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RUSŲ kazokėlis 
davė apdumoti naują šokio fi-1 
gurą, netikėtai Sovietams pri-
pažystant Italijoje Badoglio 
vyriausybę. Komunistų vadas 
pripažino fašistinį-monarkisti-
nf vadą. Nesmagiausias \ fak
tas kad nepasitarta su Wa-
shingtonu ir Londonu, kurie 
apie Badoglio turi kitokias 
mintis. Matyti, Rusai po se
novei eina savo vienašaliu ke
liu, nors turi atstovus komisi
jose kurioms po teisybei pri
klauso ir pavesta tokių politi
nių klausimų išsprendimas. 

Visaip apie Rusų žygį spė
liojama, bet kaikurie juokda
riai mano Stalinas norėjo iš 
musų komunistų atimti progą 
kaltinti Washingtoną "brolia
vimosi" su "fašistais" kaip 
Darlan, Franco ir kiti. Dabar 
Stalinas pradėjo broliautis. 
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KARO ŽINIOS 

VISAIP speliota ir apie su
teikimą autonomijų Sovietų 

.Sąjungos respublikoms, net 
toms (kaip Lietuva) - kurios 
dar nėra Sąjungoje. Bendra 
nuomonė, tačiau, ta kad Sta
linas norįs Pabaltijo kraštų 
klausimą iš tarptautinis sce
nos išimti. 

šis klausimas, kaip žurnalas 
The Nation sako, stovi tarp 
Rusijos ir Anglų - Amerikonų 
pasaulio ir toks dygliuotas 
kaip Lenkijos klausimas. Jei 
Wasflingtonas ar Lortdonas 
panorėtų, sakysime, Lietuvos T>AnTtwi? i • -
nepriklausomybės klausimą pa- x Kavose pries 
judinti tai Maskva mandagiai į' ,aP°^us> Alljantų bombe-
pasiustų pas "autonominės" ®u^niaiinai paskan-
Lietuvos užsienio reikalų ko-j 7" ^v,iS-
misarą, kuris, aišku, "pasištoi- Su nvpkandmtare Japo-
bintų" pareikšti kad Lietuva)^ laivais pi įgeie api6 1500 
"jau nepriklausoma", net turi!' kareivių,^ • 
savo atskirą kariuomenę ir už- įjantai uzeme dvi St. 

Kovo 23 Rusai praneša 
užėmę rytiniam savo fron
to gale, Ukrainoje, Pervo-
maiską. 

Toliau į vakarus, raudo
sios armijos jau prisiarti
no prie Rumanijos ir prie 
Prut upės susikirto su Ru
manijos kariuomene ban
dančia neįleisti raudonuo
sius. 

Kovo 20, Rusų armijos 
inėjo į Besarabiją, užėmė 
kelioliką kaimų. 

Kitos dalys Rusų eina 
link Lwowo miesto, sefto-
joj Lenkijoj. 

VENGRIJOJE naziai įs
teigė savo valdžią, užimda
mi Vengriją, laukiant bol
ševikų įsiveržimo, kai šie 
jau daėjo Rumanijos. 

Vokiečiai taip pat užima 
Rumaniją ir Bulgariją, už
kirtimui kelių raudonie
siems tas šalis užkariauti. 

Raportai » kolonijų apie Penkių Milijonų Ka
ro Bonų vajų, komitetų susidomėjimas ir pavie
nių Lietuvių pirkimas bonų ir siuntiniais kuponų 
parodo Lietuvių susirūpinimą Šiuo svarbiu dar
bu. Amerikos Lietuviai privalo padirbėti dau
giau šios šalies karo pastangų parėmimui, jeigu 
nori pasirodyti verti savo senajai teVynei nepri
klausomybe*. Tą iškelia ir^Sekretorius Hull pa
starame savo pareiškime Amerikos nusistatymo. 

Amerikiečiai Užėmė Svarbias Admiralty Salas 

PHILtPPfNfS 

Šit Prezidento Planas Apima, be Abejonės, ir 
Lietuvą, kaip šis Laiškas Nusako 

sienio reikalu vedėją. Net su- Matthias salas užkirsdami 
tinka, sakysime, žadeikio viė- JapOUtį kellllS BlS-
ton kitą "diplomatą" prisius- jmai salose., ^ ^ 
ti. The Nation begėdiškai pa- j altv saics Visiskai 
stebi, gali buti, "Vakarų de- jls J&PonU atimtos, 
m o k r a t i j o s  t a i p  i r  n o r ė t ų  P a *  j  I T A L I J O J E ,  A l i j a n t a i  
baltijo klausimą išspręsti kaip! vėl pradėjo užimti Cassino, 
Rusai išsprendė." ; po to kai naziai sustiprin-

• į tomis jiegomis buvo atsi-
SOVIETŲ Užsieato- politiko#] ėmę apielinkes. 

sekėjai, kaip Leningrade gimęs Karas UŽ Cassino ėina 
Dallinas, New Europe žurnale labai atkaklus, SU nuosto

liais abiejose pusėse. nurodo kad Maskva visada sie
kė kitas tautas savo socialisti-
nėn federacijon Įjungti, vieton 

Kovo 22, 1,600 Amerikos 
lėktuvų' atakavo Berliną, 

pripažinti joms nepriklausomy- j prarasta 13 lėktuvų. 
bę. Leninas tai bandė su Lie
tuva pasiųstamas į Lietuvą sa-

Diena prieš tai 1,000 U. 
S. lėktuvų atakavo Berli-

vo klapčiuką Kapsuką. Vėliau j 
prie šio principo prisidėjo gi-! Anglija apdėjo Visokiau-
lus nepasitikėjimas Vakarų į sia apsauga savo pietinius 
Europa, kur Maskva nesitiki vandenis per 700 mylių, 

Po Amerikos Lietuvių Seimo New Yorke, Seimo sekreto-1 
riui pasiuntus Seime priimtą rezoliuciją Amerikos Prezidentui 
Rooseveltui (kopijos tos rezoliucijos pasiųstas taip pat Valsty

bės Sekretoriui, U. S. Senatui, U. S. Ambasadoriui Didžiojoje 
Britanijoje, Amerikos Raudonajam Kryžiui ir War Refugee 
Board, kuris yra Prezidento kontrolėje), Lietuvai Vaduoti Są
jungos sekretorius gavo sekančio turinio laišką, kuris paaiški
na apie Prezidento Roosevelto tolimesnj rūpinimąsi nuo karo 
nukentėjusiais ir priešų prispaustais kitų tautų žmonėmis (šis 
iaiškas pilnurtioje telpa ant 8-to puslapio, Angliškoje kalboje) : 

Laiškas rašytas Kovo d., 1944 metais, kurį pasirašo JL 
W. Behle. Acting Executive Director, praneša gavim») Ameri
kos Lietuviu Seimo rezoliucijos, ir toliau sako: 

K -''Prez'dentaš^sjiYO Ekzekutyviu lsakymu-i$ 22, 1944 
knrttio Įsteigia Karo Paabėgelių (ar Tremtiniu> Tarybą, paskel
bė jog šios Valdžios nustatymas bus imtis visų priemonių 
kokios tik bus galimos gelbėti priešų priespaudos aukas kurios 
vra tiesioginiame pavojuje mirties, ir kitaip teikti toms aukos 
visokią galimą pašalpą ir pagalbą kiek tai leis pasekmingas 
vedimas karo. Tikslas kuriam ši Taryba buvo Įsteigta yra Įkū
nyti visu galimu greitumu gelbėjimą ir Šelpimą tokių nukentė
jusių nuo priespaudos. 
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Sako, bus 8 milijonai be
darbių. Senato karo kon
traktų komisija kalba kad 
bent 8 -milijonai darbinin
kų liks be darbo kuomet 
bus nutraukta karo reik
menų gamyba. Komisija 
patardinėja kad dabar bu
tų ruošiamasi didelei poka
rinei gamybai, palaikymui 
šalyje sveikos ekonominės 
būklės. 

Amerikos jiegoms užėmus Moinote lėktuvų aikštę ant 
Los Negros ^alos. Admiralty Salų grupėje, atidarė galimy
bę Alij^ntams atakuoti daugeli Japonų salų Pietvakarinia
me Pacifike. Plane parodoma tolumai nuo to punkto Į ki
tas svarbias priešų tvirtoves salas. 

HULL SKELBIA 17 
PUNKTU UŽS1ENICT 

PROGRAMĄ 

Washington. -*• S. Valst. 
Sekretorius Hull paskelbė 
Amerikos' užsienio politi-

!ką, atsišaukdamas j visus 
. . « , . Ilaisvę mylinčius žmones ir /tikrinu m k«l vtaos prataneos bus paditos tu už-įtautas "pasil.odyti )aisvės 

atslc j vertais" kovojant '.iž lais-
Kadangi Seimo priimtos rezoliucijos 8-tas paragrafas sakė: vės išlaikymą visais gali-

"Raginti War Refugee Board ir Amerikos Raudonąj| K ry žiu" 
teikti paramą ir pagalbą bejiegianis Lietuvos žmonėms kurie 
tapo ištremti iš jų namų ir kurie kenčia nuo karo sunkenybių", 
reikia tikėti kad War Refugee Tarybos ne tik sausa padėka už 
Lietuvių rezoliuciją, bet platesnis paaiškinimas, ir ypač prane
šimas, kad Prezidentas savo Įsakymu Sausio 22, šių metų, Įstei
gęs Karo Pabėgėlių Tarybą, yra didelis ir rimtas žingsnis Ame- ^ 
rikos vyriausybės pasirūpinti nelaimingų tautų žmonių likimu, j mo ir sutvarkymas ekono-

Tas turime tikėti pasieks ir Lietuvos žmones, ypač butų minės ir socialinės mušu 

mais budais. 
"Dabartiniu laiku musų 

vyriausias tikslas yra nu
galėti priešą", pareiškė p. 
Hull. "Po to seka pagrin
diniai musų tautos intere
sai, užsitikrinimas saugu-

IN V AZIJAI RUOŠ* A-
- Sh ABI PUSES ^ 

Europoje platinama ži
nios jog Alijantai turi 200 
divizijų, apie 3,000,000 ka
reivių, Įsiveržimui j Vokie
tiją iš vakarų. 

Vokiečiai sako jie turi 

Karo vadovybė per svar
stys likimą 570,000 ūkių 
darbininkų kurie palikti 
dirbti vietoje eiti kariuo
menėn. Nusistatyta šauk
ti jį kariuomenę visus iki 
šiol buvusius paliuosuotus 
ūkių vyrus jaunesnius^ per 
26 metus amžiaus. 

Taip pat Įsakyta persijo
ti dirbančius ir kitose in
dustrijose jaunus vyrus ir 
šaukti' visus jaunesnius 26 
metų, nors tos industrijos 
kiek ir nukentėtų. 

Bėgyje sekančių 3 mė
nesių reikalinga ]„160,000 
daugiau, vyrų. jį# 

Sutikta ( palikti 
JJ9Q _.pačių\ svarbiausiu if 
nepamainomų vyrų kritiš
kose karo industrijose, k#* 
ric yra ii* jaunesni 26 

sulaukti nuoširdaus draugo. 
šitais sumetimais savo už

sienio politiką grysdama, Mas
kva gali susilaukti labai nema
lonių pasėkų, nes Vakarų Eu
ropos tautelės, bolševikinės de
mokratijos nenorėdamos, visa
dos žiūrės į Londoną (kurĮ 
Amerika rems) paramos. Su
sidarytų, galima sakyti, nefor
mali Europos tautų federaci
ja, iš kurios Rusijai gales kil
ti dideli pavojai. Tokiu bu-
du, Maskva, kuri taip "bijo
davo" Pabaltijo ar kitokių fe
deracijų, savo elgesiu gal Su
sikurti didesnę ir pavojinges
nę federaciją — federaciją ne
pasitenkinusių tautų. Tačiau, 
vis dar vra vilties kad Rusai 
savo vienšališkumą mes ir tar
sis su kitais, Europos klausi
mus sprendžiant. 

• 
KNYGA JTimeless Lithua

nia" jau susilaukia recenzijų. 
Pirmiausia jos tilpsta musų 
spaudoje ir jau vienas po kito 
pradeda pažymėti Amerikoniš
ki žurnalai ir laikraščiai. 

Iš musų spaudos, komunis
tai jau ją išpeikė (vienam iš 
pykčio beskaitant knyga „ nę\ 

ir tas sako daroma ren
giantis veržtis Vokietijon 
iš vakarų. 

Britai savo mažomis ka
ro valtimis pastarų 20 die
nų bėgyje nuskandino še-
ši& Vokiečių submarinus. 

Amerikos karo nuošto* 
liai, kaip šios savaitės pra
džioje karo vadovybė pa
skelbia, pasiekė jau 165,061 
vynj* 

labai gera kad pasiektų Sibire bolševikų ištremtus nelaiminguo
sius, ir Vokietijoje j sunkius darbus išvarytus, kartu ir pačio
je Lietuvoje kenčiančius. 

Turime pasidžiaugti kad Amerikos Lietuvių šeinio pasek
mėje patyrėme dar vieną svarbią Įstaigą, kuri žada pagalbą, ir 
mes žinosime kur eiti, kur kreiptis, kur prašyti Lietuvos nuo 
karo nukentėjusiems taip reikalingos pagalbos, kurią tik Ame
rika gaiės geriausia suteikti. 

susidraskė). Katalikų spauda 
pažymi knygos geras puses, 
bet kreivai žiuri į kai kuriuos 
posakius apie buvusią Lietu
voje demokratiją ir Smetonos 
vyriausybę. Tai ginčytini klau
simai ir Dr. Norem, nėra abe
jojimo, pareiškė apie juos sa
vą mintį. Lietuviai taip pat 
pasidalinę šiais klausimais. 

Bet tikimės kad, bendrai, 
"Timeless Lithuania" padarys 
gerą supažindinimo su Lietu
va darbą Amerikonų visuome
nėje. Tą darbą jau senai rei
kėjo būtinai atlikti. Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai garbė už ąt-

Iš LONDONO praneša 
Churchillo pareiškimą jog 
Alijantų aukštieji vadai 
turės vėl savo pasitarimą. 

Kitos žinios sako, Prezi
dentas Roosevelt ir Chur
chill vėl suvažiuos kur nors 
tarp savęs pasitarti. Ar vėl 
jie susitiks su Stalinu nė
ra žinios. 

Kovo 26 Churchill kalbės 
per radio. 

DABAR tiktai paaiškėjo 
kad pereitą Liepos 10-11, 
Italijoje patys Amerikie
čiai išvien su Vokiečiais 
nušovė iš oro 23 Amerikos 
transportinius lėktuvus ir 

FORD PRANAŠAU
JA GREITĄ TAIKĄ 

Henrv Ford pranašauja 
jog taika, ivyks lygyje Do
ros ar trijų mėnesių. Ko
dėl jis taip s*Nko, jis prie
žasčių nepatiekia, tačiau 
sako jis tas priežastis tu
ris. 

šalies žmonių gerovės". 
Hull palietė ir Atlanto 

ČarterĮ, pareiškdamas jog 
kiekviena tauta, nežiūrint 
jos didumo, turi Atlanto 
Čarterio užtikrinimą lais
vė ir gerovės. Tačiau jos 
taip pat turi ant savęs pri-
derystę parodyti jog yra 
tinkanti turėti rimtą val
džią ir taikius santikius su 
kaimynais. 

Tas paaiškinama tiems 
kurie pastaru laiku pradė
jo abejoti ar Atlanto Čar-
iteris bus praktiškas nusta
tymui pokarinių tarptauti
nių saritikių. 

Tuo pačiu laiku Church-
į ill skelbia jog Atlanto Čar-

h ^ < j teris stovi kaip deklaracija 
, Anglijoje, laike pratimų Į dyasios ir tikslų kuriems 
ištikus sprogimui užmušta isls 

29 Amerikos kareiviai, 8' pasekmių. Chui ch 1 taiPSJ 
kiti sužeista. pastebejo kad karui einant 

ir dalykams keičiantis rei 

Detroit. — Naujų awto: 

mobilių žmonėms važinėti 
wwxi.ne^us daroma dar bent per 

pastatę milijoną vyrų va-|^ mėnesių, tiki ina auto-
dovvbėje Maršalo Rommel! ̂ 10^)1įlu isdnbejai. aipgi 
apginti nuo Alijantu isi -i.lau dabar sako jog po pa
veržimo. ' ' ro automobiliai. bus 25ro 

Vokiečiai tam įsiverži- brangesni. 
mui ruošiasi: visas Atlan- ...... • 
to pakraštis apginkluotas, Meksikoje, vienoi ™*o.ja-
per kelias mylias gylio nuo i l10.i vieto.1, ant 2,o , 
vandens, sustatyta 12,000 akrų žemės užveista gumo 
didžiųjų kanuolių ir tt. 

Toliau pranešimas sako, 
Alijantai pradėję savo ver
žimąsi. pasiryžę numesti j 
Vokiečių įrengimus šimtus 
tūkstančių tonų bombų iš 
oro ir taip atsidarys sau 
kelia. 

medžių auginimas ir ^ ta 
Indijonų apgyventa sritis 
pavirto i veiklią, modemiš
ką bendruomenę. Gumas 
gaminamas Amerikos karo 
reikalams. 

Londonas, — Pasibaigiu 
apie 100,000 angliakasių 

Washingtone kelia rei
kalavimus kad Britai nu
imtų maisto pervežimo blo
kadą i karo nutemtas ša-1 kasių 
lis, suteikimui nekaltiems 
žmonėms pagalbos iš Ame
rikos. 

streikui Vali joje, ištiko ki-* 
tas nesusipratimas del £1-
gų Yorkshire ir sustreika
vo vėl apie 14,000 anglia-

Gryžo iš Kinijos 

SOVIETAI per savo ra
dio paskelbė Lenkams kai

šu jais žuvo 410 Amerikos tinimą "žiauriu persekioji-
parašiutininkų vykusių į w UnHnimn" vwirmin 
Siciliją užpuolimui. 

kės svarbiausiems alijan
tų vadams vėl pasitarti. 

Per -pirmas tris savaites 
Kovo mėnesį Amerikos la
kūnai nušovė 505 Vokie
čių lėktuvus. ̂  Nuo pradžios 
šių metų nušovė jau 2,340 
lėktufyis. 

rau ir kankinimu" žmonių 
kurie nori stoti bolševikų 
eilėse prieš Vokiečius, 

ŽUVO 13. Passaic, N. J, 
Kovo 20, autobusui su pa-
sažieriais nuslydus nuo til
to į upe, prigėrė 13 žmo
nių. 

Amerikos armija |V«dė 
programą imti į kariuome
nę vvrus kurie buvo bausti 
kalėjimu. Iki to krimina
listai būdavo neimami. Da
bar tokių tarnyboje yra 
jau per 100,000. Apie 1^200 
vyrų paimta tiesiog iš ka
lėjimų. • : 

Mercer, Pa. — 20 metų 
amžiaus mergina areštuo
ta ir apkaltinta nužudyme 
seno ūkininko ir jo žmo
nos, pereitą Spalių 7 d. Ji 
pas' juos dirbo, po žudvstės 
pabėgo su kitu ūkės darbi
ninku, bet buvo sugauti Iš
syk kaltintas tas vaikinas 
už žudvstę, bet j?s išteisin
tas. * 

Amerikos juokdarys Joe E. 
Brown, nesenai gryžęs iš Ki
nijos, tikrina jog Kinojoje rei
kia daugiau palinksminimo ka
ro metu negu kur kitur pa
saulyje. Jis parodoma žaidžia 
su ,aavo. aauke. 

Italijoje, sakoma sabota
žo budu suardyta trauki
nys,. kurio nelaimėle žu
vo 800 nazių kareivių. 

Amerikos lėktuvai mete 
ant Vokietijos iš orlaivių 
lapelius atsišaukiančius ^ j 
Vokietijos žmones stengtis 
atsikratyti savo karo va
dų ir taikytis. 

Alijantai Pietų Pacifilco 
karo fronte per 16 savai
čių numušė ar sunaikino 
apie 900 Japonų lėktuvų. 
Savo prarada apie 200. 

M 
'-m s 

§ 

\ 



f-#«1 
. v 

• T 

• u ' 

f* (• D  I R  V  A  Firkit War Bonds Šiadfeti 

EENNSYLVANIJOJE 
\\ PITTSBURGH i 
f Pradėjo Rodytis Po-
1 tvinis — bet Liovėsi 
F Kovo 17, lygiai tą pačią die-
jrui kai 1936 metais Įvyko didy
sis potvinis, trys Pittsburgho 
t&pės pradėjo rodyti grąsinan-
|jius naujo potvinio ženklus. 

Vanduo gerokai pakilo, tik 
ptaiga pradėjus atšalti orui ir 

%f>asiliovus lietui išvengta po
tvinio. 

žemesnėse miesto dalyse po
licija gatvėse neleido statyti 
automobilių, nes ten pirmiau
sia potvinio vanduo išsiveržia. 

PHILADELPHIA 

Iš MASINIO MITINGO 
KOVO 5 

(Pabaiga iš pereito nr.) 

Sekantis kalbėjo Adv. C. S. 
Cheleden, vietos Federal tau
pymo paskolos bendrovės sek
retorius; jis pasakė jog mums 
Čia yra malonu matyti tiek 
daug atvykusių garbingų sve
čių veikėjų ir išgirsti rimtas 
kalbas Lietuvos vadavimo rei
kalais ir kad mes vietinės ko
lonijos Lietuviai pilnai daly
kus suprantame, giliai atjau
čiame ir užtikrinu jog neliau
sime drauge veikę iki vel Lie
tuva bus laisva. 

Po to kalbėjo Clevelandietis 
P. J. žiuris, sakė jog nėra abe
jonės kad Lietuva bus vėl lai
sva ir nepriklausoma, nes kur 
teisybė ten buna ir laimėji
mas. Prisiminė apie a. a. Lie
tuvos Prezidentą A. Smetoną, 
kuris visą savo amžių ir iki 
pat mirties nenuilstamai sun
kiai dirbo Lietuvos ir visų 

SUIMTAS- Pittsburghe su-i Lietuvių gerovei, kad buvo ųe-
5 m tas William. Fromm, 71 m. | paprastų gabumų, didelės ener-
timžiaus, buvęs politikierius, į gijos, sunkiai dirbęs savo gar-
Juiris išviliojo iš savo kaimy- bingos tautos žmonių gerovei, 
JUT apie $200,000 pinigų savo Į tik. gaila kad radosi Lietuvių 
įsteigtos Hill Top statybos ir j kurie' gal iš pavydo ar blogos 
paskolos draugijos vardu. Ne-įgalios ii nesuprato ir kenkė jo 
įkurie žmonės prarado visus, veikimams. Dabar Lietuva yra 
gavo gyvenime taupytus pini-1 priešų sutremta, jos žmonės 
gus, pavesdami tai įstaigai. ;pergyvena didžiausias kančias 
, ir skriaudas, ir mes čia laisvai 
* STREIKAS. Pereitą savai- gyvendami padėkime jiems ir 
lę sustreikavo apie 400' pasa- dirbkime už Lietuvos teises, 
žierinių busų šoferiai ir visi | Po to kalbėjo irgi Clevelan-
IJUSU stoties tarnautojai, sula-i i dietis, Dr. S. T. Tamošaitis, 

Detroit, Mich., Naujienos 
^ * 

KALBĘS JULIUS SMETONA, ADV. ANTANAS OLIS H Chicago®, h 
KUNv I. BOREIŠIS. Bus Rodoma Spalvuotos Filmos a. a. Prezl* . 
dento Smetonos Laidotuvių; Dalyvaus Margučio Baltramiejus 

ŽYMUS SVEČIAI KALBĖS 
DETROITE BALANDŽIO 2 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Xfcimosapie mirusius Lietuvius šiame skyriuje .talpinama dykai v 

BALTIMORE, MD. 

Pasirūpinkit Užsiregis-
I truoti 
r Pittsburgho balsuotojai pri-
Jnenami kad pasirūpintų įsire
gistruoti jei norės dalyvauti 
nominacijų balsavimuose Ba
landžio 25 d. 

Paskutinė diena registravę 
inuisi yra Kovo 25. 

Karo Bonų aVjus Kovo 23 
Kaip jau buvo skelbta Lie

tuvių ir Amerikonų spaudoje, 
Teisėjas William F. Laukaitis 
yra Marylando Lietuvių, Ame
rikos Karo Bonų vajaus pir
mininkas! • 

Kovo 11 d., Teisėjo Laukai
čio iniciatyva buvo sušauktas 
vietos Lietuvių biznierių ir 
veikėjų susirinkimas, Longfel
low viešbutyje, su užkandžiu. 

Po užkandžio sekė kalbos. 
Susirinkimą atidarė A. Mieei-
ka, Baltimorės Draugijų Tary
bos pirmininkas. Adv. Laukai
tis savo kalboje plačiai paaiš-

MARUUČIO BALTRAMIEJUS 
VYKSTA Į DETROITĄ j 

EKSTRA! EKSTRA! Ga-j 
vome telegramą kad i Det- j 
roito masinį mitingą atvyk- ] 
sta Margučio štukorius su au:  

kšta skrybėle ir su rainu ži-
ponu, Baltramiejus, Detroi-
tiečius palinksminti. Jis at
vyks kartu su Adv. A. Oliu. ] 

Kitau sekmadienis, Balan-
džio-Aprit 2 d., bus istoriška 
Detroito Lietuviams diena — * 
viena iš tų dienų' kokios ren
giama žymesnėse Lietuvių ko
lonijose vykdant Am e r i k o s 
Lietuvių Seimo darbus. 

Tai bus masinis mitingas 

MIRĖ 11,800 I5EI-
ViU LIETUVIŲ 

A. A. 01 is 

kant daugel tarpmiestinių bu
sų išėjimą. Daug pasažioiių 
negalėjo tęsti savo kelionių 

Streikas kilo del paliuosavi 

LVS pirmininkas; dėkojo už 
skaitlingą atsilankymą ir iš
klausymą kalbų ir pridėjo kad 
dabar kaip niekad pirmiau tu-

. m .Lietuvių salėje, nuo 3 vai. po 
kino ap.e įvAusį ^enkos' Ka]b§ti atvyksta Vyk-
Lietuvių seimą New Yoikc^ ir (|0m0j0 Komiteto pirmininkas, 

Adv. Antaifas A. Olis iš Chi-
cagos, Julius Smetona, 'Lietu
vos Prezidento sunus, taipgi 
kalbės vietos patriotas klebo
nas Kun. I. Boreišis ir kiti 
vietiniai. Pakviesta ir Ame
rikiečių kalbėtojų. 

Visiems į šį mitingą įžanga 
nemokamai. Prašomi pribūti 
nevėluojartl. 

Prie visko šio, šiame paren
gime bus rodoma Lietuvos Pre
zidento A. Smetonos laidotu
vių Clevelande spalvuotos fil
mos ir kiti paveikslai. 

Massmitingą rengia Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 7-tas 
skyrius, ir kviečia visus geros 
valios Lietuvius dalyvauti. 

Koresp. 

mo iš darto dviejų šoferių ku- rime sukrusti ir labai įtemp-
rie kompanija sakė atsisakinė
jo dirbti. > 

t" 

t.ii darbuotis. Sako, jei tokie 
Lietuviai kaip Adv. Laukaitis, 
Adv. Olis, Adv. Cheleden ir 
daug kitų čia augusių, kurie 
Lietuvos nematė o taip ener
gingai darbuojasi už Lietuvos 
laisvę, aukoja pinigus, po ko-

1943 metais. 

NUBAUSTAS. Bell e fonte, 
pa. _ Michael Mušto, 46 m. 
amžiaus, iš Al too na, Pa., nu
baustas mirtimi už nužudymą 
savo žmonos, kurią jis nušovt-j lonijas važinėja ir kitus Lie-
ant laiptų prie teismo namo I tuvius ragina už Lietuvą dar-
Hollidaysburge Balandžio 6 d.. Į buotis, tai mes kurie esame is 

Lietuvos atvykę, turime dar 
su didesniu atsidavimu tarn 
darbui prisidėti. 

- j JkJ V P° PrRka^)l! buvo rodomi R. 
Amsterdam, /V • JT • j Kryžiaus vajaus aukos, kalbė-

! jo D. Klinga iš Brooklvne, ir 

ĮVAIRIOS ŽINIOS ™RINKTA SM00 AUK* ^ donajam Kryžiui. 
Kovo 19 d. Lietuvių ^v. Ka- j prie galo buvo rodomi kru-

scimiero parapija ture.,o >'Usi-Uamį paveikslai Lietuvos vaiz-
rmkimą, vedėju išrinko Adv. 

apie nutarimą parduoti penkių 
milijonų dolarių vertės karo 
bonų Lietuvių kreditan. 

Po to Teisėjas Laukaitis įtei
kė pažymėjimą-citation Juozui 
Milunaičiui, uoliam vietos vei
kėjui, kaipo vienam iš dau
giausia pardavusiam karo bo-
nų ne tik tarp Lietuvių bet ir 
tarp kitataučių. Garbė Juozui 

i už už jo žymų darbą. 
! Po tam įteikta tokie pat pa
žymėjimai A. Miceikai ir Lie
tuvių parapijos klebonui Kun. 
L. Mendeliui, kuris negalėjo 
mitinge dalyvauti, jam liudy-

! mas už jo darbuotę nusiųstas 
į per p. J. Čėsną. 
| Po tam J. George Eierman, 
I Deputy Manager, War Finance 
I Committee, įteikė Teisėjui W. 
F. Laukaičiui pažymėjimą nuo 

'paties U.~S. Treasurer Mor-
| genthau už jo nuveiktus dar-
įbus ne tik pardavime Karo Bo-
jiui bet ir bendrai už darbavi-į 
mąsi pastangose laimėti karą. ' 

Teisėjas Laukaitis pakvietė, 

«• 

Julius Smetona 

SLA NARIAMS CEN
TRO VALDYBOS 

UŽ KURIUOS SLA 
KANDIDATUS 

BALSUOTI 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais 
mirusių skaičius čia paduoda
mas pasiekė jau 11,800. Mi
rusių sąrašas šiame skyriuje 
buvo pradėtas vesti Vasario 
Slėnesį, 1937 metais. 

žinios apie mirusius šiame 
skyriuje priimamos nemoka
mai, tik rašant paduokite pil
nus vardus, moterų mergišką 
pavardę, amžių, ir iš kur Lie
tuvoje kilę. 

VITKAUSKAITĖ Violeta, 23 
m., mirė Kovo 7, Waterbu-
ry," Conn., kur buvo ir gi
mus. 

PINSKAS Adomas, 33 m., mi
rė Sausio 2, Buenos Aires, 
Argentinoj.v (Triškių par.) 

PRANSKUiS Izidorius, pusam
žis, mirė Vas. 15, Chicagoj. 
(Raseinių par.) .* 

GRAJAUSKIENĖ Darata, 62 
m., mirė Vas. 12. So. Bos
ton, Mass. (Šiaulių parap.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KOCIUšIENĖ Izabelė (Vaičiu-
lionytė), 48 metų, mirė Vas. 
11, Gary, Ind. (Marijampo-/ 

lės ap.) Amerikoj išgyveno 
20 metų. 

NAVICKAS Leonas, pusamžis, 
mirė Vas. 10, Chicago, 111. 
(Šiaulių ap., Vaiguvos par.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

ŽELVIS Vincas, 63 m., mirė 
Sausio 15, Baltimore, Md. 
(Vilkaviškio ap., šakių k.) 

šiomis dienomis eina SLA., BILSKIENĖ Amilija, 64 metų, 

GEDVlLlEjUi Magdalena, mi
rė Vas. m.; Mahanoy City, 
Pa. 

BALČIŪNAS Kazys, mir§ Vas. 
7, Pittston, Pa.' 

DEGUTIS Juozas, 62 m., mirė 
Vas.» 4, Kingston, Pa. 

PLATAKIENĖ -Elzbieta, mirė 
Sausio 25, Scranton, Pa. 

RUZGIS Juozas, mirė Sausio 
10, Springfield, 111. 

MARCINKEVIČIENĖ M., mi
rė Sausio 25, Hazleton, Pa. 

RAIžIS Pranas, 60 m., mirė 
Sausio 27, Pittston, Pa. 

PONIšKAITIS Jonas, mirė 18 
Sausio, Castle Shannon, Pa. 
(Marijampolės ap.) 

PUPNIKAS Petras, 29 meti|, 
mirė Vas. 12, Silver Creek, 
Pa. 

BALSEVIČIUS Juozas, pusam
žis, mirė Vas. 19, Chicagoj. 
(Panev. *ap.). Amerikoj iš
gyveno 37 metus. . 

KERšULIENĘ Petronėlė, 52 
m., mirė Vas. 8, Brooklyn, 
N. Y. < 

KUPRYS Antanas, 59 meta*, 
mirė Vas. 15, Brooklyn, N.Y. 

BROKAS Benis, 59 m., mirė 
Vas. 15, Brooklyn, N. Y. 

KATKEVIČIENĖ Petronėlė, 
62 m., mirė Vas. 15, Rich
mond Hill, N. Y. 

CIMALIAUSKIENĖ Matilda, 
45 m., mirė Vas. 17, Brook
lyn, N. Y. 

BORUŠAITIS Stasys, 44 metų, 
mirė Vas. 17, Kearny, N.J» 

STAN ISLOVAITIS Jonas, mi
rė Vas. 10, Westfield, Mass. 

KALAR AUSKIEN Ė. Juzė, 82 
m., mirė Vas. 21, So. Bos
ton, Mass. (Kražių p.} Ame
rikoj išgyveno 58 metus. 

Pildomosios Tarybos rinkimų 
balsavimas. Iš Brooklyno gau-

mirė Sausio 22, Tower City, į LUKOŠIENĖ Juzė, mirė Sau-
Pa. (Marijampolės ap., Ig- sio m., Spring Valley, 111. 

GAILIENĖ Elzbieta mirė Sau-R1NKIMŲ PROGA' to SLA Patriotų Komiteto pa-j liaukos par.) GAILIENĖ Elzbieta mirė bau 
. •. . ! raginimo kaip ir už kuriuos BASIUL1ENĖ Ona, 53 metų,! sio m., Spring Valley, 111. 

I L .. .1 ' JI.. I. I_ 1 - - A-l J... .. i. J U. 1 ̂  1 I M/\ MII S-V r\ O JT TJT « T?R\ M1>\ III i TA O T XT C! T/' T C! I O O TYI I V*A A C kandidatus balsuoti, tautiniai 
Amerikos Lietuvių Seime,. ... . „ Ayr.iao 

dalyvius išreikšti savo nuomo-. Uurte Įvyko Vasario 5 ir 6 d.ibLA ^ ien?.™1 *'n<M Ul ** „ 
nes link bonų pardavimo. Vi-j New Yorke, Lietuvos Ministras | baY^ b^,sus dtlUU0tl-
si pasižadėjo dirbti tame svar- P. ža(lcikis ^vo ka,boje pasa-i Kom.tetas rekomenduoja se-
biame reikale. 

Perstatytas ir Adv. N. Ras-

. _ . į kančius: W. F. Laukaitį pre-

, '"Vieni Lietuviai ,ori kata-įzidentu' V; t 
tenis, Marylando Legislatures j likiškos Lietuvos, kiti nori so-;

e l)rezl en W> • • '4 s 
A PA ITit; riAminitna -o ; ,, th N y 

narys ir vice pirmininkas K*-!daiktiško* Lietuvos, o treti į:kre,tonu
c
m' J' ,J" Bac

T
m"ą lzd" JU0ZAPA,TIS Dominlkas' I m- Mabpeth' N" Y 

ro Bonų pardavimo komisijos, nori Lietuviškos Lietuvos". -ln.,"ku;,S, _MockVr \ 
iždo globėjais; Dr. S. Biezis, 

mirė Gruod. 25, Haverhill, j JASINSKIS Ignas, mirė Vas. 
m., Spring Valley, 111. 

DAUKŠA Pranas, seno^ amž., 
mirė Vasario 29, Chicagoj. 
(Telšių ap., Rietavo p.) A-
merikoj išgyveno 44 metus. 

RADONIS Vladas, mirė Vas. 

TAMAŠAUSKIENĖ (Venskai-
tė) Mortą, 62 m., mirė Vas. 
2, Springfield, 111. (Kretin
gos ap., Veviržėnų p.) Ame
rikoj išgyveno 40 metj. 

Lietuvių skyriaus. Tai yra šventi žodžiai, nes vi-
Susirinkimas nutarė rengti sįems Lietuviams Lietuva tu-

! masinį susirinkimą Lietuvių Yl Lietuviška, o ne kito-
' salėje, Kovo 23 vakare, kur|kįa> 

rodyta ir įdomios filmos. j Taigi aš paklausiu SLA na-
Taigi Baltimorės Lietuvių rjų kokio Susivienijimo Lietu-

pareiga yra darbuotis karo vjų Amerikoje nori SLA na-
YT"S' ,veue

l
|u '«•'««' -«v-:dų kuriuose figūruoja a. a.!k"nų platinime ir raginti ki- riai? 

kėv^iuM ™T iLietuv« Prezidentas A. Srae-jtus pirkti ir registruoti Lietu-; Jeigu nori kad SLA augtų 
ktvicus (jaunas c,a aug^sv«a:jtona ^ pa|)ajgo> velion!) A I.,Vtnvi„ Se.mo =. «. 

daktaru-kvotėju. 
Balsuojant SLA kuopos su

sirinkime pažymėkite balsavi
mo lakštus sekančiai: 

kinas) ir J. Mikėnas. 
•porto pasirodė kad parapijos1 Smetonos laidotuvės Clevelan-
Teikalai gražiai ir tvarkingai j de. Paveikslus aiškino K. S. 
vedami, kooperuojant su kle- j Karpius, LVS centro sekreto-
]>onu Kun. J. židanavičium rius iš Clevelando. Susirinki-
geru tėvynainiu Kun. J. Raš- , rT r„, ? -• is • • • i • mas užbaigtas 7 vai. vakare, tuciu. Parapijos susirinkimas f . 
gražiai ir tvarkingai buvo ve-Vėliau, žemutineje saleje bū
damas ir gražiai užsibaigė. V() pataisyta svečiams užkan-

Tą patį sekmadienį Kun. J., dis. Ten svečius pasveikino 
Iiaštutis ragino žmones pirkti j Lietuvių Muzikalio Namo kor-
daugiau karo bonų. kad Lie- j poracjjos pirmininkas ir palin-
tuvių vardu butų išpirkta per kgj(1 Vuosekminigausios dar-
vjrš penkių milijonu dolariu j, ' . T . , , ,T. ^ 
w.m»; ragino aukoti"A. RaudJ^.f Lietuvos vadavune. 
Kryžiui daug gausiau negu ki-1 Užkandžio metu buvo galu-
lados. Kun. Raštutis pasakė į tiniai aptarimai Vykdomojo; 

savo pamoksle kad tikėjimas; Komiteto apie savo veikimus; 
be gerų darbų, be aukos, yrajir išrinkta pastovi delegacija,; 
bevertis.... kurj reįkalui esant važiuotų J j 

Washingtoną Lietuvos reika-! 
lais. 
Po užka/idžio kitų miestų Vyk
domojo Komiteto atstovai pra
dėjo skirstytis, išvažinėti. 

Rengėjai širdingai dėkoja 
ypač iš toli atsilankiusiems 
žymiems svečiams, kalbėto
jams, taipgi klausytojams, au
kotojams ir visiems kurie ko-r 

kiu nors budu prisidėjo prie 
šios sėkmingom istorinės Phi-
ladelphijos Lietuvių dienos, Į 
Amerikos ir Lietuvos naudai. ; 

LVS. J-tas Skyrius. 

į paskirta penkių milijonų kvo- nariai privalo balsuoti už J 
j ta butų perviršyta. p Laukaitį ir kitus kandi-1 

Teisėjo Laukaičio pasidar- ^jatus kuriems tikrai rupi ir I 

Taigi, pasirodykime kad meS|1.iai gj A reikalai yra svetimi.; 
visada esam verti tos gar jės.: Taigi SLA narių pareiga yra | 

Pirkime daugiau Karo Bonų. iankyti» savo kuopų susirin- j 
ir užtikrinkime sau ateiti. kime ir balsuoti už Teisėją W. j 

J. A. Gutauskas, p Laukaitį, iš Baltimore, Md., Į 

Užsirašykit Amerikos rupi ir rūpės vien SLA gero-

Ant Prebidento: 
w F. Laukaitis X 

Ant Vice Prezidento 
v. A. Kerševičius X 

Ant Sekretoriaus 
M. J. Vinikas X 

Ant Iždininko 
J. J. Bachunas 

Ant Iždo Globėjų 
S. Mockus X 
J. Maceina X 

Ant Daktaro-Kvotėjo 
Dr S. Biežis X 

nyvo amžiaus, mirė Vas. 12, j MIŠEIKIENĖ Karalina {člpa-
Chicagoj. (Šiaulių p., Juo-j raitė), pusamžė, mirę Vas. 
denkių k.) Amerikoj išgy-| 24, Chicagoj. 
vfeno 36 metus. 

VARNAGIRIENĖ Morta, nii JAUT! BLOGAI? 
rė Vas. 8, Pittston, Pa. VISIŠKAI !»AKEN<;VINSITE SAU 

MILIAUSKIENĖ Agnetė, mi-; —šiuo MODERNIŠKU 
rė Vas. 15, Scranton, Pa. BUDU 

rp Sausio 22 Athol Mass ?i,r,lOS n«-ve«kiio». »kuuda ra «••«*»• re oausio £6, Atnoi, lviass. _|).l|,.nĮ,vįn8jie s«u šiuo mudermika 
hudu - kramtykite Fl-LLN-A-MIN 1 . Si »ko-
Dinna kramtoma yuina vifJurius liuosuoj* 
švelniai ir likifii Milijonai /.uioniw Tiauduja 
Fi-.r.N-AMINT. Tik pakrumlykilc F1XN-A-
MINT einant Kulli, naudokite tiktdi |>Uį(al 
nerodymus ant pakel:o. Sekanti rytį ma
lonus palengvinimą® jums pagelbės vėl jau-

Amerikoj išgyveno 55 m. 
KIJAUSKAS Silvestras, 64 m.* 

mirė Vas. 10, Grand Rapids, 
Mich. 

DRUMBLIAUSKAS Mykolas, 
mirė Vas. m., Shenadoah, jstis p««k'aJ 

Pa. 
MATUSEVIČIUS Motiejus, 

mirė Vas. m., Spring VaJ- <T' 
ley, 111. . 

11 į 1 n DE L  L  A C.  J  AKU 15S 
BRAZAUSKAS NEKANDI

DATUOJA 

Gavusieji knygą "Timeless 
Lithuania" patys skaito ir ki
tiems duoda, ypač dalinasi su 
žymiais Amerikonais. P-lė B. 
Raila. t<uri per Lietuvos Ne-
])riklausom.vbės sukakties mi
nėjimą numirko iš varžytinių 
"Timeless Lithuania" už $25, 
turi knygą su LVS oficialų pa
rašais. Mokytoja p-lė Ann 
Kadzis iš tos knygos kitoms 
ir skvtojoms aiškina apie Lie-
^ u va ir joms duoda pasiskai
tyti. 

P-lė y Bartkus, niaukų gro
žio special'^ " plačiai stengia
si supažindint' Amerikones su 
Lietuva iš tos knyjros. 

Jai pavyzdingos jaunos Lie
tuvaitės. P. lu 

• HOLANDIJA pati tėra vos 
12,000 ketvirtainių mylių di
dumo, žymiai mažesnė negu 
Lietuva. . Bet ji turi kolonijų 
imperiją 70 kartų didesnę už 

•&ve- • a 

"LIETUVIŲ NAUJIENAS" vė ir narių apsaugo nuo viso-
llėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, kių išnaudojimų ir aikvojimų 
paveiksluotas ir daug skelbimų, organizacijos turto. *• • CT II 

Kaina r>0c metams. Adresas- Taigi visi ir visos balsuoki- ^luorni pranešu SLA na- ^ 
Lietuvių Naujienos te už W F Lauk'aiti •rmms kad man nera B 

.! J. A. Gutauskas, ^s buti kandidatu į SLA Iž- į E 
_ do Globėjus, todėl as ir nekan- ij A X L A L L  

didatavau šį kartą. jĮ.aaaaMFsaaBaBm-
Jonas Brazauskas!; 

332 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direk(ori) 
R E I K A L E  V E ' / L M A l  L I G O N I A M S  P E R V E Ž T I .  •  

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokanaai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME * 
ENdicott I'm j} 

Pasižymėjęs Bėgikas Studijuoja per Pasilsi 

J. Žeman*7\iską* 
^Dirvos" Ageintas 

N o t a r a s  

130 Congress AveiHM 
Wraterbury. Conn, 

17909 Maplecliffe Rd. |j 
Cleveland, O. j 

VOKIEČIAI NUžUDfi se- j 
i • kančius Lietuvius savo jvestu i ) 

teroru Vilniuje: Mečys Rinke- jį-
v i č i u s ,  i š  K a d z i s k i ų ;  J o n a s  Z a - į j  
renka, iš Naujasėdos; ApoLe-tj 

ielius I 

, Gil Dodds, Bostono dvasinki j os- studentas, atsižymėjęs 
tegikas, kuris dalyvavo Madison Garden studentų blginio-
čampionate. laimėdamas -fenktynę. Pasilsio metu jis škai-' 
to šventrašti. 

vičius, iš Kryžiokų; Gabrielius 
C •hmieliauskas, iš Karnėnų; S. 

^ Tumas, iš Pakalniškiu; ir A 
'' Masiliūnas, B Maišiogajos. 

Kazys Pumputi:-, is Telšių. 
, i nubaustas mirtimi Vokiečiu 
, * ' specialio teismo. 
Ji ! Dvidešimts septyni kiti Idio

tu viai, suimti už papildymą sa
botažo ir už turėjimą ginklų, 
tapo Vokiečių sušaldyti apkal
tinti prieš-Vokišku veikimu. 

P. J. KERSIS I 
809 Society for Savings BIdg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. j 

Norėdami pigiai pirkti namuu mieste arba priemiesčiuose, krtip- j 
kitdn i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- j 
riuose apdraucio.s-insurance reikaluose. | 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipildj- l 
mas ^arantuojuma. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeuiikai « 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHWiiiiisiHiiiniuit'.s 
| Naujoje Vietoje | 

j Nikodemas A. Wilkelis | 
I Laiauuotas Laidotuvių Direktorius I 
| ' IR BALZAMUOTOJAS | 
5 Sėmenims kambarius duodame vartoti nemokamai § 

£ gaujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoi £ 

£ H202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 S 
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L A I S V A  L I E T U V A  TpotiI meile IJetuTOg ' 

Dega mūsų širdyse! 

Laisvę Pažinę *-* 

Jungo Nevilksim! 

m 

#?• ;'t * '  * '  

Aukos Amerikos Liet. Seimui, 

Nfw 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! 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

.. KLAIDOS PATAISYMAS 

Vytautas KerŠevičius, Scranton, Pa. $53.00 
(buvo paskelbta per klaidą tiko $20.) 

C. Roman, Philadelphia, Pa. 5.00 
(buvo paskelbta tiktai $3.00) 

SI AMSTERDAM ir N. Y. VALSTIJOS 
Amsterdam 'Lietuvių šelpimo Klubas $50.00 
Bernice Raila. Amsterdam, N. Y. 25.00 
S. Ambrasas 10.00 
Jonas ir Zosė Bablinskai 10.00 
Petras Bobinas 5.00 
Petras Lalas 10.00 
Antanas Lukšis 10.00 
Juozas Olšauskas 5.00 
Veronika Račinskiene 5.00 
Adv. A. Č. Stokna 10.00 
Už knygas "T. Lith"., Amsterdam, N. Y. 21.00 

A. Lepa, Binghamton, N. Y. 5.00 
Jokubas Mockaitis, Maspeth, N. Y. 10.00 
Lithuanian Citizens Club, Inc., Maspeth 10.00 
Pr. Yocis, Maspeth, N. Y. 10.00 
Juozas BernotaviČius, Maspeth, N. Y. 5.00 
G. B. Zabielskis, Maspeth, N. Y. 5.00 
Jonas Spuria, Port Jefferson Sta. N. Y. 60.00 
Verslo ir Politikos Klubas, Bay Shore 20.00 
A. ir Stella Augunaij Bay Shore, N. Y. 10.00 
M. Danielienė, Bay Shore, N. Y. 5.00 
Vladas Jankus, Bay Shore, N. Y. 5.00 
George Shlakis, Bay Shore, N. Y. 5.00 
G. J. Jokūbaitis, Commack, N. Y. &00 
V. F. Jankauskas, Yonkers, N. . 5.00 
P. Atkočaitienė, Richmond Hill, N. Y. 50.00 
Mikas (Jerbauskas, Forest Hills, N. Y. 10.00 
Jona« Varnes, Forest Hills, N. Y. . 5,00 

Kazys Kraueiunas, New York, N. Y. 25.00 
Juoz. Stankevičius, W. Forest Hills, N. Y. 5.00 
Adv. John W. Anseli, New York City 3.00 
Pranas Bajoras, New York City 5.00 
A. Ramanauskas, New York City "5.00 
V. J. Budrikas, New York, N. Y. 3.00 
Jonas Lekutis, Bronx, N. Y. 5.00 
Juozas Tiškus, Bronx, N. Y. 5.00 

šie keturi jaunuoliai, pabėgę iš Lietuvos lai
ke bolševikų okupacijos, dabar gyvenanti New 
Yorko srityje: 

20.00 

KITOS AUKOS 

Hon. Robert J. Caldwell, Los Angelei, Cal. 50.00 
Kanados Lietuvių Sąjunga, Montreal 15.00 
Marija Aukštaitė, Montreal, Kanada 15.00 
A. Hirschfield, Washington, D. C. ' 2.00 
Albert Rasmor, Washougal, Wash. 5.00 
Sgt. Frank A. Baldauskas, Del Rio, Tex. 5.00 
K. A. Wengras, Altoona, Pa. 3.00 
J. Jakimavičius, Philadelphia, Pa: 2.00 
Mrs. Mikolas Evanaskis, Timblin, Pa. 2.00 
Marė Griškienė, Providence, R. I. 5.00 

S. Bulota, New Philadelphia, Pa. 10.00 
Juozas Kunevičius, Cleveland, O. 10.00 
Jonas ir Jieva Zorskai, Cleveland, O. 5.00 
Peter Skripka, Spokane, Wash. 3.00 
Frank Baker, Union City, Conn. 8.00 
Albert Zaleskį. Russellton, Pa. 5.00 
J. Jakimavičius, Philadelphia, Pa. 5.00 
Vincas Paciunas, Somer, Conn. 5.00 

AUKOS Iž NEPAŽYMĖTŲ VIETŲ 

(Priduotos seime, miestai nepažymėti) 

Vytautas Abraitis 
Florence Bernotaitė 
Petras Mačiulaitis 
Stella Žostautaitė 

20.00 
20.00 
20.00 

M. Dausevičius 
Joseph Gailius 
J. Tvaranavičius 
K., Kairys 
V. Ivonis 
A. Jučienė 
K. Kantrimas 
D. Lavalis 
J. PJekaitis 
M. Ravaitienč 
St. Rimkunas 
P. Savolskist 
Barbora Sobeckienė 
P. Strubiene 
K. šuipis 
Juozas Valickas 

t* BALTIMORE, MD. 

Antanas Nemura 
Anastazija Baudrienė 
Vincas Krikščiūnas 
Antanas Kurelaitis 
Jonas Gričina 
Julia Rastenis 
Nadas Rastenis 
Ona Lukas (Lukaševičienė) 
Kastantas Stuikis 
Elzbieta Sadauskienė 
Vincas Stalgis 
Kazys Stupuras 
Marė Yurkšaitė 
Tarnas Stalgis 
Justina Stalgienė 

(BUS DAUGIAU) 

Peticijų galite gauti rašydami į: 

W. F. Laukaitis, Peticijų Komisijos Pirm. 
110 E. Lexington St. Baltimore, M(3L 
Peticija, kurią išleidžia į Amerikos visuomenę 

Amerikos Lietuvių Seimo nutarimu, Vykdomasis Ko
mitetas, atsišaukia i 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. 

NORWOOD, MASS., 
$30,000 DOLARIŲ 

BONŲ ŠIAM VAJUI 

10.00 
10.00 
15.00 
10.00 

2.00 
5.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
5.00 
5.00 
5.00 
.500 
5.00 
1.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.0 
2.00 
2.00 
2.00 
2.0C 
2.0C 

(Aukas Lietuvos vadavimo darbams siųskit: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRAS 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

RENGKITE 
MASINIUS 

MITINGUS 
KALBĖTOJUS IR FILMAS 

1HJOS LYS 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 Abraitią 
Dr. M. J. Colney, 
W.( M. Chase, 
Adv. J. J. Grish-Grišius, 
Dr. J. Jonikaitis, 

• K. S. Karpius, 
Adv. W. F. Laukaitis, 
Adv. Antanas A. Olis, 
Adv. Nadas Rastenis, 
Julius Smetona, 
B. F. Simons-Simokaitis, 
Adv. Antanas C. Stokna, 
Dr. S. T. Tamošaitis, 
Juozas Tysliava, 
Adv. J. P. Uvickas, 
Dr. B. K. Vencius, 
Jonas Valaitis, 
P, J. Žiuris, 

veikėjai ar draugijų 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. 

ir eilė kitų, kurie artimesni 
toms ar kitoms kolonijoms. 

Kalbėtojai atvažiuos 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 - i Prezidentą Roosevel- . f -
tą apginti ir užtarti Lietuvos! Nusove Naziu Lėktuve 
nepriklausomybę. 

Platinti Karo Bonus, penkių 
milijonų dolarių bonų vajaus 
eigoje. ' _ • 

Kuriojf 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. 
Tai istoriškos filmos ir jas ga
lima gauti tik iš LVS centro. 

Filmos tiems masiniams mi
tingams skolinamos dykai. 

Tuose massmitinguose taip
gi publika galės gauti nusipir
kti knyg% , "Timeless Lithua
nia". 

Prakalbos rengti prašomi L. 
V. S. skyriai, o kur skyrių nė
ra, New Yorko Seime dalyva
vę delegatai ar šiaip kolonijų, 

SLA Prezidentas F. J. Ba-
gočius prisiuntė Penkių Milijo
nų Dolarių Karo Bonų Komi
tetui laišką, kuriuomi užgh'ia 
šį vajų, pasitikėdamas kad 
prie jo prisidės ir kiti Lietu
viai ir 'Lietuviški Bonų Komi
tetai. Laiškas rašytas Ang
liškai ir jo kopija pasiųsta į 
Washingtoną, Tautinių grupių 
Karo Bonų vajaus vedėjui Mr. 
Wm. C. FitzGibbon, kuris da
lyvavo New Yorko Seime ir 
pasakė kalbą apie bonų vajų. 

Adv. Bagočius užsimena apie 
keblumą kokis gali buti šiame 
vajuje su gavimu Lietuviams 
pilno kredito už bonus pirktus 
laike šio vajaus. 

Jis primena kad Norwood, 
Mass., prakalbose kur jis da
lyvavo ir kalbėjo, bonų par
duota už apie $30,000,* ir pas
tas ir bankai kur bonai buvo 
pirkti užtikrino kad kreditas 
už tai eis Lietuviams. 

Butų gerai kad visi Lietu
viai visose kolonijose pasirū
pintų savo parduodamų Karo 
Bonų kreditą atiduoti šiam 
vajui, tada ir jų pačių kredi
tas bus daug didesnis. 

Penkių Milijonų Dolarių Ka
ro Bonų Vajaus aplikacijas ga-| 
Įima gauti iš Bonų Vajaus Ko
miteto Pirmininko 

A. S. TREČIOKAS, 
314 Walnut Street 

Newark, N. J. 
arba 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio 

Lengviausias būdas pirkti 
karo bonus su gautomis Lietu
vių Vajaus blankomis tai paš
tuose: nuėjus Į paštą, ten už
mokant nuskirtą sumą pinigų 
tuoj gauni ir Karo Boną. 

Bono aplikacijos blankos ku
poną paštas atiduoda atgal ir 
tą reikia prisiųsti Lietuvių ko
mitetui. « 

gu Rusija tęs savo priešingą 
nusistatymą link Atlanto čar-
terio ir Maskvos deklaracijos, 
Amerikoje prasidės atnaujini
mas izoliacionizmo (nesikiši
mo į kitų šalių reikalus) ir 
Sovietams pagalba Amerikoje 
tuoj gali buti nukirsta. 

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

Peticija išreiškia pasitikėjimą kad Amerikos val
džia prisilaikys Atlanto Čarterio, kuris apima šios ša
lies ir visuomenės karo ir taikos tikslus. 

Peticija pareiškia ir Lietuvių pasigerėjimą išna-
šumu ir narsumu Rusijos žmonių, kurie parodė nepa
prastą drąsą savo šalies apgynime, TAČIAU prime
na Rusams kad ir Lietuviai kariauja už liuosybę ir 
todėl jie yra nustebinti Sovietų Rusijos pareikštais už
simojimais atimti Iiietuvai jos laisvę "ir nepriklauso
mybę. Tokiu budu, ši Peticija kreipiasi j Amerikos 
Prezidentą kad jis naudotų savo įtaką į Sovietų Ru
sijos vyriausybę, primenant jai kad ji išpildytų sava 
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
riausybė * užstotų Lietuvos laisvę prieš Sovietus, ir 
kad pasirūpintų atsteigti Lietuvą vėl Nepriklausoma. 

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

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

• šiam darbui — peticijoms, jų siuntinėjimui reika
linga daugiau pinigų — todėl kuriems rupi Lietuvos 
laisvė, siųskit savo aukas ir toliau. Aukojimas kaip 
ir pati kova už Lietuvos nepriklausomybę, lai nesu
stoja ! Siųskit LVS Centro adresu. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Jau Gatava! KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

2YMŲS AMERIKIE
ČIAI PERSERGSTI 

SOVIETUS 

4 

Amerikos Sgt. H. Stearns, 
iš Passaic, N. J., 21 m amž., 
Berlino užpuolime numušė iš 
oro pirmą Vokiečių apsigyni
mo lėktuvą pakilusį Amerikie
čius užguiti. J 

: Kovo 16 d. pasirodė ypatin
ga ir daug reiškianti žinia A-
merikos spaudoje, kas parodo 
kad Amerikoje kyla opinija 
prieš bolševikus, ir kad Lietu
vių judėjimas už savo senosios 
tėvynės laisvę nėya tuščias ir 
nebus be atgarsio. • . 

Trisdešimts šeši mokslinin
kai, advokatai, publicistai, dar
bo vadai ir dvasiškiai paskel
bė persergėjimą Rusijai jog 
Sovietų vyriausybes nusistaty
mas linkui Lenkijos sienų gin
čo gali pabloginti draugingu
mą su Amerika. : 

Tie Amerikos vadai taip pat 
tame pranešime persergėjo jei-

Tim€L€SS 
LITHUANIA 
DR. OWEN J.C. NOREM 

(Knygos cfidumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau-

• sdintas trim spalvom.) 

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

r 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEM 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
»6820 Superior Ąvenuę Cleveland 3t Oįį| 
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Svetimo Kvapo Knygelė 

Lietuvos Patriotų ir Jaunųjų Istorikų Pastangos Nu
valyti Lietuvos Istoriją nuo Svetimųjų Melo. Dr. 
Norem'o Knygos Reikšmč. Slavus Aukštinant! Lie
tuvių Tautinės Tarkos Knygelė. Lietuviškosios 
Kulturos Ignoravimai, Tokia Knygą «**; Nusikalti-

Vienas jaunųjų Lietuvos is
torikų yra pasakęs t kad s^eti 
mieji, pirmoje eilėje Lenkai, 
pavogė visą musų istoriją. Jie 
prisisavino didžiuosius Lietu
vių tautos žygius, pasivogė di
d ž i u o s i u s  L i e t u v o s  ž m o n e s  
Lietuvai, tikrajai viso to savi
ninkei, tepalikdami trupinius. 
Ir visa tai nuskambėjo ne tik 
plačiame pasaulyje, ne tik sve-
timtaičių bibliotekos prisipil
dė melą apie Lietuvą sklei
džiančių knygų ir suklastotų 
senosios — Didžiosios — Lie
tuvos žemėlapių, bet ir didelė 
musų pačiif Lietuvių dalis bu
vo suklaidinta. Ir net daugis 
iš musų jau ėmė abejoti ar ti
krai jau musų praeitis tokia 
didinga kaip apie ją pasakoja 
ma, ar jos didingumas tik nė
ra musų vaizduotės romantika, 
ar tie kurie didžia Lietuvos 
praeitimi žavisi, patys nėra ro-
mantikai-svajotojai, nuo realy
bės nutolę žmonės ? 

šitaip mąstydami, kai kurie 
musų pradėjo svyruoti ir del 
Lietuvos teisių į nepriklauso
mą gyvenimą, del Lietuvos tei 
sių | žemes kurios nuo amžių 
buvo Lietuviškos. Ir ne vie
nam Lietuviui patriotui teko 
pašvęsti visą savo energiją ir 
įtempti visas savo jiegas kol 
abejonės del Lietuvos teisių j 
nepriklausomybę ir j žemes 
kurios sudaro Lietuviškąjį vi
setą, buvo išsklaidytos. O at
sikūrusios nepriklausomos Lie
tuvos mokslininkams i s t o r i-
kams teko eiti į archyvus ir 
vartyti laiko bėgio dulkėmis 
apneštų knygų ir dokumenti 
lakštus ir iš jų rinkti ties? 
apie Lietuvos praeitį, kuri iki 
to laiko pasauliui vienų sąmo 
ningai, kitų nesąmoningai bu
vo nuslėpta. Ir trumpu laiku 
buvo daug nuveikta. Buvo iš
teista daug objektyvių leidini 
apie Lietuvą, šis darbas, su
manytas Lietuvių, buvo dirba 
mas Lietuvių ir ne Lietuvių 
tačiau vienu tikslu: atskleisti 
Istorinę tiesą apie Lietuvą. 

Pragos universiteto profe 
sorius Pfitzner, Lietuvos Švie 
timo Ministerijos pavestas, pa 
rašė tikrai gilų veikalą apit 
Vytautą Didyjį, kuriame ge 
riau ir ryškiau negu bent ku
riuose ankstyvesniuose raštuo
se, dokumentaliai buvo įrody-
tas šio didžio Lietuvos valdo
vo genijalumas. Kitas sve
timtautis, bet didelis moksli
ninkas, profesorius Lappo, ku
ris paskutiniais Lietuvos gy
vavimo metais profesoriavo 
Lietuvos Universitete, atliko 
kitą tikrai nemirtingą darbą: 
išleido iš paskirų rankraščių 
ir dokumentų surinktą Lietu
vos Statutą. Pagaliau jaunie 
ji Lietuviai mokslininkai pa
rašė gražiai dokumentuotą Lie
tuvos Istoriją (Dr. A. Šapokos 
redakcija), šitų trijų veika-
lų, nors jie, aiškus dalykas, to
li gražu neišsėmė visko, užti 
ko kad mes atremtume ir ožio | 
ragan suvarytume tuos kurie j 
i didžią Lietuvos praeitį tikin
čius mėgdavo vadinti svajoto
jais. Tuose trijuose veikaluo
se buvo surinkta užtektinai 
(Įokumentalių Lietuvos praei
ties didybės ir Lietuviškos 
dvasios genijalumo įrodymų. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų 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 "  
0755 So. Western 

Chirac n? 

Dabar, kai Lietuvos likimas 
vėl yra padėtas ant svarstyk
lių, objektyvių leidinių apie 
Lietuvą klausimas pasidaro be 
galo aktualus. Ypač dėlto kad 
musų priešai, pirmoje eilėje 
bolševikai, skleiste skleidžia 
melą apie Lietuvą, čia dide
lės paslaugos susilaukėme iš 
Dr. Norem'o, kurs, būdamas 
Amerikietis, bet. sykiu didelis 
Lietuvos draugas, parašė tik
rai vertingą knygą, "TIME
LESS LITHANIA". ši kny
ga, kuri dabar Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos siuntinėjama žy
miesiems Amerikos vyrams ii 
svetimų valstybių diplomatams 
dabar atlieka milžinišką darbą. 
Ji iš patikimiausių šaltinių 
pačios Amerikos Ministro Lie
tuvai pateiktų faktų — žy
miausiems pasaulio vyram 
kalba apie Lietuvą. Sovietų 
Ambasada Washingtone grie
žia dantimis, bet nieko negali 
padaryti. Negali surėkti kad 
tai nazių propaganda, nes "Ti
meless Lithuania" autorius Dr 
Norem, kaipo paties Preziden 
to Roosevelto patikėtinis, bu
vo Amerikos atstovas Lietu 
vai. 

Įsidėmėtina kad prie šios 
knygos išleidimo teprisidėjc 
tautiniai nusteikus Amerikofc 
Lietuvių visuomenės dalis, c 
partiniai katalikai ir jų sėbrai 
socialistai niekuo neprisidėjo 

ŽALINGAS PADARAS 
Paskutiniu laiku iš spaudos 

išėjo dar vienas leidinėlis apit 
Lietuvą, čia jau ne knyga— 
tas leidinėlis permažas tan 
kad butų pavadintas knyga, c 
mažutėlio formato 29 puslapii 
brošiūrėlė. Tos brošiūrėlės au 
torius — Thomas G. Ohase 
jos pavadinimas, "Significant 
of Ruthenian and MuscoviU 
Elements in Lithuanian Histo 
ry"; leidėjas — Lithuania: 
Bulletin, t. y. Lietuvių Tauti 
nė Taryba. 

Apsidžiaugiau ' kad vėl susi 
laukėme nors ir nedidelio lei 
dinio apie Lietuvą. Maniai 
kad joje bus atremti Rusiškie 
ji tvirtinimai, pagal kuriuo. 
Didžioji Lietuvos Kunigaikšti 
ja buvus Rusiškos kulturot 
įtakoje ar net visai Rusiška 
o tik iš vardo Lietuviška vals 
tybė. Bet koks buvo mane 
nustebimas ir nusivylimas kac 
ta melaginga tezė ne tik neat
metama, o dargi patvirtinama 
(pusi. 9 ir sek.). Vienintelis 
argumentas tam tvirtinimui— 
kad Lietuviai priėmę senąjį 
bažnytinį Rusų raštą ir kad 

MacArthuro Šeima 

su Gen. MacArthuro žmona 
sunum eina gative viename Au 

-stralijyfį mieste. J ' * 

kai kurie Lietuvos didikai Vir
to stačiatikiais. 

Netgi svetimieji sutinka kad 
Rusija iki pat paskutinių lai
kų buvo viena nekulturingiau-
sių Europos valstybių, o iki 
Petro Didžiojo netgi visai lau
kinė. O štai iš musų pačių 
tarpo atsiranda ir dar skam
biais vardais pasivadinusių (k. 
pav. Lietuvių Tautinė Tary
ba), kurie tvirtina kad lauki
nė viduramžio Rusija buvo 
kultūringesnė už Lietuvą! 

Ne tik Gediminas, bet jau 
Mindaugas anų laikų pasauly
je buvo žinomi kaipo šviesus 
valdovai, kurie mokėjo padėti 
moderniškus ano meto valsty
bės pagrindus, mokėjo tvirtais 
pagrindais suorganizuoti vi
suomenę ir vadovavosi pagal 
aną metą tikrai kultūringais 
papročiais bei turėjo aukštą 
moralės kodeksą. O ką gi be
kalbėti apie Algirdo, Kęstučio 
ir Vytauto laikus, kada Lietu
va išaugo į pirmą Rytų Euro
pos valstybę. 

16-me amžiuje buvo išleis
tas Lietuvos Statutas, kuris 
savo tobulumu pralenkė ne 
tik archaiškus ano meto Rusi
jos įstatymus, bet buvo pavyz
džiu net Vakarų Europai. 

Net ir tada kai Lietuva pa
teko Rusų jungan (1795), Lie
tuvos Statutas liko veikti se
nosios Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos žemėse, nors nuo 
Statuto išleidimo buvo praslin-
kę trys šimtai metų. Jau iš 
to vieno galime spręsti kad 
Lietuvos kultura 16-me amžiu
je ėjo bent pustrečio šimto 
metų pirmiau Rusiškosios. 

Koks buvo Rusų kulturos 
lygis dargi 17-to amžiaus an
troje pusėje galime spręsti iš 
to kaip elgėsi Vilnių užėmusi 
Rusų kariuomenė (1655 m.). 
Ne tik puikusis Vilniaus mie
stas buvo baisiai nuplėštas ir 
sudegintas, bet į vienuolynų 
rusius įsibriovusios Rusų kar
eivių gaujos išmėtė ten palai
dotų kaulus, atidarė karstus 
ir nuo negyvėlių nuplėšiojo 
brangenybes. Šito akivaizdoje 
kalbėti apie; Rusiškosios kultu
ros pranašumą prieš Lietuviš
kąją yra daugiau negu nenu-
sivokimas. Jei šitai tvirtintų 
prašalaitis dar mes galėtume 
suprasti kodėl jis taip daro, 
et jei tai tvirtina Lietuviai, 

iarosi koktu. Gerbiamieji, Lie
tuviui įrodinėti kad senovėje 
Rusų kultura buvo aukštesnė 
už Lietuviškąją, yra tas patf 
ias sau pačiam spjauti j veidą. 

Nors minėtoje brošiūrėlėje 
pasiketinta kalbėti apie Rusiš
kąjį elementą Lietuvos istori
joje, neiškentėtą nepagiedojus 
himnų ir Lenkijai. Tuo tarpu 
Lenkija buvo kaip tik stabdo
masis veiksnys Lietuvos isto
rijoje. Pirma, palinkimu į 
anarchiją ir decentralizaciją, 
Lenkai išardė tvirtą Lietuvos 
valdžios organizaciją — neva 
tai gindami bajoriškas laisves. 
Antra, savo pažiūra j valstie
tį, kurį Lenkų ir jų užkrėsta 
Lietuvos bajorija iki pat vė
liausių laikų laikė gyvulio vie
toje, nesuteikdama jam jokių 
teisių, privedė kraštą prie ga
lutinio nusmukimo. Jei Lietu
va savo valstybine ir socialine 
organizacija Vytauto laikais 
-tovėjo ne žemiau Vakarų Eu
ropos, tai Lenkijos apkrėsta, 
18-to amžiaus pabaigoje ir 19-
io amžiaus pradžioje nuo Va
karų Europos jau buvo bent 
šimtu metų atsilikus. Nuse-,, 
ims pažiūra į valstietį tebegy
veno ir naujoje po-Versalinėje 
Lenkikoje. Patys Lenkai pri
sipažino kad jie turi 20 mili
jonų "bez buto v" — be batų. 
Tiesa, paskirų senosios Lenki
jos didikų rumuose pasitaiky
davo dvasios aristokratų, bet 
valstybė kaip visetas buvo la
bai nekultūringa. 

Tačiau pats pavojingiausias 
"Lenkiškojo elemento" bruo
žas yra kaž koks Lenkų įgim
tas palinkimas į netvarką, į 
anarchiją, į nesusiklausymą. 

"Šitai valstybinį gyvenimą da
ro tiesiog; nejmanomą (atsi-

% 

Moderniškas tiltas per Nemuną aukščiau Alytaus, išstatytas nepriklausomos Lietuvos 
laikais. (Vaizdas iš Norem'o knygos "Timeless Lithuania"). 

minkim "liberum veto"). Iš 
to kas pasakyta išplaukia kad 
į Lenkiją jokiu budu negali
ma žiūrėti kaipo į pozityvų 
faktorių; knygelėje betgi šito 
nepabrėžta, o pasitenkinta nu
rodymais į Lenkiškąsias {ta
kas bei jų vadovaujamąjį vaid
menį. 

Brošiūrėlės autoriaus prota
vimas kartais labai savotiš
kas. Kalbėdamas apie Lietu
vių tautos atsispyrimą Vokie-
pių Ordinui, autorius pagrindi
nį nuopelną priskiria ne Lietu
vių sugebėjimui, o faktui kad 
jau iš seno bekariaudami su 
Rusų gentimis, Lietuviai buvo 
susivieniję ir išmokę karo me
no. Taigi išeina kad Lietuvių 
atsispyrimas Vokiečiams yra 
daugiau Rusų, o ne Lietuvių 
nuopelnas. 

Dar keisčiau išeina su Ne
priklausomos Lietuvos atkuri-
mu. Autorius išveda kad Lie
tuvių persekiojimai sužadinę 
Lietuvių tautinę sąmonę, o tai 
paskatinę kovą del nepriklau
somybės. Jeigu tai butų tie
sa tai turėtume pripažinti kad 
Muravjovas, Kražių skerdynė, 
spaudos draudimas buvo rei
kalingi Lietuvos nepriklauso
mybei atkurti, nes be jų Lie
tuvių tautinė sąmonė nebūtų 
gimus. Tačiau tikrovėje ir tai 
visai logiška, tie persekiojimai 
kaip tik buvo nukreipti į tau
tinę sąmonę, kuri jau buvo gi
mus ir kurios jau ir persekio
jimai nebeįstengė nuslopinti. 

Iš to kas pasakyta, aiškėja 
kad knygelėje Lietuviai ir Lie
tuviškas elementas nustumia
mi kaž kaip į užpakalį, o Sla
viškasis elementas iškeliamas 
į pirmą eil^. Atrodo kad Lie
tuvių genijalumo ne tik neno
rima užakcentuoti, bet dar 
stengiamasi jį užtepti kad jo 
visai nebūtų matyti. Taigi vi
sa ta knygelė kvepia svetimu, 
nelietuvišku kvapu, tuo kvapu 
su kuriuo kovojo didieji Lie
tuvos patriotai visos Lietuvos 
istorijos bėgyje, ir kuriam Ne
priklausomoje Lietuvoje jau
nieji Lietuvos istorikai ir Lie
tuvos mokslininkai kaip Pfitz-
neris ir Lappo sudavė mirtiną 
smūgį. 

Ir kyla klausimas kuriam 
galui Lietuvių Tautinei Tary
bai imtis darbo kurs Lietuvos 
individualybės nekelia, o ją 
skandina nekultūringoje Sla
vizmo juroje. Ypač šiądien, 
kada Lietuvo gyvena tragiš
kiausią savo istorijos momen
tą, toks darbas yra nusikalti
mas visai* Lietuvių tautai. 

Julius Smetona. 

BUS DAR KITAS 
DIDŽIŲJŲ VADU 
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PASIMATYMAS 

SUOMIAI IR STALI
NO PYPKE 

Waterbury Republican, Ko
vo 8, įdėjo tokią pašaipą Suo
mių taikos su Rusija ryšyje: 

"Kaip iš Suomių palinkimo 
matyti, j ie beveik norėtų rū
kyti taikos pypkę su Kamera-
du Stalinu, bet Juozas spiria
si kad pypkė butų ta riestoji 
kurią jis visada čiulpia, jo mė
giamas tabakas, ir kad Suo
miai leistų jam net \spjaudyt 
uj įuos." _ . . . 

STALINO PERILGOS RAN
KOS SURUPTNO ANGLIJĄ 

IR AMERIKĄ 
Su Amerikos Valstybės Sek

retoriaus Padėjėjo Stettiniaus 
atsilankymu Londone, spaudoj 
pasirodė žinios jog Preziden
tas Roosevelt ir Churchill vėl 
turės laikyti pasitarimą. 

Pasirodo kad pasikalbėjimai 
ir sutarimai su Stalinu Mas
kvoje, Teherane ir Kairo neiš
sprendė dalykų. Dabar pasi
darė taip spaudžiantis reikalas 
politiškai susiprasti kad iki 
tas susipratimas tarp Anglijos, 
Amerikos ir Rusijos neįvyks 
tas trukdys net militariškus , _ 

Nors Teherane kalbėtasi, iš S1,a™ ""™ery
A

Je P 
tu kalbų matomai niekas ne- J™ < * ? " fT" 
iufe orh,, ...» k?s P'atesnis aprasymas bolse-

Kaslink Italijos, spauda sa
ko: Italijoje komunistų yra 
visai mažai, ir mes netektume 
to kam kariaujame jeigu leis
tume Maskvai užvaldyti Itali
ją su komunistų pagalba, ar
ba' jų kontroliuojamais diplo
matiniais ryšiais. Tas pats, sa
ko, ir del Prancūzų. Komunis
tai neperstato Prancūzijos vi
suomenės palinkimų. 

Jei Stalinas skubinasi įstei
gti Europoje arba pasaulyje 
valdžias savo budais, jis pa
tirs kad didelė dauguma žmo-
inių pasaulyje nėra visai drau
gingi komunizmui. 

Aukokit Lietuvai dolarį-kltf . 

KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

KAM TIE KANKI
NIMAI? 

jsejo, arba nebuvo kelta tam 
tikri klausimai, nenorint pra- , . , . ~ „ „ • • , 

. v, •• c • i • nŲ baisenybių. Tai Pulkininko sikalsti pries Rusiją. Sovietai .. 

vikų okupacijos, pirmutinių die-

J. Petruičio — "jKaip Jie Mus 
Sušaudė". 

Iš pat pirmos to aprašymo 
dalies pamatome kokias prie
mones bolševikai naudojo Lie
tuvių kankinimui.— nesupran
tamai, neišaiškinamai KODĖL 
taip kankino. 

Dešimtys * tūkstančių Lietu
vių visoje šalyje šitokiais ir 
dar žiauresniais budais buvo 
kankinami — kitų tokių pat 
žmonių. Tie kiti žmonės ma
tomai ne žmonės bet žvėrys, iš
troškę kitų, ramių, nekaltų 
žmonių kraujo, ir jį gerdami 
turėjo pasitenkinimą. 

Taip tai atnešė maskoliai y į 
Lietuvą "apsaugą" ir "drau; 

giškumą".... 
Koks buvo tikslas tų kanki

nimų? Nagi, nužiurėjo kad tie 
kankinamieji yra jų "priešai", 
kontr-revoliucijonieriai. 

Tie bestijos, inė.fę • į ramų 
Žiūrėsim kaip Stalinas to-j svetimą kraštą, užėmę, jį, už-

liau su jais skaitysis. Ar tik įvaldę, pradėjo j ieškoti žmonė-
kartais nebus pavėluota-? Jųkjse "kontr-revoliucijonieriu" — 
bolševikams kur nors įleidus i ir surado jų daugvb^s, daugy-
nagus, paskui jau sunku jų!bes suėmė, pripažino kaltais—-
atsikratyti. Jie skaitys visus išteisinimo ir pafeidimo ~nebu-

tuo pasinaudojo ir ėmė savais 
sauvaliauti visoje Europoje. 

Jeigu tiesiai ir atvirai ne
bus klausimai sprendžiami, sa
ko Amerikos laikraščiai, jie ne
bus išspręsti. 

Stalinas pradėjo užgrobti ir 
organizuoti valdymą Lenkijos; 
jis pripažino Italijoje Badoglio 
vyriausybę, kurią Anglija ir 
Amerika atsisako pripažinti, ir 
jis tą padarė nepasitaręs su 
savo Alijantais. Turkija taip 
pat, neturėdama garantijų nuo 
Rusijos, atsisako duoti Ali-
iantams kokią nors pagalbą. 
Liko neišspręstas ir Pabaltijo 
tautų klausimas, ką Stalinas 
laike sutikimu tas šalis paves
ti Rusijai. 

Sulyg pranešimų, Roose vel
tas ir Churchill galutinai susi
tars tarp savęs apie Europos 
politiškus 'klausimus ir tada 
perstatys juos Stalinui. 

"prisidėjusiais" prie Sovietų. 

Kiti Amerikos laikraščiai at
virai pareiškia kad Stalinas 
vartoja perilgas rankas siek
damas savo tikslų pasaulinių 
įvykių eigoje. Visi jo pasiel
gimai rodo jo pastangas suda
ryti įvairiose šalyse savo įta
koje esančias vyriausybes ne
siskaitant su niekuo. Kuomet 
Amerika nori kad tos šalys 
atsisteigtų rimtai, Stalinas no
ri visose turėti tokias vyriau
sybes kurias ji» galės kontro
liuoti. » 

-Todėl, Amerikiečių spauda 
atvirai .skelbia, kad daugiau 
nėra prasmės mums nuduoti 
jog mes pakęsime Rusijos pa
skirai įkuriamą Europoje he
gemoniją. Jei Amerikos val
džios vadai su tuo ir sutiktų, 
Amerikos visuomenė to neuž-
girs. Nei protinga yra ir mu
sų valdžios nariams tylėti tuo 
reikalu amžinai, sako spauda. 
Stalinas pasinaudoja ta baime 
ir dvejojimu ir skubiai stei
gia tvarką savo, kurpaliu. 

vo. ' 
Tie žvėrys patys buvo kal

tininkai, jie atėję išvertė val
džią, sugriovė tvarką, žmones 
į skurdą, vargą ir kančias įva-

jrė, —' jie turėtų buti taip 
žiauriai nubausti, bet jie, pa
sinaudodami jiega kuri už jų 
pečių randasi, ėmėsi Liętlivįų 
kankinimo. 

Tas elgesys, tas vieno žmo
gaus kankinim&s kaip jis šia
me rašinyje paduoflamas, pa
daugintas dešimtimis tūkstan
čių kartų ištisai per apie me
tus laiko, sudarė Lietuvą bai
sių kentėjimų vieta.... 9 

Toks kitų žmonių lenkini
mas yra tai bojševizmu pami
šusių žmonių, pavirtusių į gy
vulius, išreiškimas savo "galy
bės" ir "valdžios". 

Jeigu kitų aprašymų ir ne
būtų, šio tik vieno užtektų tu
rėti supratimą ką bolševikai į 
Lietuvą atnešė, ir kas jie per 
bestijos. 

KAS platina Dirvą 
platina., apšvietę 

ta» 

SANDAROJ koks tai trum
pos atminties sandarietis po 
tautiečio kepure palindęs po
lemizuoja su Dirva apie San
daros stiprumą ir prismigęs 
tvirtina kad po įvykusio Lie
tuvoje perversmo Sandaroje 
neįvyko jokis skilimas,, tik i# 
Sandaros pasitraukė "ala Sir
vydas, Karpius ir" dar keli ,jų 
pasekėjai". 

Na o "kas atsitiko su dauge
liu Sandaros kuopų, kurios vi
sai pranyko nuo Sandaros že
mėlapio? Ar tai ne skilimas? 

Ar daug davė vasiaus # San

daros agento tulo Tankaus pa
stangos jas atgaivinti? 

O kiek dar buvo tokių San
daros kuopų (jų dabar dar 
yra) kurios tik Sandaros var
dą nešiojo, bet gyvybės nero
dė? ' 

Net pačiame liaudininkiškai-
sandariečių centre, Naujojoje 
Anglijoje, dar ir dabar yra to
kių Sandaros kuopų kurios iš 
numirusių dar heprisikėlė, o 
kurios kad ir prisikėlė per di
deles agentų pastangas tai vis-, 
vien mažai teturi gyvybės žen
klų. 

JEIGU Sandara po įvykusio 
Lietuvoje perversmo nebūtų 
nubėgus paskui Lietuvos mir
tinus priešus socialistus, kurie 
skelbia obalsį "nei cento Lie
tuvai", šiądien ALT Sandara 
visu šimtu procentų vadovautų 
kolonijose visam tautiniam ju
dėjimui ir butų tikrai stipri 
Amerikoa* Lietuvių organizaci
ja. 

Sandarą suskaldė prie jos 
prisiplakęs neaiškus elemen
tas, kuris ir po šiai dienai lai
ko Sandarą, socialistų uodega. 

SANDAROJ kokis tai "Ba
zooka" rašo: "Tautininkai la
bai džiaugiasi tuomi kad Lie
tuvos Ministeris P. žadeikis 
tautininkų seime pareiškęs jog 
vieni norb socialištiškos, kiti 
katalikiškos, o treti Lietuviš
kos Lietuvos ". 

"Mes nežinomk ar p-nas Mi
nisteris taip sakė ar ne. Bet 
jeigu ištikro jis taip išsireiš
kė tai, mano supratimu, jis 
padarė mažą netaktą. Valsty
bės žmogui taip netinka kal
bėti." 

Ne p. Ministras padarS ne
taktą, ir ne valstybės žmogui 
taip netinka kalbėti, bet tam 
"Bazooka", kuris norėdamas" 
skaudžiau bakšstelėt p. Minis
trui į pašonę nukniaukė p. Mi
nistro kalbos sakinio pabaigą, 
kur buvo pasakyta: "Bet visi 
nori laisvos ir nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos." 

Toliau "Bazooka" rašo: 
"Pav. Bronius K. Balutis 

valstybei dirbo prie krikščio
nių-demokratų, valstiečių-liau-
dininkų-soc.-demokratų ir prie 
tautininkų. Ir jis dirbo ne par
tijai, bet valstybei." 

Kad ponas Balutis dirbo ir 
dar dirba ne partijai bet vai-' 
stybei tas tiesa, bet kaip į p. 
Balutį jo sunkioje ir nepavy
dėtinoje darbuotėje valstybei, 
Lietuvai, o ne partijai, atsine
ša ta trijukė A. L. T., kuri ir
gi sakosi "dirba" valstybei? 

Ar ta trijukė ALT, kuri ge
rai žino p. Balučio sunkią me
džiaginę padėtį, nors kiek pa
rėmė p. Balučio siHikią dar
buotę valstybei? Ne! 

Ta trijukė ALT ne tik kad 
neparėmė medžiaginiai p. Ba
lutį jo ^sunkioje darbuotėje 
valstybei, bet nenori nei gir
dėti apie tą nenuilstantį ir Lie
tuvai atsidavusį darbuotoju ? 

Kodėl ? , 
Todėl kad p. Balutis nėra ,ių 

partijos žmogus, todėl kad p. 
Balutis nedirbo ir nedirba nei 
vienai partijai. Jis dirbo ir 
dirba tik valstybei, tik Lietu
vai.' • ; •; 

Tik vieni tautininkai remia 
p. Balučio valstybinę darbuo
tę, nes tautininkai nežiūri į 
partijas. Jie patys dirba del 
Lietuvos ir kitus r^mįa kurie 
dirba del jos. •• 

II 
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A NGLIJOS karalienė Elzbieta Į senatvę, sako, tapo la-
* bai įtari.- Visur ir visuomet ji matydavo sąmoksli
ninkus, visur įžiūrėdavo savo priešus. Nuo tų sąmoks
lininkų ir priešų apsiginti, ji visuomet su savim nešio
davosi kardą. Dažnai atsitikdavo kad Elzbieta be jo
kios priežasties imdavo švaistytis kardu: jai, mat, io-
dvdavosi kad jos priešai prie jos sėlina. ^ Kai kada u 
patylomis, ant pirštų galų, prieidavo prie spintos ir, 
staigiu judėsiu atidarius spintos duris, savo kardu drož
davo į spintos vidų : ir ten nabagėlei vaidinosi sąmoks
lininkai. , . . 

Panašiai kaip karalienei Elzbietai atsitiko ir vie
nam Lietuviui, nevainikuotam socialistų karaliui Gri
gaičiui. Tik jam vaidinasi ne sąmokslininkai, o fašis
tai. Na ir švaistosi Grigaitis prieš fašistus ir nemaža 
skylių ore padaro. Besišvaistydamas, beprakaituoda
mas, neretai Grigaitis ir visai užsimiršta. O užsimiršęs 
pasako tokių dalykų kurie net jo sėbrams atrodo keisti. 

Atsimename gerai kaip Grigaitis be pertraukos 
bubnijo kąd Antanas Smetona buvo neteisėtas prezi
dentas. Tačiau bekapodamas fašistinius vaiduoklius, 
Grigaitis neretai pametė krypties pajutimą. Jis nuro
do kad A. Smetona galėjo sudaryti Lietuvos vyriausy
bę in exile, pasitaręs su opozicijų vadais (Nauj. nr. 43). 

Bet jei prezidentas neteisėtas tai kaip gi jo valdžia 
gali būti' teisėta? Ogi jei jis į tą valdžią priima socia
listus, ji iš neteisėtos virsta teisėtu. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

'Washingtone ir "stebisi" kaip 
Washingtonas gali pakęsti "fa* 
šistų agentus". Vilko balsf 
visur pažinsi. Minėto žurna
lo redaktoriai geriau ne Wa-
shingtoną ragintų Atlanto De
klaracijos principus pamiršti, 
bet Staliną juos atsiminti! 

šis bolševikų puolimas Lie
tuvius padrąsina, nes parodo 

Nepatinka Grigaičiui ir tautininkų priimta valdžios 
kontinuiteto sąvoka, nors prieš valstybės kontinuitetą 
jis ir nieko neišdrysta pasakyti. Tačiau jau pirmo kur
so studentas žino kad valdžia yra vienas valstybės ele
mentų. taigi jei yra valstybės tai tuo pačiu yra ir val
džios kontinuitetas. Argumentą kad valdžios kontinui
teto nėra, Grigaitis randa fakte kad jau ketvirti metai 
Lietuva neturi savo vyriausybės. Tikrovėje betgi čia 
ne laiko tarpas svarbus, o faktas kad teisė buvo smur
tu palaužta. Gali praeiti dar keturi metai ir daugiau* 
bet ir tai iš smurto teisės nesukurs. Taigi nors smur
tas šiądien dar tebesitęsia,.iš to anaiptol dar beišplau
kia kad buvus teisėta padėtis šiądien jau yra nustojus 
savo teisėtumo. Priešingai, teisėta valdžia idealia pras
me ir šiądien tebegyvuoja, t. y. turi savo kontinuitetą. 
Juk ii- pats Grigaitis toje pat vietoje pripažysta kad 
1-326 metų santvarka dar ir šiądien tebėra teisėta^ nors 

Rajoninės Konferencijos 
Septyni mieganti broliai (A. 

L. Taryba) ragina Amerikos 
Lietuviu visuomenę apie Geg. 
15 susibėgti j 12-ką rajoninių 
konferencijų ir jose dvasiniai 
apdumoti: 1) Steigiamąjį 1920 
metų Lietuvos Seimą; 2) spau
dos 1904 metais atgavimą. 

Visuomenė, be abejojimo, 
čia atsimins ką gyvi ir veiklus 
broliai New Yorko Seime nu
tarė: 

1) Išplatinti 5 milijonų, do-
larių vertes Amerikos karo 
bonų; 

2) Surinkti milijoną parašų 
po peticija Lietuvai laisvės 
reikalauti. 5 

Jei rajonini konferencijos 
prijungs buvusių (gražių) da
lykų minėjimą su gyvojo mo
mento būtinais (taip pat gra
žiais) darbais tai jos ką reiks. 
Minėti praeitį, dabar, nedir
bant nieko ateičiai butų kri
minalinis nusižengimas! 

/ / / 

J Bijo 

•Kaip Jie Mus Sušaudė* 
KAUNE 1942 metais "Žaibo" spaustuvė iš-j — Atnešk "paiką" — (kad butų patogiaUj 

spausdino Pulkininko J. Petruičio parašy- j tipą su karakuline kepure vadinsiu 'pirmuoju 
. . tą knygą: "KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ'.'. Si j tipu', to juodąjį, į Graiką panašų, vadinsit 

tuvius padrąsina, nes parodo knyga susideda iš 261 puslapiy, kuriose aiškiai j truuju tipu), pirmasis Įsakė antrajam. 
Maskvos baimę kad Lietuvos atsispindi musų tautos garbingiausių žmonių:! "Pastarasis išėjo į koridorių ir atnešė 
k l a u s i m a s ,  t i k r e n y b ė j e ,  d a r  -  -  •  •  . . .  
'amžių amžiams amžiniesiems 
(kaip Paleckis tvirtino) neiš
spręstas, kad Amerika*dar sa
vo žodžio kad Lietuva bus at-
steigta neatšaukė. 

Maskva kaukia, bet šunies 
balsas dangun neina. 

/ 1 / 

Idealisto aBndymai 
Brooklyno Vienybėje, Kleo-

fas Jurgelionis stato savo kan-

, . , . _ , Pastarasis išėjo į koridorių ir atnešė nat& 
teisininkų, gydytojų, mokslininkų, karininkų, j ^ {funked (guminė lazda, kokias policininkai 
kunigų ir bendrai savo krašto mylėtojų patrio-1 ne$į0jasj)4 |$et nežinau ar taip man atrodė, tą 
tų baisios kančios kurias jie turėjo pakęsti bol-, «futlk§' buvo daug storesnė ir ilgesnė ai 
ševikų viešpatavimo metu Lietuvoje. prastos policininkų 'funkės'. ... * 

šis rašinys Dirvai pateko per Pietų 

negti pa* 

riką, kur pastaru laiku nuvyko vienas-kitas iš 
Europos išvykęs Lietuvis ir tą Pulk, Petruičio 
knygą su savim turėjęs. 

Šios knygos autorius — Pulk. J. Petruitis 
via vienas iš tų 60,000 Lietuvių kuriuos bolše
vikų banditai, vadinami enkavedistai, areštavo, 
baisiausiomis priemonėmis kankino, badu ma-

lr šveitė man per pečius. Rodos, nuvir
tau su visa kode. Baisiai bjaurus jausmas: 
akyse pasirodė žali, raudoni, mėlyni.... spindur 
liai, per kojas, rankas ir visus kaulus kažin Tcaip 
nudiegė ir atrodė kad iš galvos smegenys ir ii 
pilvo viduriai iškrito. Po to nežinau kiek kar
tų jau gulinčiam šveitė per nugarą ir per strė-

ėmis kankino, badu ma- mj mink.štumas, o antrasis tipas tik kojom spar-
didatura SLA sekretoriaus-iž- rino, ir pagaliau vienus nužudė, o kitus lyg gj- dė ir keikė Įvairiausiais 'nacionališkais' Rusiš-
dininko vietai (jas abi vienon! vulius į skerdyklą prekiniuose vagonuose kie-
jis jungia) ir paaiškina ką Su- tai subruktus išvežė arba pėsčius iivare 1 Ru-
sivienijimo gerovei darytų. sijos -gilumą. ... 

Gyvenimas parodė kad kaip Pulk. Petruitis buvo pakliuvęs 1 mirti pa-
praktinis pinigu gaudytojas jis smerktųjų skaičių ir buvo šaudomas, bet tik 
nepavykėlis. SLA seimo sykį n^imės rlrausu lavonu priedangai! 
oficialiai "amžiams" išmestas 
Adv. Bagočius, kuris jau ke
letą metų to Susivienijimo net 
prezidentas, Jurgelionį čia ke
lissyk aplink pralenkė. Bet 
Jurgelionis turi poeto sielą ir 
literatinį inteligentiškumą. 

Gali buti, idealistas musų . 
tautiniam Susivienijimui butų į viską kas yra dora ir kulturinga. Tačiau labai 
labai naudingas, nes "prakti-1 keista kad džiaugiasi bolševikais ir tas ku-
nių žmonių" vedama organiza-j ris drysta kalbėti apie tautų laisvę, demokra-
cija dabar vykusiai centus ko-įtiją, ir t. p. 
lektuoja sergančius ir mirštan-j Kaip Pulk. -Joną Petruiti taip visą Lietuvos 
čius pagloboti, bet nei cento inteligentiją bolševikai laikė kontr-revoliucinin-

Maskvoje einąs bolševikų 
žurnalas, Karas ir Darbo Kla
sė (Kovo 7) puola Lietuvos, 

sergančiai ir (gali buti) mir
štančiai Lietuvai neduoda! 

Tačiau, sunku tikėti kad 
Latvijos ir Estijos Atstovus idealistas praktikus nugalės. ^ 

žemio juroje eventualiai prieš Anglijos- Amerikos.valią.- r ... . 
Koks žaibas iš giedro dangaus buvo Badogho vy- traukų, o nuo 139-to puslapio iki galo isti-

riausybės pripažinimas rodo ir faktas kad Amerikos, saj. 
spauda, pirmą dieną išsamiai paminėjus t% jvykj, \ * * * 
liau nutilo kaip žado netekus. • t ; 

a . , • v. .. . h- toleotQ nnva . Jugoslavijos ambasadoriaus ir karimo attache Mas-j Pulk< Petruitis savo knygos 4-me pusla-
13-6 metų santvarka dai ** sl3į.1®,?, mPtu kain ii na kvoje atsisakvmas nuo teisėtosios Jugoslavijos vyriau-į pyje rašo; .įau praėjo ne ketveri, o aštuoniolika metų kaip 31 pa- J pripažinimas komunisto Tito taip pat pabre - i  « G r u o  

naikinta ! V.  « .  .  r .  .  Iro™-. «av tn ni l-  ,  .  

kais keiksmais. Kas smūgis — vis naujas kei
ksmas: 'Mat-mat', 'sukin svn', 'brodiaga' ir vi
sa daugybė kitokių žodžių, kurie čia butų nepa
doru pakartoti. Tik pirmutinis ir gal antras, 

- —v -- . dar trečias sfnugiai buvo labai nemalonus, pas-
dėka savo nelaimės draugų lavonų priedangai ^u+(, galėję daužyti iki mirties — nieko ne-
jis ištiko gyvas". Jo stebuklingas išsigelbėji-1 Nežinau ar aš surikau kiek mušimo 
mas šiądien mums atskleidžia šiurpius vaizdus,. metu ar ne> tik žinau kad tada nieko nebegal-
kurie verčia mus rimtai pagalvoti ir save Pa~įvojau įr visiškai nebuvo man svarbu ką jie man 
klausti kokią sąžinę turi tas Lietuvis kuris šią-; cjarvs< 

dien džiaugiasi kad sovietai vėl gali buti Lietu-; "pagaliau liovėsi mušę, tik vis dar tebe-
vos valdovais! Jei tą džiaugsmą rodo koks ko- L fju gunes, norėdami vienas kitą per-
munistas tai nestebėtina, nes komunisto yra tik į paskui antrasis tipas paėmė už apyran-
tas idealas kad kitus kankinti, žudyti ir griauti mane ant kėdės.... 

"Po to pirmasis tipafc nuėmė nuo mano ran
kų apyrankius ir išėjo. Su manim liko antra
sis, kuris sėdėjo už stalo Dunkovo kėdėje far 
varteliojo mano bylos tardymo lapus. Aš ty
liai sėdėjau nieko nemąstydamas, nes buvau 
apimtas apatijos. Visas kūnas buvo nutirpęs, 
tik labai norėjau vemti ir gerti. 

"Po gero pusvalandžio*atėjo ir Dunkovas. 
— Tai ką, Petruiti, ar sakysi teisybę? 
— Aš pasakiau. Galit mušti 
"Nespėjau baigti sakinio, kai prišoko prie 

manęs Dunkovas, grąsindamas kumštimi pano
sėje, įspvręs porą sykių man į blauzdas, sušu
ko: 

— Kas tave muša? Sakyk tu, 'mat-mat. 
kas tave muša?! 

"Iš to supratau kad apie mušimą kalbėti 
negalima. Nutilau." 

* 

kais ir todėl jie buvo užsibrėžę iuos likviduoti. 
Tas aiškiai pasitvirtina Pulk. Petruičio parašy
toje knygoje — "Kaip Jie Mus Sušaudė . 

Negalėdami Pulk. J. Petruičio knygos — 
"Kaip Jie Mus Sušaudė" — perspausdinti išti
sai, iš pirmos dalies talpiname tik keletą iš 

puslapyje pulkininkas rašo: 
kuris už staio sėdėdamas by

las vartaliojo, staiga atsistojo ir, pakvietęs sy
kiu sU savim Dunkovą ir Mikulėną, išėjo. Kafli-
baryje liko tik du budeliai ir aš. Procedūra ta 

y. tautininkų režimas.—Red.) truko ir iš jos išbėgo vi
sas jos tariamai 'tautiškas', o tikrovėje fasistiškas, tu
rinys". Pirmas dalykas, bolševikų invazijos metu Lie
tuvos vyriausybėje dalyvavo jau ir opozicijos žmonės, o 
iš tautininkų tebuvo vienas Ministras Pirmininkas Mer-
kvs. Antikas ir svarbiausias dalykas yra tas kad ano-

' rr ' .*  % TrY Vi ™iaiicHnp m^nminpldu įspėjimai Suomiams kad taikytųsi su Rusais, buyo;ruo. kučilj vakarienę. Iškarto nesutikau, bet 
įlinkai su kat:slikais panailcmo soaahstinę - mazuminę -au Badogiio vyriausybės pripažinimo. Tai,jis jkaitinėj„ užsispyręs. Einant pro mišką, 
Lietuvos santvarką (geriau netvarką) pries 18 metų, ka(i Anglija-Amerika bent kol kas nėra nusista- prįe'pat geležinkelio stoties, radome bestuks- ... 
tai ji Šiądien Vistiek teoera gyva. čiusios -keisti taktikos SU Rusais, tanti lengvą automobilį ir patamsėję stovinė- į pati kaip ir aną kartą: liepė paltą nusivilkti ir 

* * * ! *" Su aukščiau minėtais svarbiais įvykiais pžsienyje janįiua kažin kokius žmones, kuriu vienas, pa- tais pačiais apyrankiais rankas surakino. Ma-
Mptruk^ta Gricaičiui ir iam ipi;asto begėdiškumo, supuola svarbus Įvykiai ir krašto viduje. Čia visus ki- stojęs maną kelią, pusbalsiu užklausė: niau kad ta pačia gumine -funke taip pat pra-

Toie nat vietoie iis'sako: ''Karui prasidėjus ta votis (t. tus įvykius nustelbiantis yra ypatingas mobilizacijos! _ Tamsta pulkininkas Petruitis? ides jie mane vanoti ir spardyti, bet laoai nu-
\ P. .. 1 . \ is ičVioo-n pagreitinimas. Prie visų šitų dalyku dar turimo pride-! Taip, — atsakiau. Įstebau kai pirmasis tipas liepė atsistoti ir pri-

ti faktą kad, kiek iš mUS pasiekiančių žinių aiškėja, la- ___ Sgsk tamsta i automobilį. Esi areštuo- eiti prie tam tikros kabyklos palei duris. Vir
bai dideli Amerikos kariuomenės transportai kaip tik. §uje |1Uvo Įtaisyti geležiniai kabliai, atrodė ne 
dabar gabenami į Angliją. Be abejo,Jie ten gabenami Automobilyje inti. čia jis, 
ne futbolui žaistįv0 jau daug rimtesniems dalykams at-jkų 1:jp0 vvrai} bet neuniformuoti. Jie tuojau Į sučiupęs mano rankas už apyrankių, tituluoda-
likti. ' . i'apkrėtė mano kišenius, jieškodami ginklo. Po|m..j: niane kalės vaiku, pakelė Į viršų ir uzkabi-

c .  ^ ̂ -  .  . .  ,  w . ,  i  •  •  _ i  _  •  _  i  l n i i l / t i  L - Q H ;  '  . . .  ,  . . .  i  •  •  1 - . . : . .  
metinio Lietuvos režimo 

T.ietuvos tautos tragedija, kurioje žuvo tūkstančiai | įelektrizuota pasaulinės politikos aimosiera ^uąi gici- reitumi| per Aiytų Kauno kryptimi, rravazia-
tauriausių Lietuvos sunų ir kurios metu mirties ange-jtu laiku gali pratrukti i gigantišką audrą, kuri didžia j vome pro pat mano ^ut^. Prašiau kad leistų 
las auiankė kuone kiekvienus Lietuvos namus; dar ir i dalimi nuspręs šio karo eigą. j pranešti namiškiams, bet neleido." 
šiądien tūkstančiai Lietuviškųjų k'ankinių tebemiršta1 

.  •  ,  •  •  r i«i  v  J ~ ^ trt io r lvocl/onf lo lėta mirtimi Sibiro tyruose, ir tai*-yra širdį draskantis^ 
tos tr aged j os aidas.' Taigi visame šitame matyti tik 
"fašistiškos voties plyšimą" gali tik besielis partinis ta-( 

natikas. O tokiu kaip tik Grigaitis ir yra. Na ir kai jo 
gimtoji žemė draskoma ir laistoma krauju, jis temato j 
fašistinius vaiduoklius ir su jais tekariauja. 

• 
TARPTAUTINES politikos oras šiądien labiau įlek-

'trintus negu bent kada anksčiau. Raudonoji armi-
ja siątematingai stumia Vokiečius iš Rusijos žemiu ir 
artėja prie eilės rytų ir pietų rvtų Europos valstybių. 
Tuo pačiu ir komunizmo Europoje klausimas pasidaro 
nepaprastai aktualus. Jeigu dar nesenai Rusai tebuvo 
jrjfjl^las Hitleriui suvaldyti ir dar savaime nesudai ė Eu-

< ropos socialinės santvarkos problemos, tai šiądien Eu
ropos socialinės santvarkos klausimas iau stovi pirmoje 
eilėje, o kaipo ginklas Hitleriui suvaldyti, Rusai besto-j 
vi antroje vietoje. Šiądien jau kiekvienas domisi ne 
tiek tuo ką po karo reikės darvti su Hitleriu, kiek tuo 
kokia bus pu-karinė Europa. Ir vieni sąmoningai, kiti 
nesąmoningai prisibijo kad tik nebūtų komunistiška. 

Greta to politiniai-socialinio klausimo šiądien išky
la ir kai kuriu valstybių gyvybės ir mirties klausimas. 
Šitokioje tra ėringoj e padėtyje šiądien yra Suomija. Iš 
vienos pusės,' Rusijos statomos Suomijai sąlygos yra to
lygios nepriklausomybės nustojimui ir Suomijos pavir
timui karo lauku tarp Vokiečių ir Rusų; iš kitos pusės, 
tu sąlv°ų atmetimas yra tolygus tęsimui kruvinos ko-
vos. Idirios šiądien nebegalima laimėti, o tik pralaimėti, 
Mačiai! Suomiai, matyti, turi vilties kibirkštėle. ka(|# 

laimėje kiek laiko, jie gali sulaukti bendros padėties pą-
kitėjimo, o tai savu ruožtu gali juos išgelbėti. | 

• * » I 

Badoglio' vyriausybės Italijoje pnpažinimas iš So
vietu Sąjungos pusės vra labai daug reiškiantis daly-
kas/ Kadangi pripažinimas buvo suteiktas be Amerikos 

Anglijos žinios, atseit, gal net prieš jų valią, tai reiš
kia kad bent šiądien Sovietų Sąjunga yra tvirtai nusi-

. . siekH įtakok Europos pietuose, taigi ir Vidar-

"TARDYMAS 8U 'FUNKE' 
40-me puslapyje Pulk. Petruitis rašo: 
"Į kambarį inėjo civilis, gerai apsirengęs, 

vidutinio ugio niūrios išvaizdos • tipas i plaukai 
juodi kaip smala, labai tamsus pailgas veidas, 
kumpa nosis — nepanašus nei į Žj dą, nei į 
Kaukazieti, gal daugiau buvo panašus į Graiką. 

"Tuojau po jo, nepasibeldęs į duris, inėjo 

rau pirmyn, nes kabyklos apačia neleido kojų 
.priartinti prie kabyklos, lokiu Oudu patsai sa
vo jiegomis be pašalinės pagalbos nuo tos ka
byklos jokiu buctu nebučiau įstengęs atsipalai
duoti. išsitiesti tiesiai ant kojų negalėjau 
turėjau pasviręs į priekį karoti ant r<tnKų • • • • 

įdėk šniūrą! — liepė antrajam tipui. 
"Kur jie įjungė tą šniūrą, nugara j juos 

stovėdamas nemačiau. Pamaniau kad jie da
bar mane pradės elektrinti, išanksto šiurpas nu
kratė, nes elektros srovės, turiu prisipažinti, 

ŠIĄDIEN LIETUYA 

Lietuvi, mano broli, Lietuvi, 
šiądien dar tu tas pats kaip ir aš ta pati, 
Bet tėviškės veidas jau ne tas, ne tas — % 
Ten šymet laukas tik skausmais išartas— 

Priešų jau numinti takeliai tėvų, 
Šuo senai nuklydęs nuo kupsto pelenų.... 
Sklypuos ant kapų prikaišiota šmėklų; 
Tai' čia, tai ten jau nėra kaimynų senų. 

Nulėkęs ten svajonėm užmerki akis, 
Savųjų veidai sopulių taip perkreipti.... 
Prie išverstų vąrtų stovint tik verkti..... 
Aušra dar taip toli, toli, gili naktis ... 

i 
Gal tau kaip «ir man kartais vaidenas: 
Žemė varpom nusėta, mėlynas dangus, 
Namas gėlių darželiu padabintas,^ 
Lankoj upelio vanduo taip tyras, švarus. 

Kai paskutinį kartą ten buvai, 
Musų Lietuva buvo laisva kaip vaikai.... 
Brolį ir marčią taip linksmus palikai — 
Tada ten dainose neskambėjo vargai. 

Šiądien tu ir aš kaip į maldą tikiu 
Kad nukryžiavota tėviškė prisikels! 
Motina ir tėvai pareis namon sykiu — 
Ir ant sukruvintos žemės vėl laisvę gers! 

. Ona Pucetai$, 

ir kitas tipas: stambaus ugio, petingas, išpur-japs,kritai negaliu pakęsti. Bet kai pakele ma-
. .  » -  •_ i  i  1 t  ni l-tęs raudonas veidas, kaip gero girtuoklio, kum

pa smaila nosis, siauros kaip meitėlio akys, ir 
šlykšti pagiežos pilna šypsena.... . * 

"Abudu tie tipai labai panašus >\ budelius 
arba Į žmogžudžius. Juos pamatęs pajutau kad 
per mano nugarą lyg kelios skruzdės viena po 

I kitos prabėgo. Instinktyviai pajutau kad čia 
j kas nors negerumu kvepia. Paskutinis kuris in-
; ėjo, atsistojo prieš mane palei duris, pirmutinis 
' prie stalo, o Razauskas su Dunkovu sėdėjo 

Už stalo. . 

no švarką ir iš kelnių ištraukė marškinius, nu
garoj pajutau kažin ką karštą, paskui labai 
skaudžiai deginanti čirškėjimą. Tuojau papli
to svilinamos odos kvapas. Dabar .supiatau 
k'-id iie kaž kokiu metaliniu daiktu mane dtgi-
na. Tik vėliau, kankinimui pasibaigus, pama
čiau kad ten buvo paprastas elektrinis prosas. 
Deyinimo skausmas kiekvienam yra supranta
mas, labai bjaurus: kenčiant reikia labai stip
riai dantis sukąsti. Deginimo operaciją kelis 
sykius kartojo, vis toj pačioj vietai ties nuga-

"Razauskas kaž ką parašė ant mažo P<>Pįe- j ^ viduriu, įvairiais žodžiais keikdami.... 
riuko ir, padavęs jį Dunkpvui, iš kambario iš- "N'KVD (teginimo ženklą nugaroje ir da*wv 
e jo. Dunkovas, perskaitęs popieriuką, atsike
li ir navaikščiojes po kambarį kreipėsi į mane: 

i! Na, Petruiti. kalbėk! 
— Kad aš nežinau ką kalbiti.... 

Ir aš nežinau ką kalbėti, bet kalbėti rei
kia. -i ' 1 

— Jųs čia pasilikit su jt^o, o a| truput} is-
eį8įu> pasakė Dunkovas paskutiniesiem dviem 
tipams ir išėjo. ' 

— Mes tave, kalės vaike, išmokinsim kaip 
reikia kalbėti! — pasakė man bjauriai šypso
damasis tipas su karakulio kepure. — Nusivilk 
paltą. Sėsk čia ant kėdės, • suglausk kojas, pa
dėk rankas ant kelių! , 

"Klusniai nusivilkau ir atsisėdau apt kė
dės kaip jie man prisakė. Nei nepastebėjau iš 
kur jis ištraukė geležinius apirankius ir sura
kino mano rankas priešakyje- . 

tebenešioju. 
"Pagaliau liovėsi deginę man nugarą, tur-

but šis nemalonus darbas jiems patiems atsi
bodo, nes aš nieko nebeatsakinėjau i jų klausi
mus, tik dantis sukandęs tylėjau ir tylėjau. 
Nors deginti ir nustojo, bet pakabinę labai il
gai laikė, ar gal man tik taip atrodė, nes taip 
baisiai apyrankiai Įsiėdė į rankų odą ir taip 
smarkiai nutirpo rankų plaštakos. bei pirštai 
kad vos' begalėjau kęsti nevartodamas. Be to, 
nepaprastai ėmė skaudėti paširdys, kadangi la
bai buvo nepatogu karoti pasvirusiam Į prieš
akį." 

65-me puslapyje 
"Nors, ir nekalčiausias žmogus, sykį Jau 

pjitekes i NKVD rankas, turi buti kaltas!" 
(Bus daugiau) 
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D I R V A  Padėkit Amerikai Laimuti 

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

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

.. (Tęsinys iš pereito nr.) 

• Pasakykit jam mano vardu, — at
sake i tai Algimantas, — kad šitas kelias 
veda tiktai i mano žemes ir i šalis kurios 
man priklauso. Ir dėlto, jeigu jis ištikro 
nori su manim santaikoje gyventi tegul 
grvžta atgal. 

— Mano valdovui kelias visur lais
vas, — a tverte dabar pasiuntinys, sekda
mas Romano paliepia, — ir jeigu nepasi
trauksi tu pats jam iš kelio tai jis tave 
prašalins. 

Algimantas iš sugauto šnipuko suži
nojo kad Romano kariuomenė t r i g u b a i !  n a i s  i r  L i e t u v i ų  i r  G u d ų .  j  
skaitlingesnė už jo. dėlto norėdamas prie- Pas Romaną buvo papratimas »skai- į 
sintis nors ant greitosios, išsiuntęs Roma- tyti laimėtoju tokią kovą kurioje jo kar-
no pasiuntinį, užkirto kelią ir padarė zo- eivių žuvo nors vienu mažiau negu jo 
matus aplinkui savo kariuomenę. Netru- priešų. Dabartinėse gadynėse, jeigu nu-
kus pasirodė ir Romanas, kuris su trenk-
smu-urmu puolė ant Algimanto, bet visas 
jo narsumas atsimušė i zomatus. I duo
tą ženklą ėmė jo kareiviai, nusėdę nuo 
žireu, zomatns ardyti. 

gulti ant Gudų iš visų pusių. Dabar Ro
manas ryžosi pasinaudoti iš likusių užpa
kalyje zomatų. Tiesa, ir dabar jo kariuo
menė buvo skaitlingesnė už Algimantiš-
kę, bet jau tai kitas dalykas. Ji buvo 
skaitlingesnė, bet jau ne trigubai. Dėlto 
davė jisai gandą trauktis atgal. 

Rimti Gudų pulkai pasuko žirgus at
gal, be t  k a i p o  p r a t ę  k a r e i v i a i ,  g r y ž o  g i n -  j  
damiesi, kaip ta meška — ir bėgo, ir to- j 
lydžio rodė dantis. Algimanto gi vyrai, | 
k a i p  v i l k a i  d r a s k ė  G u d u s ,  k u r  t i k  p a s i e - j  
kė plėšė, teriojo. Nuklojo ilgą kelią lavo-1 

stojus dešimties tūkstančių saviškių pasi
seka nužudyti dvidešimts tūkstančių sve
timų tai kalbama kad atsiekta "didžiau
sias laimėjimas". Na, tegul sair ir taip! 

Kiti Romano ka- Aš čia tiktai pridėsiu kad šitame žygėje 
reivių gynė tiktai piiniuosius nuo Algi- j Romanas nepelnė nei pergalės, nei laimė-
mantiškių, kurie kiek galėdami gynėsi pa-|jinio Gavo i kailį kaip šuo, ir sumuštas 
tts ii* gvnė zomatus. Kada Algimantas | kuitė namon. O neturėdamas kuo pasi-
patėmijo kad už pirmutinių zomatų jo į girti apie tokį žygį, neužrašė apie jį nei 
kareiviai jau ilgai neišsilaikys, užpakaly-j metraščiuose. 
je jis liepė ant greitosios pagaminti kitus, j Ką visokį brudą dar rašinėsi! 

Gudai pamatę kad jau pirmi zomatai j ^ Kaip daug tokių kailio dirbimų neuž-
beveik visai išardyti, griuvo ant Lietuvių, j rašyta! 
tie vienok, vietoje bėgti ar trauktis, ilei-

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

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

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, iš rašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakai* 
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, dideli ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 

BSSSfe'Dirvą tik už ?20° visam metlli-

(Įdėkit j laišką $2 ir įrašę pilną 1 ) 1  k  V  A  •  
savo adresą, s.gstat 1ST 6g20 Sllperior Avenue Cleveland 3, Oliio 

ves? Ji turė-— užklausė kunigaikštis. 
jo savo, sau skirtas mergas* 

— Butų ji neprisileidus, gal, ir dabar, 
bet, matai kas pasidarė: tarnaitė kuri bu
vo sode su Danuta, ta bėgdama per kiemą 
Įsidūrė koją ir įsidūrė labai bjauriai, jog 
paeiti negalėjo. Guli ji ant kiemą, o pro 
ją eina ta našlaitė. 

— Susimildama, nuvesk mane į gry
čią, — prašosi tarnaitė. 

# Na, našlaitė ir nuvedė ją į vidų ir už 
ją nunešė kunigaikštienei vandens.... 

Kol tarnaitei apžiurėjo koją* kol ap
raudojo, kol perrišo, o perrišus, kol ji iš-

de i vidu zomatu Gudu dali, puolė ant jų n.. !TTfPAC1 nnAmmrmAci Įsiūbavo atgal Į sodą, praėjo apsčiai laiko, 
tokia aitra jog Gudai turėjo šokti iš zo- DANUIOb PRAPUOLIMAS j  Kada ji atėjo į sodą, ten jau nieko nebu-
matų laukan. P šito pasinaudodami Lie-* Nuvijus Romaną, Domeika umai pfl,-ivo* Danutos, nei tos našlaitės. 
tuviai sunėrė ir naujus zomatus. ^ | si ged o Erdvilo ir metėsi jieškoti jo mūšio Taip pasakojo Ruškytė. Beveik taip 

O taip besitęsiant, laikas ėjo ir §30. j vietoje. Rado ten daug žuvusių vyrų, betjiVgįai apsakė ir'ta tarnaitė, tiktai sulyg 
Jau buvo gerai po pietų kada Gudai eme . Erdvilo-nerado. Tarp sužeistų taipgi vel-ijįs žodžių su perrišimu kojos ir jos išėji-
\ ei'ztis ir 1 antį us zomatus. Tačiau Lie-; tu įię jieškojo. mu neilgai truko 
tuviai, vietoje gintis kaip pirmuose, suse-, — Ar nepaklydo? — pamanė Radu- Menką, visai menką valandėlę! •— 
do ant žirgų ir pasuko atgal. Su klyka-;§is įr paėmęs ragą "davė ypatingą balsą, aiškinosi mergina, stengdamasi ir rankofi! 
viniai? ir šūksmais puolė Romano vyrai kuriuo jiedu girioje, būdavo, šaukia vie- parodyti tą menkumą sugaišto laiko. 
vytis bėgančius. Tiktai vieta buvo tam į nas .kitą. Tiktai giria ošė. Tiktai kiegė- Pulko vyras kuris buvo tada sargu 
neatsakoma, iš vienos pusės kelio ėjo Pa-Į jo kareivių balsai. ; 1 " ant kuoro, nematė išeinant iš pilies jokių 
jauskuldžio ?>elkės, iš kitos drėgnos Juod- j  _  Turėjo vargšu paimti Gudai! — moterišku. Tiesa, jisai matė kad koks tai 

j  nedidelio stuomens jaunas ukėsas išsive-
SO- Ar. itili/to iii'/ro -on mqiaii norlraWiitii nAf 

vėsi jos balos, klampios, beveik neišbren-1 nusprendė Domeika. 
damos. Pasiekti Lietuvius Gudai galėjo ; Bet nepasitikėdamas, dar sykį jis šo-j dė iš pilies žirgą "su maišu, perkabintu per 
tiktai iš užpakalio, bet ir tai mažai, nes jieškoti Erdvilo, pradėdamas nuo tosįkefcra. 
tie nesiskubino joti, tolydžio atsigręžda- j vietos kur matė paskutinį sykį gyvą. 

msidarė platesnis, ir vienoj ir kitoje.jo j šarvoti 'žuvusius, o Domeika vis dar giūo-; kuni£,aikgtieV1e siunči 
•iiseje pasirodė sausa «nią. Lietuviai, ;Zde Rrdv.ilo, patelkęs į pagalbą ir Radusjj® t„;.i5k 5 i kajma 
urhut pajutę pavojų, užplakė žirgus ir;įi- porą kitų jaunų vyrų. Bet viskas bu- — • — 

! • - . . , SU-
mi ir ^kainiodami Gudus. Bet- štai kelias j  rinko vyrai tuo tarpu sužeistus, spėjo pa-
pa " ' ' 

P 

pasileido bėgti. • # !vo veltu. 
— Bėga! — sušuko Romanas, kuris Kada visas Algimanto kareivių pul-j  

nei akimirkai neleido iš akių Algimanto i kas pasitraukė namon, turėjo ir šitie vy-l 
kariuomenės. . . v. pasukti žirgus ir su širdgėla išsižadėti! 

Ir tiesa, t ie bėgo smarkia risčia, bet, tuščio tolimesnio jieškojimo. Aišku buvo j 
rimtomis eiliomis. kad Erdvilas kokiu nors netiketu budui 

— Ot šuns puse! — puri jo Romanas, j  pateko į Galieo kareivių rankas. Kada j  
— Ir bėga, tartum J parodą vesdamas ka- šita žinia praplito po visą kariuomenę, j  
r i u o m e n ę ,  t a r t u m  p a t s  r e n g d a m a s i s  u ž - ! v y r a i  s u s i t a r ė  v i s i  s u s i d ė j ę  i š p i r k t i  E r d - i  
pulti! t . 'vila ir prašė Algimanto tiktai nusiųsti pa-| 

Smarkesni Gudai kareiviai, paleidę į  siuntinį pas Romaną. ' j  
šuoliu savo žirgus, pavijo Algimantiškiusį Tai buvo pirma liūdna žinia kariuo-
ir puolė ant tų, bet tie vienu kartu pasu-;menei ir Algimantui, kuris pažino ir my-
ko žirgus ir, sunaikinę nemaža Gudų. pa-, Įėjo Erdvilą. 
<ileido vytis paskui savo draugus. Pra-( Namie tačiau laukė dar antra, piktes-
retintas Gudų pulkelis turėjo luktelti pa- nė žinia. Nežinia kur ir nežinia kaip, iš 

Aš dar jam užrikau, — pasakojo 
vyras, — ar vogtą neši; o jis man: Ne, 

siunčia sergančiai 

— Ar neprapuolė koks žirgas? — tei
ravosi Algimantas. 

Tačiau į tą klausimą galėjo atsakyti 
tik žirgų užvaizda, kurio pilyje nieku bu-

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
du negalėjo rasti. Vietoje jo tada pašau- kokius paklausimus, visada įdė-
kė žirgų sargus. Iš jų vienas išpasakojo! ["t u? 3c pašto ženklelį alsą-
Irtn Irnnmof ičnvlrn fciinifrnilrštip- kymui. Tas hutfHA. kad tą dieną kuomet išnyko kunigaikštie
nė, žirgų užvaizda davė vieną žirgą naš
laitei, ir kad to žirgo nėra. 

(Bus daugiau) 

VALGUJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiiinlimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybe 
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. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

A* 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo jį turėti oato 
ruimuose. 

Reikalaukit Dirvoje 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

amos, bijodamas toliau liktis prie Algi- j Gardino pilies išnyko Danuta. 
iiantiškių. O Lietuviai tuo tarpu iš riš-j  Kada parjojęs namon Algimantas su

žinojo apie tai, jis iš susigraužimo ko iš 
proto neišėjo. 

Kaip ėmė jisai, atėjęs į save, tyrinėti 

m 
ėios perėjo į zovada. 

— Zovada! — užriko ir Romanas sa
viškiams. — Kiek žirgas iškerta! ^— Jis 
žinojo kad jeigu umai nepavys Lietuvių viską, pasirodė jog Danuta išnyko iš so-
tai jau nepavys visai. Lietuvių žirgai bu-.do. Tenai ji prigulus po medžiu pavėsy-
vo ypatingai patvarus. Į je pasiuntė tarnaitę vandens. Nuo to lai-

Bet mintis šita neliudino jo. Su lin-'ko niekas daugiau, nematė Danutos Gar-
ksmu nusišypsojimu vijosi Romanas Lie-.dine. 
tuvius. Jo galvoje kilo vienas vaizdas lin- — O kokia tai buvo tarnaitė? — tei- į 

ksmesnis už kitą. Skersai kelią ėjo upe-!ravosi Algimantas, jieškodamas mažiau-' 
lis; ties klampesniu galėjo pasisekti janiisio ženklelio, mažiausio priekabio kad ras-
pavvti ir' nors dali Algimantiškių išnai- ti žymę kelio kuriuo reikia eiti Danutos 
kinti. Nuvijus Algimantą, beginklė De- suradimui. 
tuva teks jam. Teks Sparai ir visos apv- — Matai, kilnigaiksti, — aiškino vi-
gardos pilys, kurias jisai spės paimti, kol į rėja, — ta tarnaitė kurią siuntė, buvo ne 
A l g i m a n t u i  n e p a s i s e k s  s u r i n k t i  d i d e s n ė s :  t a . . . .  
kariuomenės ir duoti atkirti. — Kokį tu čia man mutinį šneki! Pa-

Bet štai viduryje šitokių mielų apmą-jšauk tarnaitę kuri paskutinė matė Da-
stymų pašiurpo Romano plaukai. Ai* tai nutą. 
pripratus ausis, ar tai aštri akis patėmi-j — Bet ta tarnaitė tai ne ta.... — 
jo netikėtą pavojų, nežymų kitiems, ir Ro- spyrėsi kalbėti senė. 
manas, nespėjęs surikti, metėsi atgal. — Pašauk ją! 

Iš gilios ant jo kariuomenės nėrė: Esanti čia vyresnėji Ruškytė išpasa-
rimti Lietuvių pulkai. Jo priešakiniai pul- i kojo Algimantui jog paskutinė tarnaitė 
kai, netikėtai sulaikyti, rėmėsi jau su Al- kuri matė Danuta, išnyko taipgi kaip ir 
gimantiškiais.. .. Vienoj akimirkoje per- ~ 
simainė abiejų kariuomenių padėtis. Pra-

Vyrams ir Vaikinams 
ŠILTI ŽIEMINIAI DRABUŽIAI 

V Y K Ų  KWEATEKIA I  

3.95 Priešakyje susegami, coat 
s?:liu, pn.sk iru spalvų 

Two-Tone coat stilhj, pkir- 4.45 
i!nt?ų kombinacijų 
Dalinai vilnos, kit! prryaos 
viino« 'berauk. Sweat'*ri®i 
Capeskin «x)os Žakietai 9.95 
Tlanelio pamušalu 

1.95 

Vyru Užsimaunami 
Sweateriai 1.45 
Sk i r( i n cvo«e kombinacijose 

Vaikų Sweateriai 
Užsimaunami, skirtingoje 

1.95 
^pal-

1 .or, 

Merrimac Skrybėles 
Ski i - l in f t 'ose  spalvose ir 2.95 

pav ida luose  
pit.\<;Aits£jrsios ^ Oft P» A R( I. A Y BR AND » 
VYRAMS IR VAIKINAMS 

KELNĖS $3.95 
Didelis pasirinkimas kelnių vi
sokių spalvų. 3.95 

Vyru Union Siutai . . 1.50 
Stori ir ši'ti. ilgom alfai trum

pom i'ankovėm. 1.50 

Vyru Pajamas ...... 2.50 
Flannektte apsivelkamu stilių, 
visokiu bryžiu ir spalvų 2.50 
Vaikų žieminės Kepurės $1 

.su ausų apsaugotojais_ 
Vaiku Ilgos Kelnės 3.45 

Mieros 12 iki 18. 
Vyru Kojinės .... 39c 

Trumpos arba pilno ilgio vie
nodų spalvų ir marginių .'19c 

Vyrų Storos Vilnos 
Mišinio Kojinčs .. 39c 

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

sutrauktos 2.0-1 

n Y K A I  G R E E N  S T A M P S  r a  k o ž n u  p i r k i n i u .  r t Y K A I  
I IV#\I £ja ga]Jt iškeisti savo Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

r 
L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
.Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8G18 

t * 
Rubų Valymui ir Taisymui 

MERIT CLEANERS 
•'Saugi Vieta Puiduoti Savo Rubus" 

TAILORS — FURRIERS 

8324-26 Hough Ave. 

(lArfield 2020 (14) 

WINE SHOPPE 
Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS 
VERMOUTHS 

Ginprer Ale, Alus ir Maišiniai, 

10204 Superior Avenue 
G A 83S*} (10) W. II. T resell, Prop. 

•J**!" 

tę kovai Romano kareiviai be jokio ypa
tingo ganclo gindamiesi traukėsi atgal ir 
glaudėsi prie savųjų. Romano nelaimė 
buvo tame jog čia buvo platesnis sausos 
vietos plotas, kas leido Algimanto vyrams 

Danuta. 
— Kuri tai buvo? — užklausė Algi

mantas. 
— IJgi ta našlaitė kurios dar taip vi

sados nekentė tamstos motina, — atsake 
Ruškytė. 

. ~ Kaipgi Danuta prileido ją prie sa-

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- •; 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma y 
šaukite mus negu ugniagesius (t'are-monus). • 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  - P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinė pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672* 

wr 

i 

JONAS G. 
POI/rKR 

L  i  e  t u v i  8  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas • 

Dekoratorius 

495 Rast 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

STONIS TAVERN 
L I K T Į I V I Š K A  I J Ž K I O A  

f "Kur alus skanesnis** 
"Arielkėlė šiltesnė*' 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

58*1 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stori is, S,a vi n i n kas. 
W1CKLIITE, OHIO 

N. * 

'  S U P E R I O R -  '  
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA ' 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis . Helen Dunhai 
Savininkės 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems p»kiliams, 
En^aprement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

<lezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

MOLLY'S TAVERN 
DRGTIfiN, VYNAS, ALOS 

GERAS VALGIS 
Užkviečiame Lietuvius 
Atdara iki 2:30 ryto. 

7508* ST. CLAIR AVE. 

Nauji Savininkai 

V I R G I N I A  
- RESTAURANT . 

9603 ST. CLAIR AVE. 

Specialiai Pietus 
Sekmadieniais 

"Vienas iš Vore Restaurantų" 
T 
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PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS 

BALTIMORE, MD. 

. ŠIĄ SAVAITĘ Asiio Meda
lis (I laipsnio) tenka Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kuri 
Lietuvos valstybės kontinuite-
to nepripažindama, rengiasi 
minėti Lietuvos Steigiamojo 
§>eimo sukaktį — Seimo kuris 
Ikontinuitetą įsteigė ir sustip
rino! 

VIENAS Dzūkelis klausia ką 
reiškia "Lithuanian Peoples", 
kuriuo mušu bolševikų dienla-
pis save tituluoja Chicagoje? 
Atsakome: Lietuviškai tai rei
škia "Lietuviškų pyplių" dien-
lapis. 

ČIKA<34)S Vilnis vėl Staliną 
fašistu pavadino! Ji klausia: 
"O kuo išsigimė Lietuva, at
mesdama svetimas įtakas?" ir 
atsako: "Ji pasidavė ir nu
plaukė paveju su fašistine 
|taka". Kadangi ji pasidavė 
20-čiai Stalino atsiųstų divi
zijų, o Vilnis tą vadina "fašiz
mu", aišku, Maskva fašizmo 
centras. 

DIDŽIAUSIAS piktumas 
demokratiškam fašistui Grigai
čiui tai kokią teisę turi Ame
rikos Lietuvių Seimo išrinktos 
komisijos vykdinti gyveniman 
darbus Lietuvai vaduoti, ku
riuos nutarimus Pittsburgho 
konferencija! Jis neturi nei 
tiek razumo suprasti kad kas 
iiors turi nutarimus Įvykdyti, 
kitaip jie neturi vertės. 

STALINAS vis tikėjosi pa
sivyti ir pralenkti kapitalisti
nes valstybes, bet bolševikų 
Vilnis mano, jis melagis. Lat
vių Pasiuntinybė Washingto-
ne išleidus knygelę, kur Vil
nies peckeliai išskaitę buk na-
ziai Latvijoje nužudę 77 Lat
vius, o bolševikai 34,250. Vil
nis tam netiki. Mes geriau 
Stalinui tikime: jis moka pa
sivyti ir pralenkti kapitalis
tus! 

"DIDžIpSIOS KOALICIJOS 
spauda vienu voru užgulo Lie
tuvos Ministrą žadeikį už pa
sakymą New Yorko Seime kad 
"šita srovė siekia Lietuviškos 
Lietuvos". Turbut, krikdemai, 
socialistai ir sandariečiai siekia 
Rusiškos Lietuvos ? 

PEČIUS, paprastai, duoda 
šilumą. Bet Čikagos Draugas 
aprašo Lietuvį Ant. Kazlaus
ką, išradusį pečių kuris šilumą 
taupo! 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

Knygelė "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaunama 
Dirvos adm., už _25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

Kurie Lietuviai nežino sav< 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės j Dirvos agentūra 
jums bus pagelbėta U"i suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos. 

(Vietiniai prašomi kreiptia 
tik penktadieniais ir fc}šta«tie-
aiais.) 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

Cleveland. Ohio 
»• lĮn/p »)!•." "S 

The Vogt Electric 
Distributing Qtr 

Taisymo (laibas * 

N A M Ų  i T  A U T O  R A D I O  
Turim Išnuomavimui Garsiakalbiu® 

, Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 

8830 Euclid Ave. 
SW. 1434 ' (17) GL. 2564 

ATSAKYMAS LAISVĖS 
"KRIAUčIUr 

Laisvės nr. 4.1 tūlas komu
nistinis kukluksas užsidėjęs 
wKriaučiaus" kaukę kad nie
kas nepažintų, rašo korespon
denciją ir visu komunistiniu 
žiaurumu puola P. Jarą už jo 
korespondenciją tilpusią .Dirvo
je ir Vienybėje, kur buvo ap
rašyta kaip Baltimorės siuvė
jai atmetė komunistinio "dele
gato" raportą id Lietuvos gra
borių "seimo". 

Nepacitavęs nei vieno saki
nio kad parodyti kas buvo ne
teisingai parašyta, tas .gaiva
las įsipludo, įsifašistavo, isi-
kryžiokavo ir nedryso nei sa
vo vardo pasirašyti. Matomai 
bijojo kad siuvėjai pirštais jo 
neužbadytų. 

Štai jo tirada, kurią vargu 
ir jis pats suprato ką parašė. 
Cituoju žodis žodin: "Jis ten 
rašo buk tik buvo 'išgautas 
mandatas ir sveikinimas' De
mokratinių Lietuvių suvažiavi
mui, įvykusiam New Yorke-
Brooklyne. žinoma, taip gali 
rašyti tik Lietuviškas kryžio
kas P. Jaras. Pats muša gal
va' į sieną ir sako kad kitiems 
užduotas antausis." 

Dabar pacituokime kas bu
vo P. Jaro parašyta kad taip 
apsvaigino tą komunistinį ku-
kluksą. "Lietuviškai kalbanti 
Stalincai prieš pat įvyksiantį 
jų tą taip išbubnytą 'diktatori-
nį Lietuvių Rusišką suvažiavi
mą', pasinaudodami mažu at
silankiusių narių skaičium, 
įtraukė Amalgameitų Unijos 
Lietuvių skyrių į tą negarbin
gą Lietuvos graborių 'suvažia
vimą', viliugingai išgaudami 
iš skyriaus mandatą, pasiža
dėję į tą suvažiavimą vykti sa
vo kaštais. Išgavę mandatą ir 
be skyriaus žinios ir nutarimo 
pasirašę skyriaus vardu tam 
Lietuvių • graborių 'suvažiavi
mui' pasveikinimą, tikriau sa
kant Lietuvos pardavimo ak
tą, nusivežė į Brooklyną". 

Tai štai nuo ko apsvaigęs 
"kriaučius" plūstasi. 

Toliau tas gaivalas primeta 
Jarui nebuvimą tame susirin
kime kuriame komunistai vi
liugingai išgavo* "mandatą" ir 
kaipo faktą paduoda kad už 
mandato davimą buvo paduo
ta 24 balsai, o prieš tik 16 b. 
Taigi, jums ir pavyko gauti 
mandatas tik todėl kad Jaro 
tame susirinkime nebuvo. Na 
o kaip su sekančiu skyriaus su
sirinkimu kuris įvyko Sausio 5 
d. ir kuriame "delegatas" da
vė raportą iš to savo 'seimo , 
apie kurį tas Laisvės kukluk
sas moka nutylėti? Juk tame 
susirinkime narių dalyvavo nc 
40, bet daugiau kaip 100, o 
Stalincai už raporto priėmimą 
gavo tik 10 balsų, ir kodėl gi 
tie patys nariai balsavo prieš 
raporto •priėmimą kurie buvo 
balsavę už mandato davimą? 
Todėl kad šiame susirinkime 
buvo Jaras ir kiti geri Lietu
viai, kurie be pasigailėjimo 
nupešė nuo komunistų visas 
tas gražias plunksnas kuriomis 
tie Lietuvos išgamos buvo ap
sikaišę kada atėjo į skyrių 
prašyti mandato. Kada susi
rinkę unijos nariai pamatė vi
same nuogume tikrus Lietuvos 
išgamas, kurie nori ir veikia 
Lietuvą prijungti prie kruvi
nos Rusijos, Lietuvos žmones 
atiduoti į Stalino vergiją, vi
si balsavo prieš tą veidmainiš
ką "delegato" raportą ir pasa
kė, "šalin komunistai iš mūsų 
tarpo, mes nenorim jusų nei 
jusų raportų". P* P* J&ras 

APSIVYLIMAS 
AUGA 

Apkaltintas ir Tėvas 

Jau keturi SLA Apskričių 
suvažiavimai pareiškė savo ne
pasitikėjimą Amerikos Lietu
vių Tarybos stebėtinu neveik
lumu. Tą pat] padarė ir Lie-' 
tu vai Remti Draus^ Mąssa 
chusetts valstijoje. 

Amerikos Lietuvio bendra 
darbis, V. M. Klausutis, tą ne
pasitikėjimą išvelka spaudos 
aikštėn ir klausia, kodėl Tary
ba, kurion ineina rodos gabus 
Amerikos Lietuviai redakte 
riai, kunigai, organizacijų va
dai, "atrodo protiniai, politi
niai ir dvasiniai ubagiška?" 
Sako, visuomenė per pusmeti 
nuo Pittsburgho konferencijos 
nesulaukė iš Tarybos "rimtos 
politinės veiklos, iniciatyvos, ir 
vadovybės". Taryba nesiėmė 
rimto darbo ir nesukėlė Ame
rikos Lietuviuose politinio są
jūdžio. Nepavartota vieninte-
lis Amerikos Lietuvių ginklas:! 
tai plunksna informuoti Ame-, 
rikos visuomenės ir vald lios' 
viršūnes apie Lietuvių tautos 
tragingą padėtį, jos troškimus 
ir pastangas padėti diktatorius 
nugalėti. Kolonijose, laukiama 
Tarybos- direktyvų, bet jų ne
sulaukiamai 

Klausutis *©iškfa tetačtą ap
sivylimą. Dirva tačiau nuo 
pat Pittsburgho konferencijos 
dienų visuomenei nurodė kad 
taip įvyks. Pagrindinė 'di
džiųjų srovių" koalicijos esmė 
yra negalėjimas nuoširdžiai 
dirbti, nes tai ne nuoširdžių 
srovių gamtinė koalicija. 

Ta koalicija negamtinė. Ka
talikai ir sandariečiai priklau
so tautinei visuomenei, socia
listai tarptautinei. Tarp jų 
niekados negali buti nuošir
daus bendro darbo. Be to. v ' 
musų socialistai pradžioje lai
kėsi minties kad nepriklauso
ma Lietuva tėra ''imperially-į 
tų" Įrankis ir per 22 metu ar
šiai kovojo prieš viską kas tą 
nepriklausomybę stiprino.; Vil
ku staugęs, vilku stautfa. -

Katalikų visuomenė šitą pa
grindinį sveikos politikos prin
cipą privalo suprasti. O kol 
ji supras, tautinei visuomenei 
tenka 'burtis, kaip Klausutis 
pataria, savo jiegomis: "Vie-
nykimes, stokime dirbti vie
ningai be partinių vadų vado-

¥ 

SUOMIAI ATME
TĖ SOVIETŲ 

SALYGAS 

f%r Londoną paduota pra
nešimai iš Stockholmo, sulyg 
kurių Suomijos vyriausybė iš 
Helsinkiu paskelbė per radio 
jog Sovietų Rusijos paliaubų 
sąlygos yra nepriimtinos. Ar 
tas reiškia kad Suomiai visiš
kai atmeta kalbas apie karo 
nutraukimą su Rusija, ar tik 
tas sąlygas kurias Sovietai 
patiekė/ neaišku, šis praneši
mas buvo pirmas oficialis Suo-
nijos pareiškimas savo nusi

statymo linkui Sovietų reika-
avimų. 

Iš Stockholmo tfcipgi prane
šama jog Suomių vyriausybės 
Įstaigos pasiryžusios apleisti 

sostinę Helsinkį ir padaryt! 
laikina sostine kokį kitą šiau* 
rėje miestelį, jeigu reikalingą 
bus. Tas kaip tik patvirtina 
Suomiai nesirengia su Sovietai* 
tartis jų pastatytomis sąlygo
mis. 

S. Valstijų Sekretorius Hull 
Washingtone reiškia vilties 
kad dar proga Suomianfs ir So
vietams rasti karo jfcliaubų 
galimybes nepraėjus* 

i 

va (57 
U rrs A WOMAN'S WAR TOO! ji 

JOIN THE N/iVY' 

J 

Hans Max Haupt, dešinėje, 
kurio sunus buvo nubaustas 
mirtimi už Amerikos išdavys
tę virš metas atgal, dabar ta
po apkaltintas Chicagos teis
me taip pat išdavyste ir lai
komas kalėjime. ' 

AMERIKOS KARO 
LAIVYNAS BUS 

DIDŽIAUSIAS 

S. V. Karo Sekretorius 
Knox praneša kad Ameri
kos karo laivynas pastaru 
laiku pasieke apie 900 lai
vų skaičių, tarp jų pačių 
didžiųjų iki submarinų. Į 
tą skaičių neineina smul
kieji laivukai naudojami 
pakraščių sargybai. 

Pradžioje karo turėta tik 
344 laivus. 

Iki šio meto galo Ame
rikos karo laivynas išaugs 
toks didelis kad bus lygus 
visų kitų valstybių karo lai
vynams sudėjus į vieną. 

Karo laivyno galybė su
teiks galimybę Amerikai 
užimti vadovaujamą rolę 
ateities pasaulio taikoje 

vybės, savarankiškai". Kitais 
žodžiais, dirbkime Amerikoniš
kai, demokratiškai, ne fašistiš
kai, kaip negamtinė koalicija 
snaudulingai "veikia". 

MILLER ART & GIFT CO. 
ATIDARĖME GRAŽIA PARDUOTUVĘ VISOKIU 

DOVANOMS TINKAMŲ REIKMENŲ 
•* 

Gaunama visoki religiški dalykai Velykoms, kaip tai 
kryžiai ir kryželiai, šventųjų stovy lėlės, ražančiai, eta. 

Paveikslai — Veidrodžiai— Lempos — šiaip Mažmožiai 

JOHN MILLER, Savininkas 
7911 St. Ckiir Avenue ENdicoii 6513 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio - tai prašy
dami Administ. acįjos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numenu', 
bet pnžymekit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 41". Tada 
ųreitu laiku bus iums pa-
..iąaUi lub tikras HsWWWI 
kurio negpvot. 

D I R V A 
Cleveland 3, Ohio 

H E L P  E A S E  T H E  S Q U E E Z E  

RIDE FROM 

\\\v^ 
TURkK REIKALINGĄ MOKESTJ GATAVI 

1. Nueik tolyn nuo ineigos durų kad kiti turČ-
tu vietos įlipti. 

2. Buk gatavas apleisti busą ar gaivekarį jįgda 
jis pasiekia tavo išlipimo vietą. 

C L E V E L A N D  T R A N S I T  S Y S T E M  

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

„ VlšTOŠi ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINlA|. 
Paranki vieta Lietuviamsv tlžkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicatt 5025 

VYRAMS IR MOTERIMS RŪBAI 
TAIPGI REIKMENYS VAIKAMS 

Skrybėlės Moterims ir Vyrams — Moteriškos Šukutes 

Didžiausias Pasirinkimas Vaikams ir Vyrams Siutų. 
Apatiniai baltiniai ir viskas kas galima rasti geroje 

dry goods parduotuvėje. Kreipkitės čia. 

ANTON ANZLOVAR 
DRY GOODS, .MILLINERY, MEN'S FURNISHINGS 

6202 St. Clair Ave. Atdara vakarais. 

VYRAMS PAVASARIUI RŪBAI 
Geros Rūšies Vyrams ir Vaikinams Siutai 

PORTIS Skrybėlės — MANHATTAN Marškiniai 
SUPERB Kaklaraiščiai 

PILNAS PASIRINKIMAS VAIKAMS IR 
VAIKINAMS PAVASADINIU SIUTU 

Rugby 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 WEAR 62(15 St. Clair Ave. 

MOTERŲ PLAUKŲ DABINIMA* 
Mr. Amlree buvęs prie Stearns 

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

Plaukų kirpimas. Shampoo ir Finger Wave 
Atdara 9 vai. ryto — Atdara vakarais 

De Luxe Wave $2.50 
Super Maehineless arba Machine, $3.50 

Atsineškit ši skelbimą — gausit gražią dovanėlę. 

EMPRESS BEAUTY SALON 
136 Old Arcade — Euclid Level Phone SU 1563 

• LIETUVIU DĖMESIUI! 

GROŽIOS IR TVIRTOS MEDŽIAGOS LIKUČIAI 

Jųs sutaupysit daug pinigų perkant iš musų įvairių me
džiagų galus už audinyčių kainas. Gausit čia visokių 
mėgiamų audinių moterų ir vaikų rūbams siūti. (14) 

WOLFS BARGAIN STORE 
(į'JOS Superior Avenue Cleveland 

Naujai atidaryta parduotuvė. Lietuvių kaimynystėje 

UŽKVIETIMAS LIETUVIAMS 
Atidarėme naują rakandų parduotuvę ir čia galit 

susikalbėti Lietuviškai. 

NAUJI IR VARTOTI NAMŲ RAKANDAI 
Taip pat Rakandų Apdengimas ir Taisymas 

A & B FURNITURE 
7 5 1 5  S t .  C l a i r  A v e n u e  

MUlberry 1643 (ll) Cleveland 

PERFUMES « COLOGNES 

importuoti ir Vietiniai 
Visų populiarių kvapsniu 

PRANCŪZIŠKOS ir ČEKOSLOVAKIJOS BONKUTĖS 

essencijos ir gėlių aliejai 

will london — perfumer 
7008 wade park ave 

If '• 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios* 

A. Rudžio posūnis Ed valdas 
Vaiciukevičius Vasario 19 d. 
apsivedė ąu kitataute; šliubą 
ėmė šv. Povilo bažnyčioje. Jo 
motinu, Veronika, ir tėvas Ru
džiai jaunavedžiams surengė 
puotą W. Thornton salėje, sve
čių buvo daug, kaip vietinių 
taip ir iš kitų miestų.v Iš Pitts
burgho atsilankė p. Cygeliai 
su savo dukterim ir žentais; 
F. Stelmokas su šeima iš Sa
lem, Ohio, ir kiti iš Detroito. 
Jaunavedžiai nuo svečių gavo 
daug dovanų. "Medaus mėne
sį" praleisti jiedu išvažiavo į 
New Yorką. P. Rudžiai ap
vesdino paskutinį iš penkių 
savo vaikų. Visiems dalyviams 
širdingai ačiuoja. 

Pas tėvus Sebestinus buvo 
parvykęs keletui dienų pasi
svečiuoti jų vyresnysis sunus 
iš kariuomenės. Pasisvečiavęs 
ir pasimatęs su draugais jis 
gryžo tarnybon. 

Taipgi šiomis dienomis Se-
bestinų jauniausias antras su
nus išėjo kariuomenėn. Tėvai 
liko vieni. 

Iš Floridos sugryžo p. Klee-
se-Beleckienė, apsistojo prie 
savo sunaus. Kalnas. 

HARTVILLE, OHIO 

EN. 
•f 11 f ""H 

Apie šią vietą gyvena Šeši 
Lietuviai farmeriai ir Pranas 
Kidikas, buvęs Akronietis. Jis 
pavyzdingai ukininkauja, yra 
ilgametis Dirvos skaitytojas. 
Šiose dienose • jis apvaikščiojo 
savo gimtadienį, pribuvo sve
čių jį pasveikinti: jo žmonos 
sesuo p. Lekerauskienė, iš Bar-
berton, Ohio, ir kiti. Linkim 
jam ilgiausių metų. 

Kidikų vyresnysis sunus jau 
kelintas metas kaip tarnauja 
kariuomenėje, dabar, randasi 
Anglijoje. Jis rašo tėvams 
kad jam gerai sekasi. Jau-
niausis sunuę buna prie tėvų, 
ukininkauja. 

Pas p. Kidikus atsilankė Pr. 
Martinkus su dukterimis, nuo 
Ravenna, Ohio, dalyvavo jo 
gimtadienio paminėjime. 

Kidiko žmona sunegalavo, 
gydosi namie. Linkėtina jai 
pasveikti* Kalnas. 

FARSIDUODA AKRONE, O. 
VISAI PIGIAI DU NAMAI DO dvi 
šeimas, 856 ir 858 Biiiita street: 
su porčiais, furnasais. Greitam 
pai'davimui kaina žema. Klauskit 
telefonu arba rašykit: (14) 
V. DEBESIS EXpress 0417 
7605 Star Ave. Cleveland 3, Ohio 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

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

Palanges Trejos Devynerios 
Tai augalinis sutaisymas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų. žiedų, 
stklų ir žolių. Veikia į kuno orga
nus taip kad pavartojus tulą laiką 
žmogus gauna naujų jiegų ir ener
gijos. Kiekvienas kas nori buti ^ vi
sada sveikas, turėtų vartoti Trejau
ką. Tai geriausias vaistas nuo dis
pepsijos, vidurių užkietėjimo, ner
viškumo, stokos apetito, širdies py-
kimo, išpūtimo, pilvo sugedimo, ne
uralgijos, reumatizmo, kosulio, ger
klės skaudėjimo, karščiavimo, kru
po, blogo upo, bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligos. 

Kaina prisiuntimu 76c. Gau
nama pas: 
FLORAL HERB CO., Dept. 7 
Box 305 (13) CLINTON, Ind. 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas ClevelamJe 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

PASTŲ prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando/ Kas ne
turi laiko ateiti, administraei-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 

savo' adresu. 

t 1 V 
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D  T  R  V  A  • PTUKTT U. S. War Bond* 

I! CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į 
DIRVA—-6820 Superior Avenue. ENdicott .4486—Atdarą vakarais | 

VISVJ CLEVELANDO 
LIETUVIŲ SUSI

RINKIMAS 
Kovo 31, 8 vai. vak. 

LIETUVIŲ SALft.TE, 8 vai. 

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS 

Sekančio penktadienio vaka
re, Kovo 31 d., nuo 8'vai., Lie
tuviu salėje šaukiami visi vie
tos patriotiniai Liėtuviai pasi
tarimui. Ateikite katrie tik 
turit tikrą Lietuvišką kraują. 

Ateikit tie kurie esat susi
rūpinę dabartiniais musų seno
sios tėvynės Lietuvos vargais. 

Ateikit tie kurie ~ norit jai 
pagelbėti ir vėl matyti Lietu
vą laisvą! 

Ateikit tie kurie norit grei
to šio karo užbaigimo — pa
gelbėjimui savo antrajai tėvy
nei Amerikai, perkant Karo 
Bonus. 

Taigi, sunau ir dukra Lie
tuvos, Amerikos pilieti, ateik, 
stok j bendrą vieningą veiki
mą abiem mušu Tėvynėm. 

šiame svarbiame susirinki
me bus apkalbėta Karo Bonu 
Vajus, Parašų už Lietuvos lai
svę rinkimas ir kiti svarbus 
vietos Lietuvių reikalai. 

Visi ir visos — i Lietuvių 
Salę, penktadienio vakare, Ko-
vo-March 31, nuo 8 v. vakare! 

Komisija: 
J. Braazuskas, 
K. S. Karpius, 
F. Saukevičius. 

PENKIŲ MILIJONŲ BONŲ VAJUS 
IR PARAŠU RINKIMAS c-

Clevelandiečiai, Stokit į Talką —Tuojau! 

Vakarais galite pirkti Karo Bonus Siame vajuje per: 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE 

4,.; mm 
CLEVELAND 3, OtTTO PHONE: ENdicott' 4486 

DIRVOS OFISE 
6820 Superior Ave. 

Cleveland^ Lietuviai prašo-1 su 
mi stoti j talką už Lietuvos 
laisvę. Tik darbas ir pastan
gos kokias padėsime užtikrins 
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 
savo dirbtuvės bosų ir kitų vi-

MŪLIOLTO OFISE 
(>606 Superior Ave. 

Amerikiečių. Ne vien tik 
Lietuvių parašai terenkami. 

KARO BONŲ Penkių Mili
jonų Dolarių vajuje imkit da-
lyvumą pirkdami sekančius sa
vo bonus su specialiais kupo
nais, už kuriuos Amerikos Lie
tuviams teks kreditas. 

Daugybės gavot iš UI S. 
Treasury Departmento bohų 
aplikacijas, su jomis galit pir
kti bonus Serijos E, kreipian
tis į Dirvos Ofisą, Muliolio Ofi
są, Lietuvių Banką. 

M I R I M A I  Piliečiai, Pasirūpinkit 
Registracija 

SUSITVĖRĖ LIETU-
VIŲ KOMITETAS 

Olevelando Lietuviai susirū
pino vieningu veikimu, kuris 
geriausia pasitarnaus pagelbė
ti Lietuvai ir Amerikai šiais 
audringais karo laikais. 

Pteityje vieningai veikdami 
Clevelando Lietuviai yra nu
veikę puikius* didelius istori
nius darbus. Susiskaldę nieko 
negali nuveikti. 

Tautos nelaimės valandoje 
vėl Clevelando Lietuviai stoja 
į vieningą darbą. 

štai Kovo 21, Lietuvių salė
je jvvko susirinkimas, kuria
me aptarus svarbius ir buti-
nus reikalus sudaryta bendras 
Clevelando Lietuvių Komitetas 
tai vieningai veiklai vykdyti. 

Komiteto valdyba susidaro: 
J. Urbšaitis — pirmininkas, 
A. Šimkūnas — vice pirm. 
Marė Mišeikienė— sekretorė 
Y/.. Šamas — iždininkas, 
P. P. Muliolis — iždo glob. 
Aptarta pradiniai darbai ir 

nutarta surengti viešas vietos 
Lietuvių susirinkimas, o po to 
— masinis mitingas, su pra
kalbomis, j kurias bus pakvie
sta žymus svečiai kalbėtojai ir 
savi vietiniai. 

Vietos Lietuvių viešas susi
rinkimas rengiama penktadie
ni, Kovo 31, Lietuvių salėje. 

Masinis susirinkimas bus 
paskelbtas vėliau. 

Garbė ClevelandieČiams kad 
moka broliškai susitarti ir vie
ningai veikti. Rep 

GEGUŽIENĖ Ona, 62 m., nuo! Gegužės-May 9-ta netruks 
4006 W. 119 st., mirė Kovo ateiti. Tą dieną bus nomina-

15, palaidota Kovo 18, Kalva-|cijos Ohio ir Cuyahoga apskri-
rijos kapinėse. Pamaldos atsi- ties viršininkų, gubernatoriaus 
buvo naujoje parapijoje. ir kitų. 

Paliko tris sunus ir dvi duk- Kurie Lietuviai piliečiai nc-
teris. balsavo vienuose ar kituose 

j  generaliniuose rinkimuose, ne-
GURKL1S Kazys, 58 m.,' pa-1 turės teisės balsuoti. 

vienis, nuo 8909 Columbia j Taipgi negalės balsttoti tie 
ave., mirė Kovo 18, palaidotas į kurie pakeitė savo adresą ir 
22 d., Highland Park kapinė- nei s i registravo naują, gyveni-
se. Liko trys broliai, Juozas, įmo vieta. 
Stasys ir Jonas, ir sesuo Ur
šulė Petrulienė. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorų Delia 
Jakubs. 

GERAI PAVYKO 
Lietuvių Moterų Ratelio su

rengtas kortavimo vakaras Ko
vo 11 d., pp. Kančių namuose, 
gerai pavyko, pelno Amerikos 
Raudonajam Kryžiui davė $92. 

Ratelio moterys ir komisi
ja nuoširdžiai dėkoja šeiminin
kams už jų namą ir prirengi
mą, naujos parapijos klebonui 
Kun. Angelaičiui už paskolini
mą kėdžių ir staiiukų, Dirvai 
už pagarsinimą, ir visoms ir 
visiems kas tik su kuo prisi
dėjo prie šio vakarėlio pasise
kimo. 

Komisija: Marė Mišeikienė, 
Josephine Polterienė, Eva No-
rik. Marge Verbela. 

Tie privalo užsiregistruoti 
nuėję j City Hall, Room 122, 
reguliarėse registracijų dieno-

| se. 
i Neužsiregistravusieji nega
lės dalyvauti rudeni ir prezi-

! dento rinkimuose. 
! šiose nominacijose Gegužes 
9, kandidatuoja į Ohio guber-

j na tori us dabart i n is Cle vela ndo 
j Mayoras Frank J. Lausche. 

Kadangi ateis karo pabaiga 
į kada nors, ir gal gana greitai, 
• tode! reikalinga bus valstijai 
j gero gubernatoriaus, o Frank 
j J. Lausche, būdamas atsakan-
į tis miesto mayoras, bus tinka
mas ir gubernatorius. Ypač 
kad jis yra ateivių sunus, ge
rai supranta ateivių žmonių 
reikalus. 

LANKĖSI PAS TĖVUS 
Karys Vincas Debesis lankė 

savo tėvą, gaudamas paliuosa-
vimą 20 dienų. Jis tarnauja 
Eigineering Corps, New Mexi
co. 

Jam buvo parengta surprize 
pokilis; dalyvavo visa Vinco 
Debesio šeima. 

Karys išvyko atgal Kovo 21. 

TAKSŲ BILOS II AL. 10 
Cuyahoga narnų ir nejuda 

mo turto savininkai gaus real 
estate taksų bilas Balandžio 10 
dieną; taksams mokėti laikas 
nustatytas iki Gegužes- 15. 

REIKĖS DAR 15,000 
DARBININKŲ 

Iš darbo žinių surinktų 'if 
apie 270 Įvairių išdirby sči 
Clevelando srityje pasirodo jo£ 
per Sausi ir Vasari bendrai iŠ 
darbo buvo paleista 3,175 dar 
bininkai. Tačiau sako iki Ge 
gūžės 1 dienos reikalinga bu* 
i įvairius darbus bent 15,00 
darbininkų daugiau. Mat, i 
darbų bus paimta daugybė vy
rų kurie dabar dar vis nepa
imti į kariuomenę. Visi vyrai 
26 ir jaunesnių metų turės 
eiti tarnybon, nauju Preziden
to Roosevelto įsakymu. 

Ad-
pa-
ku-
bus 

DAUGIAU DUONOS 
| Nauju Valdžios Kainų 

ministracijos patvarkymu 
. didinta duonos kepalukai: 
| vie buvo 18 uncijų dabar 
! 20 unci 
bus 24 
kiek pabranginti, bet nereikš 
kad duona pabrango, nes del 
kepalukų padidinimo kaina už 
juos bus didesnė. 

NORIAI RASOSI 

Clevelande pradSta rinkimas 
parašų ant Peticijų už Lietu
vos nepriklausomybės gynimą. 

Peticija yra tiktai prašymas 
kad Prezidentas Roosevelt už
tartų Lietuvos nepriklausomy
bę nuo svetimų priešų ir kad 
primintų Rusijai pildyti savo 
su Lietuva padarytas sutar-

jtis. Amerikos Lietuviai kitką 
atlieka patys: ir dirba karo 

! dirbtuvėse, ir perka karo bo-
Į nus ir duoda savo vaikus ka
rui laimėti. 

Alckas Banys jau toli pra
lenkė kitus peticijų parašų 
rinkime, per dieną-kitą gau
damas šimtus įvairių tautų 
žmonių pasirašyti. Kitataučiai 
mielai rašosi, ir šiuo atveju, 
sako Banys, Lenkai rodo pri
jautimą Lietuvai: Amerikos 
piliečiai Lenkai neatsilieka nuo 
kitų tautų pasirašymu ant sių 

ų; o 22 uncijų kepalai; peticijų. 
uncijų. Tie kepalukai į Lietuviai galite gauti petici

jų blankas LVS centre, Dirvos 
ofise. Rinkit parašus, tai len
gviausias būdas pasidarbuoti 
del Lietuvos laisvės. 

ISSIDUODA DU ŠVIESUS KAM
BARIAI, apšildomi, su baldais, 

gražioje vietoje; vyrui kuris gerai 
dirba. Klauskit Dirvos adminis
tracijoje. EN. 4486. 

Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia Naujausios 
Moterims Grožio Patarnavimo Įstaiga 

ALVINA'S BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Ave. CEdar 2494 

Alvina Paulienė, Savininke 

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

U. S. Will Rescue Al! Victims Of 
Enemy Oppression 

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT 
WAR REFUGEE BOARD 

Washington 25, I). 

March r>, 7944 
Office of thę 
Executive Director 

Dear Mr- Karpius: 
This is to acknowledge the receipt of a copy of a re

solution adopted in New Yosk .on February 6, 1944, at 
the National Convention of Americans of Lithuanian Des
cent. 

The President, in his Executive Order of January 22, 
1944, creating the War Refugee Board, has declared it to 
be the policy of this Government to take all m'easures, 
within its power to rescue the victims of enemy oppres
sion who are in imminent danger of death, and otherwise 
/to afford such victims all possible relief and assistance 
consistent with the successful prosecution of the war. The 
purpose for which this Board was established is to effec
tuate with all possible speed the reacue and relief of such 
victims of enemy oppression. 

I assure von that every effort will be made to achieve 
these objectives. 

(Signed) 

Very truly yours, 

J. W. PEHLE 
Acting Executive Director. 

sBRVice 
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U. il. Treasury Department, 

Mr. K S. Karpius, 
League for the Liberation of Lithuania, 
6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3. Ohio. 

THE BALTIC 
TERROR 

ness from the moment they seized 
power. The Poles had an identical 
experience  of  Russ ian rule .  

The Lithuanian 
Underground Press 

The Germani have redoubled their 
efforts to f?et Lithuanian collabora
tion and force Lithuanians into the 
German army to fight on the 
Eastern Front, declaring that the 
only hope for any of the Baltic 
States is such collaboration, "that 
otherwise they will be victims of 
the bolsheviks. 

To date the Baltic peoples have 
refused to believe this, holding that 
the declarat ions  of  the  At lant ic  

Charter apply to them also. What 
will happen if the Soviet armies 
again occupy these little countries, 
that is, what will be the attitude 
of the inhabitants, may soon be 
apparent. Will they continue their 
guerilla warfare, fighting the new 
masters? And if they do, will not 
the former Soviet policy of exter
mination be put, into efcct even 
more determinedly? 

CANADA is supplying -thp wgrld 
with about $3,000,000 worth of 
indium each year .  

(Editorial, , 
Chicago Daily Tribune) 

When Hitler arul Stalin joined 
hands in the pact that started t ho 
war, Stalin was given control of 
the Baltic States. As kooii as his 
soldiers moved, in, the terror 
instituted. People who were known 
«>r thought To be hostile to Russia 
were arrested, generally in the doad 
of ni^'ht and frequently with their 
families. The men were promptly 
separated ' from their wives and 
children and sent into exile, often I 
to the remoter corners of Siberia. 
The families were also exiled and ! 
every effort has been made to pre-j 
vent them from communicating į 
witji each other or with their home- i 
land. Į 
Col Lanza is inclined to tlui.k 

the purpose of the Russians was 
not only the obvious one of depriv
ing the little countries of their na
tural leaders but also the mor.e 
subtle one of terrorizing the rest i 
of the population . . . When Rus
sia and Germany went to war the 
people rose instantly, not because 
wished to be subject to Hitler but 
because anything seemed better to 
them than the Russian tyranny. 

Needless to say, there is nothing 
in this record which should occasion 
any surprise. • The methods em
ployed by the bolsheviks in the j 
Baltic States were precisely those 
which were to be expected of tbem 
because they had used them against 
their owh people with equal harsh-

LIETUVIU SALfiJE 
Ateikit i Lietuviu salę pasi-

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

PARSIDUODA KRAUTUVfi 
1580 Lorain ave., kampinS saldai

nių, cigarų, namų darbo aiskry-
mo parduotuvė; prirodysim jog ne
ša $1000 savaitinių ineigų; 18 me
tų to paties savininko* Klauskite 
smulkmenų tarp 2 iki 3 po pietų, 
8429 Broadway. (14) 

REIKALINGA DARBININKŲ 
Reikia skubiai darbininkų 
BUSH ELM ANŲ ir 

PRESSERIŲ 
Lietuviška jstaiga 

FORMAL CLEANERS 
1194 E. 79th Street 

" # 

PARSIDUODA NAMAS 
1466 E. 68 Street tarp Superior ir 

Wade Park Ave. Šis pavienis 
namas turi krautuve priešakyje ku
ri tinka visokiam tikslui, šeši kam
bariai užpakalyje. Virtuvė, prau
sykla ir maudynė iš tiles. Klaus
kit: Telefonas: YE 5595. 

MES DUODAM IR IŠKEIKI A M .EAGLE STAMPS 

THE MAY CO. 
Nepaprastos Veriybes Kainams Keikmns 
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Sukto Rayon Pietums Setai 
54x54 colių užtiesalas su (J napkinais. Pui
kaus darbo iš geros rūšies sukto Rayon 
su naturaliu centru ir priešingų spalvų ap
vadais ?alios, mėlynos, rožinės, vyno. pil
kos ir kitų spalvų. 66"x86" C QO 
užtiesalas ir a napkinai 10.95. 

Vilnoniai Languoti Blariketai 
Didelės mieros 72x84 colių blanketai gry
nos Vilnos aiškiais langais balti su mėly
na, žalia, rožine ar cedro spalvos. Gražiai 
apauti rayon kraštais. Patogus 12.95 
4 svarjtf blanketai. Po 
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Cannon Balti Rankšluosčiai . Gčliuotos Chintz Kaldros 
Tai dideli 22x44 colių vyriško dydžio mau- Gr#ži spalvu chintz kaldros kurios dad&, 
dynei ranksiuosuai. lsdirbejų pervirsią ? .* . \ . v . . 
duoda galimybę mums turėti tų gamintu Žavetinunio ,iusų lovai. Gausiai užpildytos 
ypatingai vyrams karo laivyne. iįOę liiinkšta balta vata, ekstra šiltumui 3*98 
Parsiduoda po vešiomis naktimis. Mieros 72x84 

Dažyta Awning dryžių medžiaga ^5C Dvigubo tvirtumo "Sani-Slip" " 49c 

27 colių pločio, yardas pagalvėms apmovalai 

Prosymo lentai autiesalai, tvirto 70c 27 Colių baltintas kūdikiams 21° 
storo audimo parišalams flannellette, yardas 

The May Co. . i Baltinių Skyrius . » Ketvirtas Aukštas 
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