro
ma. Priminė taipgi apie rei
kalą piniginių aukų Lietuvos 
vadavimo reikalams, pats pra
dėdamas su dešimtine. Trum
pu laiku tapo sudėta $288.10. 
Iš tų pinigų tapo išmokėta to 
parengimo kaštai, $52. 

Po aukų sekė kalba Juliaus 
oan Ass n pirminin- {smet.0n0s. Jis papasakojo apie 

Lietuvai daromas visokias ai
bes skriaudų ir Lietuvos žmo
nių žudymus, ir kad gresia dar 
didesnis Lietuvos gyventojų 
išnaikinimas. (Jo kalba tilpo 
Dirvoje.) Bus daugiau. 

AUKOS 
Aukos surinktos masiniame 

mitinge Kovo 5, Muzikalėje 
salėje: 

Antanas A. Olis, kalbėtojas 
iš Chicagos, pradėjo aukojimą 
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priskaitv 

SCRANTQN, PA. 
TAURŲ KLUBAS PAGERBS 

ANT. KUBILIŲ 
Taurų Klubas turėjo susirin

kimą ir vakarienę Hotel Casey, 
kur šia proga buvo pagerbtas 
Antanas Kubilius, buvęs laurų 
Klubo pirmininkas. 

Mat, Taurų Klubas turi gra
žią tradiciją pagerbti buvusį 
savo pirmininką naujam už
imant jo vietą, įteikiant dova
nėlę. 

V. A. Kerševičius išdavė ra
portą iš Amerikos Lietuvių 
Seimo atsibuvusio New Yorke. 
Raportas buvo širdingai priim
tas. 

Nauja Taurų Klub6 valdy
ba: V. A. Kerševičius — pir
mininkas; Jonas Stirna — vi
ce pirm.; A. Kubilius, 2 vice 
pirm.; Vladas Meškunas, sek., 
Jonas Stepanauskas, ižd. Sep
tyni direktoriai: A. Galinis, 
L. J. Savickas, V. Delionis, P. 
Pėstininkas, A. Runas, J. Vi
sockas, Ant. Pangonis. 

Korespondentas. 

* 

•RENGIAMA MASI
NIS MITINGAS 
BALANDŽIO 2 

''Popierine Lėlė" 
- * -

pats duodamas 
Ant. Marcinkevičiui 
C. S. Cht'leden 

, Wm. Pasehall 
K. Arlauskienė 
Hubert J. Horan 
*Ed. Mihiknis , 
P. J. žiuri s 

'Mrs. Saleekienė 
K. S. Karpius 
C. Antanaitienė 
\Y. F. Laukaitis 
Juozas Tysliava 
J. Guokas 
Hy pat i ja Yčaitė 
J. Lukas 
Ch. Pet k unas 
Juzė Vitkienė 
Peter Satinskv 
K. Adomaitienė 
P. Jasuhyiis 
A. Petraitienė 
I). Gricienė 
J. Griuanavičius 
Dr. M. J. Colnev 
A. Sereika 
Krist aponienė 
A. čebatorius 
Jonas Skavičius 
Jonas Rupšys 
Pr. šimoliunas 
Jonas Kisielius 
S. B i gala s 
K. žemaitis 
Jurgis žilius 
K. Krasauskienė 
Bevardis 
T. Macevičius 
Juozas Grigalauskas 
Ad. Kamarauskienė 
V. Slavickas 
7.. Tamulis 
Bevardis 
P. Jurevičius 
B. Barauskienė 
J. Krušauskienė 
R. Pašauskienė 
Pivariunas 
K. Petrauskas 
A. Sarcevičienė 
K. Kelly 
Joe Augustas 
Antanaitienė 
A. Tamošaitis 
J. Tvaranavičius 
S. K v ik lis 
Tvaranavičius 
A. Pzikas 
.S. K u vi kas 
St. žubas 
K. Žilinskas 
Ona Tamošaitienė 
N. N. 
Ona Sprindienė 
J. Janulis 
P. Sarapinas 
N. N. 
V. Pečiukevičius 
Aukos mažiau $1 

ta prie smulkių. Su smulkio
mis viso aukų pasidaro $288.10 

Virtos komitetas šio masi
nio susirinkimo kaštams pa
dengti paėmė $52, likusios au
kos perduotos LVS centrui. ^ 

WATERBURV, CT. 

PRAKALBOS 11) FILMOS. 
Sekmadieni, Kovo 19, nuo 2 
vai. po pietų, ir 7 vai. vakare, 
48 Green gatves salėje bus 
rodoma nąujos karinės filmos 
iš dabartinio karo, taipgi Lie
tuvos. Amerikos ir kiti vaiz
dai. Filmas rodys Kazys Mo
tuzas, aiškins Jonas Valaitis. 
Juozas Tysliava kalbės Lietu
vos nepriklausomybės reika
lais. žodžiu visas programas 
bus įdomus. 

MIRĖ. Kovo 7, po sunkios 
ilgos ligos m i re Violeta Vit
kauskaitė, 23 m. amžiaus; pa
liko nubudime motiną ir patė
vį, Antaną Eidukevičių, taipgi 
»lu brolius, Edwarda, U. S. Na
vy.( Anglijoje, ir Ksaverą, U. 
S. Armijoje, Utah valstijoje. 
Velionė buvo gerai dainininkė, 
per kelis metus prigulėjo prie 
Lietuvių Vaizbos Buto radio 
choro. Palaidota Kovo 11 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Sv. Juozapo bažny
čioje. 

'POLICININKAS' Ui GRO
TŲ. Kovo 5 d. Anthony To-
mulonis, Naugatuck, Conn., su
manė pasipinigauti: išėjęs ant 
didžiojo vieškelio pamatęs du 
jaunu vyruku važiuojant au
tomobilyje, juos sutabdė ir 
pasisakė esąs valstijos polici
ninkas ir juos už pergreitą va
žiavimą sulaiko. Jeigu jie duo
sią jam po $25 tai jis paleis, 
kitaip areštuosiąs. 

žinoma, tie jauni vaikinai 
sumokėjo reikalaujamą sumą 
pinigų, bet kartu jie gerai įsi
žiūrėjo Antano veidą ir prie 
pirmos progos pranešė polici
jai. Dabar Antanas randasi 
už grotų už persistatymą poli
cininku ir už neteisingai pa
ėmimą pinigų-

Dr. M. J. Colney. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
G-tas skyrius savo susirinkime 
laikytame Kovo 12, nutarė su
rengti masinį mitingą Lietu
vių salėje, sjekmadienį, Balan
džio 2 d. Rengimo komisija iš
rinkta iš sekančių narių: Dr. 
J. Jonikaitis, Dr. J. J. Sims, 
Mary Sims, Stefania Douvan, 
Aug. Rinkunas, Ona Aksomai-
tis. 

Šiame • masiniame mitinge 
bus pakviesta keli žymus kal
bėtojai iš keleto kolonijų ir 
bus rodoma Lietuvos Preziden
to A. Smetonos gyvenimo ir 
laidotuvių filmos. 

Kalbės žymus New Yorko 
Seime dalyvavę kalbėtojai. 

Bus pradėta Detroite mili
jono parašų .vajus už Lietuvos 
nepriklausomybę ir penkių mi
lijonų karo bonų vajus. 

Apie šį parengimą bus pra
nešta kitame numeryje dau
giau. 

Prie LVS G-to skyriaus pri
sirašė šie nauji nariai: Dr. J. 
C. Peterp, Dr. Eugenija Gurs
kis, Ona Aksomaitis. 

V. M. 

•ŠVEICARIJA pati turi tik 
tris ketvirtdalius maisto rei
kalingo jos žmonių prasimaiti
nimui. 

PATYS MUŠA, PATYS 
RĖKIA 

Detroito Lietuviški burlio
kai Vilnyje Detroito žiniose 
paskelbė, jų pačių terminu ta
riant, šlykštų melą, buk Det
roito Lietuviu Organizacijų 
Centras nesąs išpardavęs ka
ro bonų ir lėktuvo Lietuvišku 
vardu negausią, o žmonių ap
gavimui pasisavinę '' b a b y " 
aeroplanėlį. kurį nupirkę Lie
tuviai bolševikai. 

Tiems skalikams štai kas 
galima pasakyti. Jie patys 
Detroito Lietuvius' apgaudinė
ja ragindartf* karo bonus pir
kti per radio stotį WJBK, nes 
už pirktus bonus per tą stotį 
kreditą gauna pati stotis, ne 
Lietuviai. Jeigu kas man ne
tiki lai pasiteirauja Treasury 
Departmente, ten ras užregis
truotą tik vieną Lietuvių gru
pę kuri pardavinėja karo bo
nus — tai Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centrą. Treasury 
Departmente yra užregistruo
ta tik trys tautinės grupės ku
rios jau išpardavė po du ir tris 
šimtus tūkstančių dolarių ka
ro bonų ir jų tautiniais var
dais bus pakrikštyti bombe-
riai. Tos tautinės grupės yra 
Armėnai, čekai, ir Lietuviai, 
D. L. O. Centras. 

KOMUNIZMO PROPA
GANDA 1 

Kovo 13 d., minint Popie
riaus Pijaus XII penkių metu 
i karūnaciją, Detroito katedro-
! je buvo atlaikyta iškilmingos 
i mišios ir Arkivyskupas Ed-
j ward Mooney pasakė įdomų 
į pamokslą, kurį visi vietos lai-
į Ifraščiai įdėjo ant pirmo pus-
' lapio. Arkivyskupas pareiškė 
i kad Rusų skelbiami laimėjį-
1 mai yra tik komunizmo propa
ganda. Toliau jis pasakė: Na-

1 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai* 

MINGAILIENĘ Magdė, 69 m. 
mirė Sausio 29, Philadel
phia, Pa. 

Sau-

VEDZUNAS Jonas, 59 m., ml* 
, rė Sausio 28, Great Neck, 

' N. Y: ,;. 

ši panelė, Eleanor Parkes iš 
Hollywood, Cal., buvo išrinkta 
"popierine lėle", pasmarkini-
mui senų laikraščiu ir popieros 
rinkimo vaiui. Sena popiera 
reikalinga karo tikslams. 

ziai skelbia pasauliui jog jie* 
nori Europą apvalyti nuo ko
munistų tiranijos;' komunistai 
sakosi Europą išgelbėsią nuo 
nazizmo. Jo nuomone, naciz
mas ir komunizmas abu nešu 
žmonijai fizinę ir dvasine ne
laime. 

GRYŽO Iš FLORIDOS 
Išbuvęs šešias savaites sau

lėtoje Floridoje ir išsimaudęs 
saulėje ir šiltuose vandenuo-
se, paraudusiu veidu nuo Flo
ridos tropiškos saulės, Vikto
ras Petrikas gryžo prie savo 
didelio biznio. Kam kam bu
vo verta laukti gryžtaiit p. 
Petriko, bet Dirvos reporteriui 
tai buvo verta, nes jam par
vežė kokonutą kuris sveria 8 
svarus, tai gražus suvenyras. 
Ačiu. D- H-

RUDMINAS Ignas, mirė 
sio 13, Utiča, N. Y» 

KRASNICK1ENĖ Agnč, pi-
mirė Sausio Ž8, Pittsburgh, 
Pa. 

KATILIUS Juozas, seno amž., 
mirė Vas. 1, Chicagoj. (Ma
rijanų). ap., Prienų p., La-
pusių k.) Amerikoj išgyve
no 41 m. 

JANKUS Jonas, 55 m., mirė 
Sausio 21, Brooklyn, N. Y. 
(Panev. aps., Sidabravo p.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

PETUšKIENĖ Ona, mirė Vas. 
mėn., Shenandoah, Pa. . 

LAKONIENĖ Ona, mirė Vas. 
m., Girardville, Pa, " 

LINKEVIČIUS Stasys, 45 m., 
mirė Gruod. 2, Buenos Ai
res, Argentinoj. (Laadijų p. 
Kučiunu k.) j 

ŽILINSKIENĖ Ona, mirė 31 j 
Sausio, Fairmount 
Pa. 

BRUSOKIENĖ J ieva, :>8 metų, 
mirė Sausio 31, . Kingston, 
Pa. 

KUPČ1UNAS Alijošius, 72 m. 
mirė Vas. 28, Clevelande. 
(Pajevonio p., Vaišvilų k., 
Suvalkijos). Amerikoje 
gyveno apie 40 metų. 

GRAKAUSKAS Ignas, 58 
mirė Kovo 1, Cleveland. 

RA1ZIS Pranas, mirė Sausio 
27, Pittston, Pa. 

M Ač 1U LSKIE N Ė Marg., m i re 
Sausio 30, lnkerman, Pa. 

BALKUNAS Antanas, mirė 
Sausio 20, Port Griffith, Pa. 

STREM1KIS Mykolas, mirė 20 
Sausio, Pittston, Pa 

RADžIUS Kastantas, 48 me
tų, mirė Sausio 28, Brook
lyn, N. Y. 

BAKUTIS Kazys, pusamžis, 
niirė Sausio 29, Chicagoje. 
(Raseinių aps., Stakių par., 
Endžiškės k.) 

ŠŪKIS Kazys, pusamžis, mirė 
Sausio 28, Kenosha, Wise. 
(Šiaulių ap., Meškučių par., 
Barisių k.) 

SIMONAITIS Aleksandras, 60 
m., mirė Sausio 31, Chica
goj. (Panev. ap., Smilgių p. 
Terokšlės k.) 

MILIKAUSKAS Vincas, pus
amžis, mirė Vas. 4, Chica
goj. (Raseinių ap., Kražių 
p.) Amerikoj išgyveno 33 m. 

N*ORVlDAS Stasys, pusamžis, 
mirė Vas. 5, Chicagoj. (Tel
šių ap., Luokės p.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

Springs, Į RUSI LA VIčI US Viktorus* 60 
m.,, mirė Sausio 12, Tower 
City, Pa. (Vilniaus r.. Ma
žeikių k.) 

JANULIS Jurgis, 66 m., mirė 
Sausio 2, Pittsburgh, ' Pa. 
(Raguvos p., Užubelių k.) 

JANULIS Jonas, 55 m., mirė 
Gruod. 26, New York City. 
(Veiverių p., Marijamp. ap.) 

KUTUL1S Antanas, 73 m., mi
rė Lapkr. 29, Hart, Mich. 
(Marijamp. aps., Patašinės 
kaimo.) 

BK A Z A I T IS Bon if acas. miro 
Sausio 15), Elizabeth, N. J-

ANČARAS Simanas, 54 metų, 
mirė Gruod. 31, Shenandoah, 
Pa. (Marijampolės ąp-> Mo-
zuriškių k.) 

18-

m., 
O . 

LAVKTI Agnieška, mirė Sau- noBI^IS Ona (Papieviutė), 38 
Pittston, Pa. sio 

SARAKOJIS Antanas, m i i č 
Sausio 25, Plymouth, Pa. 

BUGAIJSKAS Juozas, mirė 25 
Sausio, Larksville, Pa. 

TAUTKUS Polikarpas, mirė 
Sausio 19, Braddock, Pa. 

KARVELIENĖ Morta, mirė 9 
Sausio, Sebastopol, Pa. A-
merikoj išgyveno 43 metus. 

RADžIUNJENf. Pranė, mira 
Sausio 12, Bontleyvjlle, Pa. 

Kastantas, mirė 
Sausio 1G, Scranton, Pa. 

NEVINSKAS Jurgis, mirė 10 
» Sausio, Plains, Pa. 

RĖKLAITIS Motiejus, m i r ė 
Sausio 18. Pittston, Pa. I 

FRANKA1T1ENĖ Ona, 54 m., J 
mirė Sausio 25, Port Wash
ington, Wis. (Šilalės par.) 

Stambieji Detroito 
Bonų Pirkėjai 

Pastarame Karo Bonų vaju
je kuriame Detroito Lietuviai 
sukėlė virš $2(58,000, pirkimui 
Ambulance lėktuvo, stambieji pioi*fti)]\' 
bonų pirkėjai, pirkę per Lietu
ves moteris darbuotojas, yra 
šie: 
Margaret Petriks $10,000 
Mrs. Joncius $5,000 
J, Anthony Kratage 5,000 
A. Edw. Gowrlish 4,000 
Elizabeth Rose 3,0'H1 
Veronica Warneekas 2,500 

Po S2CO0: Z. Kondrotas, C. MACIJAUSKIENĖ Marcijona. 
Magiapone, F. Kaminskas, S. j 74 m., mirė Sausio 24, Port] 
Metes, Nellie A. Mitchell. Washington, Wis, (Girkal-j* 

Po $lv500: Aino Kakaonen,; n*° par.) 
P. Molis, D. P. Nash, «H. Shear, j  AUGULIS Adolfas, pusamžis 
John Usoris $1100 

m., mirė Vas. 10, Chicagoj, 
kur buvo ir gimus. 

ZENKON1ENĖ Zofija, 37 m., 
mirė Vas. 1, Pliilatlęlphia, 
Pa. 

STANKŪNAS Antanas, 37 m. 
mirė Vas.» 3, Philadelphia, 
Pa. 

SOKOLSKAS Andrius, 52 m., 
mirė Vas. 7, Kearny, N. J. 

JANULEVICIENĖ Agota, 63 
m., mirė Sausio 25, Pittston, 
Pu. (Seinų ap., Verstaminų 
km.) 

NEVINSKAS Jurgis, 03 metų, 
mirė Sausio 6, Miners Mills, 
Pa. (Josvainių p., Pilsapitj 
km.) 

SIMANAVIČIUS J u o z a s, 4(i 
mv-mirė Sausio 3, Worces
ter, Mass. (Kauno r., Vargi-
rių k.) 

štai dar ko Kareiviai Mokinami 

Po $1000: S. Atkuciunas, S. 
Klapatas, Adella N. Yermak, 
Wm. V. Zemnirkas, L. Zurel, 
M. Boris, J. Miknis (2 kartą), 
L. A. Barstis, F. Wisbel, V. ir 
F. Karpšlvs, G. C. Kase, W-.fl 
Grakauskas. Ade M e C. Sh u kai t, ji 
I)r. John P. Surbis. Dr.».Joseph !|| 
C. Peters, J. Snipes, Dr. Ant. j į[ 
J. Andrews, Emilia Kulikaus-'}] 
kas, Ben Wandzel, J. L. Popie-jlj 

I'arz, K. Katarzis, K. Labei-ĮĮ 
kis, P. P. Grybas. 

šimtai kitų pirko bonus po 
žeminu $1,000. bet del stokos 
vietos čia jų vardu netalpina 
;ra. Dalis jų buvo paskelb» 
pirmesniuose pranešimuose. 

mirė Vas. 4, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap., Kupiškio par., 
jčevidžių k.) Amerikoj iš
gyveno 36 m. 

ržsirašyhit Amerikos 
"LIETUVIŲ N AU.I IE N AS" 

Mėnesinis žurnalais, 28 iuihIhijhi, 
pavcil''šluotas ir <Iruj£ skelbimų. 
Kaina fiOc metams. Adresus! 

Lietuvių Naujienos 
132 N. <Hh SI. i'liiiatk'lpltia (i, Pa 

DKI/LA C. JA.KU.BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—:L;iis»uota Laidotuvių Direktorė) 

R E I K A L E  V E v l M A I  L I G O N I A M S  P E R V E Ž T I .  
K a m b a r i a i  p a š a r v o i i i n u i '  l e i d ž i a m a  n a u d o t i s  n e m o k a m a i .  

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
*>62! KI)NA AVKNDĘ ENiticoU 17U 

KAS platina 
platina apšvietę 

— Ina 

Šis vaizdas parodo kaip kareiviai Anglijoje mo'vunii 
nematant, patamsėję, įtaisyti žemėje minas ir sprogimus, 
priešų kelio |ran>dymui, jeipu reiktų nakties metu traujetįs. 
Jie dirba rankas 'perkTSę p«=r užcfangaTą, žeiViė«'*r6^iu<isė. -

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PAI-HNCVINSITK 

SlliO MODKUMŠKU SVKI.MV 
IU 1*1 

in.vi'l"'"i in»»» 
jo«- ~fiiuo 

f n t d u - - k r a i n l y k i l r  F E . F . N - A - M I N  I .  S i  ~ k < >  

krrtinloniB minif virliin«»> Jiuuf-il")' 
clniiii ir NJilijon.ti knniiinj miinli į 

t  i  F . N - A M 1 N T  T i k  | j f , k r i » m < y U i l <  F l u l . N  A  

MIN'I einant K»lti, tmudokit^ lik lai 
ik įrodymus aut pakepo. Sekttiil.j rytii iii.t 
i-inub palengvininidk junib pa«elliCB v«M j.iu 
sti» pttHt'rti. 

P. J. K I^RSIS 
8(1!) Society for Savings Hidu. 
OI-'ISO TKM'M-'ON'AS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti iiamu:»' urba priemi-'iujiuti.st', kM|t-
kitdf? j mane, jrausit pi^ia kaina. Taipgi gausit $vaii• 
riuoHo apilra\i(fos-jn»iirancu roikaluosę. 

Sutaisau i>aKliolaa pirmo l'auinnvlmlid ,ir itpUily-
mas Karanuiojama. Kiripkilcs į mano idefoiuj hj1k» 
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I Naujoje Vietoje § 

|  Nikodemas A. WilkeUs i 
i Laisnuotas LaidotuviŲ Direktorius | 
|  IR IIALZAMUOTOJAS |  
| šermenims kambarius duodame vartutl flfmokanmi 3 

= \ S3 

Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoi g 
6202-04 SUPERIOR AVE. - HEndereo* MM | 
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L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim! 

Aukos Amerikos Liet Seimui, 

New Yorke 
Aukos Prisiųstos Laiškais, Teegramais ir Asmeniškai įteiktos Amerikos 

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

Skubiai Rinkime Milijoną Parašų! 
RUSAMS 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 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Iš CLEVELAND, OHIO 
/ 

Pijus J., žiuris, Lakewoocl 
Dr. S. T. Tamošaitis, Lakewood 
K. S. Karpius 
Jenny Sajevičiutė 
Alekas Banys 
Izidorius Šamas 
LVS 1 skyriuš 
Ona Baltrukoniene 
SLA 14 kuopa 
Amerikos, Lietuvių Pilkių Klubas 
Jurgis ir Julė Salasevičiai 
Mr. ir Mrs. J. Vilčinskas 
Jonas Alekna 
Vincas ir Louise Banioniai 
Jonas Gudas 
Adelė ir Valentina Milikauskaitės 
Stasė Milikauskienė % 
Mare* Mišeikiene 
Justinas MišČikas 
Juozas Petkunas 
A. M. Praškevičius 
Amilė šimkevičiutė 
K. Skukauskas 
Alekas Banys , 
Charles Stonis, Wickliffe 
Agota Grigienė 
Joseph Skuzinskas 
Oasis Cafe, Inc. 
Kazys Leimonas * 
Margareta Sėlius 
Petronėle Jonela 
Vinco Baltrušaičio šeima 
Feliksas Gaižutis 
Rozalija Bludzius 
Alice šeštokas 
M. Drosutis 
Juozas Kilikauskas 
Jonas Mušinskas 
Vladas Malinauskas 
Marijona Guzauskienė 
Jonas Zwalskas 
Frank Vaičiūnas 
F. ir M. Saukiavičius 
Dominikas Jokūbaitis 
Motiejus Statutas 
Jonas Jankevičius 
Tadas Neura 
Andrius Urbšaitis 
Juozas Urbšaitis 
Elena ir Klemensas Urbšaitis 
Antosė ir Ignas Visockai 
Felix Yucius 
K. C. Šukys, Cleveland 
Florence Alekna, Cleveland 
Ben Dovidavičius, Cleveland 
John N. Trucen, Barberton, Ohio 
Jurgis Chesnes, Cleveland 
Jonas Brazauskas 
'Felix J. žiuris, Lakewood 
Mrs. Frances Jacobs, Cambridge, Ohio 
John Sutkus, Toledo, Ohio 
Ben Dovidavičius 
J. A. Urbonas, Dayton, Ohio 

Iš ANSONIA, CONN,. 

Juozas Draugelis 
Miss M. Astrauskaite 
J. Barštis 
V. Barštienė • 
Ona čeplinskienė 
J. Radzevičius 
SLA 66 kuopa 
Bladas Visniauskas 
Mr. ir Mrs. Th. Cheplinskas, S. Ansonia 

Iš CONN. VALSTIJOS 

Simas Cvirka, New Haven, Conn. 
V. Alksninis, New Haven, Conn. 
Ida Silks, New Haven, Conn. 
Ona Balčiūnienė New Haven, Conn. 
Josephine Dičkienė, New Haven, Conn. 
Juozas šešaila, Bridgeport, Conn. 
Augustas A. Sapiega, Bridgeport, Conn. 
Eva* Covenskv, Broad Brook, Conn. 

,Vincas Vaitkunas, Danbury, Coon* 
|Stasy» ^iktura«» Conn; 

$65.00 
50.00 
30.00 
30.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
1.00 

" 5.00 
1.00 
2.00 
2.00 
5.00 
2.00 
5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
i.po 
1.00 

.2.00 
5.00 
2.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 

Juozas Leonaitis, Hartford, Conn. #5.00 
A. Jusinienė ir 
K. Povilaitienė, Hartford, Conn. 5.00 
Edward I. Povilonis, Hartford, Conn. 3.00 
J. Leonaitis, Hartford, Conn. 21.00 
Magdalena Januškevičienė, W. Hartford 2.00 
Jer. ir Ona Užupiai, Manchester, Conn. 5.00 
K. Demikis, New Britain, Conn. 10.00 
A. J. Britinius, New Britain, Conn. 5.00 
B. Griškevičius, New Britain, Conn.' ' 5.00 
Lietuvos Rėmėjų Draugija, New Britain 10.00 
B. Montvila, New Britain, Conn. 5.00 
J. Petkevičius, New Britain, Conn. 5.00 
Ona Kairienė, New Canaan, Conn. 1.00 
Stasys Raila, Norwalk, Conn. 10.00 
Alexander J. Tomkus, Merideai, Conn. 5.00 
Simas J. Tomkus, Meriden, Conn. 5.00 
Leo RadvilL Bridgeport, Conn. 7.00 
Joseph Belazaras, E. Windsor Hill, Cfc. 5.00 
A. Viltrakis, Norwalk, Conn. 10.00 
Dr. M. J. Colney, Waterbury, Conn. 30.00 
Lietuvių Vaizbos Butas, Waterbury, Conn. 

per Helen Tareila 25.00 
American Friends of Lithuania, Inc. 

Waterbury, Conn. '. 10.00 
Stasys čiapas, Waterbury, Conn. 10.00 
P. Krugelis, Waterbury, Conil. 5.00 
Izabelė Krugelienė, Waterbury, Conn. 5.00 
Jonas Tareila, Waterbury, Conn. 10.00 
George Bosas, Watertown, Conn. 5.00 

IŠ MASS. VALSTIJOS 

A. Mockienė, So. Boston, Mass. 10.00 
J. M. Tumavičienė, So. Boston, Mats. 5.03 
K. Zibas, So. Boston, Mass. 5.00 
Liet. Jaunimo Ratelis, Dorchester, Mass. 10.00 
Ant. ir Juzė Maftoškai, Dorchester, Mass. 5.00 
Motiejus Vilkišius, Lawrence, Mass. 5.00 
D. L. K. Vytauto Klubas, Lowell, Mass. 10.00 
SLA 173 kuopa, Lowell, Mass. 10.00 
Vincas Zinkevičius, Montello, Mass. 15.00 
ŠY. Kazimiero P. Dr-ja, Montello, Mass. 10.00 
Antanas Jarvkunas, Montello, Mass. 5.00 
Vacla;; šarkus, Montello, Mass. 5.00 
Jonas L. Kasmauskas, Roslindale, Mass. 25.00 

ir "Timeless Lithuania" už 50.00 
Samuel K. Lukšys, W. Upton, Mass. 5.00 
Jieva Danilienė, Worcester, Mass. 10.00 
Mrs. A. L. D., Worcester, Mass. 1.00 
B. F. Simons-Simokaitis, Fitchbg, Mass. 10.00 
Adam Padalaušis, Gardner, Mass. 5.00 

Peticijų galite gauti rašydami }: 

W. F. Laukaitis, Peticijų Komisijos Pirm. 
110 E. Lexington St. Baltimore, Md. 

Peticija, kurią išleidžia į Amerikos visuomenę 
Amerikos Lietuvių Seimo nutarimu, Vykdomasis Ko
mitetas, atsišaukia Į Amerikos Vyriausybę, ištikimų 
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. 

RENGKITE 
MASINIUS 

MITINGUS 

Iš BALTIMORE, MD. 

Teisėjas Wm. F. Laukaitis 
LVS 4-tas skyrius 
Adv. ir Mrs. Nadas Rasteniai 
Baltimorės Lietuvių Dainos Dr-ja 
Lietuvių Moterų Piliečių Klubas 
Petras P. Jaras 
Marijona Jurkšaitė 
Chas. Laukaitis 
Elzbieta Sadauskienė, Baltimore, 
LVS 4 skyrius, Baltimore, Md. 
Elizabeth Lazauskas 
TMD 11 kuopa 

Md. 

3.00 i J. S. Galinaitis 
2.00 
5.00 
2.00 
5.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

15.00 
5.00 
3.00 
2.00 
5.00 

K 5.00 
5.00 
5.00 

10.00 

105.00 
5.00 
3.00 
5.00 
2.00 
5.00 
2.00 
2.00 
5.00 

20.00 

$100,00 
25.00 
10.00 
10.00 
10.C0 
10.00 
10.00 

5.;o 
15.00 
22.00 
10.00 
10.00 

5.0 > 
5.00 
5.00 
5.00 
5.n0 

Antanas Kurelaitis 
Juozas Matusevičius 
Joseph ir Marie Milunaitis 
Con^t. Stokes-Stuikis 

Iš NEW JERSEY VALSTIJOS 

American-Lithuanian , Citizens Club, Inc., 
Bayonne, N. J. 50.00 

Ignas Budreckas, Elizabeth, N.- J# 10.00 
Romanas Dziavalis, Elizabeth, N. J. 5.0 
Ela Katilienė, Kearny, N. J. 10.00 
Mrs. Ona Atutis, Linden, N. J. 5.00 
Povilas Mikšys, Linden, N. J. 5.00 
Stanley Zurlis, L'nden, N. J. 2.00 
V. Ambrozevičius, Newark, N. J. 5.00 
Kaunas Bus Co. per Simon Gudas ir 
Geo. Katilius, Newark, N. J. 25.00 
Kazys Jasaitis, Newark, N. J. 5.0} 
Juozas Kralikauskas, Newark, N. J. 2.00 
Pranė Lazdynienė-Globis 5.00 
S'LA 245 kuopa, Newark, N. J. 10.00 
A. S. Trečiokas, Newark, N. J. 5.00 
Ona Uliavičienė, Newark, N. J. 5.00 
Simas Gudas, West Orange, N. J. 10.00 
Walter J. Dilis, East Orange, N. J. 10.00 
Pr. Petrulis, Orange, N. J. 5.00 
Fabian Saranka, Paterson, N. J. 10.00 
P. Fortinaitis, Roway, N. J. 5.00 
Mr. ir Mrs. J. Velivis, Trenton, N. X 10.00 
Joseph Žilinskas, Weehawken, N. 3, 10.00 

(BŲS DAUGIAU) 

KALBĖTOJUS IR FILMAS 
DUOS LVS CENTRAS 

Didesniam išjudinimui akci
jos už Lietuvos reikalus, kolo
nijos prašomos rengti viešus 
masinius mitingus, kuriems ge
rus kalbėtojus parūpins Lietu
vai Vaduoti Sąjungos centras. 

Kalbėtojus galima gauti se
kančius : 

Vytautas Abraitis 
Dr. M. J. Colney, 
W. M. Chase, 
Adv. J. J. (irish-Grišius, 

~ Dr. J. Jonikaitis, 
K. S. Karpius, 
Adv. W. F. Laukaitis, 
Adv. Antanas A. Otts, 
Adv. Nadas Rastenis, 
Julius Smetona, 
B. F. Simons-Simokaitis, 
Adv. Antanas C. Stokfia, 
Dr. S. T. Tamošaitis, 
Juozas Tysliava, 
Adv. J. P. Uvickas, 
Dr. B. K. Vencius, 
Jonas Valaitis, 
P. J. žiuris, 

ir eilė kitų, kurte artimesni 
toms ar kitoms kolonijoms. 

Kalbėtojai atva iuos nemo
kamai, rengėjams kaštų nepa
darys. 

SUEIGŲ TIKSLAI 
Šiose masinėse sueigose ne 

daryti publikai įžangos, aukas 
rinkti kaštų padengimui laisvu 
aukojimu. 

Mitingų tikslas turi buti — 
Peticijų-parašų rinkimas krei
piantis j Prezidentą Roosevel-
tą apginti ir užtarti Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Platinti Karo Bonui, penkių 
milijonų dolarių bonų vajaus 
eigoje. , 

Kurios kolonijos pageidaus 
gali gauti iš LVS centro spal 
vuotas filmas Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos gyvenimo 
ir darbų Lietuvoje ir iškilmin-; 
gų jo laidotuvių Clevelande. j 

Tai istoriškos filmos ir jas* fa-Į 
Įima gauti tik iš LVS centro, j 

Filmos tiems r asiniams mi-! 
tingams skolinamos dykai ! 

Tuose massmitinguose taip j 

gi publika galės gauti nusipir
kti knygą "Timeless Lithua
nia". 

Prakalbos rengti prašomi L. 
V. S. skyriai, o kur skyrių nė
ra, New Yorko Seime dalyva
vę delegatai ar šiaip kolonijų 
veikėjai ar draugiją komite
tai lai imasi darbo. 

Reikale LVS centras pada
rys nemokamai ir plakatus, 
komitetams lieka tik paimti 
salė, pranešti diena, valanda, 
ir pasidarbuoti plakatų išpla
tinime. 

Kalbėtojų reikalu ir filmų 
pasiskolinimui rašykit tuojau: 

LVS. CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

AIRIOGALOS ir l azlu Ru 
. dos gyventojai pereitą vasarą 

buvo Vokiečių nazių užpulti ir 
daryta kratos bei asmenų pa
tikrinimas. Sumikime iš to° 
priežasties Airiogaloje vienas 
Lietuvis užmuštas, trys kiti 

1 sužeisti. 
I Kazlų Rudoje 35 ašmenys 
Ibuvo areštuoti ir tuoj išsiųsti 
' į Vokietiją/ Tokiu tai budu 
Vokiečiai gauna "liuosnorių" 
dirbti Vokietijoje.. 

Peticijų išreiškia pasitikėjimą kad Amerikos val
džia prisilaikys Atlanto čarterio, kuris apima šios ša
lies'ir visuomenes 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 jos laisvę ir nepriklauso
mybę. Tokiu budu, ši Peticija kreipiasi į Amerikos 
Prezidentą kad jis naudotų savo Įtaką j Sovietų Ru
sijos vyriausybę, primenant jai kad ji išpildytų savo 
su Lietuva pasirašytas ir tebeveikiančias sutartis! 

Peticijoje reikia rinkti ir priimti parašus kiekvie
no ir visų kas tik yra Amerikos pilietis — ne tik vien 
Lietuvių — kurie sutinka ir prašo kad Amerikos vy
riausybe užstotų Lietuvos laisvę prieš Sovietus, ir 
kad pasirūpintų atsteigti Lietuvą vėl Nepriklausoma. 

Parašų rinkėjai privalo pirmiausia pasirūpinti 
gauti parašus savo miesto may orų. kitų žymių Ameri
kiečių, ir .visų kitų piliečių, parodant kad jie užtaria 
Lietuvos la'svę i-r nepriklausomybę. 

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

Šiam darbui — peticijoms, jų siuntinėjimui reika
linga daugiau rinigų — tor'el kuriems rupi Lietuvos 
ltusvie siusk t avo aukas ir toliau. Aukojimas ka'p 
ir pati kova už Lietuvos nepriklausomybę, lai nesu
stoja! Siųskit LVS Centro adresu. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6620 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Jau Gatava! KNYLA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

t 

-

m 

DR. OWEN J.C. NOREM 

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

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

knygų! 

m fu:>L. DIDUMO; iliustruoja 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, 
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Baisių Įvykių Aprašymas 
liauji Dokumentai apie Nazių k Bolševiku Žiau

rumus Latvijoje. Latviškosios Lidice* Bolše
vikų Siautėjimas Latvijoje. Lietuvių ir Lat
vi; Karių Kapai ties Vainode. Kankinimų 
Kambarys su Vamzdžiais Kraujui Nutekėti. 
Bolševikų Planas Baltijos Kraštų Gyventojams 
į Rusiją Ičgabenti. 

«# KAIP JIE MUS SUŠAUDi m-

Liudvigs Ekis—THE TRUTH 
ABOUT BOLSHEVIK AND 
NAZI ATROCITIES IN LA
TVIA. — Published by the 
Press Bureau of Latvian 
Legation, Washington, D.C., 
1943. (27 pusl.) 

* # * 
Tuo metu kai kuone prie 

kiekvienos progos mėgstama 
plačiai pakalbėti apie tarptau
tinius nusikaltėlius, kai deri-
namasi kokiomis bausmėmis 
Idos reiktų nubausti, veltui 
jieškotum vienų didžiųjų ka
ro kaltininkų ir vienų didžiu
le tarptautinių nusikal t ė 1 i ų 
Vardo: Rusų-bolševikų. Anglai, 
džentelmeniškai šypsodamies^, 
Užmiršta kad Hitlerio lakūnai 
fSolševikų medžiaga griovė An
glijos miestus, o Amerikiečiai, 
had bolševikai šalies viduje iki 
11941 metų Birželio 22 dienos 
Varė nelojalią propagandą, šią
dien laikraščiuose apie bolše
vikų herojiškumą kuone dau
giau prirašoma negu apie tau
rių Amerikos karių karžygiš-
kumą, o apie nazių žiaurumus 
bolševikų atžvilgiu — kuone' 
daugiau negu apie Japonų bru-
tališkumą Amerikiečių atžvil
giu. Apie bolševikų žiauru
mus nieko nerašoma, tarytum 
jų ir nebūtų buvę. Jeigu laiks 
liuo laiko juodi GPU darbai ir 
illenda aikštėn, tarytum yla iš 
ffliaišo, kaip, sakysim, Lenkų 
karių išskerdimas prie Smolen
sko tai tuoj plačioji Amerikos 
spauda tokį faktą švelniausiais 
dažais užtepa, ir jtuo viskas 
pasibaigia. 

Kaip tik šiuo metu Latvijos 
Pasiuntinybė Washingtone iš
leido aukščiau minėtą Liudvi
ko Ekio brošiūrėlę apie nazių 
ir bolševikų žiaurumus Latvi
joje. Brošiūrėlė parašyta la
bai talentingai, ir nors ji yra 
labai trumpa — vos 27 pusi.— 
piiteikia pilną ir išsamų baisių 
įvykių vaizdą. Ir nenuostabu: 
jos autorius Liudvikas Ekis, 
miręs pereitą rudenį Washing-
tone, buvo vienas žymiausių 
Latvijos valstybės vyrų. Jis 
yra buvęs Latvijos Finansų 
Ministeriu ir Latvijos Pasiun-

/ tiniu Kaune, Varšuvoje, Buka
rešte, Budapešte, ir Ankaroje. 
Taigi greta aukštų pareigų, 
kurias jam yra tekę eiti krašto 
viduje, jis turėjo ir ilgametį 
diplomatinį stažą. Bet visų 
.svarbiausia, Liudvikas Ekis 
buvo didelis patriotas, ir už
tat kiekvienas jo knygelės pus
lapis dvelkia giliu nuoširdumu 
ir begaliniu sielvartu, kurio 
negali nejausti nei vienas tė
vynainis, aprašinėdamas kru
viną savo šalies tragediją. 

Lietuviams ši knygelė yra 
ypatingai arti širdies. Ne tik 
del to kad mes jaučiam gilios 
užuojautos Latvių tautai, bet 
ir del to kad lygiai tokią pat 
tragediją teko išgyventi ir 
Lietuvių tautai. Tik vietoje 
Latviškų knygelėje pateiktų 
vardų reikia įdėti Lietuviškus, 
ir mes turėsime tikslų Lietu
vos vaikų kančių aprašymą. 

Apie Vokiečių žiaurumus 
Latvijoje parašyta nedaug — 
vos vienas puslapis. Nebūta 
galimumo tiksliai visko ištir-

" MARGUTIS 
Skaitykit "Marprutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juolui žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. " Prisiųskit lOt 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western Art, 

Chicago, 111. 

ti kaip kad bolševikų žiaurti 
mų atveju, kuriuo Latvių Rau
donasis Kryžius atliko kuo 
kruopščiausius t y r i n ė jimus 
Tačiau ir tame trumpame pa
sakojime paduodami du negir
dėto Vokiečių žiaurumo liudi
jimai: tai Latviškieji Lidioe. 
Abiem atsitikimais kaimų aik 
štėse viešai sušaudyti visi t 
kaimų vyrai (pirmu at itiki 
mu 30, antru — 47). 

Skyrius apie bolševikų žiau 
rumus Latvijoje apima 22 pus
lapius. Jis padalintas j tris 
dalis: 1) į bendrą įvadą, 2) 
"'Latvių tautos vadų persekio 
jimą", 3) priedą — nurody
mus kaip turi buti įvykdyta 
prieš-sovietinio elemento de
portacija iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Paskutinė dalis pa 
dalinta į 7 mažesnius straips
nelius, kuriuose išdėstyti tie 
"nurodymai". 

Pagal Latvijos Raudonojo 
Kryžiaus duomenis, bolševikai 
nužudė, areštavo ir iš Latvijos 
deportavo 34,250 asmenų. To
ki skaičių suregistravo Latvi
jos Raudonasis Kryžius, ir 
tuos sąrašus galima rasti Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus 
archyvuose Genevoje, Šveicari
joje. Tikrovėje sąryšyje su 
bolševikų okupacija žuvusių 
Latvių skaičius yra daug di
desnis, nes Raudonasis Kry
žius neturėjo galimybės sura
šyti visų žuvusiųjų vardų. Tas 
pats ir su nužudytaisiais: jų 
surašyta 1355, bet tikrovėje 
jų buvo daug daugiau. 

Daugiausia gyvybės atiką te
ko pakelti Latvijos kariuomė-
nei, policijai ir aizsargams 
(aizsargai Latvijoje buvo maž
daug tas pat kas šauliai Lietu
voje). Autorius nurodo kad 
Latvijos karių areštai prasi
dėjo maždaug savaitė prieš 
Vokiečių - bolševikų karo pra
džią. Nužudymo proc e d u r a 
daugumoje atvejų ypatingai 
šlykšti. Karininkai buvo at
leidžiami iš kariuomenės ir 
jiems buvo išduodami atleidi
mo pažymėjimai. Bet vos tik 
jie tuos dokumentus parody
davo raudonajai policijai, ji 
juos tuojau areštuodavo ir su
šaudydavo. Ties Vainode, prie 
Lietuvos - Latvijos r u b ežiaus, 
rasti 300 Lietuvos ir Latvijos 
karininkų kapų- Nelaimingų
jų kojos ir rankos "surištos 

spygliuota viela. Gulbenės ae
rodrome rasta nužudytų 120 
Latvijos kariuomenės karinin
kų lavonų, 'o centralmio Rygos 
kalėjimo kieme — 98. Dauge
lis jų prieš nužudymą buvo 
kankinami: jiems adatomis bu
vo badoma galvos ir adatos 
kišamos po nagais. Nežmoniš
kai prieš mirtį buvo kankina
mi Latvijos policijos pareigo-
nys. Daugelio jų sužaloti la
vonai buvo rasti netoli Dfeili
nių, Rygos priemiesčio. 

žiauria mirtimi buvo nužu
dyta "ir eilė dvasiškių. Besti-
jališkiausiu būdu buvo nužu
dytas Lietuvių kilmės klebo
nas Kun. Paškevičius, kuriam 
gyvam buvo nulupta oda; net 
vargšas 72 metų senelis Pran
cūzų pilietis (!) kunigas Tabo
re ir tas prieš mirtį komunis
tų buvo kankintas. Butą ir 
kitų širdį draskančių atsitiki
mų. Kvgos stotyje bolševikai 
i prekinius vagonus sugrudo 
1(50 vaikų ir juos užrakino. Kai 
bolševikams vėliau teko nuo 
Vokiečių bėgti jie tuos vago
nus su nelaimingais vaikais 
taip ir paliko. Po kelių dienų 
atėjus Vokiečiams, tie vago
nai buvo atrasti, bet visi vai-
kaį jau buvo mirę. 

Latvijos Vidaus Reikalų Mi
nisterijos rūsyje bolševikų G 
P U buvo įtaisyta speciali kan
kinimų patalpa. Buvo kamba
rių kuriuose kaliniai buvo ke
pinami, net vamzdžiai kraujui 
nubėgti buvo įtaisyti. Paaiš
kėjo kad už daugumą nužudy
mų Latvijoje yra atsakingi: 
"draugai" šustinas, Novikas ir Į 
Citronas. Nuo Vokiečių bebė
gančių bolševikų palikti* doku
mentai rodo kad eileje atsiti-

im mirties sprendimą nu
spręsdavo vienas šustinas ir 
p a t s  r a u d o n u  r a š a l u ,  n e l y g  t t f f j  
pasigirdamas, parašydavo kad 
sprendimas nuspręstus fye pro
ceso. 

VISI TURĖJO BUTI 
IŠGABENTI 

Iš bolševikų Baltija kraš
tuose paliktų dokumentų aiš 
kūja kad jie turėjo tvirtą pla
ną išgabenti į Rusijos gelmes 
visus svarbiuosius tų kraštu i 
gyventojus. Tą Baltijos tau-j 
tų išnaikinimo planą sudaręs i 

aukštas GPU komisaras Gold-, 
faints. Goldfaino bendradar
bis buvęs "draugas" Serovaš. 

Vos kelios dienos užpludus 
Latviją bolševikams, buvo 
areštuotas Latvijos preziden
tas Dr. K. Ulmanis. Kas su 
juo atsitiko ir ar jis šiądien 
tebėra gyvas, niekas, išskyrus 
bojševikus, nežino. Iš visų Lat
vijos ministrų iš bolševikų na
gų teištruko vienas Viešųjų 
Reikalų Ministras A. Beržins. 
Visi kiti buvo suareštuoti, de
portuoti ar nužudyti. 

Kanibališkiausias ir diplo
matinėje istorijoje negirdėtas 
bolševikų pasielgimas buvo su
areštavimas Maskvoje Latvijos 
Ministro Kocino, patarėjo Al-
bertso ir karinio atache pulki
ninko Zaličio. išviso, kiekvie
nas kas jis bėbutų buvęs, val
stybės vyras, rašytojas, pre
kybininkas, mokytojas, laikra
štininkas ar net paprastas eili
nis pilietis, jei tik jis mylėjo 
savo tėvynę, ne tik Latvijoje 
bfct ir kituose užimtcrose kraš
tuose, bolševikų buvo perse
kiojamas ir žudomas. Kaip 
paaiškėjo bėtgi, pirfnomis Vo-
kiečių-bolševikų karo dienomis 
"draugai" Goldfainas ir Sero-
vos buvo kiek sumišę: jie su
iminėjo mažareikšmius pilie
čius, moteris ir vaikus, tuo 
tarpu kai eilė žymesniųjų išli
ko nepastebėti. Brošiūrėlės au
torius paduoda ištisą eilę Ru
sijos gilumon išvežtų žymes
nių Latvijos vyrų^vardų ir pa
vardžių, bet mes čia jų del sto
kos vie to* neminėsime. 

Baisios esančios*, kiek iš pa
skelbtų dokumentų ir atpasa
kojimų matyti, deportuotų j II 

gyvenimo sąlygos, šitai mes 
žinome jau ir iš anksčiau Ame
rikos Lietuvių spaudoje tilpu
sių aprašymų. Bet vieną au
toriaus liudijimą aš noriu čia 
pal^artoti. štai ką sakanti vie
na Turke, keliavus iš Japoni
jos per Sibirą į Turkiją: "Ma
ciau keletą tremtinių iš Balti
jos kraštų. Išbadėję, sušalę, 
skarmalai apsikabinėję, jie at
rodė daugiau panašus į gyvu
lius negu į žmones". 

Autorius pabrėžia kad yra 
istorijoje negirdėtas barbariš
kumas leisti sovietams laikyti 
nežnioniškiairsiose sąlygose de
šimtis tūkstančių niekuo ne
kaltų Baltijos gyventojų. Pa
siaiškinimas kad tie nelaimin
gi belaisviai y f# Sovietų Są
jungos piliečiai tesąs pasijuo
kimas. Buvę nedrąsiai mėgin
ta tiems nelaimingiesiems pa
dėti, bet sovietai griežtai atsi
sakė tą pagalbą leisti. "Dar 
vieYia žiema, ir jokia pagalba 
jiems jiebebus reikalinga, nes 
jie bus iimirę". baigia auto
rius. 

Trečioje dalyje skyriaus apie 
bolševikų žiaurumus Latvijo
je paduota ištisas nurodymų, 
kaip įvykdyti deportaciją iš 
Baltijos kraštų, vertimas (iš 
Rusų kalbos į Anglų). Jau 
pirmame straipsnelyje nuro
doma kad . prieš-sovietiijio ele
mento deportavimas yra dide-

Sekanęiamfc Dirvos numeryje pradėsime spausdinti įdofnų 
rašinį iš Lfetuvos petgyverifmų Sčvietų okupacijos laiktio-
se,* pavadinimu "KA4P JIE MUS ŠAUDĖ". --Tai platus ap
rašymas, eis per kelioliką pirvos numerių. Jųs visi norė
sit tą rašinį .paskaityti, iš jo patirsit Lietuvių pergyvenir 

mus bo||^y|iams jj^ietųvą inėjus J940 melais ir,viešpatau
jant per metus laiko. ; * 

Grakščios Lietuvaites — jaunoji karta, kurių 
gražų gyvenimą barbarai Rusai sugriovė. 

. Iš NODEM'O KNYGOS' "TIMELESS LITHUANIA" — 

les politinės svarbos dalykas. į 
Pabrėžiama kad deportacija 
turi buti įvykdyta tyliai ir ne
sukeliant panikos. Gana smul
kiai išdėstoma kaip turi buti 
sudaromi deportuojamųjų są
rašai ir kaip pati deportacija 
turi , buti organizuojama. Žy
miausias vaidmuo deportacijos 
vykdyme pavestas vietos ad
ministracijai ir specialioms 
trijulėms. Ginklas turi buti 
pavartojamas' tik jei yra būti
no reikalo, o pati deportacija 
turi buti pradedama auštant. 
Joki susiburimai neleidžiami. 
Nurodoma kokius daiktus de
portuojami gali pasiimti, ir tt. 

Penktas "Nurodymų" strai
psnelis pašvęstas išaiškinimui 
kaip deportuojamasis turi bu
ti atskirtas nuo savo šeimos. 
Ten pat pabrėžiamu kad dau
gelis deportuojamųjų turės bu
ti patalpinti į paskiras stovy
klas, toli nuo savo šeimų. Ko
kios tos stovyklos, mes žinome 
iš anksčiau tilpusių aprašymų j 
Amerikos Lietuvių spaudoje] 
(tulo Lenkų kapitono pasako
jimas, tilpęs Drauge ir Nau
jienose) : yra stebuklas jei kas 
tokiose stovyklose išlieka gy
vas. Gale nurodoma kaip de
portuojamieji turi buti nuga

benti iki traukinių jr, r paga
liau, kaip jie turi buti suso
dinti į traukinius. Tą slaptą 
dokumentą pasirašė Trečios 
Eilės Viešojo Saugumo Komi
saras Serovas. 

šis dokumentas galutinai* į-
rodo bolševikų išnai k i n i m o 
planus Pabaltijyje. Koks ci
nizmas sakyti kad Baltijo kra
štų gyventojai savu noru emi
gravo į Sovietų Rusiją! 

Turėdami galvoje dabartinę 
politinę situaciją, galime drą
siai pasakyti kad Latvijos Pa
siuntinybės išleista knygelė 
apie bolševikų žiaurumus pa
saulį išvydo kaip" tik tinkamu 
laiku. Žinoma, ji negalės at
sverti per plačiąją Amerikos 
spaudą bolševikų varomos pro
pagandos. Bet vis dėlto ne vie
nam ji atidarys akis. Ne vie
nam pasidarys galutinai aišku 
ko galiniu lauki i iš victory jei 
bolševikai ir toliau liks nepa
žaboti. žinoma, tūkstančiai 
bolševikų nužudytų nelaimin
gų aukų iš kapų nebeatsikels, 
bet jų kančių aprašymas vis 
dėlto tinkamai paveiks teisin
gąją pasaulio dalį. O su tuo 
savo ruožtu turės skaitytis ir 
politikai "realistai". 

Julius Smetona. 

Ir Kareiviai Užjuriuose Perka Karo Bonus 
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AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMAS 
STLMAS KURĮ .VADAVAVO JAUNAS KRAUJAS 
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•"y. . .šis -vaizdasf parodo kad ir tolimose pasviėtėse būdami;, 
. fr^karO laukuose savo gyvastis atatydami, Amerikos karei

viai — sunai — neatsilieka nuo pirkimo Karo Bonų. -
kurie pagelbės jiems greičiau karą baigti, ši karo bonų, 

Kit tftfWlT KlIfTA i AmA ' ¥ L41 OI/I 
1VU11V V-ivmil WWigVi' >J1 UUJ V , • 
pardavimo Stotis buvo įrengta Oro Ujtlajoje, Paęifiko sa-
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II. 
Pirfriame savo fgšte minėjau 

frfUvirŠutinM kę Ame?ffctfg Lre^ 
tuvės ir Lietuviai Seiman su
važiavę nutarė Amerikai ir 
Lietuvai gelbėti; Prisiminiau 
trufnpai, ries daugiau rašinyje 
paliečiau tą kaip Lietuviška 
žiurkė įsibriovė Seiman ir per 
Lietuvių 'červoncų' spaudą no
rėjo Lietuvių auvažiavifrrą; ap
dergti. 

šiame rašinyje noriu spau
dos skaitytojams plačiau api
brėžti ką suvažiavę Lietuvės 
Ir Lietuviai Seime nutarė kaip 
paremti Amerikos karo pa
stangas ir kaip Lietuvos vada
vimo naudai dirbti. Taipgi 
noriu padaryti skaitytojams 
palyginimą darbų šio Seimo su 
kitu jau pirmiau atsibuvusiu 
suvažiavimu. ' 

Kaip skaitytojai gal#j# įsi
s t e b ė t i ,  A m e r i k o s  L i e  t u v i ų  
Seimą sušaukė Lietuvai Va
duoti Sąjunga, Rytinių Tauti
ninkų Centras ir American 
Friendfc Of Lithuania labai 
trumpu — vieno mėnesio lai
ku. šaukimui Seimo tarpinin
kavo tik tautiniai laikraščiai: 
Dirva, Vienybė, Amerikos Lie
tuvis ir Margutis. Tai ketu
rių leidėjų darbas.. Kiti "tau
tiniai" laikraščiai kaip Tėvy
nė, Sandara vos tik paminėjo 
Seimą. Marksistiniai laikraš
čiai šaukiamąjį Seimą ignora
vo. Katalikų spaudos viena 
dalis Seimą neigė, įrita — lai
kėsi neutraliai. Tai musų sro
vinės spaudos senių redakto
rių užsikirtimas ir pavydas. 
Jie bijojo kad jų skaitytojai 
nesužinotų ką kita dalis Lie
tuvių Amerikos ir Lietuvos 
naudai dirba. Nors dauguma 
Lietuvių spaudos Seimo šauki
mą slėpė nuo savo skaitytojų, 
bet žinia, nors trumpu laiku 
paskleista keturių minėtų tau
tinių laikraščių, pasiekė gerą 
dalį Amerikos Lietuvių ir jie 
Seimafr pribuvo. 

Suvažiavę Seiman suvirš 400 
Lietuvių ir Lietuvaičių iš pla
čios Amerikos aiškiai parodė 
kuo Amerikos Lietuviai dau
giau interesuojasi. Pittsburgho 
Konferenciją trijų srovių spau
da per tris mėnesius reklava-
vo ir tai nei 400 delegatų ne
pribuvo. Buta ir ten gerų Lie
tuvių ir su gerais norais, tik 
deja, konferencijos vadai la
bai Lietuviškai pasenę ir nu
sigyvenę. Geresni Lietuviai 
iš visos Amerikos susiuntė ten 
Lietuvos vadavimo reikalams 
$7,000. šeši mėnesiai suvirš 
nuo Tarybininkų suvažiavimo 
prabėgo, o darbo jokio nepa
rodyta: pinigus jie "užšaldė" 
ir Lietuvos reikalams "nei 
cento", kaip seniau kad buta. 
Štai kur gludi Pittsburgho kon
ferencijos netikumas ir. Ame
rikos Lietuviai ja nepasitiki. 
Jeigu Tary bin inkai miegos il
giau ir neparodys veiklos, rei
kia tikėtis 'kad aukotojai kaip 
pavieniai taip ir draugijos, 
pareikalaus grąžinti pinigus, 
arba perduoti juos tai Lietuvių 
daliai kuri tikrai rūpinasi Lie
tuvos vadavimo darbu. 

Jei nesivarinėtume už vado
vybę ir mokėtume vieni kitus 
suprasti — eitume prie vieno 
tikslo neturėdami jokių paslap
tingi} siekimų — Lietuva va
duoti ir padaryti ją Lietuviš
ka Demokratine Respublika 
užtektų vieno Seimo, vieno 
Fondo. Tikrumoje tas turėti] 
buti padaryta. Dabar gi fon-
dai-fondukai, paskiri kas sau, 
kiekvienoje didesnėje kolonijo
je! ' : 

Dabar tegul skaitytojas pa
galvoja apie tai kas viršuje 
pasakyta. Koks Seimas butų 
buvęs jei visa Amerikos Lietu
vių spauda bent vieną mėnesį 
šį Seimą butų reklamavus kaip 
reklamavo Pittsburgho konfe
renciją, raginant draugijas, 
organizacijas, kuopas ir pa
vienius į Seimą važiuoti. Ne 
400 suvirš, bet 1400 suvirš de
legatų butų atsilankę! Tai vi
sai konservatyvis skaitlius. 
Tada nereikėtų išmetinėti tie-

ni kitiems kad šin Seiman su
važiavo tik ^tautininkai-Sme-
tonininkai". 'tai butų buvęs 
VfSŲ Amerikos Lietuvių Sei
mas. 

Kad toks Seimas, keliolika 
šimtų delegatų, negalima buvo 
sušaukti, ne tautininkų kalte, 
bet tos minėtos Lietuvių spau
dos, kitri pavydėjo savo skai
tytojus apie šaukiamąjį Seimą 
painformuoti, ftet faktas pa
rodo kad Amerikos Lietuviu 
dauguma interesuojasi Lietu
vybe ir Lietuvos reikalais dau
giau negu partijiniais. Tą ma
to ir supranta visa izmais ui» 
sikrėtus Lietuvių spauda, tik 
deja, to fakto nenori papažinti. 

Reikia džiaugtis kad Ame
rikos Lietuvių Seiman suva
žiavo Amerikoj gimęs jauni
mas ; buta ir Lietuvoj gimu
sių jaunų žmonių. Amerikos 
senesnių veikėjų skaičius su
darė mažumą. Tai susirinko 

d^&bąiga ant ?-to pusi.) 

NAZlŲ ŽIAURUMAI 
SU LIETUVOS 

ŽMONĖMIS 

1 Slaptas Lietuvos laikraštu
kas Laisvės Kovotojas prane
šė kad apie 50 Lietuvių ūkinin
kų buvo vfešai nazių nužudyta 
už tai kad jiė nepristatė uždė
tas ūkio produktų kvotas. Tik 
vienoje Pravieniškių stovyklo
je 30 Lietuvių buvo sušaudyta 
Vokiečių komisaro Schrocdero 
įsakymu. f 

Tas pats faikrft&tfs pažyfni 
kad nekuriose apskrityse (ša
kių, Tauragės) naziai sutiko 
leisti, tiems ūkininkams kurie 
savo kvotas ūkio produktų iš
pildė, likusius produktus par
duoti laisvai rinkoje. Tačiau, 
Lietuviai negali tų produktų 
įsigyti, nes Vokiečiai "repat-
riatai" (apgyvendinti Lietuvo
je) prievartos keliu nuperka iš 
ūkininkų oficialėmis kainomis. 
Paskiau, tie "repatriatai" par
duoda patys aukštomis kaino
mis tisai atvirai. 

PERSEKIOJIMAI flt 
IŠTRĖMIMAI 

Dr. K. Grinius, biivęsi Lfetu
vos prezidentas, nazių tapo Iš
tremtas iš Kaurto į jo gimtinį 
kaimą, kur turi gyveWtl 
Gestapo priežiūra, 

Kun. M. Krupafičius, krikš
čionių demokratų partijos va
das, ir Prof. J. Aleksa, buvęs 
žemės ūkio ministras, tapo iš-
deportuoti į Vokietiją. 

Viršpaminėti trys Lietu v6s 
veikėjai bandė • užtarti Lietu
vos žmones prieš Vokiečiu oku
pantų žiaurumus. 

Kun. A. Lipnickas, Lietuvos 
katalikų jaunimo vadas, kuris 
yra lankęsis Amerikoje, pasta
rais pranešimais mjrė » Vokie
čių koncentracijos stovykloje, 
kur buvo deportuotas už savo 
"prieš-Vokišką" veikimą. 

• VOKIETIS žemėlapių dir
bėjas, Martinas Waldscemul-
ler, pirmutinis uždėjo pavadi
nimą "America" ant kontinen
to kurį dabar vadinam Pietų 
Amerika. 

Dykai Patenkinantis 
I»A U f USUOTOJ A 9 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO 
| , . I  UfiK'i.itc kuiio skausmus; jei s«ntf*lil 

jrei užeina skausmai oro permainą-
alarinm Jums bandyti KOSSE Tabs W 

nokcbticH ir obligacijų. Naudojamos tuk»-
Uftčiu per .vire dVrdeiiifius metų, tjavinrfl 
g r ei l o puliuosavimo skausme 
Aftl-rtti*. ir Neuritis. * ' 
DYKAI si<r Laikraščio Skait.vloĮaAf 

Jeifju niekad nenaudojote HOSSE. Iwi 
prašom jus BANDYT juos—labandykil m*, 

•ų kaštais Pasiųsime jvms pilno dydlt* 
pakeli:—sunaudofeit 24 tabletes DYKAI. JM 
pėduos greito paliuoaavimo nuo skausmo if 
|»js buait nepatenkinti pasekmėmis ir to pik' 
įelio žema kaina, grąžinkite nasunaudot* 
dali, ir )ums nieko nekaštuos. Įj| 
niRU. tik MVC. vardą ir adreaft i: 

HOSSĘ Products Co,, Dept. 
J703 W. Farwcll A v. Chicago 45, lflį» 
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Ą MEBIKOS Lietuvių Seimas, įvykęs New Yorke Va-
^ sario 5-6 d., buvo* didelis pasisekimas visais atžvil
giais. Jis sutraukė į save virš 400 Amerikos Lietuvių 
Veikėjų ir savo rimta ir kultūringa organizacija pralen
kė bent kuriuos ankstesnius panašios rūšies suvažiavi
mus. Iš to, atrodo, visi Amerikos Lietuviai turėtų tik 
džiaugtis, nes šiaip ar taip tas Amerikos Lietuvių Sei
mas reiškė Amerikos Lietuvių jiegų koncentravimą Lie-
ifivos nepriklausomybei atsteigti. Pasirodo betgi kad 
fetalikai ir socialistai ne tik iš to nesidžiaugia, bet ftet 
yra nepatenkinti kam seimas pasisekė. 

Katalikų ir socialistų spauda pirmų pirmiausia už
sipuolė Lietuvos Atstovą p. Žadeikį, kam jis savo kalbo
je pasakytoje seime išsireiškęs kad tas seimas yra su
šauktas žmonių kurie nori kad Lietuva butų Lietuviška, 
priešingai tiems kurių vieni siekia krikščioniškos, kiti— 
socalistiškos Lietuvos. Vienas socialistų p. Žadėki ta 
proga pavadino negalvojančiu žmogum, tačiau šitai, 
apart nemandagumo iš to socialisto pusės, nieko neįro
do. Priešingai, p. Žadeikio tautininkams, katalikams ir 
socialistams duotas apibrėžimas vra klasiškas, tik, kiek 
tni liečia tautininkus, reikalingas vienos pataisos. 

Tautininkai yra ne srovė, ne partija, o visetas. Jie* 
apima visus Lietuvius, o jų ideologija sudaro tautiniai-
valstybinę koncepciją. Tfcio tarpu katalikai į savo orga
nizaciją tepriima vienus katalikus, ir nekatalikas, nors 
ir Lietuvis, negali buti jų organizacijos narys. Socia
listai gi rūpinasi darbininkų reikalais išviso, ir tas so
cialistinis požymis jiems stovi aukščiau tautinio. Taigi 
jie neapima visų Lietuvių, ir jiems partijos ar srovės 
pavadinimas yra vietoje.* 

Mėginimas sugriauti f*. Žadeikio katalikų ir socia-
ttstų charakteristiką (žiur. Nauj. p. 4, Kovo 7) nurody-
įpiu kad dabar katalikai ir socialistai eina išvieno, tai 
fra nesiekia skirtingos Lietuvos, yra labai silpnas. Ka
talikų idealas yra Kristus, socialistų — Marksas, ir mė
ginimas suderinti Kristų su Marksu tereiškia arba ab
soliutų nenusivokimą, arba begalinę hvpokrizę. 

Kai 1926 metais Lietuvoje valdžią buvo paėmę so
cialistai, jų pirmas žingsnis buvo sugriauti ępligiją, t. 
y. sunaikinti Katalikų Bažnyčią. Tuomet katalikai bu
vo jų didžiausi priešai. Šiądien jie draugai. Tačiau ne 
dęl to kad jų pasaulėžiūra pasikeitė, o dėlto kad tos abi 
amoves, užmerkusios akis savo principų skirtumui, išvie^ 
ficno kovoja prieš tautinę valstybės koncepciją, prieš 
inos kurie nori kad Lietuva butų Lietuviška. Taigi ne 
kuriamoji, o griaunamoji idėja socialistus su katalikais 
suvedė draugėn, ir pasakymas kad jų tikslai del Lietu
vos laisvės sutampa, yra melas. Tiek del šito. 

Prie šios progos galime prisiminti kad, kai Minis
tras Žadeikis nurodė, kad jis dalyvauja seime tų kurie 
<1 ori lietuviškos Lietuvos, seimo salė sugriaudė entu
ziastingomis ovacijomis. Tai reiškia kad buvo pataiky
ta tiesiai j susirinkusiųjų širdis, buvo pasakyta tai ką 
jie jautė. 

Žydai apie Lietuvę 
9B rook lyno Vienybės praneši

au, Lietuvos žydai sumanę iš
leisti žydų kalba knygą, apie 
Lietuvą, kurioje aprašytu Lie
tuvos gyventojus, literatūrą, 
Įžymesnių žmonių biografijas, 
poetus, istoriją, kulturą ir me-

b f n v * 

ną. Butų aprašyta Amerikos 
žydai ir Lietuviai. 

Tą knygą redaguos Lietuvos 
Žydai: Kissinas, Sudarskis ir 
Katzenelenbogenas (auto r i u a 
Angliška kalba knygos apie 
Lietuvių liaudies dainas, kurią 
išleido Chicagos Naujienos). 

• VĄBA*LAI ir kirminai šio 
je šalyje padaro nuostolių vi
dutiniai skaitant p»o porą bi
lijonų dolarių kas metą. 

• 1943 METŲ pabaigoje lėk 
tuvų išdirbimas Amerikoje pa 
siekė po 8,000 į mėnesį. 

m rmrrrarti 

iZD S K Ail.T, YfM A*l 

K r a ž i ų  S k e r d y n e  

Mėginama tautininkams primesti kad jie yra vie
nybės ardytojai. Tai netiesa. Tautininkai eina išvieno 
su visais kurie dirba Lietuvos laisvei. Tačiau jie neti
ki popierinei vienybei, o reikalauja principų vieningu
mo. Jei katalikai'ir socialistai apgaudinėja patys save 
bubnydami kad tarp jų yra venybė, tai yra ju dalykas.j 

Tautininkai nenori nei savęs, nei kitų apgaudinėti. 
Kiek tai liečia Amerikos Lietuvių Seimą, Amerikos | 

Lietuvių Taryba buvo į jį kviesta, bet atsisakė dalyvau- j 
ti. Kritikavimas kad seime nutarta rinkti "milijonas į 
parašu" ar pirkti bonų už $5,000,000 tėra aklo pavydo 
rezultatas. Kam, girdi, tautininkai šitą sumanė, o ne' 
mes. Jei butume mes, katalikai su socialistais, šitai sU-| 
galvoję tai butų buvęs geras sumanymas, o kadangi tą j 
sumanymą iškėlė tautininkai tai jis blogas. j 

Kiekvienam juk yra aišku kad tiek parašų Lietuvos 
laisvei rinkimas, ypač kad tie parašai pirmoje eilėje ren
kami is žymių Amerikos vyrų,- tiek karo bonų vajus, 
garsindamas Lietuvos vardą, labai patarnauja Lietu
vos bylai. Kokie siauri partiniai žmogiukai yra kata
likai ir socialistai rodo faktas kad jie-atsisako į bendrą 
sumą įnešti jų susirinkimuose parduotus bonus (kaip 
tai \vy*o katalikų su socialistais Clevelande surengta
me Vasario-16-k>s minėjime, kur jie pardavė bonų už 
$20,000). Nejaugi jie mano kad jei tautininkų sugalvo
tas ir dabar varomas "Lithuanian War Bond Drive" be
pasiseks tai iš to bus naudos Lietuvai? Priekaištai kam 
iš gubernatorių prašyta "Lietuvos Dienos" paskelbimo 
sąryšyje su Lietuvos nepriklausomybės sukaktimi, yra 
tiesiog juokingi. Naujienos ta proga net suserga sveti- į 
ma liga. Ką, girdi, gubernatorius turės daryti jei to
kių dienų ims prašyti Lenkai, Estai, Latviai ir kiti? 
Kas kam darbo ką darys gubernatorius? Jei jis skel
bia Lietuvos Diena, nauda Lietuvos bylai aiški kiekvie
nam, išskyrus tą nelaimingą Naujienų "korespondentą" | 
(Nauj. Kovo 7)." Antra vertus, lygintis su Latviais ir 
Ėstais, kurių Amerikoje beveik nėra, tuo tarpu kai Lie
tuvių kilmės Amerikiečių yra gal suvirs 1,000,000, reiš
kia neturėti nei lašelio tautinės savigarbos. 

Užritimas kad del surinktų pinigų gali tekti atsa
kyti, kad tik nereikštų "vagie, kepurė dega". Ką tau
tininkai su visuomenės suaukotais pinigais daro visiems 
yra žinoma: išleista Dr. Norem'o knvga, varoma pro
paganda Lietuvai, sušelptos Lietuvos pasiuntinybės už-
sieTiyje, paremti tremtiniai. O kas įvyko su Pittsburgho 
konferencijoje surinktomis aukomis tu© Urpu vjesai 
nežinoma. 

čia suminėtų priekaištų nerimtumas parodo kad 
del tautininkų energijos ir patriotinės veiklos nieko, iš
skyrus gera. pasakyti negalima. Tautininkų veikla ky
la iš natūralios tėvynės mpilės, todėl ji yra gaivalinga, 

spontanine: Faktas gi kad šiądien tautininkų eilėse dir
ba didelė dalis Amerikos Lietuvių inteligentijos, jų veik
lai laiduoja pasisekimą. i 

•  J  
A R Europa po karo bus komunistinė? Šitokia antras-1 

1 te telpo straipsnis viename paskutinių 1 "Saturday j 
Evening Post" -numerių. Jis yra charakteringas tuo 
kad vaizduoja bent tam tikros Amerikos visuomenės da- j 
lies susirūpinimą galimu komunizmo išplitimu Europo
je. Tame straipsnyje nurodoma kad vadinamų "laisvų 
rinkimų" garantavimas po karo kiekvienai valstybei iš
kels eilę sunkių konfliktų, kuriuose komunistinė įtaka 
neišvengiamai turės didelės reikšmės. Jokia valstybė, 
be abejo, negalės pasirinkti nazistinės ar fašistinės for
mos, bet ar galima bus prieštarauti jei kai kurios vals
tybės išsirinks sovietinę sistemą? Sovietai reikalavo 
kad jų sistema butų pasirinkta Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, o taip pat kai kuriose Suomijos, Rumunijos ir 
Lenkijos teritorijos dalyse. Angliškai kalbančios vals
tybės su tokiais "rinkimais", berods, yra sutikusios. 

Straipsnio autorius nurodo į suhkumus Graikojoje. 
ir Jugoslavi i oje, o taip pat ir į neaiškią padėtį Prancuzif 
Šiaurės Afrikoje ir Italijoje. Dalis valstybių gryšian-
čios į savo ankstyvesnę valdymosi formą, o del istisos 
eilės kitų valstvhių dar nesą galima nieko tikra pasaky
ti. Autorius nurodo kad kadangi Sovietų Rusija^ bus 
nugalėtojų pusėje, paspirtis komunistinei sistemai po 
karo Europoje bus labai stipri. # 

Rusijos pretenzijos vaidinti po karo vyraujant} 
vaidmenį Europos kontinente jau dabar Anglų-Ameri-
kos-Rusijos santikius daro komplikuotais. Sąryšyje su 
tuo valstvbės pasekretorius Stettinius išvyko į Londo
ną. Tačiau vra aišku kad Anglams ir Amerikiečiams 
nepavyks padaryti lemiamos įtakos Sovietams bent iki 
tol kol jiems nebus parodyta kumštis. Sovietai baisiai 
raukosi kad Anglo-Saksai verčia juos kalbėti su Suo
miais ir Lenkais, o taip pat prieiti tam tikro susitarimo 
Jugoslavijoje (Tito-MikhailoviČ). Bet ar pasiseks bol
ševikus nors kiek tuose pasikalbėjimuose pažaboti yra 
didelis klausimas. Trečdalio Italijos laivyno pažadėji
mas bolševikams aiškiai rodo kad ir toliau einama pa
taikavimo bolševikams keliu nebojant kąino& kurią už 
tą pataikavimą turi mokėti kitos valstybės. > 

Churchillo" pareiškimas parliamentui kad Lenkija 
už savo rytinės teritorijos dalies perleidimą Rusijai tu
rėtų buti' kompensuota Vokietijos žemėmis, Britų par^ 
liamente nesukėlė entuziazmo. Tačiau nors parliamen
ts ir butų pritaręs Churchillo pasiulvmui, vargu ar su 
tdkiu uasiulymu butų sutikę Lenkai. Menkas jiems biz
nis vietoie Lenkiškųjų gauti Vokiškasias žemes. ^ 

Taigi aiškumo ir toliau nėra, Nežiūrint į tai eilė 
klausimu visvien turės buti nuspręsta. „Ir kuo toliau tuo 
jų sprendimas bus nemalonesnis. 

50 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI 

1893—1943 

(Tęsinys iš pirmiau) 

5. Bajorą Praną Burbą, Ignotą Staifr* 
Juozą Saunorą, Gertrūdą Petkevičių* 

ne, Vincą Bucevičių, Moniką Petkevičių 
nę, uždaryti į kalinį po tris savaites kiek-

šipailą, Joną 

% 

KELIONĖS GALAS 
(Atminčiai Tautos Vado', Antano Smetonos) 

Dangus apsiniaukęs, gamta nusiminus, 
Verksmų rasa vilgo prie karsto žolynus.... 
Netekome vado.... Mirtis jį nuskynė.. 
Prie kapo. Lietuviai. .. giliai nusiminę 

Dar vakar jo veidas gyvybe spindėjo, 
Dar vakar jis dirbo ir dirbti norėjo; 
Bet šiądien jis tyli ... be žado, be kvapo, 
Keliauja į globą jo laukiančio kapo.Ą . 

Sudiev, kiltadvasi, garbingas tautieti.... 
Jau tavo šios žemės vargai iškentėti.... 

.Čia žiemą tarp plotų nukritusio sniego i 
Ir žemė ir žmogus ramybėje miega. 

Kaip gaila kad Vadą mųs mylimą', tvirt$ 
Mirtis netikėtai, skubotai pakirto.... 
Tėvynė vaitoja, ją reikia vaduoti ... 
Mes likom be vado į kovą žygiuoti 

Bet mes nors ir liustąm, kovoj nevirpėsiatl 
Tu vis musų Vadas Mes kovą laimėsim! 
Me« stosim j kovą — viii ir kiekvienas — 
Prašvis mųs Tėvynei vėl saulėtos dieno®! 
* Šioj Tėvynėj garbingoj, šioj šalyj laisvoj, 

Tu ilties laikinai, kapynų tyloj.... 
Nei beržas šalia kapo čia tau nežaliuos, 
Nei atlėkus gegutė čia neužkukuos.... 

Kuomet mųs Tėvynė vėl taps išvaduota, 
Bus Nemuno žemė laisva ir žieduota; 
Nebus tautos priešų širdyj musų girių — 
Tuomet tu ilsėsią# tarp tmim didvyrių 

J. S. Galutij. 

Advokatų Bialy ir kunigaikščio Uru-
sovo kalbos buvo visai trumpos. Pirma
sis gyvenąs Vilniuje, nors pravoslavas, tu
rintis motiną Lenkę, bijojo kad Orževskis 
gali jam daug pakenkti, savo kalboje jis 
rėmėsi daugiau ant grynų faktų. Užtai 
kunigaikštis Urusovas pačius pamatus 
valdžios pajudino. Suniekino jis ir trau
kimą ištyrinėjimų, ir išpažinimą liudinin
kų, paties generalgubernatoriaus įmoky-
tų, paniekino net tą pardaug didelį prisi
rišima ir tankiai bereikalingą pildymą 
valdžios noru per vietine administraciją. 

Paskutinis pakėlė balsą Tručaninovas, 
s prakilnioj savo kalboj atkartojo vi

są ką pirmiau jo draugai išdėjo, tankiai 
taikydamas į teisėjų jausmus. Jis reiškė 
taip: 

"Vienas iš mano klijentų, Stasys Nor
kus, negavo nagaikų Kražių rinkoje, nes 

i  toje pat valandoje kada jau jam parėjo 
eilė gulti, užėjo netikėtas sutrukdymas, 

j Koks* Tegul papasakoja pats Norkus. 
J Jis sako kad toje pat valandoje kada jį 
: rengėsi plakti, atvažiavo į Kražius kokis 
'ten ponas, po kurio atvažiavimui jau dau-
jgiau žmonių nemušė. Norkus negali pa-
sakvti kas tas ponas buvo, pamena tiktai 

įthk kad tas ponas turėjo ant mandieros 
žalia kalnierių — tai buvo mandiera- mu
šu ministerijos. Duok Dieve kad tas ne
laimingas Norkus, kad aš ir kad jus visi, 
garbingi teisėjai, turėtume tą malonumą 
kad tokioje mandieroje ne vienas doras 
žmogus vaikščioja, bet yra jų ir daugiau 
musų plačioje viešpatystėje, yra. .k šioje 

j salėje ir už šio jusų stalo." 
l Pabaigus apgynėjams kalbėti, prokuro
ras vėl visą valandą laiko kalbėjo kriti
kuodamas advokatų kalbas ir nurodyda-
jmas vis kad Kražiečiai, tikėjimo užside-
igime, norėjo pradėti Lenkišką maištą ir 
kad prie to jau nuo senai buvo paruošti 

'per Žemaitiškus laikraščius. 
! Atsakė į tą jo kalbą kunigaikštis Uru-
| sovas, o užbaigė advokatas Kaminskas. 
•Jis kalbėjo: 

"Ponas prokuroras mato pasipriešini
mą tų žmonių religiškoj ekstazoj, kurią 

| kurstę vietinė inteligentija ir propagan
da užrubežinių laikraščiu. Kam čia tiek 
jtlj nesuprantamų žodžių? Kam religiška 
efcstai;a, kur buvo tik stiprus tikėjimas? 
Inteligentijos ir laikraščių kurstymai?! 
J Retlejaus stainele pirmiau atbėgo pras
čiokai, ne išmintingieji, ,o pirm negu laik
raščiai pasirodė jau buvo tikėjimas, drū
tas, stiprus tikėjimas". 

Prokuroras jau daugiau balso nepra
šė ir pirmsėdis pertraukė teismo eigą. Tei
sėjai nuėjo pasitarimui. I pusantros die
nos po t£m, Ruesėjo 29 d., 1894 metais, 12 
Valandą vidurdienio, buvo perskaitytas 
teismo nutarimas nelaimingiems Kražie-
čiams. 

NUTARIMAS 
1 Vilniaus teismo nutarimas, išduotas 
! Rugsėjo 29 dieną, 1894 metais, taip skam-
jba: 

( Pagal Jo Malonybės Caro ukazą — 
Vilniaus teismo rūmas, susidedantis iš 
(čia pažymėta teisėjų vardai), išklausęs 
Tvražiečių bylą nusprendė: 

1. Bajorą Joną Merkevičių,-atsitar-
liavusi kareivį, valstietį Juozą Br&zlaus-
fcą, ir valstietį Joną Rimkų ir Jokūbą Žu* 
tautą, atėmus visas teises, išsiųsti ant 19 
įnetų į katargą, o po tam ant poselenijif 
(tai yra gyvenimui Sibire) iki mirties. 

2. Bajorą Praną Petravičių, Juozą 
Jezerskį, Juozą Rimgailą, atėmus visai 
teises, išsiųsti, gyvenimui į Tobolsko guk 
berniją. 

B. Miestietį Domininką Zajauską ty 
valstiečius Roką šarauską, Izidorių Kair* 
pavičių, atėmus visas teise§, atiduoti j 
arešto rotas vieniems- metanas, o po tam 
ant poselenijų. 

4. Bajorą Praną Liubavičių įr vaisi* 
tietį Stasį Marčevskį uždaryti kalinyje, 
kipkvien^ keturiems mėnesiąms 

viena. 
Miestiečius 

Biel«-A ' " t- » T ^ ^ 

glovfiitienę, Adolfą Ivanauską, Juozą An
driulį, Veroniką Ponikaitienę, Oną Čikai-' F* — F* T 

tienę ir Marcelę Dambrauskienę, ptlaikv-
ti po tris savaites po areštu. 

; 7. Valstiečius: Vincą Zavecką, Juo
zą Mockų, Antaną Gužauską, Domicelf 
Jesulaitienę palaikyti pėr 7 dienas >o 
areštu. 

8. Valstiečius Feliksą Traškelį, 16 me
tų amžiaus, pavesti naminei pabaudai. 

9. šlėktą ir valstiečius, skaičiuje 34 
(vardus jų čia apleidžiame), pripažinti už 
nekaltus. 

10. Teismo kaštus išdėti prilygtinai 
ant visų apkaltintųjų, .o kas nepi iteks pa
imti iš iždo. 

Sekant advokato Andriejevskio pata
rimą, teisėjai ištarę ši nusprendimą, pašf-* 
remdami ant 775 baudos teisių straipsniu, 
daleido savo nutarimą siųsti pas carą, kai 
jis Kražių kaltininkams bausmes dovą-
notų, o pagal teismo nužvelgimą, kalčiau
siems: -lonui Merkevičiui, Juozui Ėra$-
lausttli. Jonui Rimkai, ir Jokubui Žutatl-
tai kad numažintų bausmę iki' vienu metų 
kalėjimo, paliekant jiems jų asmens ir'įgy
tas teises.' 

Pasakoja jog Caras Aleksandras III, 
gulėdamas jau mirties patale, kada jam 
padarė Kražiečių vardus, atstūmė juos 
nuo savęs, ir tik po jo mirties, užėjęs ant 
sosto Mikalojus II pasirašė ant to Vilniaus 
teismo perstatymo, ką jam pridavė vidaus 

j reikalų ministerija. Visi Kražiečiai tada 
buvo paliuosuoti 'nuo bausmiy, išskyrus 

Iketuris: Joną Merkevičių, Juozą Brazlau-
ską, Joną Rimkų ir Jokūbą Žutaųką, kįu-
riems įš po cariškų malonių reikėjo a t*, 
dfi! rtav po vieną metą kalejime. 

LlBTt'VOS HIMNO SUKAKTIS 

: V '»*<• 
Margutyje patiekta straipsnis pažy-

mintis kaip Dr. Vincas Kudirka 1894 me
tais sukūrė Lietuvos himną, kurį, jis pats 
pranašavo, giedos visa Lietuvių tauta at
eityje. Dabar, suėjo 50 metų nuo Lietu
vos himno sukurimo. Pats Kudirka, ku
ri? mirė džiova 1899 metais, nesulaukė kad 
jo himnas butų viešai giedamas tokia ais
tra kokia Lietuviai jį iki šiol gieda. Lie
tuva atsisteigė nepriklausoma vos 19 me
tų vėliau po Kudirkos mirties, ir jis butų 
buvęs tik 00 metų amžiaus kai Lietuva 
tapo savistove valstybe, jeigu ne džiova, 
kuri ji pakirto einant 41 metus amžiaus. 

Tuo metu kada Maskoliai kankino 
Lietuvius Kražiuose, kitoje pusėje Nemu
no, Suvalkijoje, Vincas Kudirka gamino 
Lietuvių tautai himną, kuris buvo Lietu
vos prisikėlimo .akstintojas — "iš praei
ties tavo sunųs te stiprybę semia". 

MIKAI,IX )8 
* 

Karalienes Sabbos 
N A N A š Y S T Ė s 

lluta* su £ri&tantiiifii 30c. 
t , ; f . 

įdomios praiiR.?yst8s senovės litftq S*WNI 
Valstybes karalienes Mikaldos. Tu laiygp-
Ku jau vėl galima gauti, ir visai pifini. h 
prisiuntiniu tik 30c. Galit prisiųsti P*!# 
ienklęliais.. (Vietiniams po 25c.) . 

R«ik*)«iukit "Dirvoj#" 
6820 Superior Ave. ("le\ elįiad H. Ohio 

NAMŲ DAKTARAS 
. .Naudinga knyg# kiekvienam turėti namu#-

• še. su daugybe receptu ir paaiškinimų apįe 
ligas, slogas, skaudėjimus, katarus, ir «. 

174 puslapių didumo, audimo viršeliais* 

Kaina su prisiuntimu $2.00 . 
(Galinu' prisiųsti pašto žentai?), 

Reikalaukit/lervoj# 
Sujįjerk>r 'A va • . . / -.p*'; nevėlumį 

V . 4*— ITT JS J. K ' -1 .SIJSFO įfcfi 'S-, „As. 



D I E V A Padekit AmeriVai Laimėti 
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Senovej — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus iš tų dienu mažo pasaulio 4. 
DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA"— pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius hočiti darbus, ir įvairius šių dienti pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Aršienė nors ir bėgiojo po senovei 
pas 12 iminės, maldaudama paąalbos prieš 
Algimantą, bet nuplėštos Naugardo kuni
gijos laimė ne kiekvienam buvo maloni. O 
nuo Algimanto galėjo kiekvienas to lauk
ti: jis ir jaunas buvo, ir mylėjo savo šalį. 

Romanas pabandęs su maža kariuo
mene imti Detuvos pili, dabar stojo atsar
gesnis. ' Jis, tiesa, senai geidė pagriebti 
n* paveldėti pietines sritis ir Lietuvos ir 
Juo'Iv ėsi j os, bet, rengdamasis platesniems 
darbams, nenorėjo mėtyti bereikalingai 
pajiogų, o dar mažiau jisai norėjo iš Al
gimanto padaryti sau įniršusi priešą. Del 
to jisai mąstė ir išgalvojo ypatingą už
pusimą: eiti su didele kariuomene, kad 
pergalėti neatšaukiamai; eiti neva ant 
Juodvėšių, o ištikrųjų užpulti ant Detu
vos ir Daimti ją, jeigu nespės ateiti Į pa-

• 'gimantas. o paėmus, žinomas da
ly! ktis Detuvoj, Jeigu spėtų pasiro-

,'Imantas .. na, tai kviesti ir ji 
;U] • i'lvėšių. 

:r> sumanė taip ir padarė. 
Apžėlus giriomis ir nuo prigimimo 

m; n ineinama Juodvėšių šalis trukdė 
nemenkai Romano kariuomenę, kuri sku
binasi i Lietuvos pietinę dali, kol apie jos 
pasirodymą nedaeis  žinia iki  Algimantui,  į  

— Argi Domeika, ar kuris kitas iš 
tavęs ją paveržė? 

— Tai kas kad nepaveržė! Naudos 
iš to maža. 

— Del ko gi? 
— Nei aš žinau nei ką. *... 
— Argi tu su ja nebandei nei kalbėt? 
— Kur nebandysiu! Bandžiau! 
— Ką gi ji sako? 
— Tai juokiasi, tai sako palauk, dar 

per jauna. Tai taip ką atsako. 
— Na, nepasitikėk jai labai. Žiūrėk 

ar tiktai jai nesidaboja kitas kas. Donfei-
ka drūčiai ak apie ją suko Alytuje būda
mas. 

— Et, brolyti, Domeikos tu nepažysti 
gerai. Domeika apie ją nei nemano. Su
ka aplink Aglutę jis visai del ko kito, o 
ne vesti, kaip jis suka ir apie kitas mer
gas, jeigu.... Bet atleisk, toliau aš apie 
tai nega ii n pasakoti, nes tai man kalbėjo 
pats Domeika. 

— Na, kaip sau nori, o jau čia vis kas 
nors turi buti, — ginčijo Radusis. — Ji 
ne taip senai vien tiktai ir manė kad už 
tavęs ištekėti, o dabar vilioja. 

— Nesupranti tu tokios mergos kaip 
Algutė, — tarė Erdvilas. 

— O tu ar supranti? 
— Ir aš bučiau nesupratęs jeigu ne 

Domeika. Tas klastutis taip mokėjo man 

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama uz $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 

D i r v* t i k  u ž  '2'0 0  v i s a m  

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

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

ge 
tas 

bet tuščia buvo visa jo pastanga. Dar ne- j pa^dyti ją kad dabar ir aš suprantu, nors 
spėjo Gudai Galičėnai pasiekti Juodvėši-!»' .nenorėčiau taip manyti apie merginą 
jos ežiu kaip jau lėkė krivūlė i žiemius, ii^!11!3 ^ai ^tikrųjų reikia. Ji, matai, ir uz 
Detuvą; apie juos, o iš ten iv i Gardiną, j kitų norėjo labai tekėti ir beveik visi ją 
AtKilties darbą tramdė tiktai nelengvas Į1}01*?-!® yčsti> tiktai taip paslaptoims viską 
kareivių surinkimas. Bet ir šitą kliūtį1 darė kad niekas is .jų ir nepatėmijo jog 
sumažino Algimantas kiek galėjo, liepda- -lie SUKa

D
apie. Algutę. Nte taip-xaip as. 

ma - kareiviams rinktis ne į Gardiną, tik-; Sakai, ąisi ją piršo. 
i arčiausias užgyventas pakelio vietas. Na k<iip gi. 
\Tumanvdamas kad Romanas pasiren- . 1 ~ ^a, ]*a> *a. pasileido Radusis 

ne kitaip kaip ant Detuvos, Algiman-j į1}0. 1S* tai ^ ^ ^ -^akė 
su savo kariuomene ir pasuko stačiai i kitiems . ... 

j r-., i — Visa ko buvo. Vieniems žirnienių 
Nemažai išsigąmfar*- Komiškių pliuš- vainiką įglemžė, kitiems žirnių kosės ,pa-

kius valdovas pamatas-vvru pulkus besi- siūlė.... O geresniems liepė palaukti. Ji 
renkančius ties juo ant kalvoto Jauskul-! vargše ir pati nežino uz ko ji nori tekėti, 
dos upės kranto! Ir gražu ir baisu jam Jai malonu tiktai butų išeiti už geriausio 
buvo. Ant nušertų žirgų jojo Jfiodvėšių ls tų kurie ją galėtų ,imti. _ 
pulkai, viršum jų svyravo, kyšojo giria il-j ^ Vi8 maniau apie vieną Domei
kų nosinių draueių. Paskui Juodvėšius į  ką- ;  .  
ėjo Sudaviškiai su sunkiais kardais ir il-l. ^p^eika ak taipgi buvo dra
gai.^ kilpiniais. Paskui juos ėmė rinktisi Algutę įsunylėjęs, bet. .. . Jisai pa-
Dainaviškiai su plačiais kirviais ant ilgų^arė saviškai. Nujojo j Alytų neva sek-
kirva'kočių ir ne tai trumpais kardais, neic\ama^ Algutę, o ištikrųjų pas gimmes pa
tai ilgais peiliais. Visi šarvuoti, tiktai! ̂ svečiuoti,. ° ten Dievamuotė ištrėmė iš 
šarvuoti įvairiai. Vieni su usotais sardo-1 s"'įįef ir ,?alXos. ir Sigutės šė
kais, kiti apsidengę geležinėmis plostakė-1 šėlj. Dabar iis šiepia ir is v savęs ir is ma
ni i-. O buvo ir tokių nuo Gudiškų ežių į n^ s  • • * .  v/ 
kurie purpsojo kai]) maišai apsisupę vai- j .  y1' tu z i ną s ' as ir tau ])atarciau 
l o k o  š a r v a i * .  Š a l m a i  t a č i a u  b e v e i k  v i s ų į t a i P  p a d a r y t i .  . . . . .  
buvo vienoki: žemi kaupokai su priedan-l Bandžiau. Bet, brolyti, is to nie-

veidui ir kaklui. . / 'ko neišėjo. O tavo Bukočiutė? — klausė 
Pasirodžius pirmam pulkui, Komiš- toliau Erdvilas 

i  • !"5ovas buvo užrikęs kad jis uždrau - i  , . .. v. , . . . . . 
ji joti, ir'jeigu jo neklausvs tail kaktų nors dvidesimts penki metai ir kai 

i a vysiąs. Bet kada po pirmam pul-įa« įsigyriau nors tiek lobio kad galėčiau 
k ! )amatė jis antrą ir trečią, tai iš pik-[nusipirkti kelis vergučius. 

jis nusispjovė ir užsilipęs ant gry-

Radušis. 
ir--Kaip gi nėra! Ugi.ana už krūmo 

miepa! — tarė vyras ir nujojo. 
— O kad jį, ią Domeiką! — užpurijo 

Erdvilas. — Jau jis ir pramigti spėjo, o 
man viską naktį reiks vyti Nemurą. 

— Tai tu pakalbink jį, gal jis tave už
vaduos. 

— Gerai šakai! 
Ir po kelių minutų trys vyrai jojo mė

nesienoje į šalis. Domeikai, apsiėmusiam 
pavaduoti'"Erdvilą, teko sunkiausias dar
bas. Jam nakties metu reikėjo pavyti Ne
murą, iki švintant, patamsėmis padaryti 
tiek kelio kiek anas padarė dienos laike. 
Kitaip galėjo jisai Nemuros ir visą dieną 
nepavyti, jeigu ans išryto spėtų ištraukti 
toliau. 

Algimantas įgraudinęs sargus apsi
nakvojo, laukdamas ir pagalbos ir Nemu
ros pulko sugryžtant. Išryto nebudina-
ma kariuomenė kėlė labai tingiai. Sar
gai, permainyti, ir tie spėjo išsimiegoti. 
Antgalo pradėjo beveik priešpiečiais rink
tis pagelbininkų pulkfeliai. 

Priešpiečiais sudundėjo žemė pietų 
šalyje ir sargai, įpuolę į Algimanto pulką, 
davė gandą kad eina Romanas. 

Bet. veltui tikėjosi Algimantas išne-
tyčių užpulti ant priešų. Romanas gerai 
žinojo .apie Algimanto atvykimą ir jo nak
vynės vietą. Dėlto sustabdęs atstu savo 
kariuomenę, paliepė keliems savo vyrams 
ei t i  pas  Alg imantą  su  pa l iaubų ž in ia .  

-7 Ko tu pastoji man kelią? — kalbė
jo Romanas pasiuntinių lupom. — Aš ei
nu ne ant tavęs ir ne ant tų šalių kurios 
tau priklauso, tiktai einu malšinti man 
pasidavusius Juodvėšius. Mesk į šalį se
ną neapykantą, jeigu ji užsiliko tavo šir
dyje, ir eime abudu ant Juodvėšių, o bus 
abiem ikvaliai naudos. 

Taip kvietė klastingas Galičo valdo
vas. 

(Bus daugiau) 

V A L G I 1 J  
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiimt imu $1.23 

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

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo jį turėti aava 
n-imuose. . 

Reikalaukit Dirvoj* 

I I I  

Mudu laukiame tiktai kad man su-

musu sa-
aukšto ėmė per kurtinį žiūrėti i rim-

" lomenės pulkus. O tie rinkosi ir 
>eveik nuo ryto iki* pačiam vaka-

;  r naktį kariuomenė nuganė, nu-
žirgais visas Pajauskuldžio pie-
ryto kaip skėrių būrys pakilo ir 

• »liau į pietus, vedama vyro su pa 

Dabar ir be to svietas 1 
li noriai eina gyventi ir dirbti.' 

— Eiti eina, bet, matai, svetimu ir dy
ku svietu nereikia pasitikėti. Jis gali ir 
neateiti. O ką jau nusipirksi tai žinai 
kad bus tavo. 

— Ugi ar nuo tėvų nieko tau neliko? 
— Ak neva liko. ,Bet kaip Aršusis 

šalmu ir puikiomis plunksnomis! užpuolė tai syietą išvaikė ir dviejuose kai-
Kur ėjo, žinojo tiktai vipnas va- -moliuose užsiliko turbut tik duaūkininkai, 
leimantas. Na, aš juos ir palikau vyresniajam bro-
ikaro ant dangaus matyti buvo liui- . 

gaisro pažaras toli ten kur tai f — — nutęsė Erdvilas, ir paty-
>-w"'*inio pilies. Bet įlipęs į medį Slėję^ pridėjo: -— Vis tik tavo jpaaėjimui 

. ižtėmijo įtartinus blyksnoji-! as turiu užvydėtk Nors negreitai, o vis 
- pietų šalyje. Tiesa, ne tai j tiktai tu sulauksi laimingesnio gvveni-
•' mano šnipukas, ne tai patsimo- • O aš.... Ee!.... ^ 

Palauk kiek, ir tau nusvis saule... •,-s Į j-ankas*klastutis, pasakojo buk' 
• n .; iėšia Juodvėšius ir smelkiasi vis 
gi i Juodvėši ją. Bet šita pasaka ma
ža ; : io Algimantas ir link Draucinio. 
tiktai dei visako nusiuntė mažesnę-kariuo
menės pusę su Nemura, o pats su likusia 
pasislėpė girioje, pakelėje, pastatęs pla
čiai apie save sargus ant kelių, ant takų 
ir ant smagesnių kelionei vietų. 

Na! čia nors pasilsėsim! — atsi-1 Algimantui apgauti. 

Taip besišnekant, pasirodė vyras bė
gantis link jų, ir ištolo užriko: 

— Erdvile, Radusi, Domeika! Jums 
po naujieną! Tu, Erdvile, sėsk ant žirgo 
ir vykis Nemurą, tegul su savo pulku sku
biai gryžta. Sugavom Romano šnipuką 
ir nuo jo sužinojom kad tas gaisras kurį 
matėme tai tyčiomis kelių vyrų padarytas 

Vyrams ir Vaikinams 
ŠILTI ŽIEMINIAI DRABUŽIAI 

VYRŲ .SWfiATERIAI 

f 

tU'jlli 

Prin-• l;\-jo cuserra-ii, coal 
«tiliu, paskirų spalvų 
Two-Tone coat stiliy, sl;ir-
tinijŲ konibinnoijti 
Uilinai vilnos, kiti grynos 
viinos berank. Sweateriai 
Capeskin odos Žakietai 
Manelio pamušalu 

Vvru Užsimaunami 
Sweateriai 1.45 
Skirtingose kombinacijose 

Vaiku Sweateriai . . .. 
ITžsima i; n a m i, s k i rtingo- c 
v o?,e. 

1.95 
-pal-

1.95 

Merrimac Skrybėles 
Skirtingose spalvose ir , ^ 95 
pavidaluose 

PR A (J ARS ĖJUSIOS ti (JA 
R\ A Y_ BU A NJ) 

VYRAMS IR VAIKINAMS. 
KELNĖS $3.95 

Didelis pasirinkimas kelnių vi
sokiu spalvų. 3.0" 
Vyru Union Siutai .. 1.50 

Stori ir šilti, < ilgom - arba trum
pom rankovėm. l.")0 

Vyru Pajamas 2.50 
Flannelette apsivelkamu stilių, 
visokių hryžiu ir spalvą 2"0 
Vaiku žieminės Kepurės SI 

su ausų apsauti'otojais 
Vaiku Ilgos Kelnės 3.45 

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

Trumpos arba pilno ilgio vie-
noilų spalvų ir marginių 89c 

Vyru Storos Vilnos 
Mišinio Kojinės . . 39c 

pilkos arba baltos 39c 
Vyrų Darbinės Kelnės ' 2.95 
Darbinės kelnės, Sanforizuotai 

sutrauktos 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
ga[it iškeisti savo Stamp Eooks. 

'  2.95 

DYKAI 

iiei ė gulėdamas netoli kelio, Radusis į 
Erdvilą. 

— Tai, broluti, bus kaip i^eis: gal už 
valandėlės Algimantas pakils ir yes toliau. 

— Na, tegul veda sau. Ot, geriau tu 
m:: ; pasakyk kaip tavo reikalai su Algu-
te? — užklausė vėl Radusis. 

. šita klausimą Erdvilas tik atsiduso. 

Ar tai Romanas žino jog eina Al
gimantas? —• su nepasitikėjimu užklausė 
Radusis. 

— Kur jis nežinos! — atsakė vyras.—-
Visur pilna jo šnipukų. O tu, Radusi, jok 
į Rifkotus prašyti pagalbos, o Domeika Į 
Detuvą. 

— Domeikos čia nėra, — atsilieke 

-isis^n v. ityiii 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai# 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M U L I O L I S  
Vienatine Vietini Pastovi Lietuviška Real Estate 

į 6606 Superior Ave. Cleveland HEndcrson 672* 

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

Jonas Zvalskis, Savininkas 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių 'li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės j savo vientau
č io  va i s t inę  v i sok ia i s  re ika la i s .  

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y '  

592# St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott XfJlS 

r \ 
Rubu Valymui ir Taisymui 

MERIT CLEANERS 
"Sautd .Vieta Taduoti Savo Rubus" 

TAILORS — FURRIERS 

8324-26 Hough Ave. 
GArfield 2020 (14) 

WINE SHOPPE 
Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS 
-VERMOUTHS 

Gingerr Ale, Alus ir MaiSiniai 

30201 Superior Avenue 
GA83S3 (10) W. H. Tresch, Prop. 

:: 

JONAS G. 
POL.TBR 

L i e t u v i s  

Nafnii Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentuwd 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už. 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas butinm. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZVS LEIMONAS, Sav. 
V — -J 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis*' 
"Arielkėle šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, . 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 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 sustoją kitų • miestų 
pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
Savininkės 

V _/ 

r 
JACK GANSON 

T A V E R N  
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

24150 Euclid Avenue 
Vieta privatiškiems pokiliams, 

Engagement Partem# Vestuvėms 
ir šiaip ^ pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
Jack (Sanson-Karabinas, Sav. 

MOLLY'S TAVERN 
DECJT1ĖN, VYNAS, ALUS 

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 Pietys 
Sekmadieniais; 

'Vienas iš Vore Eestauranty" 



Pirkit W»r Bonds 

AMERIKOS LIE
TUVIŲ SEIMAS 
(Pabaida nuo 4-to pusi.) 

Seiman naujas ir jaunas Lie
tuvių kraujas. Todėl Seimas 
buvo svarbus ne tuo kiek de
legatų turėjo, kiek savo dele
gatų kokybe, šitam Seimui 
mes buvę delegatai duodame 
ir dedame visą svarbą, kad 
kaip patį Seimą taip jo tari
mus pasiėmė vykdyti LIETU
VIŲ JAUNOJI KARTA: Ame
rikoj ir Lietuvoj gimęs jauni
mas. Dabar palieka mums se
nesniems veikėjams ir šiaip 

. geriems Lietuviams Jaunajai 
Kartai tik dapadėti. 

Seimo išrinktas Vykdomasis* 
Komitetas, stojęs Lietuvos va
davimo darbuoten, sutiks be 
abejo kliūčių iš nekuriu, ypa' 
iš Marksistinių pusės veikėjų 
Bet čia gimusis jauninas ap 
sišarvavęs prigimtu Ameriko 
nizmu ir šio krašto įsigyvenu 
siu demokratizmu gali panau 
doti Lincolno klasiškai-istorin 
pasakymą: 

"Dalį žmonių gali apgaudi
nėti visą laiką; tam tikrą dal 
žmonių gali apgaudinėti tam 
tikrą laiką, bet negali apgau* 
dijjėti visų žmonių visada". 

Seimo .posėdžiuose aš jau
čiau sėdįs tartum Nepriklau 
somos 'Lietuvos Seime, Kau
ne. Nes čia susirinko Ameri 
kos Lietuvių vienodos mintys 
širdys ir smegenys. 

Visų delegatų ir delegąčir 
nuotaika, vienas supratimas 
vienas siekis ir tikslas; Seimo 
tvarka ir jo eiga, vedama čia 
gimusio, išaugusio ir mokslus 
išėjusio Advokato Antano A. 
Olio asmenyje buvo nuosekli 
ir žavėtina. 

"Draugai, prašau balso", 
"aš turiu geresni įnešimą", "a? 
tam priešingas", "aš turiu pa
stabą", 'aš su tuo nesutinku" 
ir eibės kitų beprasmių frazių 
kurių senesnių veikėjų susi
rinkimuose būdavo, čia nebuvo 
girdėti. Nes čia žmonės susi" 
rinko su išdirbta mintimi ir 
supratimu ne ginčus kelti ir 
juos varinėti, bet Lietuvos 
gyvybinius reikalus aptarti - ir 
juos ginti. 

Seimo laiku jau daug nuvei
kta: pirmas — išpirkimas U. 
S. karo bonų už $161,000; an
tra — Lietuvos vadavimo rei
kalams sudėta apie $6,500; 
trečia — išplatinta svarbiau
sias Angliška kalba parašytas 
veikalas "Timeless Lithuania" 
Lietuvos bylai ginti; ketvirta 
— nutarta pasiųsti tuoj $500 
Lietuvos atstuivajms paremti 
kuriems parama reikalinga; 
penkta — parodyti iš Lietu
vos nepriklausomo gyvenimo 
filmas Amerikos karininkams; 
šešta — išgauti pašto ženklą 
Lietuvos garbei; septinta — 
atsakinėti Angliškoje spaudo
je Lietuvos priešams; aštunta 
r— gauti iš valstijų seimų ir 
gubernatorių 'Lietuvos Nepri
klausomybės Vasario 16 ofi-
ciales proklamacijas; devinta 
— plėsti ir supažindinti Ame
rikos visuomeųę su Lietuvos 
vadavimo *byla; dešimta — 
pravesti po visą Ameriką kur 
Lietuviai gyvena vajų išpar
duoti už .$5,000,000 bonų, pa
rėmimui Amerikos karo pa
stangų ; vienuolikta — siekti 
vieningumo koordinuotam dar
bui su kitomis Lietuvių dali
mis (ne komunistais) arba su
sidėti į vieną organizacinį kū
ną (jei bus galima) išvien vei
kti Lietuvai vaduoti; dvylik
ta — surinkti -milijoną para
šų po prašymu (peticija) Prez. 
Rfloseveltui ir Kongresui Ne
priklausomą Lietuvą atstaty
ti. 

Teko špatretoje .iau pastebė
ti kad Seimo tarimų vykdymui 
išrinktas Vykdomasis Komite
tas pradžią padarė Philadel-
phijoje, tai išr Amerikos lai.v 
ves lopšio. Čip' ir .pasekmėą 
geros buvo. Gal šis darbas-
pradėtas Philadelphijoje stos 
tikru kunu ir, karui pasibai
gus, Lietuva išnaujo taps NE
PRIKLAUSOMA. Todėl visi 
talkon už pradėtą darbą! 

Seime Dalyvavęs, 

i*-*, 

y/ASHINGTONO LIETUVIŲ DRAUGIJA IR 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS U 

METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 

WASHINGTON, D. C. — 
Washingtoniske Amerikos Lie
tuvių Draugija neteko eilės 
veiklių narių, vyrų, kurie įsto-
io Dėdės Samo kariuomenėn, 
tame tarpe poros buvusių dr* 
ios pirmininkų: Vaicekausko 
;r šupienio. Nežiūrint to, dr-
ia toliau tęsia savo gyvavimą. 
Draugijos pirmininkė dabarti
niu metu yra Ona Gavelytė, 
vieno senatoriaus sekretorė, 
kilus iš Scranton, Pa. Draugi
jai ji rodo daug sielos ir pa
švenčia nemaža laiko. Kitais 
draugijos nariais yra: seserys 
Čepuolytės iš Pittstono ir J. 
Gabrilavičius, vjenas draugijos 
steigėjų. 

Šios valdybos gyvavimo me-
bu sukelta karo paskolos, dė-
v.a pastangų įvesti Lietuvių 
dalbos paskaitas į vietinį uni-
wsitetą, padaryta iškila už 
Tįįesto ir sporto sekcijos tra
dicinė vakarienė. Jvyko eilė 
mėnesinių susirinkimų, neskai
tanti sekcijų veiklos. 

Vasario 16 minėjimas buvo 
draugijos iškilmingai atliktas. 
Minėjimas įvyko Vasario 20 d. 
Specialės pamaldos, draugijos 
iniciatyva, įvyko Nekalto Pra
sidėjimo Lažnyčioje, jas cele-
bravo draugijos narys Kun. J. 
Giedra. Pamokslą pasakė Kun 
Jt. Cartwright, tos parapijos 
klebonas, Katalikų Universite
to profesorius. Jo palankumas 
Lietuvai didelis ir siekia pp 
Balučio ir Bagdono laikus. Jis 
užakcentavo kad Lietuva re
mia savo viltis tais principais 
dęl kurių ši šalis išėjo karan 
ir kad Amerika turinti atsako
mybę del Lietuvos ir kitų Eu
ropos mažesnių valstybių liki
mo. 

Bažnyčioje dalyvavo draugi
jos vadovybė, Lietuvos Pasiun
tinybės personalas, Kun. Dr 
K. širvaitis iš Katalikų Uni

versiteto ir pora Lietuvių Do
mininkonų iš čionykščio Domi
ninkonų Centro. Be to, kaip 
sekmadienį, bažnyčia buvo pil
nutėlė pašaliečių. • 

Nusifotografavus prie baž
nyčios, draugijos nariai ir į 
pamaldas atsilankę Lietuviai 
buvo draugijos vadovybės pa
kviesti pusryčių Į Lafayette 
viešbutį. Į susirinkusius pra
bilo draugijos pirmininkė Ona 
Gavelytė, paskiau pakviesta? 
kalbėti p. J. Kajeckas tarp ki
ta ko pabrėžė kad Nepriklau
somybės paskelbimas nebuvo 
Vokiečių padaras, kaip šiądien 
kaip kas drysta tvirtinti. Jis 
nurodė Lietuvių tautos teises 
į nepriklausomą valstybę ir 
pagrindus kuriais Lietuviai sa
vo viltis remia. Kalbėjo Kun. 
Dr. širvaitis, ir dar keli kiti. 

Visi susirinkusieji buvo va
karui užkviesti pas p. Petke
vičiūtę iš Pittstono. Ten pra
leista vakaras Lietuviškų dai
nų ir muzikos nuotaikoje. 

Po Nepriklausomybės pami
nėjimo iškilmių Draugija tiki
si didesnio narių padaugėjimo. 
Tėvai ir suinteresuoti Lietu
viai prašomi pranešti savie
siems gyvenantiems Washing-
tone kontaktuoti Am. Lietuvių 
Draugijos šiame mieste valdy
bą tikslu tapti tos organizac* 
jos nariais. Kreiptis galima 
telefonu, geriausia po darbo, 
į Draugijos pirmininkę Miss 
Gavelytę (Michigan 3172) ar
ba į sekretorę Miss Eleną če-
puolytę (NO 8564, Extention 
101), _____ 

PARSIDUODA KEPTUVĖ 
ant Wade Park Ave., $400 savai

tinių ineigų garantuota; 50 metų 
išdirbta vieta; geri kambariai gy
venimui greta, nuoma $40 mėne
siui; telefonuokit tarp 2 ir 3 po 
nietų, ENdicott 1676, arba kreipki 
tes 8429 Broadway. (12) 

Raudonojo Kryžiaus 
1 Vajaus Savages 

Vadas f 

cJQ$GPH 

Joseph Bernard, vienas iš žymių 
fipuru filmų industrijoje, tapo pa
skirtas National Chairman of Mo
tion Picture Theatres Red Cross 
savaitės, kuri nuskirta nuo Kovo 23 
iki 29. 

Mr. Bernard yra vice prezidentas 
Warner Bros. Pictures, narys kom
panijos direktorių tarybos, ir gene
ralinis vedėjas Warner Teatrų, vie
nos iš didžiųjų teatrų grupių iš su
virs 450 teatrų, Clevelande tai gru
pei priklauso Hippodrome, Lake, 
Colony, Uptown, Variety ir Doan. 

Jis buvo vienas i.š pirmutinių or
ganizatorių War Activities Komi
teto kuomet Filmų Indsutrija pir
miausia pradėjo išvien vcikt.i koo
peruojant su valdžia šalies gynimo 
pastangose, 13 mėnesių pirm Pearl 
Harbor užpuolimo. 

JYie pirmininko pareigų War 
Activity Komiteto pirmose sunkio
se dienose. Mr. Bernhard vadovavo 
pirmji USC vajų, pirm šios šalies 
istojimo į karą, sukėlimui virš $1,-
000,000. 

Kuomet War Activity Komitetas 
išaugo j milžinišką, organizaciją, 
Mr. Bernhard rezignavo iš jo pir-
mininkystės ir priėmė U. S. Navy 
Pepnrtmento pakvietimą suorgani 
zuoti vieną i? svarbiausių depart-
mentų Priestočių ir Laivų stovyk
lų Biurą. Tą darbą atlikęs, jis su-
°ryžo atgal j savo vietą Warner 
Bros. įstaigose, bet vis dar daug 
laiko padeda dirbdamas Valdžiai. 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
&PLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

Duokit Vaikinams 
pirmutinę proga prie 
Long Distance 

Tiis reiškia labai daug vaiki
nui tarnyboje jei gali pasikal
bėti s* savo draugais ir šei
ma likusiais namie. Papras
tai geriausias laikas tam pa
sikalbėjimui yift vakaro me
tas. lvodel neduoti jam pro
gą nenaudojant Long Distance 
nuo 7 iki 10 vakare, išskyrus 
jei jums būtiniausia reikalin
ga? 

&U4f, fof&l ficmJU 

faVici&uf, 
«/ "«Tl 7 TO II TO THE SEIYICZ MEI" 

: H ( 

T H E  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O .  

LAWRENCE, MASS. 
ŽUVO ŠIMKONIS, ŽYMUS 
GOLFO PROFESIONALAS 
Nesenai Lawrence laikrašty

je The Evening Tribune tilpo 
įdomus straipsnis apie žymų 
Lietuvi sportininką. Ten bu
vo pranešama kad Arthur Sie-
gel, gerai žinomas sporto re
porteris iš Boston Traveller, 
rašė šitaip: "Visas jo gyveni
mas buvo vienas pavyzdis; jis 
visada buvo tykus, ramus, bet 
labai darbštus. Tat kada jis 
sumani stoti karo tarnybon 
jis išvažiavo be jokių trukšmų, 
benų ar ko panašaus. Į karo 
laivyną jis prašėsi tarnauti 
vienoje pavojingiausių vietų 
kare. Kada buvo pranešta kad 
du laivai netikėtai susidurė, 
kad vienas laivas buvo pilnas 
'high test' gasolino ir kitas 

amunicijos, kad žuvo trylika 
vaikinų, kad Jonas buvo vie
nas iš jų Taip kaip jis gy
veno taip ir mirė, tykiai, ra
miai ir be jokių trukšmų". 

Jonas šimkonis buvo pirmas 
golfo profesionalas paguldęs 
savo galvą už savo šalį. Jo
nas būdamas vaikas buvo pra
dėjęs dirbti Andover Country 
Club, ,kur jis išmoko golfą 
lošti. Paaugęs jis pradėjo ir 
kitus mokyti lošti golfą. Dar 
jaunas tudamas jis perėmė 
klubo profesionalo golfininko 
vietą ir klubo vedėjo pareigas. 
Jose tarnavo gana il^ą laiką. 

Kada Jonas ėjo į karinę tar
nybą jis prašėsi paties pavo
jingiausio darbo jurose, tai yra 
prie saugojimo musų laivyno 
nuo submarinų ir kitų priešų 
pabūklų. Taigi golfo sportas 
yra pralaimėjęs vieną iš savo 
žvaigždžių, bet šiądien ji nė

ra išgesųs, ji dabar yra auk
sinė ir zibes per amžius. R. 

UŽ KURIUOS SLA 
KANDIDATUS 

BALSUOTI 

ATIDARYTA PUIKI VALGYKLA 
0 PRANEŠAME apie atidarymą musų naujos mo

derniškos Kiniškos Valgyklos, kur taipgi duoda
ma visi Amerikoniški valgiai. 

PIETUS ir VAKARIENftS 
Duodame išsinešimui valgį į savo namus. 

Atdara Sekmadieniai#, , 

GREAT CHINA RESTAURANT 
Crawford Head — arti Hough Ave. 

VYRAMS PAVASARIUI RŪBAI 
Gęjros Rūšies Vyrams ir Vaikinams Siutai 

FORTIS Skrybėlės — MANHATTAN Marškiniai 
SUPERB Kaklaraiščiai 

PILNAS PASIRINKIME S VAIKAMS IR 
VAIKINAMS PAVASADINIŲ SIUTU 

Rttgby Suits, Etons, 1 pora ilgom kelnėm Siutai au
gantiems vaikams, visokių pavasarinių spalvų. 

Vilnonės skrybėlės, Kaynee marškiniai, Kaklaraiš
čiai, kojinės, pilnai visos kitos reikmenys. 

FRANK BELAJ 
MEN'S WEAK 6205 St. Clair Ave. 

MOTERŲ PLAUKŲ DABINIMAS 
Mr. Andree buvęs prie Stearns 

COLD WAVE $6.50 
arba ZA-VEL CREME-OIL WAVE 

Plauku kirpimas. Shampoo ir Finger Wave 
Atdara 9 vai. rvto— Atdara vakarais 

De Luxe Wave $2.50 
Sniper Machineless arba Maehine. $3.50 

Atsineškit skelbimą — gausit gražią dovanėlę 

EMPRESS BEAUTY SALON 
136 Old Arcade — Euclid Level Fhone SU 1553 

MOTERIMS ER VAIKAMS RUSAI 
Visokios Reikmenys Jaunavedėms 

Gausus pasirinkimas Velykinių Reikmenų 
Taipgi parduodam Karpetus, Muilą, Rankinuku* 
Nosinaites, Apatinius, Suknias, Perfiumus ir tt. 

Patogioj e vietoje — Lietuvių Kaimynystėje. 

GRDINA'S SHOPPE 
6111 St. Clair Avenue HEnderson 6800 

UŽKVIETIMAS LIETUVIAMS 
Atidarėme naują rakandų parduotuvę ir čia galit 

susikalbėti Lietuviškai. 

NAUJI IR VARTOTI NAMŲ RAKANDAI 
Taip jigl Rakandų Apdengimas ir Taisymas 

A& B FURNITURE 
7515 St.  Claįr  Avenue 

MUlberry #43 (ID - • Cleveland 

PERFUMES ir COLOGNES 

importuoti ir Vietiniai 
Visų populiari# kvapsniu 

PRANCŪZIŠKOJ ir ČEKOSLOVAKIJOS BONKUTĖS 

psencijos ir geli^ aliejąj 

will londoii1*-  ̂ perfumer 

iiomis ditnomis «ina SLA. 
Pildomosios Tarybos rinkimų 
balsavimas. Iš Brooklyno gau
to SLA Patriotų Komiteto pa
raginimo kaip ir už kuriuos 
kandidatus balsuoti, tautiniai 
SLA nariai lengvai žinos uį ką 
savo balsus atiduoti. 

Komitetas rekomenduoja se
kančius: W. F. Laukaitį pre
zidentu, V. A. Kersevičių, vi
ce prezidentu; M. J. Viniką se
kretorium, J. J. Bačiuną iždi
ninku; S. Mockų ir J. Maceiną 
iždo globėjais; Dr. S. Biežis, 
daktaru-kvotėju. 

Balsuojant SLA kuopos su
sirinkime pažymėkite balsavi
mo lakštus sekančiai: 

Ant Prebiden|f: 
W. F. Laukaitis 

Ant Vice Prezidento 
V. A. Kerševičius X 

Ant Sekretoriaus 
M. J. Vinikas X 

Ant Iždininko 
J. J. Bachunas X 

Ant Iždo Globė j y 
S. Mockus X 
J. Maceina % 

Ant Daktaro-Kvotejo 
Dr. S. Biežis 

i .  '  i .  

Greta šių laiškų, pasklido ir 
kiti laiškai, tie iš Bostono, ku
riuose daroma priekaištų da
bartiniam SLA prezidentui F. 
J. Bagočiui už jo dalyvavimą 
su bolševikais, Lietuvos prie
šais, sėdėjimą greta su bolše
vikų atstovu Sovietiškai Lietu
vai, A. Ratomslrio, viename 
bankete. 

Tas p. Bagočiaus nusižengi
mas Lietuvių tautai yra nedo
vanotinas, nes jis pats dalyva
vo delegacijoje pas Preziden
tą Rooseveltą kaipo SLA orga
nizacijos vadas, prašymui kad 
Amerika gelbėtų Lietuvą iš po 
sovietų okupacijos, o* dabar jis 
dalyvauja kartu su sovietų 
oficialais, kurie dirba Ameri
koje už pavergimą Lietuvos. 

Tas papiktino daugybę SLA 
narių ir bendrai Lietuvių. 

NUO REDAKCIJOS: Kitų 
straipsnių prisiųstų musų ben
dradarbių SLA rinkimų reika
lais netalpinsime, del vietos 
stokos. 

Raudonasis Kryžius 
Nusistatęs sukelti 

$200,000,000 

7008 wade park a ve EN. 0360 

ireim red cross 
IS AT HIS SIDE 

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

Visi aukotojai raginami duoti šy-
met daugiau negu davė pernai, nes 
šymet paskirta žymiai didesne ku-
ma sukelti, ir visoje Salyje nusta
tyta sukelti $200,000,000 suma. 

Aukos renkamos dirbtuvėse y Ir 
po namus, ir pinigai naudojami 
kareivių globojimui ir kitokiems vi
sokiems tikslams kur tik reikalin
ga globa nelaimės atsitikimuose na
mie ar karo lauke. 

Tautinės organizacijos uoliai re
miu i>i vajų if )£»u*iai priwde4* au
komis. -
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 1486—Atdara vakarais -ik 

Piliečiai, Apsirupinkit 
Registracija 

Šymet yra svarbus rinkimų 
metai, todėl Lietuviai piliečiai 
privalo pasirūpinti kad butų 
užsiregistravę, kitaip gali ne
tekti teisės balsuoti. 

Balandžio 10 yra paskutine 
registravimosi diena. 

Kurie kiekvieną metą, ištisai 
balsavo ir gyvena tuo pačiu 
adresu tie skaitosi registruo
ti. Bet tie kurie praleido re-
Ifuliarius Lapkričio balsavimus 
vieną ar du metu pagretu, tie 
turi apsirūpinti savo Įsiregis-
travimu. 

Taipgi turi naujai įregis
truoti savo naują gyvenimo 
adresą, tie kurie persikraustė. 

Registruotis galima nuėjus 
i Board of Elections, room 122, 
City Hall. 

Lietuviai Ohio ir Clevelan-
dc privalo ruoštis Prezidento, 
Kongresmanų ir Gubernato
riaus rinkimams. 

PENKIŲ MILIJONU BONU VAJUS 
*-  c  c.  

IR PARAŠU RINKIMAS C-

Clevelandiečiai, Stokit į Talką — Tuojau I 

Clevelando Lietuviai prašo- [sų Amerikiečių. Ne vien tik 
mi stoti | talką už Lietuvos j Lietuvių parašai terenkami. 
laisvę. Tik darbas ir pastan-j KARO BONŲ Penkių Mili-
gos kokias padėsime užtikrins jonų Dolarių vajuje imkit da-

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4480 

RED CROSS AID READY TO MOVE 
TO LITHUANIA 

Lietuvai nepriklausomybę 
RINKIT PARAŠUS kurie 

eis Prezidentui Rooseveltui su 
prašymu užtarti Lietuvos lais
vę prieš pavergėjus. 

Gaukit Peticijų Dirvos re
dakcijoje ir rinkit parašus sa
vo kaimynų ir draugų darbi
ninkų tarpe. Gaukit parašus 

lyvumą pirkdami sekančius sa
vo bonus su specialiais kupo
nais, už kuriuos Amerikos Lie
tuviams teks kreditas. 

Daugybės gavot iš UI S. 
Treasury Departmento bonų 
aplikacijas, su jomis galit pir
kti bonus Serijos E, kreipian
tis į bent kurią bonų pardavi-

savo dirbtuvės bosu ir kitu vi- j mo vieta. 

PABRANGINA LAIŠKUS 
Pradedant Kovo 26, laiškai 

pabranginami: mieste siun
čiant laišką reiks lipdyti 8c, 
vietoje 2c kaip iki šiolei. 

Oro paštas taip pat pabran
ginamas: bus 8c už paprasta 

SVEČIAVOSI vietoje 6c. 
i • , ^ . Tėvai kurie siuntinejot oro Lieut. Elena Klimas-Grigiu- v, , ., , s u pastų laišku savo vaikams ka-A ^  T/i  I  Iam Ir  t . . .  J  •  •  tė vėl lankėsi pas savo moti

ną. Ji yra slaugė, prisilaiko 
Fort Knox, Ky. 

Elena apsilankė Dirvos re-

riuomeneje atminkit šitą. 

•8 UŽMUŠTA. Columbus, 
, , . . . ; Ohio. — Greitasis traukinys 

(a cijo.ie n ap an e įtus sa- užiėk§ ant automoiblio netoli 
vo artimus draugus. , v, 

Tv .. , ® , cia, kuriame važiavo aštuoni 
Is Akrono lankėsi Clevelan- _ • • • i o Tr. , , . _v asmenys, ir visus uzmuse. 

de B. Kleese (Beleckiene). Ji 
nesenai parvyko iš Floridos, pARDAvėjij 
kur turėjo bizm. Dabar NEAPSIGINSIM 
\ens 'įone.^ . 1  užsimokėjo j Apskaičiuojama kad karui 
12 

v. irv°s Pieni,meia ą. - pasibajgus benį §egį milijonai 
važiavo 1 CIevelanda su savo , -. , _ . , _ f * pardavejų-salesmanu eis lan-sunum. ; ... » . * . , 

dzios po žmonių namus siuly-

, •COLUMBUS, Ohio, viena 
turtuolė paliko $100,000 globai 
savo dviejų šunų. Tas paaiš
kėjo iš jos pomirtinių raštų. 
Gaila kaip kiti žmonės Įgyja 
turtus ir neišleidžia jų žmo
nių paramai; bet gyvulių. 

PASIMOKYKIT 
Gordon Park Greenhouse, 

iš kur Lietuvių Darželiui duo
dama visos vasarinės gėlės, 
duoda pamokas kaip užvesti ir 
auginti Victory daržus prie 
savo namų vasaros metu. 

Vieta randasi E. 88th ir St. 
Clair ave. Pamokos l:una va
karais 7 vai., penktadieniais: 
Kovo 17, 24, 31, Balandžio 7 
ir 14. 

(AMERICAN RED CROSS NEWS SERVICE) 

. WASHINGTON, D. C., March 13.—American Red Cross medical and 
fcijspital relief supplies valued at $10,000 are being prepared for ship
ment to Lithuania, it was announced today by Chairman Norman H. Da
vis. This shipment, in response to needs verified by neutral observers, 
will go forward to the Baltic country as soon as the American Red Cross 
can procure the necessary cargo space. It will be followed at a later 
date by another consignment of medical supplies to be paid for by a 
special donation of 33,000 made to the Red Cross by the Lithuanian Min
ister to <he United States, Mr. Povilas Zadeikis. 

In the first shipment, will he urgently needed simple drugs and dis
infectants such as boric acid, oilier, iodine, mercurochrome, phenol, cas
tor oil. via-trol. etc. Hypodermic needles and syringes, of which there 
is a great need, "as well as one thousand thermometers also are included. 

In accordance with the policy of the American Red Cross in sending 
relief to occupied nations, the shipment of medical relief supplies will be 
consigned to th«< Joint Relief Commission of the International Red Crass 
in Geneva. Representatives -:>f the Joint Relief Commission will super
vise distribution ?n Lithuania and report back to the American Red Cross. 

EDITOR'S NOTE: League for the Liberation of Lithuania office 
received another important message from Washington, D. C., which will 
be announced in next week's Dirva.. 

deeds of Stalin's secret police in 
Latvia during the 1940-1941 occu
pation — deeds which could not be 
laughed off, since they are pretty 
solidly documented. In 1915-1916 
Latvian Volunteer Guards shed 
blood for Holy Russia of the Tsars 

before Riga against the Germani. 
Now the Latvians dread the return 
of the Russian secret police. What 
a strange irony of fate that Lat
vians should have been more loyal 
to the "oppressive" Tsars than to» 
the "liberating" bolsheviks! 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

GAISRAS SKERDYKLOSE 
Pereitą šeštadieni Clevelan

do Union Stockyards skerdyk-
rnr irnim t;dvctm n, 1 dami Pirkti naujus pradėtus ! Jose ant W. <35th st. ištiko di-• uRMnLtn i a i to C1 e ve- *i • , ,. , . 

landė taip paplitusios kad spė- "K,"?>tl 8am'"'us ir ^ikmems del,s gaisras, kur sumukmta 
jama jog per metus laiko žmo-,8""' "ere.kaimgus dalykus. 10 akrų plote isstatyt. gyvu-
nes prikiša no nora milnonu Ų Pardave'1? sunku bus ir M žardai. Nuostolių padary-
"irttdna «:• y- »™«» t-ita už A& «> ^ 

na is dienos eis nuo durų iki vių ir 25 kiaules iškepė. 

RIEBIAI APMOKĖTAS 
Kaip žinanti sako, iš pastaro 

Lietuvos Nepriklaųs o m y b ė s 
minėjimo Clevelande, Gaba-
liauskas gabiai sugebėjo išrei
kalauti .iš vietinio komiteto 
riebios sumos užmokėti už tai 
kad jis, neprašytas ir nepa-

rturų. Visi tikės kad žmonės j Ugni gesinant griūvanti pa-
dar turi karo bonų ir stengsis stato siena užmušė du ugnia-
juos išvilioti. 

• OHIO valstijos gyventojų 
skaičius sumažėjo 76,071 asJ 

gesius. 

• UŽMUŠTA 23. šymet tra-
fiko nelaimėse iki Kovo 13 d. 

geidautas, užsilipęs scenon iš-
koliojo ir apsargdino dalyva
vusią publiką. Visi kurie au
kojo "Lietuvos reikalams" to
se prakalbose tiesiog piktino
si ir spjaudė. Dabar jie dar 
labiau spjaudys patyrę kad ko
mitetas tomis aukomis apmo
kėjo Gabaliauskui už visas jo 
koliones. Komitetas nedrvsta 
net viešai paskelbti to paren
gimo apyskaitos, sako.... 

Galaliauskas moka Cleve-
landiečių tarpe pinigautis, jis 
vis randa žioplesnių už save. 

Jis pora metų atgal rengė 
neva kareivių motinų "pager
bimą", gudriai iš žmonių su
rinkdamas kareivių "dovanė
lėms" pirkti, ir po šiai dienai 

j i menimis, kaip apskaičiavimai užmušta jau 23 asmenys. Per-
rodo. 1940 metų gyventojų su- nai iki tai dienai buvo užmuš-
rašvmu ši valstija turėjo 6,- į ta 20. 
808,352 gyventojus. 

ji : 1 
•CVELELANDE apgyven- KAIP PIGIAU: 

dinta pereita metą apie 900 į N & Namag 

Japomec,ų atgabentų cia nuo m§nedniais mokėjimais? 
vakarinio salies pakraščio, kur į 
jiems neleidžiama gyventi del • Lietuvių bankinė Įstaiga 
karo stovio. Jiems parūpinta į yra padarius šimtus pasko-
įvairųs darbai kokius kas ga -j'lų (mortgages) porkan-
li atlikti. j tiems namus; daugelio tų 

— - - - - - i  paskolų mėnesiniai mokė-
ASTOR THEATRE ėjimai už savą namą gal but 
Hough Ave. and E. 84th Si. yra mažesni kaip but nuo-

Penktad. KOVO 17 
Edmund Lowe - Evelyn Keyes 

in 
"DANGEROUS BLONDS" 

taipgi 
Jean Paiker - Bruce KellogR 
"THE DEERSLAYER" 

mos mokėjimai. 
Dabar yra geras laikas 

pirkimui namų, užtikrin
tam investmentui ateičiai. 

Namas tai yra pastovi 
i nuosavybė. Perkant namą 

šešt. Sekm. I'irm. Kovo 18-19-20 i • r»oqk'nln«; krpinki-
jokis kareivis nėra nieko ga- Humphrey Bogart - Bruce Bennett J1 e

# ' I. . ' v. J in tes i «ia įstaigą, turinčią 
S A H A R A" vęs. Turbut už tokius darbe

lius Lietuvoje i kalėjimą so
dina, nes jis giriasi 13 kartų 
buvęs areštuotas. Dėdė Ša
mas pakantresnis, bet kai pa-
sigaus už taksų ir kitų mokes
čių nemokėjimą tai vienu kar
iu pasodins 13-kai metų 

Alekas Banys. 

taipjri 
"MARDI G DAS'* 

LIETUVIŲ SALĖJE 
Ateikit j Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Pare: 
kit savo klubą ir Lietuvių 'sa 
lę, vietoje eiti kitur. 

The Vogt Electric 
Distributing Co. I 

Taisymo darbas 

NAMU ir AUTO RADIO 
Twrfm Išnuomavimui Garsiakalbius 

Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 

8830 Euclid Ave. 
gW. 1434 (17) GL. 2564 

Antrad. Treciad. Kovo 21-32 
Tom Neal - Jean Bates: 

in 
"THE RACKET MAN*' 

taipgi 
The Marx Bros, 

in 
"THE BIG STORE" 

(vetv. I'cnli. šeš. Kovo 23-24-25 
Claudette Colbert - Fred McMurray 

in 
"NO TIME FOR LOVE" 

taippi 
Richard Arlen - Jean Parker 

in 
"ALASKA HIGHWAY" 

daug metų prityrimo pa
skolų reikaluose. 
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The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

Atidarymas ir Užkvietimas 

ALVINA'S BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Ave. CEdar 2494 

Alvina Paulienė, Savininkė 

ATIDARYMAS KOVO-MARCH 20 
GERIAUSIAS PATARNAVIMAS LIETUVĖMS 

Duodam vėliausios mados Permanents ir kitokį grožio 
patarnavimą. Susitarimui atminkit musų telefoną. 

SOVIET RUSSIA has many sin
cere apologists for its machiavel
lian power politics in regard to 
Lithuania, Latvia, and Estonia, but 
some of them should know better. 
Especially Sir Bernard Pares, 'id 
British authority on Russia. 

Speaking in Toronto the other 
day, Sir Pares is quoted as 'having 
declared: "If we insist on the free
dom of the Baltic States after the 
war, we will contribute to the 
process of bottling up Russia and 
depriving her of her window to 
Europe". If Sir Pares would have 
consulted the various commercial 
and transit treaties ~between Esto
nia, Latvia and Soviet Russia he 
would have found no case of any 
"bottling up" at all. In spite of all 
the facilities offered, Soviet Russia 
dit not use neither Riga nor Tallin 
to their full capacity. 

In this modern world, there can 
be no question of "bottling". Trade 
is the lii^ of nations, and the Lith
uanians, Latvians and Estonians 
were glad to facilitate trade with 
Soviet Russia. The trouble was— 
Barkis wasn't willing. He wanted 
the whole hog, or nothing. 

/ # / < 

CURRENT NEWS on the Lith
uanian Situation for February con
tains the following: 

1. Lithuania Commemorates her 
26th Anniversary. 

2. The Tragic Death of Presi
dent Antanas Smetona. 

H. Lithuanian Reactions to So; 
vie t "Autonomy". 

4. Lithuanian-American Activi
ties. 

5. Echoes from German-Occupied 
Lithuania. 

G. Independent Opinions on the 
Baltic Slates. 

t t t 
THE LITHUANIAN underground 

movement in German-occupied Lith-: 
uania issued an appeal to Lithua
nian Americans in which it was j 
said: į I 

"In view of the noble efforts of 
the United States to bring to hu-1 
inanity a better future, we unani
mously praise the patriotic efforts 
of Lithuanian Americans to sup
port the war effort of the United 
States. The Lithuanian people are 
fighting for a free, independent 
and democratic Lithuania with Vil
nius as its capital, and Klaipėda 
(Memel) as the chief port". 

THE EBBULIENT Moscow jour
nal War and the Working Class 
lashed out against the diplomatic 
representatives of Lithuania, Lat
via and Estonia, stationed in Wash
ington. The lusty journal smells 
"fascist agents" across over 8,000 
miles of intervening space. The 
cause of this supersensitive olfac
tory faculty? The Latvian Minis
ter published a booklet which de
scribed some of the unsavaury 

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

iiKiiiiiimiHiniinHHiiiiiHi 

2)t4 BudcU 

TAUPYMUI 
PINIGŲ 

Pirkit daugiau karo honu 
ir štampų. 

Padėk kiek i banką kiekvieną 
mokestfes diena — čionai i 

127 Public Square 

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

MANAGER, 1833 E. 79th St. 

HUGH CARNEY 
nori priminti jums kad patikrintumet neprarastą 

SAVO BALSAVIMO TEISĘ 
Jeigu jųs nebalsavot bėgyje vpa-

starų dviejų metų, jusų registraci
ja be abejo buvo sukanceliuota ir 
todėl jųs turit vėl užsiregistruoti 

;» su Board of Elections jei norit 
metą dalyvajjfi balsavimuose. 

Neužleiskit savo progos balsuoti 
' ,1 ateinančiuose rinkimuose. 

Nueikit j Board of Elections 
',į kambarį, 122 City Hall, Cleveland, 

|f|;| ir užsiregistru^kit. 
Galima užsiregistruoti su Board 

of Elections kiekvieną diena nuo 
8:30 iki 4:30 po pietų; šeštadie
niais, iki 12:00 dienos.: 

SPECIA LĖ PAfltAlfA 
The Board of Elections bus at

dara Registracijoms nuo 8:30 iki 
8:30 vakare bėgyje šių dienų:- Ko
vo 17, 20, 22, 24. Balandžio 7, 8, 
iki 12 dieną, ir 10 — 8:$0 ryty iki 
9:00 vakare. 

BaL 10 paskutinė registruotis prieš Primary Balsavima 

HUGH CARNEY FOR SHERIFF 
DEMOKRATŲ PRIMARY ANTRADIENI MAY 9 

m-'r mw 

MES DUODAM IR IŠKILIAM EAGLE STAMPS 

THE MAY CO. 
a  s e m e n  t  

Didelės Vertės 
70x82 Languoti 

Paklodes 
Blanketai 
i .00 

Geros rūšies dideli vatos paklodiniai 
blanketai, namams ir viešbučiams, 
kaip ekstra paklodės ir blanketai. Mė
lyni, rožiniai, cedro Sr žalios spalvos 

• knguočiai. 

TIK KA GAUTOS! 
PUIKIOS VASARINĖS 

Margos Kaldros 
5 .98 

"Aguonos" Gėlė Mieros 80x84' 

6 .85 
"Kentucky Rož§" Mieros 80x90 

Geros rūšies, gražios išsiuvinėtos kaldros 
—tvirtu spalvų ir skalbiamos. Mėgiamose 
spalvose ir spalvų kombinacijose; puikus 
gėlių marginiai. 

The May .Co. Basement 
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