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VISUOMENĖS balsas, taip 
Amerikoje taip Anglijoje, pri
vertė vyriausybės galvas pasi
sakyti Atlanto čarterio tebe-
galiojimo klausimu, šie parei
škimai Lietuviams ypatingai 
svarbus, nes tik čarterio pos
mų pritaikymas sugrąžins Lie
tuvai nepriklausomybę. 

Churchill Londone paa'be.to^ 
jo ar busią visur galima At
lanto čarterio principus prak
tikoje pritaikyti. Pavyzdžiui, 
jie nebusią taikomi Vokietijai. 

Washingtone, Valstybės Se
kretorius Hull už čarteri sto
jo griežtai ir nedviprasmiai. 
Laisvės, teisingumo, lygybės 
ir noro 
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Pirkit dar Viena Karo Bona Balandžio Mėnesį! 
KARO ŽINIOS 

Kovo 29, Rusai sumušė 
Vokiečių garnizoną Niko
lajeve, ĮDrie Juodųjų juru, 

,vg,„ės! įi , prasiveržė pirmyn link 
kooperuot idealams ku-;

od?.sos- kuri . randasi 75 
riais Amerikos gyvenimas pa-
grystas, sako, turės buti pa
kloti ir tarptautinio gyvenimo 
pagrindan. Kitaip, pasa u 1 i s 
g|yš į puslaukinių gyvenimą. 

mylios atstu. 
Kovo 30, praneša apie 

bolševikų armijos perėjimą 
per Prut upę ir veržimąsi 
link Černovico, Bukovinos 
sostinės. , 

CHl.UCH.LIO abejojimams j č 
paturavojo įtakingas Londono 
Times sakydamas: "Du .toly-i .Raudonieji UŽėmė Koto-
ka, aiškiai ir neginčijama, tiks! VQg 3() jju nuQ fie_ 
rubezių nustatymui po karo.; kosiovakijos aienos. Čeko-
Pirmas tai savo apsisprendimo ę;lovakai ' 

Antras tai reikalas principas. 
rubežius sutvarkyti taip kad 
įvyktų ta 'laisvė nuo baimės' 
ir 'laisvė nuo skurdo', kas čar-
teryje bendrai gludi. Ir, kaip 
kur, pirmas dalykas turės nu-

raginami Maskvos 
radio sukilti prieš okupan
tus Vokiečius. 

I AMERIKOS LIETUVIUS PENKIŲ Ml C w 

LIJONU KARO BONU REIKALU 

Raudonoji Armija Prisiartino Rumunijos 

silenkti antram. Praeityje gal j bombardavo 
buvo gerai Europą suskaldyti į  ir kitus 
i 20 ar 30 

Italijoje, Alijantų lėktu
vai užkirto Vokiečių reik
menų privežimo linijas, ir 

Milaną, Turi-
Vokiečių val-

savivaldžiy valsty- domus Italijos miestus, 
bii], neklausančių jokio aukš-l Prie Cassino, Alijantai 
tesnio autoriteto, bet tai da-| sulaikė žeme ataką Vokie-
bar netinka su saugumu nuočių, nepajiegdami priešus 
karo ir Europos gyventojų eko-! nugalėti. Atlieka tik arti-
nomine gerove. Tai kieta.% ne-.lerijos veikimus. 
ginčijamas faktas, A*urts Lėktų vais^ viįU s4)omtfar-
kalau.Hi didolių organi z u o t ų | duota Vokietijos rniestai, 
plotų, su bendra kariuomene, ir suardyta devynios lėk-

Manau jau esale skaitę viename arba kitame laikraštyje, 
gavote ir laišką su prašvnui pirkti Karo Bonų Amerikos 

l ietuvių kreditan. šiuo savo raštu noriu paraginti tuos Ame
rikos Lietuvius- kurie dar nėra gavę šiuo reikalu paraginimo 
laiškais ir nepastebėjo apie Karo Bonę vajų spaudėje. 

Karo Eonų pirkimas vra visų Amerikos Lietuvių reikalas. 
Jeigu bent pusė Amerikos Lietuvių pirktų po vieną S25 vertės 
boną tai susidarytu apie 12—15 milijonų dolarių vertės honų. 
Todėl pažadėta sukelti siima $5,000,000 neturėtų buti sunki. 
Rutų labai gerai kad minimą sumą sukeltume laiku sH 
dideliu kaupu. 1 

New Yorko Seimas nutaręs Penkių Milijonu LITHUANIAN 
WAR BOND DRIVE išrinko Nacionalę Komisiją iš 14 nariu. 
Aplinkybės taip susidėjo kad man tenka garbė buti šios Na-
eionalės Komisijos pirmininku. Aš sutikau eiti Į šj dideli ir 
atsakominirą darbą pasitikėdamas skaitlingos Komisijos narių 
gabumams ir griežtam pasirv/imui dirbti, o taipgi pilnai pasi
tikėdamas kad Lietuvių kolonijose pirmiau sudaryti Karo Bonų 
reikalais Lietuvių Komitetai šiam garbingam darbui tie tik pri
tars bet stos i bendrą darbą. LAUKIAME. 

Vajus prasidėjo su Lietuvos Nepriklausomyhės šventt, Va
sario 16 diena, ir tęsis iki Balandžio 30 dienos. ; 

Karo, Bonų Vajaus reikalais adresuokite: 
# KATIONAI. WAR BOND COMMITTEE 

\mericans of Lithuanian Descent 

* 
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RUMANIA 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Detroit, Mich. — Fondo 
operuojama Willow Run 

I karo homberių dirbtuvė iš-
jdirba tų lėktuvų gausiais 
kiekiais — iki dabar jų pa
daryta virš 3,000. 

Lorain, Ohio. — Sustrei
kavo apie 2,800 darbininkų 
American Ship Building 
Co. dirbtuvėse, del prašali-
nimo iš darbo kelių darbi

ninkų, kurie pradėjo nesu
sipratimus anksčiau. ; 

Uždare kasykla. Clarks
burg, W. Va. — Valdžia 
įkakė uždaryti visiškai an
glies kasyklą No. 4, prie 
Shinnston, kur užmušta 16 
darbininkų ištikus sprogi-
mui Kovo 25 d. 

pastovia ekonomine santvarka, 
bendromis susisiekimo priemo
nėmis ir bendru planavimu '. 

Kitais žodžiais tariant, dide
lės valstybes turi praryti ma
žas ! • 

tuvų stotys Prancūzijoje. 
Paeifike, Amerikos bom-

beriai susprogdino 145 Ja
ponų pastatus Rabaul plo
te. Wewak uoste nuskan
dinta 19 Japonų laivų bė-

* igyje pastarų 10 dienų. 
SPĖJAMA, Roosevelt, Cfiur- Admiralty salose Japo-

chill ir Stalinas turės netru-; nai baigiami iššluoti, 
kus vėl suvažiuoti ir politinius1 Vėl buvo bombarduota 
abejojimus nuraminti, nes šiais i Wake salą, Japonų tvirto-
abejojimais Vokiečiai tikisi iš-j ve pakeliui į pačią Japoni-
vengti visų pralaimėjimo pase-į ją. 
kų. Kur du pešasi, trečias vis, šiaurės BuiTnoje, pradė-
pasinaudoja. Atlanto čarterio j ta apsupti Japonų daliniai 
principai aiškus, New York įsiveržę į tą sritį. 
Times rašo. "Abejojimus iri Bougainville saloje žuyo 
rūpestį sukelia tik tų princi- 300 Japonų bergždžiam jų 
pų taikymas atskirais atve- pasikėsinime užpulti Ame-
jais. Visuomenės spaudimu ie-1 rikiečių įrengtą oro stotį, 
gauti Churchillo ir Hullo pa-j 1944 metų kelių mėnesių 
reiškimai rodo buvimą Ameri- bėgyje Alijantai sunaikino 
koje ir Anglijoje plataus ir 227 Japonu laivus prista-
užsispyrusio noro žinoti kurstančius reikmenis jų salų 
abi vyriausybės stovi, bendrus; kariuomenei. Tuo budu ji 
principus praktiniais įtyejais j vietomis turės badu mirti, 
taikindamos". j Prie to nuskandinta apie 

. Pavyzdžiu, kur jos stovi Pa- ($0 bai'ku kuriose laivai 
baltijo valstybių likimo klau-1 traukė reikmenis ir karei-

Superior Avenue 
* i 

f 31 4 Street, 
' A .  S .  

CHURCHILLO KAL
BA APIE KARA 

Cleveland 3*, Ohio 

Newark 5, 
TREČIOKAS 

v# 
'N. J. 
Pirmininkas. 

PENKTA PASKOLA 
.BUS 16 BILIJONŲ 

Šis žemėlapis jarodo Sovie* u a n n  i <  

my n per Besarabiją Rumunijos iinKiu. 
' t ! ' 

smarkesni musiai 
Atsibuna fUibar Ukrainoje ir linkui Rumanijos bei Lenkijos. 

MASINIAI MI
TINGAI 

VĖL SUOMIŲ-RUSŲ 
- TAIKYMOSI TA 

RYBOS 

i-

Himu ? vius gabenamus Į salas. 

TAS ŪKIMAS gali buti liū
dnas. Iš Londono R. Daniellį 
New York Times, pavyzdžiui, 
rašo: "Lenkijoj, raudonoji ar 
mija, spėjama 
nijos ateidama, steigs vietinius < ,rnAn. .. . 

savo kad .įau 1^0,000 Amenkie-

Per du menesiu, skelbia 
Gen. Doolittle, komandie-
rius Amerikos 8-tos Oro 

iki Curzono ii-|Jiegos, Alijantai sunaikino 
2,100 Vokiečiu lėktuvu ir 

Londonas, Kovo 26. — 
Britų premjeras Churchill 
sakė per radio ilgą kalbą, 
padarydamas naujų prane
šimų ir paliesdamas senus 
klausimus. Svarbi jo kal
bos dalis buvo taikoma ka
ro laimėjimo reikalu. Pa
tiekė žinių kaip ruošiama
si Japonų karo laivynas 
suspausti tarp Britų lai
vyno ir Amerikos laivyno, 
sunaikinimui. 

Pranešė apie pašalinimą 
submarinų pavojaus. Ali
jantų laivynui; kad dabar 
iš Anglijos galima pasiųs
ti 1000 lėktuvų už kiek vie- ^ 
na 100 lėktuvų ką Vokie-
čiai gali prisiųsti Anglijai' 
bombarduoti. 

Pažymėjo jog Alijantų 
didžiausios pastangos karo 
vedime artėja, bet tuo tar
pu bus padarvta daug Įvai
riu "klaidinančių žygių, su-

Iš Stockholmo praneša 
kad Suomiai deda naujas 
pastangas tartis su Rusija 
karo paliauboms. Tarybas 
veda tas pats diplomatas, 
Juno K. Paasikivi, TJ. S. Iždo Departmentas, 

praneša kad sekanti Ame-M1^111.'??0 tarybose 
rikos karo paskola kuri bus savaicių pirmiau. 
penkta išeilės, apims 
000,000,000 sumą. 

SlCv Suomiai 
pirmesnes 
šiškas salvgas 

drąsiai 
Sovietu 

kuris 
keletas 

atmetė 
grobi-

Sudege 22. San Francis-j 
co. — Kovo 28. viešbučio ! 
g a i s r e  s u d e g ė  2 2  d a r b i n i n - j  
kai iš laivų statybos dar
bų. Hotelis buvo padegtas! 
pamišėlio, nakties metu. j 

Lenkai iš Londono skel-1 
b i a  k a d  n a z i a i  i š ž u d ė  b e n t  i  
500,000 žmonių, daugiausia 
Žydų, Oswecim koncentra
cijos stovykloje netoli Kro-

Balandžio 15 — Naujų 
Ineigų Raportas 

Iki Balandžio 15, keli mi
lijonai asmenų turės pa-
tiekt valdžiai numatytą sa
vo uždarbį bėgyje 1944 me
tų, nustatymui jiems Vic
tory taksų. 

maišymui pneso. 
skirta vadai ir 
gerai išlavintos 
mfcnės. 

Tam pa-
paruošta 

kariuome-

sovietus ir organizuos 
valstybinio valdymo aparatą, 
taip kaip daro kitose nuo prie
šo -išlaisvintose Rusijos srity
se. Tas pats, be abejojimo, 
bus daroma ir Pabaltijo kraš
tuose, nes (kaip Maskva tvir
tina) tie kraštai esą taip pat 
Rusijos dalys". ,, 

• 
HULL pareiškimai, tačiau, 

mus padrąsina viltimi kitokio, 
šviesesnio rytojaus. Tik ne
snauskime. Rinkime parašus 
po peticija, pirkime karo bo
nus, palaikykime santikius su 
Kongresmanais ir Senatoriais, 
aukokime pinigų New Yorko 
Seimo tikslams įgyvendinti! 

čių lakūnų buvo įsiveržę 
Vokietiją oro atiakams. 

Iš Italijos pastarti 
rių mėnesių bėgyje, 
ma. buvo išgabenta 
milijonas vyrų ir 

Lenkų divizija Rusijoje 
buvo prisaikdinta kariauti 
prieš Vokiečius, išlaisvini
mui Lenkijos, dabar kuo
met Rusai Įsiveržė Lenki
jon. Bet tai yra !  bolševikų 
kontroliuojama divizija, ir 
gal but susideda ne iš Len
kų, o kokių kalmukų, ku
rios tikslas yra padėti pa
vergti Lenkiją Maskvai. 

Tos divizijos vadas Ber-
ling pasmerkia tuos kurie 
Lenkiją valdė iki 1939 me^ 
tų " 

ketu-
sako-
bent 

moterų 
į darbus Vokietijoje. Jie 
v e r č i a m i  b a d o  a p l e i s t i  s a - j  
vo šalį ir priimti Vokiečių! 
siūlymą darbų ir' maisto. 

Kartu su milijonais kitų 
šalių sugabentų darbinin
kų jie gamina Vokiečiams 
karo reikmenis. -

Union town, Pa. — Žai
bui trenkus į dirbtuvę prie 
Fairchance, kur buvo ga
minama parakas, dirbtuvė 
susprogo. Sutrenkimas bu
vo jaučiamas per daug my
lių aj^linkui. 

Kalba 

Londonas.— Baigė strei
ką 60,000 Yonkshire ang-

1 liakasių, užtvirtindami su
tartį su kasyklų savinin
kais. Doncaster srityje dar 
tebestreikuoja 25,000 dai-
hininkų.M 

• 

l*iffsfcur»h, Pat —'Vaka
rinėje Pennsylvanijoje su
streikavo dar 2,500 darbi
ninkų plieno ir anglies dar-

vo 5 d. Vykdomojo Komi- buose. 
teto nutarimo rengti masi-j La Belle dirbtuvėje Cru-
nius mitingus Karo Bonųjcible Steel Co. del trijų su-
$5,000,000 Vajui ir petici- streikavusių sulaikė nuo 
joms už Lietuvos laisvini-! darbo 950 kitų darbininkų, 
mą rinkti, iki šiol Lietuvai j Apie 650 streikuoja Em-
Vaduoti Sąjungos centras1 erald Coal and Coke Co. 
gavo žinių apie rengiamus \ kasykloje prie Clarksville. 
masinius susirinkimus šio-; ' 

Sulyg Philadelphijoj Ko-
» d VT'lrflnmAiA Tf/nni. 

General Motors Corp., 
su gera viltimi žiūrėdama 
į ^ateitį, pasiryžus išleisti 
$500,000,000 pokarinio pe
riodo darbų praplėtimui ir 
modernizavimui savo dirb
tuvių, praneša korporacijos 
prezidentas Sloan. 

Ruošiamasi žymiai auto
mobilių gamybai. 1944 me
tų gale, sako, tinkamų va
žinėti automobilių bus tik 
22,500,000, iš kurių apie 18 
milijonų bus po.4 metus se
numo. Tuo budu, dar už 
meto laiko, ar už dviejų, 
kada karas baigsis, reika
linga bus milijonai naujų i 
automobilių. j 

General Motors užlaiko Į 
savo dirbtuvėse apie 500,-j 
000 darbininkų, ir ruošiasi 
su jais naujai gamybai po 
karo. 

se kolonijose: 
Detroite — Bal. 2. 
Pittsburgh® — Bal. 16. 
Cleveland©' — Bal. 16. 
Rengia mitingus ir kal

bėtojų prašo šios kolonijos: 
Lowell, Mass., 
Lawrence, Mass. 
Amsterdam, N. Y. 
Youngstown, Ohio. 
Massmitingą turėjo Wa-

terburv, Baltimore, Phila
delphia. 

Prakalbų reikalais rašy
kit: 

LVS CENTRAS . , -
6820 Superior Avenu®. 

Cleveland 3, Ohio. 

Kareiviu savimas 

Karo vadovybei tvirčiau 
varžant drafto įstatymus, 
bėgyje pastarų 6 mėnesių 
iš industrijų gryžo į ūkių 
darbus bent 300,000 darbi
ninkų, kur veikia gausęs-
nis paiiuosavimas nuo ka
rinės tarnybos. £. 

Išviso yra 1,689,000 ūkių 
darbininkų karo amžiaus, 
kurie palikti dirbti ukėse. 

Kitose industrijose nuo 
karinės prievolės paliuo-
suota 3,204,000 darbinin
kų, bet jų daugelis dabar 
iki 26 metų amžiai® 

.kiami į kariuomenę. ^ 
j Bendrai gi visi vyrai llri 
! 26 metų amžiaus šaukiami 

į kariuomenę, kurie dar 
buvo palikti darbuose. Pa
čių reikalingiausių tam ti
kras skaičius bus paliktas. 

Suže^as į pe%į Amerikietis 
karys m>usainville saloje kal-
be per radio nešiojamą apara-
ta, kuri Ituri užsidėjęs ant pe
čių marinų korpuro karo lau
ko korespondentas. 

i rnn 

' 
iiiilk , ;> y 

Nuo Gegužės 15 d. turės 
paduoti valdžiai savo iždo 
stovio raportus unijos ir 
kitos organizacijos kurios 
iki šiol buvo laisvos nuo 
income tax mokėjimo. 

a* 

Senatoriai Lucas iš Illinois 
(kairėje) ir Green iš Rhode 
Island, kareivių balsavimo bi-
liaus autoriai, peržiūri tą bilių 
j ieškodami susitarimo punktų. 
Kadangi šymet bus prezidento 
ir kongreso atstovų rinkimai, 
politikieriams rupi kad ir ka
reiviai esanti plačiai išsklai
dyti galėtų balsuoti. 

Surenkamos žinios apkie 
nelaimes ir sužeidimus dar
buose parodo kad nuo su
žeidimų visoje šalyje kas
dien po bent 180,000 darbi
ninkų negali dirbti. Metų 
bėgyje tas sudarc nuostolį 
54,000,000 darbininkų • pra
rastų darbo dienų. 

Tie nuostoliai yra daug 
didesni negu buna d#l dais 
bininkų streikų. 

Žinovai tikrina jog 9 is 
kiekvienų 10 nelaimių dar
buose butų išvengiama jei
gu butų prisilaikoma atsar
gume ir tvarkos. 

Iš Italijos praneša 
Vokiečiai keršydami 
dė 300 Italų, tarp jų 
žymius žmones. 

kad 
išžu-
kelis 

j 
- *  
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J 

kMs 
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MichNaujienos 

]t>ar prie Masinio Susi
rinkimo Kovo 5 d. 

Keleivio ir Naujienų kores
pondentas nurašė kad Kovo 5 
keli Smetonininkai rengė mass 
mitingą ir nieko neatsiklausę 
ant plakatų panaudojo Raudo
nojo Kryžiaus .ir Karo Perga
lės komiteto vardą. Iš to ap
rašymo galima spręsti kad ko
respondentas yra bolševikas 
ai' jų pakalikas, nes jiems kas 
rengiama Lietuvos naudai tai 
NO GOOD. Korespondentui, 
bolševikams ir jų pasekėjams 
nesvarbu kokiam tikslui pra
kalbos buvo rengiamos, jiems 
ssvarbeshi sroviniai reikalai ne
gu karo pergalė, Raudonojo 
Kryžiaus rėmimas ir Lietuvos 
laisvės gynimas. 
I 
gas rengiamas tikslu parduoti 
karo bonus, rinkti aukas 
donajam Kryžiui ir Lietuvos 

Bet Zodeiko, Pascbail, to
maitis ir kiti nenusigando jų 
protesto xir Šmeižtų, atsisakę 
nuo to komiteto vardo, plaka-į 
tų nedalino, tik vienas p. Dzi-
kas per radio paskelbė, ir pra
kalbos buvo pasekmingos, žino
mų atėjo daugiau negu kituo
se tam tikslui parengimuose, 
publika suprato kad tos pra
kalbos yra rengiamo^ geram 
tikslui, o antra Philadelphie-
čiams, ypač Richmondiečiams. 
nusibodo klausyti senų nudė
vėtų kalbėtojų ir tokių kurie 
po kišenius jieško žodžių no
rėdami ką pasakyt. žmonės 
norėjo girdėti gerų proi'esijo-
nalų kalbėtojų, tai skaitlingai 
susirinko, išpirko daug karo 
bonų, gausiai aukojo Raudona
jam Kryžiui ir nemažai suau-
kavo Lietuvos reikalams, Nors 
Richmonde per kelias savaites 
beveik kas sekmadieni buvo 

KALBĖS JULIUS SMETONA, ADV. ANTANAS OLIS iš OMcagw, Ir 
KUN. I. EOREIŠIS. Bus Rodoma Spalvuotos Filmo* a. Į. Prezi
dento Smetonos Laidotuvių; Dalyvaus Margučio Baltramiejus 

MTRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žiniom ^pie m iru,si us Lietu vnjašianii; skyriuje d v KM.; 

UŽ KURIUOS SLA 
KANDIDATUS 

BALSUOT! 

Užkvietimas Visiems 
Lietuviams 

> -\-m' 

žYMŲS SVEČIAI KAT.Baa 
DETROITE FALAIS" DŽIO 2 

m. 

Balsuojant SLA kuopos su
sirinkime pažymėkite balsavi
mo lakštus sekančiai: 

Ant Prebidento: 
W. F. Laukaitis \ 

Ant Vice Prezidento 
A. Kerševičius 

da-
ga-
na-

M. 
Ant Sekretoriaus 

J. Vinikas 

parengimai ir pardavinėta bo-1 

Kadangi buvo tas masmiliii- i  "?'• "-nliama aukos R. K„ bet į J. J 
šiose prakalbose vėl žmones j 

R ^ i pirko ir aukavo. Smetoninin
kai pasidarbavo, gerą darbą 
atliko, o ka bolševikai ir jų 

Ant Iždininko 
Bachunas 

reikalams, tai pirm to Raud. 
Kryžiaus ir Karo Pergalės ko-i P»«*ė.ia. padarė? kuo jie ga-

' li didžiuotis? nebent savo žio
plu pasielgimu ir šmeižtais. 

Ant Iždo Globėju 
Mockus x 
Maceina ' x i 

S. 
.T. 

miteto susirinkime buvo pasi
tarta ir sutikta prakalbas ren-
srti komiteto vardu, nes tas ko
mitetas tik tam tikslui ir Įs
teigtas. Visiems komiteto na
riams buvo pasii'feta praneši
mai atvykti Į tą susirinkimą. 
Komiteto pirmininkas J. Ka-
jauskas jam ž ;nomų priežasčių 
rlelei .susirin.kLnan neatvyko, 
jo vietą užėmė vice pirminin
kas K. Zodeiko; nebuvo ir J. 
Grinius, "trečia komiteto gal
va". kaip jis pat,s save vadina. 
Tas betgi nereiškia kad didu
ma komiteto narių rejal i vei
kti neatsiklausus dviejų ar tri
jų narių, nes komitetrs susi
deda iš draugijų Įgaliotų dele
gatų, ir gali rergti praKiubas 
neatsiklausus draugijų, kur ei
na pardavimas karo bonų, a*i-
kii rinkimas, Raud. ..^'ryžiui ij* 
Lietuvos reikalams. 

Komiteto narių didumu, u. 
prisilaikant, taip ir dirbo: ren
gė prakalbus; plakatai buvo 
atspausdinti komitete vardu. 

Bet komiteto pirmininkui ! 
Kavalauskui  tas  nepatiko u :  

tai kad New Yorko Seime iš 
rinktas komitetas parduoti m>: 
$5,000.000 karo bonų, 

Dr. 
Ant Dakiaro-Ivvotėjo 

S. Bie/is 

j  Korespondentas prideda kad 
Zodeiko, Paschall, ir 'žemaiti."? 
prašė kad komitetas prisidėtų 
prie Smetonininkų išvien veik
ti. Betgi to prašymo nebuvo, 
nes jie žinojo kad be komiteto 
pagalbos prakalbas surengs, o 
tik prašė visus atsilankyti į 
prakalbas pasiklausyti gerų 
kalbėtojų. 

Korespondentas savo srovi-' 
niu fanatizmu nukalba, kas 
daugiau taip pasielgsiu — rei
škia, karo laimėjimui ir Lie-, 

STREIKAS BAIGĖSI. Grey
hound pasažierinių busų tar
nautojų streikas baigėsi" ir va-'P° 
žinėjimas vėl prasidėjo tarp 
Pitts burgho ir kitų miestų. 

Streikavo apie 600 stoties 
tarnautoju ir busu šoferiu. 

ATSIRADO NAUJŲ APGA-
tuvos laisvės ir neprildausomy- VI KŲ. Pittsburghe sulaikyta 
bės tikslams panaudos komi-,tula Mrs. Dorothy Bates, 24 
teto vardą, — tas bus prašu- m. amžiaus, kuri persistatyda
lintas iš komiteto! Nieko nuo- ma save pašto atstove, lankė-
stabaus, nes baltas naudingas si po namus žmonių kurių vai 
darbas su juodu kenksmingu kai yra karinėje tarnyboje. Ji 
dnrbu nesutinka. Nereikės H'pranešė buk jų sunus prisiun-

DetroitO Lietuvių masinis 
mitingas rengiamas šį sekma
dieni, Balandžio 2, Lietuvių 
salėje, njuo 3:00 vai. po pietų. 

Salė randasi prie 25-tos ir 
Vęrnor Highway. Įžanga vi
siems nemokamai. 

Visi Detroito ir aplinkinių 
miestų Lietuviai prašomi 
Ivvauti. Mitingas baigsis 
na anksti jums sugryžti j 
mus tą vakarą. 

Ateikit išgirsti svarbių, žv-
mių kalbėtojų. Kalbas*sakys: 

Vietos klebonas Kun. L BO-
REIšTS, 

Adv. A. A. OLIS, iš Chiea-
gos. Vykdomojo Komiteto pir
mininkas, 

JULIUS SMETONA, 
vos mirusio prezidento 
iš Clevelando, 

FILMC3 parodančios Lietu
vos Prezidento A. Smetonos 
laidotuves Clevelande, ir kt. 
ir kiti geri kalbėtojai. 

Iš Chicagos atvyks Margu
čio štabo juokdarys, Baltra
miejus, kuris Detroito jieško 

visą Ameriką. Bus ir ki
tokių paįvairinimų. 

Musu tėvvnė Lietuva šiuo 
laiku pavergsta svetimų agre
sorių, Lietuvos žmonės nega'i 
kalbėti savo likimo reikalais. 

Mes Amerikos Lietuviai už
imame Lietuvių tautos likimo 
vadovybę, šioje laisvoje dalyje 

A. A. Oii-

Lietu-
sunus. 

tu 

Julius Smetona 

UŽUOJAUTA PONIAI ' 
WILKIENE1 

šiomis dienomis, per Raudo
nąjį Kryžių poni Ona Wilkie-

gyvendami. Mes privalome "ė gavo žinią iš Tauragės mie-j 

'komiteto išbraukti nei Zodei
ko, nei Paschall nei žemaičio 

lar kitų, jie patvs galės išsi-
braukti, nes galima gerus dar
bus dirbti ir be to komiteto, 
o likęs komitetas (nesakau vi
si) galės dirbti su bolševikais 
ir jų pakalikais, pamatysim ką 

; jie gero nuveiks. 
I -Nuostabu kad komiteto nir-

tė jiems savo pirktų karo bo
nų, ir ji bandė tuo budu gau fi 
tų žmonių parašus ant 1 tm U- $2000 
krų čekių, paskui tais tekiais 
iš jų banko ištraukė pinigus. 

dirbti visi Kaip vienas, kad pa-
saulvje butų atstatyta teisė ir 
kad Lietuva butų atsteigta .lai
sva ir nepriklausoma vėl. 

, V. M. 

RAUDONAJAM 
žili 

nežino- . . 
i  i i -  - i  j  i  u  -  -  i  m i n i n k a s  g r a b o n u s  K a v a l a u s -damas kokios Pbiladelphiiov . . 

kas neatskiria grudu nuo pelų. gyvuoja organizacijos. nesi- H • 
kreipė į p. Kavalauską. >et i 
tuos žmones kurie dal.'vnvo 
Seime ir kuriuos pažysta, ir 
jų prašė surengti ] traka i tas. 
Kavalausko nuomoi e ka.; k i 

tas  gal i  rengti  prakalbas,  A s  

čia bosas! Keista, graboriiL 
K a  v a l a u  s k a  s  n e s i  t a r ę s  s u  k o 

miteto nariais sušaukė draugi
jų delegatų mitingą krd pakel
ti lermą-nesantaiką +arpe ko
miteto ir  draugi jų de.egatų i ;  

pakenkti tam prakilniam r e i 

kalingam darbui ir nukryžia 
voti prakalbų rengėjus. 

Na, jiems tas dalinai p*,sU -
kė, sų bolševikų pagalba jie 
neduodami Wm. Pasc-ball-Poš-
kai nei paaiškinti, nurėkė-nu 
smerkė visą darbą. Bčt ne vi
si jiems pritarė: diduir.ft dele
gatų pasipiktino tokiu jų pa
sielgimu ir netvarkingu vedi
mu susirinkimo. Nors Zodei
ko, Paschall ir žemaitis aiški
no, kad šiam komitetui nčra 
prasižengimas bet garbė reng
ti tas prakalbas ir dirbti karo 
bonų pardavime, Raud. Kry
žiaus rėmime 4r Lietuvos gel
bėjime. Tačiau jie užsikimšo 
ausis, nenorėjo girdėti tiesos. 
Jiems tas prakilnus darbas ne
svarbu — jiems svarbu komi
teto 'ardas — vardas pas juos 
pirmo vietoj; jiems labiau ru
pi s«"<o kromelis ir sroviniai 
reikalai, o no karo reikalai, ne 
žmonių žaizdos ir kančios, nes 
iie nelfddo panaudoti tos or
ganizacijos vardą tam darbui 
kuriam, ji suorganizuota, nes 
komunistai yra jų tame klau
sime rėmėjai, jie prisidėjo prie 
lermavimo ir to komiteto na
rių plųditti© del panaudojimo 
ant plakatų, šio komiteto var
do. ' 

STREIKUOJA. Clairtone 
sustreikavo* 700 Carnegie-llli-
nois plieno dirbtuvės darbinin
kų dirbančių dirbtuvės prižiū
rėjimo ir operavimo darbą. 

Prie California, Pa., susirei-
Metiniame komiteto ir delega- kavo 1300 Jones & Lauirhlin 
tų susirinkime buvo perorga- j Corp. anglinkasyklos darbinin-
nizuotas komitetas, tai bolševi-1 kų. Streikas kilo del nepaten-
kai nepagailėjo savo tulžies, ir kinančio mokesčio motorrra-
savo spaudoje prirašė šmeižtų nams. 

Geraširdes Detroito 
vės yra susidėjusios i 
vių moterų Raudonojo 
žiaus vienetą ir sulyg 

KY-

1 -ietu-
L^etu-

Kry-
išgalės 

ir nesąmonių apie patį pirmi
ninką, o pirmininkas J. Kava-
lauskas komunistėlių prašė iš
rinkti korespondentus ir dau
giau parašyti šmeižtų. Kur 
logika? Negerai kad susirinki- kų. 
muose Įvyksta nepageidaujamų 
diskusijų ir tas viskas skeloia-
ma laikraščiuose. 

Tas korespondentas negalėto 
nieko geresnio parašyt, tik iš
kraipyt faktus ir žmones ap
šmeižt. Tokiems lengvai gali
ma parodyti kokius darbus jų 
nekenčiami Smetonininkai 
ro ir padaro: jų darbai čia sto
vi aukštai, o tų išrūgų darbe
liai visai nusmukę. 

SmetonminUas. 

Duųuesne dirbtuvėse Carne-
gie-lllinois plieno korporacijos 
buvo sustreikavę 54 sandelio 
darbininkai, del jų turėjo nu
stoti dirbę 6500 kitų darbir.in-

Streikas baigėsi. 

• LAUKINIAI arkliai Gc'ji 
tyruose, Azijoje, yra tik ketu
rių pėdų aukščio. Tai panagus? 
i Lietuvos "žemaitukus". 

visą laiką tai organizad'ai 
darbuojasi, ypatingai atėjus R. 
K. vajui, šiame vajuje darbi
ninkių turėjom mažai, tik sep
tynias moteris, bet sumą pini
gų sukėlėme didžiausią kokią 
iki šiolei esame padarę. Tas 
atsiekta dėka šio maio būre
lio moterų, kurios paskirai su
rinko po sekančią sumą: 
Ona Wilkiene $667.">0 
Jieva Mickevičienė, 459.00 
Mrs. Feliomina Warner 176.50 
Mrs. T. Strazdin 9 3.50 
Mrs. J. Juodwalkienf? 62. -U 
Mrs. Eng. Molienė -1).00 
V. Motuden" 1U5.00 
Iš Unito i do 475.C0 

Viso pinigų surinkta ir pri-

daug del Lietuvos dai'.uojasi, 
tai iš pavydo ar ko kito. ji; 
mėgins pamėgdžioti. Pasir/.'ę 
imtis visokių priemonių : avo 
tuščią gai'ję išlaikyti, kaip 
nors merdėjančią larybą \r> 
vardu "Lietuvai nei Ccnta" ai 
gaivinti. Kaieis!-. 

duota Amerikos Raudonajam 
Kryžiui $2155.50. 

Širdingas ačiu dai'bščkins 
bendradarbėms, aukotojams, o 
ypatingai Detroito Liet. Mome
nt Kin'.ui, kuris per įr.us'i vi -
netą R. K. aukavo $10 . 

Ve ra Mot u'deni' 
Lietuvių Moterų R. k. 

Skyriaus pirminin.tė. 

sto kad jos mylimi motinėlė. 
Juzė Stirbienė yra mirus Lie
pos 29,  1943 m. i  

Šioje p. WilkienSs nuliūdi
mo valandoje, mes: Reporteris j 
ir Raudonojo Kryžiaus darbuo- 1 

tojos reiškiame jai gilios užu o- (  

jautos. 
Poni Wilkiene darbuodamasi 

Raudonajam Kryžiui, sako, į 
jautė ką tokio nepaprasto ir 
su dideliu pasišventintu dirbo, 
surinko netoli septynis šimtus 
dolarių, ir kartu per paties R. 
K. tarpininkystę gavo tą liūd
ną bet lauktą žinią, apie sa
vo motinos mirtį. Tai lyg at
silyginimas už jos nuoširdų 
darbą. 

Velionė Stirtienė mirė su-: 
laukus senatvės; užaugino 12 
sunu ir dukterų, iš kurių dar 

'  _  .  .  .  *  .  1  V C J 1 V  N I V ' V U T  

gyvi yra ir daug anūkų. J°s  ];AčKYS Kazys, 51 
du sunai, Pranas ir Vincas 
Stirbiai, laisvoje Lietuvoje, 
buvo praktikuojanti advoka
tai, kiti šeimos nariai turi ki
tokius mokslo cenzus; taip sa
kant, Stirbių šeima susipratu
siu Lietuvių inteligentų šeima. 
Todėl užėjus ant Lietuvos Ru
siškam raudonajam tvanui, 
Adv. Pranas Stirbis pabėgo į 

J KOMMAČIENĖ Marg., 27 
| mirė Vas, 2, Plains, Pą, 

j BARAUSKIENĖ Monika, mire 
! Vas. m., Shenandoah, Pa/ 

i KĄyLIŲj^ Jonas, 64 m,, mirė 
i fftš. 10, Pittsburgh, Pa. 

i KAĖL!KAS Juozas F., mirė 
į Vas. 19, Larksville, Pa. 
i SPARIENĖ Elzbieta, mire 19 
i Vasario, Pittston, Pa. 
i JUNEVIČIENĖ Marė, mirė 16 

Vasario, Swoyersville, Fa. 
DEGUTIS Mykolas, miršl Vąs. 

1 16, Exeter, Pa. 
j ŽIDONIS Kazys, MIL# Vas. 16; 

Hanover, Pa. 
ALIŠAUSKAS Jurgis, mirė 19 

Vas., Wilkes-Barre, Pa. 
AROšIUS Jonas, mirS Vas. 13, 

W. Pittston, Pa. 
KRIZANAUSKIENĖ Ona, mi

rė Vas. J6, Pittsburgh, Pa. 
VITKUS Motiejus, pusamžis, 

mirė Vasario 22, Chieagoj. 
(Tauragės ap., Kvėdarnos p. 
Luomos k.) Amerikoj išgy
veno 32 metus. 

BALSEVIČIUS Juozns, pusam
žis, mirė Vas. 19, Chieagoj. 
(Panev. ap., Ulonių k.) 

PRANSKUS Izidorius, pusam
žis, mirė Vas. 15, Chieagoj. 
(Raseinių p.) 

STASAITIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Vasario 17, Chieagoj. 
(Raseinių ap., Šimkaičių k.) 

MAŽEIKA Juozas, seno amž., 
mirė Vas. 17, Chieagoj. (Pa
pilio p., Stakunų k.) Ame
rikoj išgy\eno 42 metus.> 

K AR ASE V Ičl US Pranas, pus
amžis, mirė Vas. 21. Chiea
goj. (Marijamp. ap. ir par.. 
Tarpučių k.) Amtrikoj iš
gyveno 35 m. 

GRINIUS Tadas, 53 m., mirė 
Vas. m., Milwaukee, Wis. 

SAVICKIENĖ Viktorija, mip 
Vas. m., Shenandoah, Plav 

URBONAS Tarnas,, mirU Vas. 
m.. Lost Creek, Pa. 

ALEKEVIČ1US Juozas. 75 m., 
mirė Vas. 21, Athol, Mass. 

ZELIONIUTK Ona '(Sesuo M. 
Beata), mirė Vas. 29, Det
roit. Mich. Girnių Pa. valst. 

GEVATLAITSKIENĖ Marė, 
mirė Vas. 25, Luzerne. Pa. 

STRIOPAS Pranas, mirė Sau
sio 27, Georgetown, 'III. 

N ADZ1NSKIS Vladas, pusam
žis. mirė Vas. 27, Chieagoj. 

ALEKNA Kazys, 61 m., mirė 
Vas. 28, Chieagoj. (žemai
čių Kalvarijos p.), Amerikoj 
išgyveno 32 metus. 

m 
Gruodžio m., Buenos 
Argentinoj. (Biržų par.) 

MURAUSKIENĖ 
te) Uršulė, 45 m., mirė Spa
lių 19, Buenos Aires, Argen
tinoj. (Vilkav. ap., Bartni-
ku v., Pašeimenių k.) 

AR.BAČAUSKAS Jurgis, 22m. 
mirė Gruod. m., Avellaneda. 
Argentinoj. 

LAŽINKA Petrfts, nTirė Spalių 
2, Tafi Viejo, Argentinoje. 
(Vilniaus ap., Navikų km,)' 

t  Argentinoj išgyveno 16 ni. 
AKELAITIS Vincas, 22 motį, 

mirė Spalių 12, Buenos Ai
res, Argentinoj, kur buvo ir 
gimęs. 

MISIŪNIENĖ Veronika (štu 
laitė), 36 m., mirė Lapk. 29, 
Buenos Aires, Argentinoje. 
(Raseinių ap.. Raudonas p. 
Vensloviškių 1^.) 

KARPAVIčIENĖ Jieva, mirė 
Vas. 18, New Haven, Conn. 

RAKAUSKIENĖ Emilija, 36 
m., mirė Lapk. 12, Buenos 
Aires, Argentinoj. (Trakų 
ap., Semeliškių par.) 

KASMAUSKAS Juozas, 43 31. 
mirė Kovo 6, Chieagoj. (Kal
tinėnų p., Tauragės ap., G^d-
miniškės k.) Amerikoj išgy
veno 31 metus. 

BAGDONAS Dominikas, 35 
m., mirė Kovo 4, Chicago's 
kur buvo ir gimęs. 

LEMEžIS Alfonsas (kareivis) 
mirė Kovo 4, South Boston, 
Mass. 

POVILAITIENĖ Rožė, mirė 
Kovo m., Mahanoy City, Pa. 

ČEPAITIS Pranas, 68 m., mi
rė Vas 5, Millinocket, Mc. 
(Šiaulių ap., Kurtuvėnų p., 
Gervenų K.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

AITUTIS Juozas, mirš Vasa
rio 12, Cambridge, Mass. 

DAUGIRDAS Mykolas, pusam
žis, mirė Kovo 3, Chieagoj. 
(Alytaus aps., Kriokalaukio 
p., Luklingenių k.) Ameri
koj išgyveno 31 m. 

GRIGARAVIČIUS Jonas, 53 
mirė Kovo m., Roekford, III. 

ENČERIS Bronius, 19 metų, 
mirė Vas. 29, Chieagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

VAISIN Marė (Tamošiūnaitė) 
60 m., mirė Vas. 20, Los An
geles, Cal. (Panev. ap., Ma-
žemių k.) 

GLOBIENĖ Barbora (Ramoš
kaitė), pusamžė, mirė Vas. 
25, Chieagoj. (Kauno aps.) 
Amerikoj išgyveno -10 *m. 

GRAMONTIENĖ (Treinauskai-
tė) Karalina, seno am., mi
rė Vas. 27, Chieagoj. (Rim-
šių p., Trakniškių ki);- • 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI l'AI FACVINSITK SAL1 

—ŠIUO MODKUNlšKl' ŠVKLMU 
HUDU 

aKII ' . III.-* f idutiu . I 7 K I . l i- J N . J J I -

J.-iriio's I).  v< ikli"s.  ričr» «.ner-
Įfiįon—prtkhĮ;v:nsi-lc situ šiuo itiocl4-rHit*ku 

AireS, h.tdu krimitykile Fr^NA.MINT. Si «ki»-
11' 11 ..;;i kr.ipiMonitt %viflurius ' 

- Švelniai ir l ikrtii  Mi.'i joii.ii  /.niniiut » 
(Šarkauskai- FI-.F.N-AMI\T.  Tik P«krmi.iykile Ft.l.N A-

MINI i-inanl uulli,  luiudukilf- likt.ti  |>ftKi«l 
n.irodymus ant pakel: '».  Sekantį rylJi inn 
i onus pjilen'ivininias jums pauciht:* vrl  jau 
slis puikiai.  

mire 

Vokietija: dabar randasi Tau-: 
ragėje; i>et Adv. Vincas Stir-
bis, ar nesuspėjo, ar pasitikę- jj 
io bolševikais, nelaimei, dabar JJ 

(J A Iv U !# A US U Iii N K—.aisn uola Laidotu v i u l)i re k 1 < frf > 

VE 1MA1 l.'GON 1AMS PERVEŽTI. 

BELLA C: J A K I  HS 
ir gal jau 

LIETUVAI MEKO 

Gal but dvidešimčiai metų 
paminėti, prieš kelis mėnesius 
a/gal Philadelp'nijoje sudaryta 
taip vadinamos Tarybos kuopa 
po vadovyste anais laikais gar- ? 
sen.'bės ' Lietuvai nei Cento". 
Buvovmanyta kad po tuo obal-
siu atįrimus Pittsburghe mai-
šali<mė \galės pasiputus gvvuo-1 

ti, nes nieko nereikės duoti. 
Bet čiaNne Chicaga. išėjo at-. 

bulai: tas "Lietuvai Nieko" ta-, 
\ 

rybos skyrias po trumpo laiko! 
išnyko kaip Grigo bitės, ir tik 
du mandruoliai teliko; vienas: 
sako. daug kalbėsiu ir nieko' 
neduosiu, o antras sako, aš ta-! 
ve, daktare, šimtu nuošimčių 
pareisiu. 

Bet kai dvynukai pamatė 
kad kiti g^ri Lietuviai labai 

Rangžuvių Spiečius Hmesta.V i KTČ nf4 

randasi ištremtas 
ne.'ivvas, Sibire,. ^ 

Ponios Wilkiene?, apart su- ji 
r.iinėtų brolių-advokatų, vienas ; į 
broli." gyvena tivi^kėje, sesuo J] 
Zosė Eis.rantienė ir sesuo Ju- į įl 
-'ė Grigienė gyvena Lietuvoje | 1 
ir brolis Stasys Amerikoje, I T 
13 gyvena p. Vilkienes pusse-| j 

RKiKAl.lį 
Kambariai piisarvo.iinmi teiti/i; ina ii;mul.»ti> nemi)T:;ui:ai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
<i«2l i.DNA AVKMJE . E.VdlcotJ l<lUt 

-.c-rė, poni Patricija Uvi^kionė. j 
Velionė Juzė .StirUenS tuii: 

ilsėtis rangiai šaltoje I. iutUvcs) 
žinidJje.' Jos norai >k-iwpy.i| 
vaikams siekti mokslo ir jjc-l 
.'csnio gyvenimo rci?kiari ir! 
antroj kaitoje. šU'i jjonu ^i'-| 
šu du sunųs aukštą, i 
noksią, vienas £3clinira-;, an-
raa medicinos daktarą?, jis 
lai ar randasi Did3* cv io įa" 
iy' jje. It2-)jrte i'. 

Pie i u C'ar»/!i.?:a \ai. 
mus juodųjų bang/ųvių, 

jjiH-cir liii .1-ii'ii:; 
kurių Vi id unTas yra 

•jpje-
nuo O 

pėdų ilgio ir Vidutiniai'Jos"'-kiekviena sv'eria po'7fi0~«varu. 
Jas «.r.ži«irinėia I.(^ui. K l ,.ott i< TT. S. pu kraulio į«rg»'boš.-

I'žsirašykit AntCrikov 
"METUVIŲ NAUJiENAS" 

Mi jnosinis žurnalas, 28 puslapi 
paveiksluotas ir daug skelbimu 
Kuiną r>0c metams. Adresu* 

Lietuviu Naujienos 
332 N, (ith St. i'liiUiUcl|>liia |'a 

iM'H 
Su! 

P. J. K KR SIS 
Sorf M* l»>r Ulfl«. 

•d'isn ii«;i ri-n\'A.s: M,\h,  r; 

!«i v:: • r • f.'i • r,i i •1 u . ivs'c ni'lim 
, '.' .M: "FT H Iv - J,« LLLF' tll4 ĮS.ii 

itl'i- 'ti.- .1 i <i lit t - ' 

.  ar K MVM K AI 
' ... ,»r .VT.M»T • -».w. 

•'MHMIiflfjmn |"!| 'M 'U M | I J I R U I ! U I 1 ! L ' " , , V ! L ! N I ! L ' »  ' H  
Vietoje A 

r tl 1ldl» 
Nirtpjcje 

ik ode m as A. 
Lainnuotus La'dctuviu Direktąrf|5 

IJAL/.AMUf>T(>JAS 
Irilpsoninii* ;Įyirrbn'i"* H^olaine v iduti 

Naujoj, moderniniai ire;j^o"i n70|avioj vietoj 
«20S?-'(M SUPEHIOli AVt. IIEnderson 

^ era 
9291 



TWnl meilė I sietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A ,  L I E T U V A  Laisvę Pažinę *•» 

Jungo Nevffkstmt 

Jau visi Gausit Knygą "Timeless Lithuania" 
Svarbu kad knyga butų išplatinta DABAR! Užsakykit ją Velykoms 
Dovanų — kaina su prisiuntimu tiktai $3.00 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

šiuomi dar kartą pranešame tinais atvejais tos knygos bu-
knygos "Timeless Lithuania" 
prenumeratoriams kurie gero
kai rugoja del knygos negavi
mo, kad knygos negavimas pa
eina ne iš LVS centro valdy
bos pusės, bet iš spaustuves ir 
knygrišyklos Chicagoje kaltes. 
Ten mūsų knygos darbas ne
baigiamas kaip sutarta ir ne
gauname knygų pakankamai 
kaci galėtume Lietuvius prenu
meratorius patenkinti. 

Mes įvertiname prenumera
torių supratimą reikalo ir pri
sidėjimą su didesnėmis sumo
mis knygą paremti negu kny
gos nustatyta pardavimo kai
na. Jūsų pasišventimu ir te
buvo galima "Timeless Lithua 
nia" išleisti. Bet jums lyg t.v 
eia knygos teks gauti paskiau 
negu ją gaus Amerikos žymie
ji žmonės. Bet prašome jusų 
ir toliau pasišvęsti, dabar jau 
tik pakęsti savaitę-kitą, ir jū
sų knyga ar knygos bus pri
siųstos. 

Knygų mums iš Chicagos 
prisiunčia tik po porą-tris širti-
tuft kas savaitę. Kaip tik pra
dėjome knygas gauti, pačias 
pirmutines nusivežėme j Ame
rikos Lietuvių Seimą, parodyti 
visuomenės veikėjams ir atsto
vams kad knygos tikrai gata
vos. Tada jų gavome tik 200. 
Seime daugelis- nusipirko tų 
knygų, taip jos pasirodė "svie-

vo matomos vienoje ar kito
je kolonijoje, kur buvo kokios 
specialės pramogos. Ten vėl 
galėjo nusipirkti kas norėjo, 
bet prenumeratoriai vis negau
na ir iki šiolei. (Vos trijose 
kolonijose gavo prenumerato
riai, del specialių ten rengtų 
įvykių. Knygos nėra dar ga
vę paties Clevelando prenume
ratoriai, tas parodo kad nie
kam nepataikaujama.) 

Svarbiausia, kaip tik knygų 
gavom, siuntėm ir siuntėm as
menims ir jstaigoms kurioms 
ši knyga buvo taikoma: Ame
rikos Vyriausybės nariams nuo 
paties Prezidento pradedant ir 
baigiant Kongreso atstovais; 
visų svetimų valstybių amba
sadoriams ir atstovams Wa-
shingtone; Amerikos laikraš
čių ir žurnalų redakcijoms ir 
žymiems rašytojams; univer
sitetų skaitykloms ir tt. 

šiems jau galutinai baigta 
knygos siuntinėjimas, ir nuo 
šios savaitės prasideda siunti
nėjimas patiems Lietuviams 
prenumeratoriams ir tiems ku
rie yra po daugiau egzemplio
rių užsisakę vėliau. 

Knygelė su aukoto j ų-prenu-
meratorių vardais bus prisių
sta aukotojams paskirai, nes 

SVARBI PASTABA 

Atminkit, gerieji Lietuviai, 
kad šios knygos tikslas yra ne 
kad jus Lietuviai sau po vie
ną nusipirktumėt ir tuomi pa
sibaigtų visas reikalas. 

Svarbu kad jus, be tos k$ 
laikysit savo namuose, pirktu
mėt ir padovanotumet žymiems 
savo miesto, savo apskrities, 
savo valstijos valdžios vadams 
ir visuomenės veikėjams, kole
gijoms, miesto skaitykloms ir 
šiaip visokioms viešoms įstai
goms kaip City Clubs, Union 
Clubs, Chamber of Commerce, 
ir tt. ir tt. 

Svarbu taipgi kad "Timeless 
Lithuania" patektų tiems as
menims ir įstaigoms DABAR, 
tuoj pat, šiomis dienomis, ne 
vasarą, ne ateinantį rudenį! 

Tik taip šios knygos tikslas 
bus atsiektas. 

Siųskit savo užsakymsu da
bar, ir gausit knygas kaip tik 
spėsim jas paruošti išsiunti
mui. Daugiau jau ilgų lauki
mų nebus, šią savaitę ir kitą 
tikime visų prenumeratorių 
knygas išsiųsti. 

Kurie per klaidą negautumet 
tokio knygų skaičiaus kiek ti
kėjotės, rašydami į centrą pa-
žymėkit kiek jusų buvo pini
gų siųsta, kiek knygų gavot, 
kiek dar jums priklauso. Ra
šykit trumpai ir aiškiai, ir ne
užmirškit įrašyti laiške savo 
pilno adreso. 

Knygas dovanoti miesto val
dininkams ir kitiems gali ne 

S>kubiai Rinkime Milijoną Parašų! 
RUSAMS ARTĖJANT Į LIETUVĄ, 

METAS MUMS IMTIS DARBO! 

Peticijų galite gauti rašydami j: 

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

Peticija, kurią išleidžia j 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. 

vardus spausdinti į pačią kny-,tik pavieniai asmenys bet ir 
gą nepatarė žymus musų vei-j draugijos, klubai. Padovano-
kėjai, del to kad knyga skirtai jant gali knygoje įrašyti kas 

te". Bet nuo to laiko tik išim-1 platinti tarp Amerikonų. dovanoja. 

Aukos Amerikos Liet. Seimui, 
KITI AUKAVO — PRISIDĖK 

IR TAMSTA! 

t • —— . 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

IS DETROIT HT MICHIGAN 

Adv. Joseph P. Uvick 
Juozas Tamošiūnas 
Juozas ir Albina Ambrose 
Vyt. Markuzas už knygas 
Dr. J. Jonikaitis 
Ambrozius Kižis 
Dr. ir Mrs. J. J. Sinis 
Juozas Dusi s 
Antanas Kakanauskas 
H. Kapres 
Jonas Laurinaitis 
Vyt. Markuzas 
Povilas Molis 
Jonas Usoris 
ALT Sandaros 29 kuopa 
J. Overaitis 
Nežinomas Lietuvis 
Dr. J. C. Peters 
Dr. J. Jonikaitis 
Dr. Eugenija Gurskis^ 
Juozas Smailis 
M. Smailienė! 
Ona AksomaiUs 
Mag. Gravis .;A'; . 
Juozas Ambro|e; 

Albina Ambrose 
Jonas Detroit 
H. Kapres 
Pranas KarpfcK* 
Ambrozius Kižis 
Vyt. Markuzas 
Aug. Rinkimas 
Dr. J. J. Sims 
Mrs. M. Sims 
Mrs. H. Kiudalas, Detroit, Mich. 
Juozas Majauskas, Detroit, Mich. 

J. Kripas, Ann Arbor N 15.00 
Juozas ir Malvina Smailiai, Hamtramck... 15.00 
Jonas ir Elzbieta Valukai, Van Dyke, Mich. 5.00 
Feliksas V. žukaitis, Grand Rapids 25.00 
P. J. Greičaitis, Grand Rapids , 400 
A. J. Bernotas, Grand Rapįds 2.00 
Shephanie Č. Douvan 2.00 

$100.00 
50.00 
35.00 
30.00 
20.00 
28.00 
10.00 
10.00 

5.00 
* 5iOO 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
6.00 
6.00 

. 2.00 
2.00 
2;00 
2.00 

x 2.00 
2.00 
2.00 

' 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
&00 

A. D. Kaulakis, Chicago 
Ida Daniunas, Herkimer, N. . 
Pranas ir Elena Aksenavičiai, Cleveland 

KLAIDOS PATAISYMAS 

Dr. S. T. Tamošaitis seime aukavo 

15.00 
3.00 
2.00 

$55.00 
(antru kartu dadėjo $5, buvo paskelbta $50) 

Iš BROOKLYN, N. Y. 

5.f)0 
5.00 

Moterų Vienybė (už 1-mą knygą 
"Timeless Lithuania") 230.00 

Lieutvių Kontraktorių Sąryšis 50.00 
Petras Atkočaitis 25.00 
Jonas F., Baltramaitis 5.00 
J. C. Baltus 10.00 
Jonas Batavičius- 10.75 
Brooklyno Tautininkų Klubas 25.00 
Mikas Buika 10/0 
Kazys Bundonis 3.03 
Mr. ir Mrs. T. Cirkelis 5.00 
K. Garbanauskas 2D.00 
Juozas Garšva 25.00 
Bronius Gerulis' 2.00 
Emilija Gerulieaš 2.00 
Juozas P.» Ginkus 10.00 

'Kleopas Jurgelionis 10.00 
S. M. Karvelis 10.00 
Adele Kazlauskas 1.00 
M. Kazlauskienė 1.00 
D. Klinga 10.0 
P. Kubilius 1.00 
V. Kuras 10. 0 
Dr. Charles Laban 5.C0 
J. Laučiškis 10.00 
Ona Litvaitienė 1.00 
M. Maldeikis 5.00 
P. Mikalauskas 10.00 
Bevardis 1.00 
Jonas Narvydas % 5.Q0 
Pranas Narvydas 2.00 
Veronika Nervaišaitė . 5.0" 
Petras Pusnikas • 5.00 
Rytų Tautininkų Centras 39.00 
Kaz. Shablinskas 2.00 
John Shaw (šaučiunas) 10.00 
šv. Jurgio Draugija 10.00 
J. Vaitulonis, D. C. 5.00 
J. Tysliava v 10.00 
Dr. B. K. Vencius 10.00 
P. Venys 10.00 
Dr. J. Waluk (Valukas) 10.00 
Vienytės Koncerte surinktos |493.00 

WATERBURY, CT. 
Kaip Wa terburiečiai 
Dirba Bonų Vajuje 

Lietuvių karo bonų vajaus 
paskirtas komitetas turėjo su
sirinkimą Kovo 17 d. Nuodug 
niai apsvarstyta bonų vajau? 
vykdymo reikalai, ir štai kaip 
musų kolonijoje parduosime 
šiuos bonus. 

Pirmas, komisija kreipėsi j 
miesto may orą John Monagan, 
ir | War Bond Drive pirminin
ką Jankes E. Moran, ir gauta 
jų nuoširdus pritarimas. 

Antras, mes kreipėmės į vi
sus vietos bankus, U. S Pašts 
ir visur kitur kur tik parduo
da karo bonus, visur gauta 
pritarimas ir tikimės gausime 
pagalbą, štai kaip. mes pa
likom ten po keliasdešimtis 
aplikacijų Five Million Dollar 
Lithuanian War Bond Drive. 
Perkant bonus, banke ar pas
te (čia kalbu musų kolonijo
je) prašykite specialių baltų 
blankų, kurios naudojamos tik 
šio vajaus tikslui. Ant tos 
blankos yra dvi "Recytės" — 
vieną jų duos bonų pirkėjui, tą 
laikykit sau. Kitas kuponas 
vra "Record Receipt" — tą 
pasiliks ten kur bonus parduo
da, o vėliau komitetas surinks, 
arba jei kartais atiduotų bo-
nu pirkėjui tą 'Record Receipt' 
tuomet pasirašę savo vardą ir 
pavardę pažymėtoje vietoje, 
priduokit vietiniam Lietuvių 
komitetui, kuris susideda iš: 
Jonas Tareila, Dr. M. J. Col-
ney, Izabel Krugelienė, Jonas 
Klikna, Jacob Trečiokas. To
liau šis komitetas bus dapildy-
tas. 

Šiuomi kviečiaiae visus ir 
visas į pagalbą kad šis darbas 
butų pasekmingas. 

Girdime kitqse kolonijose, 
kaip Ansonia, Meriden ir ki
tur jau turi pardavę už kelio-
liką tūkstančių dolarių karo 
bonų šiam vajui. Nepasiliki-
me ir mes, kuo daugiau karo 
bonų išpirksime tuo greičiau 
Amerika karą laimės, ir tuo 
greičiau musų Bunųa sugryš 
namon. 

Karo Bonu Komitetas. 

taučiais Rusijoje (Estai ma
tyti Archangelske sako didu
ma jų ištremtų žmonių yra 
darbo stovyklose ir turi dirbti 
kaip vergai). Sovietų valdžia 
tose šalyse nėra žmonių pagei
daujama. 

•KUBOS saloje bulvėms ii-
augint neturi tinkamos žemės, 
tačiau šymet bandymai bul 
ves auginti davė geras pasek 
mes. 

Peticija išreiškia pasitikėjimą kad Amerikos vai* 
džia prisilaikys Atlanto Čarterio, kuris apima šios š*» 
lies ir visuomenės karo ir taikos tikslus. 

Peticija pareiškia ir Lietuvių pasigerėjimą išmr 
šumu ir narsumu Rusijos žmonių, kurie parode nepa
prastą drąsą savo šalies apgynime, TAČIAU prime
na Rusams kad ir Lietuviai kariauja už liuosybę ir 
todėl jie yra nustebinti Sovietų Rusijos pareikštais už
simojimais atimti Lietuvai jos laisvę ir nepriklauso
mybę. Tokiu budu, ši Peticija kreipiasi į Amerikos 
Prezidentą kad jis naudotą savo įtaką j Sovietų Ru
sijos vyriausybę, primenant jai kad ji išpildytų savo 
sti Lietuva pasirašytas ir tebeveikiančias sutartis! 

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

Parašų rinkėjai privalo pirmiausia pasirūpinti 
gauti parašus savo miesto 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 

LONDONE APIE 
SOVIETUS 

The Weekly Review, Loųdo-
ne, Gruodžio 30, 1948, įdėjo 
tokį straipsniuką: . 

Rusams artėjant arčiau Pa
baltijo valstybių, kaip rodosi 
karo mūšiai vėl turės atsibūti 
tose šalyse, tų šalių nelaimin
gų gyventojų padėtis- yra ne
pavydėtina ..., 

Reikja prisiminti kad Sovie 
tų 
šalis 
žmonių į Rusijos gilumą.... 

Nėra galimybių originalėms 
ir nepriklausomoms jų Lega-
cijoms susisiekti su savo vien-

"L1T * 
valdžia, kuomet okupavo tas 

lis, ištrėmė apie 150,000 jų 

%k 
4 R 

% 

DR. OWEN J.C. NOREM 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

urruvAi VADUOTI SĄJUNGA 
^ . fcnygųl 6820 Superior Ąvęnue — (Cleveland 3, OMt 

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

Skubėkit siųsti savo 
užsakymus—galit gauti 



D T H V H ^ukofcit' Lietuvai' 

Del "Timeless Lithuania'1 Recenzijos 

erųjų Veikalo Pusių Iškėlimas ir Blogųjų Pa
brėžimas. "Miela yra Tiesa, bet Krikščionys 
Demokratai dar Mielesni"./ Peikia Režimu, 
kurį Patys Sukurė. Nuskriaustųjų Gynėjas ir 
Negalinčiųjų Apsiginti Puolėjas. Bijo kad į 
Akį Neįkristų Krislas, bet Neboja Joje Bętų-
nančio Rąsto. 

Malonu kad po gana ilgo 
tylėjimo apie vertingą p. No
rem'o knygą žodį ištarė ir ka
talikiškas dienraštis Draugas. 
Jei katalikai išskyrus priva
čias aukas bei prenumeratas, 
neprisidėjo prie tos knygos iš
leidimo, girtina kad jie nelie
ka pasyvus bent tos knygos 
jvertinime. Labai sveikintina 
kad knygos recenzijos ėmėsi 
toks gabus žurnalistas kokiu 
yra Kun. J. Prunskis. Jo len
gva plunksna be abejo bus pa
likus nemaža gražių atminimų 
Amerikos Lietuvių visuome
nė!. ! 

Iš apimties (per tris Drau
go numerius: nr. 65-67) ir iš 
vietos kuri skiriama recenzi
jai matyti kad paties Draugo 
jai teikiama didelės reikšmės. 
Iš gausių citatų ir puslapių nu
rodymų aiškėja kad, savu ruo
žtu, recenzentas nepagailėjo 
darbo ir triūso. Recenzentas 
vykusiai nurodo vertingąsias 
veikalo puses — autoriaus šil
to nusistatymo pareiškimą Lie
tuvai, Lietuvos kulturos ir do
ros akcentavimą, teisingą na-
zių ir bolševikų nusmerkimą, 
ir kit. Jei jis butų aiškiai pa
brėžęs ir tą ypatingą reikšmę 
knyga įgyja vien dėlto kad ji 
parašyta U. S. Ministro Lietu
vai, jos vertingumo akcenta
vimas butų buvęs dar pilnes
nis. Tačiau šitai gal recen
zentas laiko savaime supran-
taįnu dalyku. , 

Tačiau greta gerųjų veikalo 
pusių, recenzento plunksna 
nepašykšti vietos ir toms pu
sėms kurias jis laiko blogo
mis. Ir čia kaip tik krinta į 
akis faktas kad blogasias pu
ses recenzentas randa pirmo
je eilėje kai kurių naujosios 
nepriklausomos Lietuvos vi
daus gyvenimo įvykių perda
vime. Juk visų svarbiausias 
dalykas yra kad knyga užak
centuoja Lietuvos individualy
bę, kad ji pasauliui parodo 
Lietuvos teises į laisvę ir pa
smerkia smurtą, kuriuo jos bu
vo sumindžiotos; vienu žodžiu, 
ji iškelia ir pagrindžia Lietu
vos nepriklausomybes idėją, 
kuri šiądien su bolševikų Įsi
galėjimu jau daugelio yra nei
giama. Rodos, butų logiška 
laikytis šito tako, nagrinėti ar 
viskas čia kaip reikiant buvo 
padaryta, ar kokio svarbaus 
dalyko autorius nepraleidė, ar 
ko klaidingai nenušvietė, ir tt. 
Vietoje to recenzentas puola 
ginti kai kurių partijų veikė
jų ir net atranda kad jie įžei
sti, ir tt. Bet pagalvokime šal
tai: ar tas rupi Amerikiečiui-
skaitytojui, kuriam pirmoje ei
lėje knyga skiriama? Bukime 
tikri kad jis šitų smulkmenų 
net nepastebi. Tat kam skal
dyti vežimą iš adatos? Kodėl 
priskirti svarbiausią vaidmenį 
faktui kad opozicija neišgirta, 
kodėl nepakilti aukščiau parti
nių rėmų bent tais atsitiki
mais kai turima reikalo su 
svetimtaučiais ? R e c e n žentas 
sako: "Amicus Plato, sed ma-
gis arnica Veritas". Tačiau is 
j<) recenzijos išplaukia ka*i 
"Arnica Veritas, sed magi-

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
JL Vanagaičio leidžiamą mu-
gikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kain* 
metams $2. Prisiųskit 10c 
j>ašto ženklais, gausit vieiif 
guimerį pamatymui. 

A  " M A R G U T I S "  
CT66 So. Western A v*. 

Chicago, m. 

amici krikščionys demokratai". 
("Prietelius yra tiesa, bet 
dar didesnis prietelius krikš
čionys demokratai".) 

Recenzentas įžiūri įžeidimą 
Lietuvių tautai autoriaus pa
sakyme kad 1926 metais Lie
tuva buvo reikalinga autorita
rinio režimo, kadangi, kaip 
praktika parodė, demokratinė 
valdymo forma Lietuvai dar 
ijuvo perankstyva. Pabrėžti 
kad tai yra įžeidimas recen
zentas pabrėžė, bet įrodyti ne
įrodė. Ir nemanau kad jam 
tai butų galėję pasisekti. Ne
jau jis tiki kad socialistiniai-
mažuminė betvarkė kurią pa
šalino minėtasis autoritarinis 
režimas buvo Lietuvių tautai 
išganinga, nekalbant jau apie 
tai kad vienu pirmųjų socialis
tinės valdžios žygių turėjo bū
ti tikybos dėstymo iš mokyk
lų prašalinimas ir kunigų al
gų nukirtimas ? Kad Lietuva 
tuo metu stovėjo ant bedugnės 
krašto, anais laikais suprato ir 
patys katalikai. Ir jau per
daug naivu iš Kun. Prunskio 
pusės yra apsimesti kad jis 
nežino kad svarbieji pervers
mo iniciatoriai ir dalyviai kaip 
tik buvo katalikų žmonės ir 
kad visas katalikų blokas tą 
perversmą užgyrė. Tuomet au
toritarinio režimo įvedimą jie 
laikė ir nepriešingu demokra
tijai, ir patriotišku dalyku. 
Nepatriotišku ir nedemokra
tišku jis virto tik tada kai ka
talikams teko iš valdžios pasi
šalinti. 

Toliau recenzentas prisiima 
karžygio-negalinčių j ų apsiginti 
gynėjo rolę. Jis kaltina Dr. 
Noremą tendencingu kad jis 
nurodė jog visas Ministrų Ka
binetas atsisakė paremti Pre
zidento Smetonos nusistatymą 
pasipriešinti bolševikams. Esą 
negarbinga tokį kaltinimą me
sti buvusiems ministrams, ku
rie dabar arba kenčia ištrėmi
me, arba yra mirę — juk jie 
negalį apsiginti. Bet tuo pat 
metu lygiai tą pat ir dar dau
giau daro pats Kun. Prunskis. 
Jis nurodo kad vargu ar ką 
įtikinsi kad gintis norėjo vy
riausias vadas, kurs pirmas 
apleido kovos lauką. Atseit, 
Kun. Prunskis, nežiūrint Dr. 
Norem'o pozityvaus pasisaky
mo, netiki kad A. Smetona no
rėjo priešintis. Kas gi iš to 
išeina? Ogi štai kas: jei p. 
Norem nurodo kad ministrai 
nenorėjo priešintis tai šitai 
esą nedarbinga, bet jei Kun. 
Prunskis padaro aliuzijų kad 
pats A. Smetona nenorėjo 
priešintis ir dar prikergia jam 
bailumo žymę del pabėgimo tai 
jis save laiko herojum — silp-

Sllgavo Vaiduokli' 

itnjų gynėju. Gi kad A. Sme
tona šiądien' yra miręs, atseit, 
negali apsiginti, turbut, ir 
Kun. Prunskis dar ne visai 
yra užmiršęs? Kaip . ten su 
magis arnica Veritas? • 

Šia proga verta pastebėti ir 
tai kad, apskritai imant, labili 
tikslus recenzentas, šį kartą 
nuo to tikslumo nutolsta. Pa
sak jo, p. Norem nurodęs kad 
visas Ministrų Kabinetas at
metęs Prezidento Smetonos nu
sistatymą priešintis, gi tekste 
aiškiai pasakyta "kabineto di
duma"— "the majority" (175 
tfusl.) Ir tikrai, kiek iki šiol 
yra paaiškėję, už pasipriešini
mą greta Prezidento buvo ir 
Krašto Apsaugos Ministras. 
Faktas gi kad Prezidentas pa
bėgo anaiptol nepaneigia jo 
nusistatymo priešintis, o kaip 
tik jį įrodo. Savo nusistaty
mo negalėdamas pravesti, Pre
zidentas jokio išskaičiavimo 
neturėjo likti krašte. Kad bu
tų bolševikų smurto auka? 
Kad, čekistų grąsomas, dėtų 
parašus po valstybiniais ak
tais, kuriais jie paskui operuo
tų? Kad taip ištikrųjų butu 
įvykę rodo Latvijos Preziden
to Ulmanio ir Estijos Prezi
dento Paetso pavyzdžiai. Tiek 
del šito. 

Kas del Klausimo ar likę 
likę ministrai irgi buvo už pa
sipriešinimą tai visai logiška 
galvoti, jei kam neužtenka 
įsakmaus p. Noremo nurody
mo tuo klausimu: kad jie ne
buvo: juk jei jie butų buvę 
už pasipriešinimą tai, likdami 
beginkliai krašto viduje nieko 
gero negalėjo tikėtis. Tat vie
nintelė jų likimo priežastis ir 
galėjo būti jų nusistatymas 
nesipriešinti bolševikams su 
viltimi surasti kokį "modus 
vivendi". Argumentas a con-
trario: Krašto Apsaugos Mi
nistras buvo už pasipriešini
mą, todėl ir pasišalino sykiu 
su prezidentu. 

Kai kur recenzentas jokių i 
argumentų nesiteikia pavarto-, 
ti, o tik pasako kad, girdi, j 
"skaitytojui linksmai atrodo" j 
ir tiek. Pav., pasak Kun. J. 
Prunskio, "linksmai atrodą" 
A. Smetonos kelionių po kraš
tą palyginimai su vieno gar
saus Amerikos prezidento "fi
reside chats", Voldemaro ir jo 
santikių su tautininkais apra
šymas, tautininkų stiprėjimo 
nurodymas, ir tt. Ką gi pa
darysi jei kam pasidaro links
ma. Yra žmonių kuriems "da
rosi" linksma ka| jiems paro
doma pirštas. 

Gale recenzentas vėl pavir 
sta džentelmeniškumo mokyto
ju. Ar džentelmeniška Lovų 
rinkti aukas iš demokratiniai 
nusistačiusių žmonių, kunigų, 
o paskui parinkti knygą kuri 
įžeidžia jų įsitikinimus? 

Pirmas dalykas, šios knygos 
pliusai keliariopai atsveria mi
nusus, ir patriotiškai nusiteike 
kunigai ir pasauliškiai mielai 
tuos minusus atleidžia ir yru 
giliai dėkingi Ministrui No-
remui už jo \jertinga ir kilnų 
darbą, kurį jis atliko musų tė
vynei Lietuvai. 

Antra, kas Kun. Prunskį 
įgaliojo kitų vardu kalbėti? 
Rodo,s, jis labai gerbia demo
kratiškas laisves, tat kodėl jis 
nepalieka laisvės kiekvienam 
kalbėti už save patį l Sav u 
ruožtu mes norėtume paklaus 
ti ar yra džentelmeniška vie. 
del to kad autorius nepagiedo 
jo himnų katalikams, buti taip 
šališku knygos įvertinime? Gi 
matyli šešėlį Dr. Nori-m'o pro 
testantiškoje kultūroje, kadfc 
ne tik pats recenzentas bet i 
visi kiti partiniai katalikai šią
dien yra kuone susibroliavę su 
visai netikinčiais socialistai 
yra tas pat kas bijoti kad^ j 
akį neįkristų krislas, ka^ J*, 
je jau tuno rąstas. ? 

Julius S|$i«l«na. 
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Katino'Senoviškos Pilies Griuvėsiai prie Neries Kranto 
(Iš Norem'o knygos "Timeless Lithuania") 

AR ATLANTO CARTER IS 
IŠLIKS GYVAS? 

Britanijos premjero Chur-
chillo pereito sekmadienio kal
ba kurioje buvo pabrėžta rei
kalingumas visų pirma pasiek
ti pergalės, o jau paskui sprę
sti įvairias problemas, gal but 
atitinka Didžiosios Britanijos 
politinius interesus, bet klau
simas ar tas suderinama su 
dar nesenai tos pačios Angli
jos duotais pasižadėjimais ki
tų valstybių atžvilgiu, visų 
pirma su Atlanto Čarteriu. 

Anglijos padėtis, be abejo, 
leidžia jai laukti karo pabai
gos, bet kitoms valstybėms ka
ro pabaigos ir pergalės lauki
mas gali buti labai panašu i 
Lietuvišką priežodi: "Iki auš
ra patekės, rasa ir akis išės'. 
Anglijos koncesijos Rusijos 
naudai Lenkijos ir Jugoslavi
jos sąskaiton, abejingas Grai
kijos traktavimas ir kuone at-
iras u įleidimas- Rusijai Pa

baltijo kraštą ir Suomijos da-
' artinį Churchillo šūkį "Vic
tory first" daro labai Įtartinu 
dalyku. Šitę akivaizdoje "Vic
tory first" atrodo lyg jis bu
tų šūkiu "Tegyvuoja Anglija 
ir mums nerupi kas bus su ki
tomis valstybėmis". 

Ttio tarpu daugur ai Euro
pos valstybių, tįarpe jų ir Lie
tuvai, rupi ne "pergalė bent 
kuria kaina", o teisinga per 
galė ir teisinga taika. Jeii,u 
gi pergalė teišgelbės Britų Im
periją nuo subyrėjimo,'' -bet ei
lę valstybių*^* net visą Euro-' 
pą įstums iš vienos verguvės. 
kiton, Hitlerį pakeis Stalinu, | 
!:ai ta pati pergalė ir rrtilliniš-
kos pastangos jai pasiekti bus j 
buvusios beiįgždžios. Jei taip 
įvyktų, Atlanto Čarteris, ku
rio vienu svarbiųjų signatarų 
yra ir pats Church S Ii, virstų 
graudžia karikatūra. 

Atlanto Čarteris, be abejo, 
uždeda jį pasirašiusiems tam 
tikrų prievolių. Tačiau jau to
kia žmogaus-prigimtis kad jis 
linkęs daug pažadėti, kai jo 
padėtis bloga, ir linkęs tų pa
žadų nebetęsėti kai jo padėtis 
pagerėja. Anglijos padėtis, kai 

Churchill pasirašė Atlanto čar-
terį, buvo neperpuikiausia. Dar 
menkesnė padėtis buvo Rusi
jos, kai ji prie tos deklaracijos 
prisijungė. Tąsyk, del to do
kumento nebuvo daroma jokių 
rezervų. Tačiau šiądien, kaip 
paskutinė Churchillo kalba pa
rodo, Anglija jau aiškiai mė
gina. išlysti pro jos skečiamus 
Atlanto čarterio rėmus, o Ru
sija išviso su Atlanto čarteriu 
tesiskaito tiek kiek čarteris 
pateisina jos agresiją. Tam 
Rusiia sugalvojo ir puikų pa
grindą > "Rusijai Atlanto čar-
toris privalomas tik nuo tada 
kada Rusija jį pasirašė". 

Kadangi tuo metu prie Ru
sijos jau buvo "laisvu noru 
prisijungusios" - Pabaltijo vai-' 
stybės, Suomių Karelija, Len- j 

kijos dalis ir Besarabija su j 

Bukovina, o pasirašant Atlan-1 
to čarterį jų atžvilgiu nebuvo 
padaryta jokių rezervacijų, 
Rusifa . išveda kad visos tos 
teritorijos pagal Atlanto čar
terį jai ir priklauso. 

Už Atlanto Čarterio sulan
kstymą ar net jo panaikinimą 
nesenai pasisakė ir Amerikos 
žurnalistas Walter Lippmann. 
Pasak jo, jei kas pasirašė ko
kį dokumentą tai be abejo ga
li jį (šiuo atveju Atlanto čar-
terj) ir "pataisyti", atseit, at
sisakyti nuo nemalonių prie
volių. Kitaip sakant, jei kas • 
kada ką prižadėjo tai vėliau 
gali savo pažado netęsėti. Kiek 
šitokiame tvirtinime yra logi
kos ir geros valios kiekvienam 
aišku ir be paaiškinimo. 

Toliau, nagrinėdamas Len-
kijos-Rusijos ginčą del sienų 
Lippmann stato k 1 a u.s i m ą: 
"Nuo kuHo laiko Atlanto čar
terį reikia laikyti veikiančiu?" 
Ir Čia jis bando Atlanto čarte
rį ištempti Rusijos naudai, 
nurodydamas kad Rusijos sa-
vinamasi Lenkijos teritorijos 
dalis teisėtai priklausius Ru
sijai (!) nuo 1939 metų Lap
kričio mėnesio, ir kad, pasira
šydamos Atlanto Čarterį, nei 
Rusija, nei Lenkija nepadariu

sios tuo atžvilgiu jokių rezer
vų. fačiau čia pat jis'užkliu-
v» už Tešeno, kurį Lenkai dar 
anksčiau buvo atplėšę nuo Če
koslovakijos. Kadangi čekai 
savo šunuodegiavimu Maskvai 
jau yra nusipelnę šiokios-to-
kios Stalino malonės tai Lipp
mann nenori ir čekų užgauti. 
Ir čia jis užmeta meškerę, ku-
4* pasigauna save patį. Jis 
sako: "Nors ir Atlanto Čar
teris negalėtų buti taikomas 
retroaktyviai (praeičiai), vis-
vien Tešeno teritorija turėtų 
gryžti čekams, nes Lenkai ją 
įgijo su Vokiečių pagalba". 
Bet, gerbiamasis, juk Rusai 
Lenkijos dali ir kitas teritori
jas taip pat jgijo su Vokiečių 
pagalba. Tat ir jos turi gryž
ti jų teisėtiems savininkams, 
ir tik pigus komunistų agen-. 
tas šito gali neįžiūrėti. 

Tačiau greta Lippmanno ir 
jam panašių atsiranda vis dau
giau šviesių asmenybių kurios 
ir šiais oportunizmo laikais ne
bijo skelbti teisingumo idealų, 
štai buvęs prezidentas Hoover 
aiškiai pasisakė už Amerikos 
pareigą padėti Suomijai išeiti 
iš jos sunkios padėties, nes 
Suomija per 800 metų kovojo 
del laisvės «ir Vokiečių pusėn , 
stojo ne tikslu paskleisti na-! 
zizmą, bet tikslu apsaugoti 
Suomių tautos laisvę ir demo
kratiją. šitokie žymių Ame
rikos asmenybių pasakymai, 
būdami didesniu ar mažesniu 
mastu Amerikos viešosios nuo
monės rodyklių, teikia vilties 
spindulį visoms nuskriaustoms 
tautoms, tarp jų ir Lietuvai. 

Kaz. Rimvydis. 

doląrįgftt^ 

AMERIKOJE VER
ŽIASI PIRMYN 

UŽSIENIO POLI
TIKA 

Amesikietės Slaugįa Italijoje Pramogauja 

• Amerikos kareiviai Pacifiko 
salose pergyvena visko. Nak
timis ant jų palapinių stogų 
šokinėdamos bananu medžių 
meškutės buna lyg vaiduokliai. 
Vaizde parodoma vienas tų 
gyvūnų t kopiantis j medį. 

/ 
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• AISKRYMIO Amerikos gy
ventojai 1942 metais suvalgė 
po 13 kvortų nuo galvos. 1943 
metais suvalgyta po apie 8.5 
kvortas, nes mažiau" j o daryta 

jNoi'.s nuoiat jj/sdiisi p ^,1 įjoJJ Acviiv^ict j oiueci 
• bardavimų šūviais, /šios Amerikietės armijos slaugės esan-

* • eios\ arti Iiomos,, kur išlipę Amerikoj kareiviai stengiasi 
išveržti iš Vokiečių tą Italijos dali, savo sąlygose viską iš
verčia H gerą. Jos net pąsivažinėja pasiskolintu iš'kafrel-
vii^ rnpu^rc^iįif ^^ayųei08'valandą ^liuosl^ikio, - t 

Nors rengiantis prie prezi
dento rinkimų šį rudenį, Re-
publikonai dėjo visas pastan
gas daryti priekaištus Prezi
dentui Rooseveltui del vidaus 
reikalų, dabartiniai tarptau
tiniai santikiai taip pat įsiver
žė į priešakį ir jie užima žy
mią vietą Amerikos partijų 
santikiuose. 

Ypač kai pereitą savaitę Se
kretorius Hull paskelbė 17 sa
vo punktų, Roosevelto admi
nistracija pradėta labiau už
kabinti ir daroma jai priekaiš
tai kad ji neturi jokios užsie
nio politikos programo. 

Repui;likonai prikiša Sekre
toriui Hull kad jo programas 
nieko neapima. 

Tas kas čia pasakyta, priva
lo atidaryti ir Lietuviams akis 
ir paskatinti juos aktyviau ir 
plačiau dalyvauti Amerikos po
litikoje. 

Lietuvi!| komitetų pastafigos 
daryti spaudimą į Amerikos 
vyriausybę, kėlimas Lietuvos 
klausimo yra ne tik musų vie
nų Lietuvių pastangos, bet ir 
pačios Amerikos politikos va
dų darbas. Jie taip pat ragi
na vyriausybę aiškiai pasisa
kyti kas daroma santikiuose su 
Anglija, su Rusija. Reikalau
ja kad vyriausybė neslėptų ži
nių apie savo veiksmus su ki
tomis šalimis. 

Lietuvių patiekta Amerikos 
valdžios nariams ir Kongreso 
atstovams knyga "Timeless 
Lithuania" dar labiau paska
tins politikos vadus imtis aiš
kios politikos mažųjų tautų 
klausimu. 

Užtai primename jums, ypač 
Amerikos piliečiams, kad šy-
met butumet apsirūpinę pilie
tybės ginklu — balsavimu. 

žiūrėkit kad prieš ateinan
čias nominacijas butumet už
siregistravę, kad galėtumėt 
prisidėti prie nominavimo ir 
išrinkimo tinkamų kandidatų į 
prezidentus ir 'į kongresma-
nus. 

Mums prisieis balsuoti už 
tokius žmones kurie parodv* 
kad jie atvirai, nedvejotinai 
stovi už mažųjų tautų ijr ttž 
Lietuvos laisvę. 

KIBIRKŠTYS 
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STALINO agentai čia Ame
rikoje importavo iš Maskvos 
ten nukaltą "kryžioko" vardą, 
kurį dabar su pamėgimu tai
ko tiems Lietuviams kurie tro
kšta ir dirba kad po šio karo 
Lietuva vėl butų laisva ir ne
priklausoma, pačių Liet u v i ų 
valdoma demokratinė respubli
ka. Tačiau jų tas taip mėgia
mas "kryžioko" vardas visai 
atitinka jiems patiems. 

Niekas ir niekad taip ne
troško ir netrokšta Lietuvių 
kraujo kaip kryžiokai. 

štai kad ir dabar Lietuviš
kai kalbantis Rusiškas kryžio
kas A. Bimba, apsidžiaugęs 

į kad "karingųjų Prancūzų teis-
I mas Afrikoje nuteisė mirtim. 
I Pucken, buvusį Vichy vyriau
sybės vidaus reikalų ministe-
rį", sušunka: "Tai pasarga 
Lietuviškiems niekšams Kubi
liūnams kurie šiądien dirba 
Hitleriui 'Lietuvos valdžioje'. 
Jų galvos irgi turės nusiristi 
nuo pečių, kai Lietuva bus iš
laisvinta. Lietuviškiems išga
moms bus atmokėta su kaupiu." 

TAIP TAI tas Lietuviškai 
kalbantis Rusiškas kryžiokas 
A. Bimba, kaip žvėris, trokšta 
Lietuvių kraujo. 

Jeigu kam turėtų galvos ris
tis nuo pečių kai Lietuva bus 
išlaisvinta ne tik iš Hitlerinių 
bet ir iš Stalinistinių banditų, 
tai pirmų pirmiausia Palec-
kui, Gedvilai, šnickui ir visai 
jų gaujai kurie išdavė Lietuvą 
į Rusiškų budelių rankas ir 
šiądien sėdėdami Maskvoje per 
savo agentus Bimbas, Mizarus 
nuodija komunistiniais nuodais 
Amerikos Lietuvius, nes tai 
jie yra pirmutiniai Lietuvos 
išgamos. 

Tačiau Lietuvių tauta ne
skelbia jiems keršto ir nema
no kapoti jų galvas. Atvirkš
čiai, Lietuvių tauta, kuri ne
trokšta niekeno kraujo, sako 
kad kai Lietuva atgaus savo 
laisvę ir nepriklausomybę, mo
kės dovanoti tiems kurie išda
vė Lietuvą į budelio Stalino 
vergiją, nes jie buvo suklaidin
ti ir apgauti. 

•SVIETE esama tikrai pik
tų ir bjaurių žmonių. Grupė jų 
spiečiasi apie So. Bostono Ke
leivį. Tai žmonės be garbės 
ir be sąžinės". Taip rašo Lai
svėje kryžiokas A. Bimba. 

Man čia'neapeina ginti Ke
leivis, kuris tūlais .atžvilgiais 
maža kuo skiriasi nuo komu
nistų Laisvės, tačiau kad svie
te yra tikrai piktų ir bjaurių 
žmonių, be garbės ir be sąži
nės, tai tikra teisybė. 

Tie visi be sąžinės ir be gar
bės, pikti ir bjaurus žmonės, 
jeigu juos galima žmonėmis 
vadinti, yra susispietę apie 
Brooklyno Laisvę ir Chicagos 
Vilnį. Tai yra pikčiausi Lie
tuviškai kalbanti kryžiokai. 

VOKIEČIAI deda. visas pa
stangas išgauti iš Lietuvos 
ūkininkų kuodaugiau linų. Ne
žiūrint ir taip aukštų riusta-
tytų kiekių, linų augintojams 
buvo pažadėta premijos už pri
statymą linų iki 110 nuošim
čių kvotos, vietoje 100 nuoš. 

Dovanomis duoda pigius lai
krodėlius. Apie 20,000 tokių 
laikrodėlių buvę atvežta į Lie
tuvą ūkininkams suvilioti. 

OKUPANTAI Vokiečiai vi
somis pastangomis rūpinasi su
kontroliuoti maistą kad Lietu
viai jo neturėtų daugiau. Pa-
veizdan, ant vien tik Pakruojo-
šiaulių geležinkelio linijos iš
krėtė 800 kareivių. Prie jų 
rado ir atymė maisto produk
tų: 2,5Q0 Įtiaušiniy, 8p klg. 
mėsos ir lašinių*, ir 8D • kl£-
s v i e s t o .  į  . . .  

KAS platina Dirvą 
jjlatuia ąpšyiętą. „ 

tas 

Skelbiih^ '"Dirvoj^ 

50c už vieną kartą •-
^|is' kartus už $1.0d 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje', 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių i§nuo^ 
navimas ar pardavimas, pajidĮ* 
kojiniai, padėkos laiškai, 
ma patalpinti. 
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R. NOREMti knygos "Timeless? iAhtianid" pasiseki-
i mas yra didesnis negu buvo laukta. Recenzijų apie 

tą knyga jau pradeda rodytis ir Angliškoje Amerikos 
spaudoje! Lietuvai Vaduoti Sąjungos centras Clevelande 
gauna daugybę laiškų iš įvairių Amerikos visuomeneą 
sluogsniu, kuriuose pareiškiamas susidomėjimas ta kny
ga. Nesenai vienas Amerikos profesorius parašė kny
gos leidėjams laišką, prašydamas jam prisiųsti vieną 
^Timeless Lithuania" egzempliorių; jis norjs ja panau
doti paskaitose savo studentams, nes ypač šiądien Lie
tuva drauge su kitomis Pabaltijo valstybėmis sudalan
ti ypatingos reikšmės klausimą, o Angliškos Lteiatuios 
apie Lietuvą iki šiol kaip ir nebuvę. # 

Taigi Dr. Noremo knyga jau senai buvo daugiau 
kaip reikalinga. Nemaža laiškų ateina ir iš knygų par
duotuvini, kurios tiesiog prašo prisiųsti Dr. Noremo 
Knygų pardavimui. Kaip žinome, didžiosios Cleveland 
knygų parduotuvės Dr. Noremo knygą jau yra paėmu
sios pardavinėti. Iš to žiupsnelio žinių jau matytf kokį 
vertinga Lietuvai darbą nuveikė patriotiškai nusiteikę 
Amerikos Lietuviu veikėjai, kurie, negailedami nei lai
ko, nei darbo ir net prisiimdami finansinę atsakomybę, 
įyžtingai ėmėsi knygos leidimo. Šiądien jie gali pasi-
Sžaugt savo darbo vaisiais, ir visa Lietuviškoji visuo-
inenė, išskyrus partinius fanatikus, jiems jau yra de-
kinea- „ * • 

Šilto atgarsio Amerikos Lietuvių visuomenėje ima 
rasti ir kiti tautinės minties veikėjų sumanymai: Lietu
viškasis $5,000,000 karo bonų vajus, milijono parašų rin
kimas, Raudonojo Kryžiaus reikalai ir kiti konstrukty
vus darbai, štai Clevelande jau susidarė Clevelando Lie
tuvių Komitetas, kurs ir pasirinko uždaviniu derinti į 
ta naudingą darbą visų Lietuvių pastangas. Taigi par
tinių kurstytojų žygiai tam naudingam darbui sutruk
dyti vien dėlto kad jis buvo sugalvotas tautininkų, eina 
niekais. , • -

Tautininkai visuomet kvietė ir dabar kviečia visus 
patriotiškai nusiteikusius Lietuvius į bendrą darbą, ta
čiau tas bendras darbas turi ̂  buti paremtas principais, 
o ne partiniais ar asmeniškais išskaičiavimais. Tauti
ninku principai, simbolizuojami šūkiu "pro patria'^yra 
derinami Į vieną tikslą: visų Lietuviškųių žemių, Lietu
viškojo kraujo ir Lietuviškosios kulturos sujungimą j 
vieną glaudžiai susijusią ir nepriklausomą Lietuvos val
stybę/ Yra aišku savaime kad marksistiškai nihilisti
nis elementas visam tam yra priešingas. Jis yra bak
terija, kuri graužia sveikos valstybės pamatus — tai 
Lietuviai turėjo progos patirti kai 1926 metais Lietuvą 
kelis mėnesius pavaldė socialistiniai-mažuminis gaiyalas 
— į Y nrieš jį tautininkai visuomet kovos. Katalikiško
je visuomenėje, priešingai, yra daug naudingos kuria
mos jiegos. Kodėl ta visuomenė pasiduoda keliems par
tiniams politikieriams, kurie su didele žala tiek Lietu
vai, tiek ir Katalikų Bažnyčiai, sudarė su marsistais-
socialistais vieną broliją, niekam nėra aišku. 

GERAS Lietuvis patriotas, J. J: Bielskis, visai natūra
liai pasipiktino vadinamos Lietuvių Tautinės Tary

bos išleista brošiūrėlė apie Slavų įtaką Lietuvos istori
joje. Chicago* socialistų diktatorėlis (žiur. Nauj. Ko
vo 20, 21), kurs visuomet ir visur kovoja su visokios rū
šies "fašistais" ir "vadais", tuoj šoko tos knygelės gin
ti. Vadai, girdi, nesvarbu, svarbu tauta. Bet juk va-; 

dai kaip tik ir yra tautos kūrinys, kaip ir kiti didieji; 
žmones! Lietuvių tautos genijus viduramžyje kaip tik Į 
ir pasireiškė tuo kad būdami neskaitlingi Lietuviai su-j 
gebėjo išsiauginti ištisą eilę genijalių^ valdovų, kurių j 

nuopelnas ir glūdėjo tame kad maža Lietuvių tauta ne 
tik savo valdžion paėmė plačias Rusijos žemes, nugalė
jo Vokiečių Ordiną bet ir sukurė tvirtą ir gerai organi
zuotą valstybę. Faktas kad Vytautas buvo Ordinui už
rašęs Žemaičius, negali buti rimtas priekaištas Lietu
vos valstybingumui. Anglijos karaliai Stuartai 17-me 
amžiuje yra mėgino su Prancūzijos pagalba atgauti sa
vo Anglijos sostą, o Prancūzijos Burbonai buvo Anglų 
sąjungininkai kovoje prieš Napoleoną. Niekas betgi 
nepasakys kad Anglija ar Prancūzija tuo metu nebūtų 
buvusios gerai organizuotos valstybės. ' ^ 

Primetimas kad Lietuvos t valdovai nesirūpino liau
dies teisėmis vėl gi nėra visai teisingas. Senojoje Lie
tuvos valstybėje dar nebuvo tvirtai nusistovėjusių vi
suomenės klasių, dar valstietis galėjo tapti bajoru ir 
priešingai. Visuomenės suskirstymas į bajorus ir val
stiečius su visišku valstiečių teisių panaikinimu kaip tik 
atėjo iš Lenkijos. JBet nenuostabu kad Grigaitis nejau
čia kas vra Lietuviška, kas svetima. Išėjęs Rusišką ni
hilistinę mokyklą ir nors vadų ir nepripažystąs, bet gar-

, binąs Marksą, jis pats savyje neturi nei kiek Lietuviš
kos dvasios. ' Todėl jam Slaviškasis elementas ir stovi 
arčiau Lietuviškojo. , 

pER 11W3 metus, Suv. Valstijos karo reikalams leido 
i po virš $10,000,000 kas valandą, per visą parą aplin-
kui — ir karo reikalams išleista po virš $225,000,000 į 
ęj$ną, arba visą metą suvirs $82,000,000,000. 

' Ineigos betgi, nors buvo aukščiausios istorijoje, 
sįėkė $53,000,000,000 suma visų valdžios išlaidų, 

t* Valstvbės skola pašoko nuo $112,471,100,000, 1942! 
ketais, iki arti" $170,000,000,000 1943 metais. 

•ČILE respublika, Pietų Amerikoje, yra 2600 my
lių ilgio, nusidriekus Pietų Amerikos kontinento vaka
rų briauna Pacifiko pakraščiu. 2600 mylių ilgis sudaro 
tolumą nuo Quebeko, Kanadoje, iki Panamos Kanalo. 

•ŠIAURINĖJE Carolina valstijoje ūkės per meta 
duoda vidutiniai po apie 5000 svarų tabako kiekviena. Į 

Bergždi Byliiiejimaisi 
Veikli Naujos Anglijos dar

buotoja J. M. Tumavičienė pa
tiekia žinių apie įvykį Lietu
vių tarpe South Boston, Mass., 
kur Lietuvių Piliečių Draugi
jos susirinkime buvo apkalba
ma SLA prezidento F. J. Ba-
gočiaus dalyvavimas komunis
tų bankete ir tuomi jo užgy^ 
rimas to ką komunistai daro 
pikto Lietuvių tautai, nuo už-' 
grobimo Lietuvos iki kankini
mo ir ištrėmimo Lietuvių j 
Rusijos gilumą. 

Po to susirinkimo, p. Bago-
čius patraukė i teismą keturis 
veiklius SLA narius, pasižy
mėjusius visuomeniniame vei
kime, reikalaudamas po de
šimts tūkstančių dolarių iš 
kiekvieno, už jo "asmens ap
šmeižimą". 

Tie patrauktieji teismo at
sakomybėn Lietuviai yra: J. 
Arlauskas, Jonas P. Tuinila, 
Juozas Lėkis ir K. Mereškevi-
čius. 

Adv. C. Kalinauskas bylą 
iš teismo porą kartų išmetė, 
bet Bagočius ir tretį kartą pa
traukė Į teisme. 

Ponas Bagočius matomai re
miasi ant tam tikrų liudininkų 
kurie eis į teismą paruošti ker
šyti ir meluoti ant tų "kalti
ninkų", nes be liudininkų, be 
jų Įrodymų kad tie asmenys 
"nusidėjo" teismo negali buti. 

/ # f 

Kareivių Balsavimas 
Del Amerikos kareivių esan

čių išblaškytų visose pasaulio 
dalyse balsavimo šymėt prezi
dento ir kongreso rinkimuose 
išsivystė kebli politika. Nors 
sutikta kad kareiviams butų 
leista balsuoti, tačiau nesusi
tariama kas balsavimo lakštus 
kareiviams {teiks ir kas juos 
surinks. 

Kadangi kareiviai paeina iš 
48 valstijų, valstijų guberna
toriai nori savo valstijų pilie-

ft V K 

Čiams balsavimo lakštus išda
linti ir sifrinkti. Bet reikia 
gauti generolų kooperacijos ta
me darbe, kitaip jis nesiseks. 

Prez. Rposevelt nori kad bal
savimo fekštai butų išdalinti 
ir surinkti federalės valdžios, 
kitaip sakant jo kontrolėje. 

Prezidentas tiki jeigu bal
savimas bus pravestas jo tvar
ka, jis gaus daugiau balsų ne
gu jei balsus, rinktų guberna
toriai. 

Spėjama kad kariuomenėje 
yra pasidalinimas del balsavi
mų. Paprasti kariai balsuotų 
daugiau už Rooseveltą, virši
ninkai gi didumoje balsuotų už 
Roosevelto oponentą. 

f t r 
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Nori Buti Prezidentu 
„ Šiuo laiku jau keli kandida

tai iš Republikonų pusės dir
ba, sušilę laksto po visą šalį 
patys save piršdami kandida
tais į prezidentas iš Respubli
konų partijos. 

'Kaip jie Mus Sušaudė* 
(Tęsinys iš pereito ar,) 

"PAGUNDA NUSIŽUDYTI" 

62-me puslapyje rašo: ^ 
"Karceryje sėdėjau ištisus du mėnesius be 

dviejų dienų — nuo Sausio 10 iki Kove* 8. Kas 
dvi-trys dienos, vis naktimis, buvau vežioja
mas | saugumą tardymui. Dar porą kartų bu
vau apyrankiais surakintas, mušamas ir spar
domas. Vo to savo budelių daugiau visiškai 
nebemačiau. Turėjau jau reikalą tik su tardy
tojais — Dunkovu ir kitais, kurie jau daugiau 
manęs nebernušė. Bet butų geriau buvę jei bu
tų mušę, negu karceryje uždarę laikė, nes į ga
lą tiek jau buvau išvargintas ir nusilpęs kad ba 
palydovo pagalbos nebegalėjau laiptais pasikel
ti ir į 'Girelę' įlipti. Tiek jau manyje buvo įsi
galėjęs nuovargis, apatija ir snaudulys (beveik 
ištisus du mėnesius, galima sakyti, buvau be 
miego), kad jie galėjo man daryti ką norėjo— 
mažai į ką bereagavau." 

NUO REDAKCIJOS. Skaitytojai atsimins, 
nesenai Dirvoje tilpusi pranešimą kad Pulk. 
Jonas Petruitis, kurio parašytos knygos iš
traukas čia patiekiame, pereitą metą mirė j 
Lietuvi je. po Vokiečiais. Perkentėjimai po i 
bolševikai* ir nauji vargai Vokiečių prie- , 
spaudoje sunaikino jo sveikatą ir atskyrė 
iš šio pasaulio. £ 

Du pasirinkę save tinkamais 
buti prezidentu, Willkie ir Bri-
cker važinėja po paskiras val
stijas, piršdami save ir j ieško
dami tų valstijų delegatų pa
ramos businčioje Republikonų 
partijos konvencijoje. 

Ar tas gelbės jiems surinkti 
delegatus nominacijos gavimui 
pasirodys trumpoje ateityje. 

Tėmvtojai sako, nors Will
kie savo važinėjimais gauna 
dikčiai publikacijos, tačiau de
legatų palinkimas esąs prie 
New Yorko valstijos guberna
toriaus DeAyey, kuris dar nėra 
pasisakęs ar kandidatuos. 

Nominavimas kandidato bus 
partijos konvencijoje, ir ar 
tiems kurie patys save perša 
pavyks gauti nominacijas tai 
dar klausimas. 

Demokratų partijai susida
ro klausimas kas butų tinka
mas kandidatu iš jų pusės jei 
atsitikime Roosevelt nekandi
datuotų ketvirtam terminui? 

Sakoma, Demokratų partija 
taip Įpuolė politiškan bankru-
tan pastarų aštuonių metų bė
gyje kad turėtų daug bėdos 
surasti tinkamą kandidatą jei 
atsitiktų taip kad Prezidentas 
Roosevelt politiškais sumeti
mais ar del sveikatos pasitrau
ktų iš politikos lauko. 

. KLAUSYK, SESUTE 
Klausyk, sesute, sielos balso 
Tamsios naktelės gilumoj, , 
Kaip kad klausei žiogelių valco, 
Kvepiančioj pievoj, tylumoj 
Tavo sieloj aš prakalbėsiu 
Sapnų misteriška jiega, 
Kai širdį gels, kentėt padėsiu, 
Kai spaus jausmus tamsa ilga. 
Klausyk, sesute, sielos balso, 
JClaušau ir aš jo per naktis, 

fančių aidus iš jus krūtinių 
agauna trokštanti širdis. 

Tu ten, aš čia, bendrom svajonėm 
Pasidalinkime našta, 
Tikiu, mus laimės aureolė 
Sutiks kelionėje, šventa. 

Vas. 26, 1944 Kapsų Aguona. 

"UŽ TĖVYNĘ" 
Nors ir žuvo brangus vadas, 
Tu nenusimink: 
Stok, Lietuvi, brangus broli, 
Stok Tėvynę gink. 
Jisai dirbo ilgus metus, 
Už savo gimtinę; 
Jis paliko tau ją ginti ~-
Ji tavo tėvynė. 
Žengkim, broliai, jo pėdomis, 
Kovokim drąsiai. 
Taip kaip. jis kovojo, 
Žengdamas tikrai. 
Kur Tėvynės žalios lankos, 
Kur teka Neris, 
Ten Lietuvis amžius buvo, 
Ten jis gyvuos vis. į 
Užtat, broli tut Lietuj 
Priešus išvaryk, \ 
Ir parodyk svetimiesiems 
Kad gali valdyt. 

Irena Yvaškevičiutė. 

70-me puslapyje Pulk. Petruitis rašo: 
"Diena iš dienos tos pačios ir tos pačios 

palšos sienos, lange eilė grotų, kreivos durys, ir 
naktys, bjaurios naktys, be miego.... Kada 
tai baigsis *— nežinia. Didžiausia mano svajo
nė beliko miegas, miegas ir miegas. Kad bent 
greičiau numirčiau: tada tai bent miegosiu ir 
miegosiu, negirdėsiu* tos prakeiktos komandos: 
"kelk" ir "gulk". Kad ta gerutė mirtis grei
čiau ateitų, tada mano sielos gyvenimui nieko 
nereikš taip begalo ilgas laikas, tada bus man 
vistiek: ar viena diena, ar tūkstantis metų — 
niekas nebesakys: "Kelk, kuo tu vardu, tėvo 
vardas, pavardė ..." Taip Įstrigo Į galvą min
tis apie mirtį kad ir guldamas ir keldamas vien 
tik apie ją tegalvojau, analizuodamas ją iš vi
sų pusių. Juk mirtis viską nugali ir pasmerkia 
malonumą, skausmą, garbę, genijų ir grožį. 
Laidojant garbinguosius žmones, .Įleidus karstą 
Į duobę, paprastai yra sakomos kalbos, kurios 
dažniausia prasideda šiais žodžiais: "Negailes
tingoji mirtis išplėšė dar vieną mums brangų 
žmogų, bet jo kilnus darbai amžinai gyvens...'' 
Tuo. be abejo, mes norime pasipriešinti mirties 
jiegai. pasigirti kad mes jos nelabai' bijome, ir 
gyvuosius paskatinti toliau dirbti visuomenės 
naudingus darbus- Tačiau mirties nenugąsdin
si ir gyvuosius tuo mažai tepaskatinsi dirbti. 
Gyvieji, kaip dirbo taip ir dirbs, nes juos ver
čia dirbti kita jiega, ir kiekvieno žmogaus mir
tį mes taip greit užmirštame, lyg kad mirtis 
butų palietus tik jį vieną, bet ne mus visus. 
Mums neateina Į galvą kad dabartinis gyveni
mas, kurį mes taip mylime, nebūtų taip malo
nus jei mirties nebūtų. Juk mirtis ir yra ta 
paslaptingoji jiega kuri ir verčia mus gyvenimą 
mylėti. Tai Aukščiausis Protas, Įvesdamas mir
tį, taip visa sutvarkė kad gyvenimas ir visa 
garnta mums butų malonu. 

"Ne kas kita kaip šios mintys ir tos palšos 
sienom su kreivomis durimis privedė mane prie 
to kad galutinai nutariau greičiau užmigti, am
žinai užmigti, mirti patirti, nebelaukti kol iie 
mane sušaudys, kad šunes ant mano kapo. .. . 
kaip man Dunkovas sakė. 

"Bet kaip čia dabar numirti? Reikia šio-' 
kių-tokių priemonių. Begalvojant apie priemo
nes dingtelėjo į galvą kad jie kelnių metalines 
sagas ir plienini kabliuką išpjovė, bet Į kelnių 
medžiagą Įsiūtos plieninės vielos kabutės nepa
stebėjo — ji liko kelnėse. Tuojau ją išplėšęs 
ir, ištiesęs, pradėjau galąsti į sieną palei lan
gą, nuolat pažvelgdamas į 'vilkelį', kad prižiūrė
tojas nepastebėtų. Aštriai išgalandęs vieną 
mielos galą tuojau išbandžiau ar bus galima per
pjauti rankos arterija. Pasirodė kad taip pa
darytas peiliukas buvo pakankamai aštrus, nes 
kairėsės rankos odą kur arterija eina labai len
gvai prabrėžė. Nusižudyti nutariau nakties 
metu. gulėdamas, kad prižiūrėtojas negalėtų 
atkreipti dėmesio. Dienos metu žudantis, krau
jui nubėgus galėčiau nusilpęs susmukti, prižiū
rėtojas pastebėjęs praneštų gydytojui, kuris 
galėtų atgaivinti. 

"Nekantriai laukiau nakties kad įvykdy
čiau sumanytą savižudystę, nors vidinis jaus
mas dar' labai kovojo su šia mintimi: juk vis-

įtiek vienoda nuodėmė — nužudyti žmogų: save 
ar kitą. Po komandos 'gulk' ne tuojau grie
biausi vykdyti savo sumanymo, vis dar galvo
jau. Taip begalvodamas pradėjau snausti ir, 
t u rb.it., užmigau, nes ėmiau sapnuoti, bet taip 
gvvai ir aiškiai jog atrodė ne sapnas,- o ga
niausia tikrovė: staiga prie pat galvos pama
čiau savo draugą, karine uniforma, su miline ir 
kepure bestovintį, a. a. Majorą Juopą Tomkų. 
Jis labai aiškiai i mane prašneko: 

— Mielas Jonai, nedaryk to ką sumanei: 
ąš negerai padariau.... ' " / 

— Iš kur tu atsiradai, Juozai? — pakėlęs 
galvą paklausiau, manydamas Jpg. man bemie
gant jį atvarė į mano kam«rą. Bet >taiįra jis 
dingo iš mano akių. 

"Net nejauku pasidarė. Apsivertęs ant ki
to šono, pradėjau mąstyti -apie Juozą. Iš kur 
toks keistas kliedėjimas? Atsiminiau kad jis 
dar prieš 'tris mėnesius šitame pačiame kalCji-
me nusižudė. Kodėl jis man dabar pasirodė?. .. 
Tik nesenai sužinojau kad jisšio karce
rio, 69 numeryje, nusižudė. * - • 

Bemąstydamas apie Juozą, vėl užmigau. 
Ir vėl sapnas: Rodos, Vilniuje, eidamas Kated
ros aikšte, prieš varpinės bokštą, staiga suti
kau a. a. mano žmoną, visiškai baltais vasari
niais drabužiais apsirengusią. Nustebę susto
jom vienas prieš kitą. Ji taip liūdnai, priekaiš
tingai, pilnom ašarų akim žiurėjo į mane, o aš 
pasakiau: 

— Justina, jei tu mane palikai, ai nusižu
d y s i u  . . . .  

— .Joneli? nedaryk to, prašau tavęs del 
vaikų.... — tai pasakius, ji tuojau išnyko. Iš
nyko ir katedra su varpinės bokštu. 

"šiek-tiek atsipeikėjęs, pasijutau begulys 
tame pačiame karcerio pasienyje — šonas skau
dėjo ir gerokai jau buvau sušalęs. Pašokęs iš 
guolio, pradėjau vaikščioti po kamerą ir mels
tis už Justiną ir Juozą. Pasivaikščiojęs ir pa
simeldęs, pasijutau tiek stiprus ir ištvermingas 
kad net pradėjau šlykštėtis pirmvkščia nusižu
dymo mintimi. Dar perskaičiau Įrašą sienoje: 
'Kentėk, sunau, ir Dievas kentėjo'. Taip. rei
kia vyriškai kentėti. Reikia laukti kol jie nu
žudys, bet pačiam žudytis — ne. Ir a. a. Juo
zas ir Justina taip aiškiai Įspėjo kad to neda
ryčiau. Pagamintą Įranki Įkišau Į kamašo au-
luką, kad prižiūrėtojai bekrėsdami neatrastų. 
Vėliau, jau kitose kamerose, tas prietaisas bu
vo mūsų naudojamas kitiems reikalams." 

114-me puslapyje pulkininkas raoš: 
"Vieną naktį į musų kamerą įvedė 

raudonarmietį. Jis pasisakė esąs Skvorcovas, 
vienas, artilerijos pulko kuris stovi Šančiuose, 
puskarininkis 'politrukas'. Suimtas esąs 'ni za 
čto, ni pro čto\ kažin koks jo geras draugas 
neteisingai jį Įskundęs. Dabar esą labai daug 
'politrukų' ir 'komandirių' suiminėjama. Pra
džioje jis buvo nusiminęs ir nežinojo su kiuo 
ką kalbėti.... 

"Vieną sykį, kai jau visiškai buvo su mu
mis susidraugavęs, labai susijaudinęs, kniupš-
čias atsigulė ant grindų ir, alkūnėm galvą pa
rėmęs, staiga prabilo i mus: • 

— Ei, draugai, duokit man papirosą suru-
kvti! Matau kad jųs esat geri draugai ir tik
ri žmonės — jųs manęs neišduosit, atvirai aš 
jums pasisakysiu kas pas mus Rusijoje darosi. 
Jau daugiau kaip dvidešimts metų mes nieko 
kito nematom kaip baisų skurdą, badą, terorą 
ii kalėjimus! Ar ateis kada tam galas, mes 
nežinom ir netikim, jau pripratom prie to. 
Taip pasakęs. Skvorcovas nutilo, apsiašarojo. 
Mes matėme kad jis iš širdies kalba. Kiek pa
tylėjęs jis toliau tęsė: 

Dar gerai atsimenu kaip mano tėvai gy
veno. Aš esu liaudies mokytojas, mano žmona 
fabrike dirba. Neįstengiam tiek užsidirbti kad 
nebutume alkani; gerai dar kad vaikų neturim. 
Nepatikėsit manin* kad mes drabužius dėvim 
dar tuos pačius, persiuvinėdami ir lopydami, 
kuriuos musų tėvai turėjo prieš revoliuciją; 
naujų įsigyti neįmanoma. Aš, liaudies moky
toju būdamas, labai gerai matau kaip musų 
žmonės gyvena ir tyliai verkia, nes garsiai ver
kti mes neturim teisės, o per tiek laiko jau ir 
ašaros išdžiuvo. Mes negalim ne tik kalbėti bet 
ir mąstyti ką nors, nes gepistų gaujų visur 
pilna, nuo jų akies ir ausies nepasislėpsi. Mes 
bijomes vienas kito, vienas kitą persekiojam, 
nes pas mus taip* sutvarkyta kad kiekvienas ko
munistas ar komjaunuolis del 'idėjos' turi buti 
šnipas, ką nors nugirdęs ar pajutęs tuojau turi 
pranešti NKVD, nes jei jis to nepadarytų, jw 
butų nubaustas pagal baudžiamo kodekso o9 
straipsni. 

"Skvorcovas nutilo, jo akys ašarų pilnos. 
Mes irgi tylime.... . 

—- Tik visa nelaimė ta kad Rusai nebeturi 
jokio supratimo kaip žmonės pasaulvje gyve
na, nes jiems per tiek metų taip Įkalta Į galvą 
buk kapitalistinėse valstybėse darbo žmonės 
kenčia neapsakomą skurdą, — Skvorcovas sako. 

Mes, raudonosios armijos kovotojai, kol 
nebuvom matę jūsų krašto, kaip jųs g>\enat, 
ištikro ir manėm kad taip ir yra kaip mums sa
kė bet čia pabuvę Įsitikinom kad mums per
dėm melavo ir dar ten tebemeluoja. Nors čia 
musų kovotojai uždaryti ir nuo žmonių izoliuo
ti kaip kaliniai, bet vistiek kaip ką mes gauna
me pamatyti ir suprantam koks yra skirtumas 
t a r p  g y v e n i n i o  . j ū s ų  i r  m u s ų  — '  

i . (Bus daugiau) , 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninyk 
gražiai sutvarkytas, išaiškiųąntis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo JI turėti 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoj* 
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Padėkit Amerikai Laimėti 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą apsakydavo Lietuvių Bočiij karžygiškus darbus ir vi-
sokitis atsitikimus iš tu dienu mažo pasaulio > s 

DABAR — Jum^ta viską apsako DIRVA —- pasiekdama Justi na'mus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius siu dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

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

a,,1.1 

* 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

uz-O kur dingo žirgų užvaizda? 
klausė Algimantas. 

~ Aš tp nežinau, — atsakė margas.—' 
Jis visai dar nesenai buvo ties žirgų tvar
tais ir as nežinau kur jis galėjo dingti. 

Tai girdinti sužiuro visi vieni Į kitus. 
— Griozti! — suriko pirma Virpša. 
— Griozti! ^—- pritarė jam ir kiti. 
Ir bematant vyrų pulkas kaip ama

ras paplito kieme, trobose, pripildė sodą 
ir visas pakampes. 

Tai pasakęs, Algimantas išėjo į kitas 
gryč i a s ,  o  p a s i u n t i n į  l i e p ė  p a v a d i n t i  p a s  j  
V i r p š ą .  j  

Pasiuntiniu atnešė nuo Aršienės ži- j 
nia j o g  D a n u t a  j o s  r a n k o s e  i r  j e i g u  A l g i -  j  
mantas nori ją atgauti tai kad atiduotų j 
visas iš Aršiojo atimtas žemes ir pilis, j 

— Ugi ką žino Aršienė ar tai prapuo - j  

lė Danuta ar ne? — paklausė Virpša'pir- • 
miausia pasiuntinio. į 

— As nesuprantu tamstos, — atsilie-i 
pe į toki klausimą pasiuntinis su neslepia-

Neilgai vienok teko griozti. Žirgų j  mu nusistebėjimu. — Kaip ji gali nežino-
užvaizdą rado žirgų tvarte ant balkio tiĖiti? Danuta jos rankose! Pagaliau visas 
ką pasikorusį. Ir kada nupjovę virvę nu- svietas tai žino. * | 
leido ji žemyn jis už valandėlės visai at-j — Taigi sveikas ir pats sakai kad vi-j 
gijo. ,sas svietas žino. O kas tiktai žino, gali j 

Tu davei našlaitei tarnaitei žirgą? Iatėjęs i Gardiną taip kalbėti kaip tu kai-

metui vis 

^A\. 
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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 drangų ir giminių, iš rašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį Įdomų, didelį ir nebrangų laikrašti DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit D1 R VA 

6820 Superior Avenuei Cleveland 3, Ohio 

bi. Iš kur mes kiekvienam imtume ir že 
mių ir pilių ?.... 

— Tai tamsta netiki kad aš esu Ar
šienės siųstas? — užklausė pasiuntinys. 

— Visai ne! — atšovė Virpša. 

se? 
— Ir tai ne! 
— Tai kai]) gi? — klausinėjo vyras, 

galutinai nesuprasdamas Virpšos. 

— užklausė jo Algimantas. 
— Daviau, kunigaikšti! — atsakė kur

čiai užvaizda, — bet nežinojau kam ima, 
o kada supratau tai buvo jau pervėlu. 

— Kai]) tau į tavo kvailą galvą neat
ėjo nei miiitis kad ji ima piktadėjvstei? 
Ak tik gerai tu suprasti galėjai kad mer
gai žirgas nereikalingas.... Niekad ne
ėmus, štai pareikalavo ir tu nei nepagal
vojęs, nei nepasiklausęs davei žirgą. ... 
Ai* g;d tu žiro ja i jos piktadėjvstes jeigu | 
taip lengvai davei? |ti 

— Kunigaikšti, tavo rankose mano į  G 
gyvastis ir tu apsieik su manim kaip no- j paėmė. O ką apie svietą tai turiu pasa-
ri, — atvertė kone su ašarpm užvaizda,— įkyti jog aš mielai tikėti noriu kad tu esi 
bet nemesk ant manės įtarimo tokiame I Aršienės pasiuntiniu, bet pats supranti 
piktame darbe. Aš kaltas, bet tiktai ne i gerai kad mes čia tave pirmą sykį mato-
tokioje pikta dėjystėje kuri atsitiko. Pa-j me.... vieną, be jokio žmogaus mums pa
velyk man išpasakoti viską kai]) buvo. -'žystsmo. » 

— Na, gerai, pasakok! — sutiko Al- # Tai kalbėdamas, Virpša manė kad vi-
gimantas. si jo pažystami .Aršiojo pulko vyrai buvo 

Tš užvaizdos pasakos pasirodė kad ta;tankiausia niekšai, lengvai paperkami, 
našlaitė pradėjo labai senai savo darbą iri — Su manim yra čia vienas, — atsa-
labai vyliai ne tik pabaigė, bet ir prade- kė į tą užmetimą pasiuntinis, — kurį, gal 
jo. Patėmijus kad užvaizdas minkštos (but, pažysta kas nors iš jūsiškių. Jis už-
širdies vaikinas ir lengvatikis, ji, pristo-;tikrins apie mane/ - * - m ;  

jus Gardine už tarnaitę, urnai pradėjo sa-J — Ot šitaip tai labai gerai, tiktai jei-, 
v o  k l a s t ą .  / J i  s y k į  i r  a n t r ą  n u d u o d a m a  j g u  j i s  i š t i k i m a s  ž m o g u s .  i  
verkiančią tyčiomis pataikė tai]) kad vai- Prie šitų žodžių pasiuntinis lyg su- i 
kiras matytų jos ašaras. Tas, žinomas j bruzdėjo truputį, norėjo lyg ką sakyti. I 
dalykas, ėmė ją raminti, ji skųstis jam į Pagaliau pamastęs .tarė: ' | 
kad jos pilyje nekenčia, ir taip toliau. Kuo i  — Aš vis tiktai jį pašauksiu, — ir tai, 
toliau tuo jie artimesni darėsi, antgalo j pasakęs išėjo j 
mergina pradėjo kalbėti jog jai pilyje la - j  Už valandėlės pasiuntinis sugryžo į 
bai sunku, kad be jo suraminimo negalės Irumus su Sėmiku. 
dalaikyti. Kad nuvyti nors šiek-tiek siel - j  — Na, dabai- kas kita, — kalbėjo Vir-
graužą, ji ir sykį ir antrą išsiprašė jo žir- pša, pasisveikinęs su savo gerai pažysta- :  

gą pa jodyti po laukus, žirgą tai jis išves- mn iš pirmiau Gudu. — Dabai- bus "gali-1 

davo iš pilies, tai ir ji pati. Kada ją ap-'ma pradėti ir šneką. Tiktai pirma butų,! 
imdavo didelė širdgėla, jodavo ji viena pa-;man rodos, gerai pašnekėti tamstai nors 
jodinėti, o neretai padojinėdavo ir dvie-'su kunigaikščio motina, pats kunigaikštis 
je. .. ir tai vis naktimis, niekam nema- serga ir negali nieko daryti. Man nema
tant. ^ lonu hutu imti visą atsakymą ant savęs. 

— Kuomet paskutini sykį paprašė tokiame svarbiame darbe. Kaip ji nuspręs, 
manės žirgo, mane nusteb'ino kad ji pra- taip turės ir buti, kol Algimantas serga, 
šo diena, bet pamaniau sau jog širdgėla Ot štai šita merga tave nuves pas Tranai-
žmogui gali užeiti ir dieną. Dėlto be jo-jtienę. 
kio įtarimo ir daviau. Pasiuntiniui likosi tiktai sutikti. Ir 

Žirgų užvaizda be abejojimo buvo sutiko jis maloniai, nes lengviau jam ro-j 
kaltas, bet ta kalbė buvo tai]) menka kad,dėsi turėti darbą su žmonėmis kuriems' 
Algimantas čia jau apie ją ir užmiršo. Danuta brangi, negu su tokiu kuriam vis-
Jam aišku dabar pasidarė jog tai buvo Ar- tiek ar ji yra ar nėra. Buvo dar ir kitai 
šierės darbas. Tat ir liepi pulko vyrams;priežastis to noraus sutikimo. Į 
sekti keliais į žiemių šalį ir į rytų, ar ne- — Kąip manai, ar sutiks atiduoti že-, 
ras kur nors kokios žinios. mes už Danutą? — klausė jis&i su pasku-; 

Nei Algimantas negailėjo iždo,' nei bin. brukdamas tarnaitei į rankas sidab - j  
vyrai truso, tačiau viskas nuėjo perniek, rinį žiedą, kada ta išvedė ji iš gryčios. j 
Veltu jie sekė ir griozde visur kur tiktai. < — Sutiks ant visko! — atsakė ta, už-
pasiekti galėjo, niekur ir nieko nepelnė.!gniauždama drūčiai ranką. — Vyras taip 
Jokios žymės nepaliko klastinga merga, labai myli savo žmoną kad visko nepasi-

Taip praslink mėnuo, antras, praėjo gailėtų. 
ir pusė metų. Tuo tarpu Virpša, likęs su Sėmiku, 

ftuvo po Kalėdų šventei taip kokia vedė kitą kalbą. 
pusė mėnesio. ! Gardiną atjojo Aršienės j  — Klausyk, Šėmike! Tu man anais 
pasiuntinys. ^ # i metais prisiekei išpildyti mano norą, ka-

Žinia apie tokį pasiuntinį sukėlė visą d a aš nuo tavęs tokio išpildymo pareika-
Gardino pilį. Jausiu. Dabar atėjo laikas. Padėk mums 

#— Paklausyk, kunigaikšti, manęs, —'atgauti Dauntą. Padėsi, gausi tiek dova-
pasirupino prisikalbinti Virpša. ;— Ne taip nu lead ir tavo vaikų vaikams liks, o ne
sunkus dalykas atminti ko šitas pasiunti- padėsi — sergėkis! Neužmiršk kad aš 

vežė iš Gardino ir vos gyvą atgabeno į 
Drutiškius, o kur dabar —vienas Dievas 
težino. 

— Tai ji vis tik Aršienės rankose? 
— Jos rankose! Jos! Neabejok! 

Tai notiki kari namifca ins vanlm 0 1<aiP tanl vil"Pšai norėjosi abejoti! lai netiki kad Danuta jos įanko- p>[>t ką 1)af)arysi) fa]Uai buv0 prieš jį ^ 
dėlto reikėjo susitaikinti su tuo. 

Palukėjus truputį, iš Tranaitienės 
grvcioę išėjo pasiuntinis kraipydamas gal-

- Pirmiausia sveikam ti riu 'pasakv- - J?.m ^ial'ar .buvo alsk" kad ™leng»ą 
i jog tikra teisybė kad Danuta iš'nyko *i§ kalblt f lu Tr^nLTtfe»r ^ 
Jardino. Antra, mes visi mename kas j,!"** S» ]. _ 

— Ką sakė kunigaikščio motina? 
užklausė Virpša sugryžusio pasiuntinio." 

— Uždavė nelengvą darbą. Pirmiau
sia, kalbėjo ji, reikia kad mes žinotume ar 
gyva Danuta ir ar nenustojo pas mus sa
vo moteriškos garbės. Apie tokią, girdi, 

galima ir kalbėti, bet jeigu, girdi, ji negy
va, arba jeigu ji nustojus garbės tai jokių 
šnekų negali buti. Tai viena. O antra, 
Žinodami iš jusų pačių lupų kas kaltas jos 
paėmime, žinosim ir kam atkeršyti. Taip, 
girdi, ir manykite, kad jeigu iki metų ne
si įdedate tikrų išrodymų jog Danuta gy
va ir jos garbė nesuteršta) tai, girdi, ko.įa 
gyvo Aršiojo ar Aršienės giminės neužsi-
liks,x kiek tik pasieks Algimanto ranka. 

— Na, jeigu ji taip sako tai taip ir 
bu«, — taikiai pritarė Virpša. 

(Bus daugiau) 

yAIiGITJ 
G A MINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
- Kaftia su prisiuntimu $1.25, , 
> * v * 

Didelė, 170 puslapiu knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptu ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiliq. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru-

snio ir vargo su gaminimu valgių, priva-
įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dinio viršeliais, popuiiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
niu Jailvti, per visus amžins iki nuisų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, JNDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 

Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 
Kampas Superior ir 13 Street ENdieott 5025 

VYRAMS IR MOTERIMS RŪBAI 

TAIPGI REIKMENYS VAIKAMS 
Skrybėlės Moterims ir Vyrams — Moteriškos Suknios 

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. 

ny> atjojo ir kokias čia jis kalbas užma
nys. Tu ir pats supranti jog ką norės tai 
ir padarys su tavim Aršienė. O kad ji no
ri ir norės tave apgauti tai ir mažam vai
kui ne slapta. Dėlto ar ne geriau bus 
jeigu ne tu, o aš arba kuris kitas ves by
lą su pasiuntiniu? Svetimas ne taip len-| — Ot šito niekas ir nežino, — atver-
gvai pasiduos apgavimui. |tė Gudas. — Bet nesirūpink labai, kas bus 

— Gerai sakai! — atsiliepė, pakilda- galima aš padarysiu, tiktai vilkite darbą 
mas nuo kėdės Algimantas ir vaikštinėda- su pačia Aršienė ir laukit kantriai, gal 
mas neramiai po rumus. — Gerai sakai! but kad duosiu a$ kokį gandą po dviejų 

tau žadu Algimanto vaidu. 
— Brolyti, širdele, sunkus darbas su 

išvadavimu. Danuta taip tvirtai sėdi kad 
Aršienė nesibijo jos išliuosavimo. Ji sa
ko ir su kariuomene Danutos neatimtų. 

Kur ji? — paklausė Virpša, 

MILLER ART & GIFT CO. 
ATIDARĖME GRAŽIĄ PARDUOTUVĘ VISOKIŲ 

DOVANOMS TINKAMŲ REIKMENŲ 
Gaunama visoki religiški dalykai Velykoms, kaip tai 
kryžiai ir kryželiai, šventų jų stovylėlės, ražančiai, ets. 

Paveikslai —* Veidrodžiai— Lempos — Šiaip Mažmožiai 

JOHN MILI EE, Savininkas 
7915 St. Clair Avenue ENdieott 6513 

t N 
'Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 

I&PLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 
TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

N > 

t [ N 
L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y .  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdieott 8(518 

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 aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia šv. 
Rašto tyrinėtoja. ' (Skelbimas) 

KAIP TAPTI AME-
RIKOS PILIEČIU 

Knygelė "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIKčIU" ga::r.am;i 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės j Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos. 

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadic-
aUis.) 

v DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

Cleveland, Ohio. 
T —II - • Į 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79Ui Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

e \ 
Rubli Valymui ir Taisymui 

MERIT CLEANERS 
"SaUR'i Vieta Paduoti Savo Rubus" 

TAILORS — FURRIERS 

8324-26 Hough Ave. 
CJArfield 2020 (M) 

Mane visą piktumas kaip ugnis uždegė 
prie vieno gando apie tokio pasiuntinio 
St joj imą. O pamatęs jį prieš save aš ne-
iškęseiau neužmušęs. Šnekėk tu su juo. 

mėnesių, o gal huti kad reiks laukti ir du 
metu. 

— O dabar ką tu. žinai apie Danutą? 
— Taip kaip nieko! Miegančią ją iš-

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir )Apdraudos Agentūra. 

P .  - f :  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinį Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson^672f 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
/Dekoratorius 

. * 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA ITŽEIOA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesne"-

ALUS, DEGTINĖ, V¥NAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Routfe 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

-LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja - kitų miestq 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
Savininkas 1 

f į 

V- r- jctižiy, i i 'J ' t <1#* " ^ J?-
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X>ER TVORA 
PASIŽVALGIUS 

KUR MUŠU LIE-4U 

TUVIŠKA 
SAVOKA? 

Beveik penkių milijonų (|s-
jĮ&itant visą mūsų išeiviją iš
sisklaidžiusią po platų pašau
kt) tauta, o negalime vienin
gai ir solidaringai dirbti, tai
koje sugyventi. Pagal Lietu
višką patarlę, Penki sunųs vfe-
įio tėvo nepajiegiame. jsalaužti 
vienos šluotos. 

Kasdien susiduriate su įvai
rių tautybių žmonėmis tenka 
patirti ir pastebėti jų inteli
gentišką išsilavinimą, tautinį 
Susipratimą, religijos? meilę. 

AR ŽINOT kode! Lietuvis- Nei vienas nesidrovi bei nesi-
ki klerikalai taip ištikimai lai- gedi pasisakyti kurios tauty-
'leosi savo unijos su cicilikais? bės esąs ir didžiuojasi savimi. 
Nagi atsiekė "baisų laimėji- Bet musų tulų Lietuvių, — 
mą" — cicilikai dabar katali-! turiu pabrėžti ne visų, —' tau-
Įtų "neužpuldinėja"! (Kur už- į tybės sąvoka ir susipratimas 
puldinės kad gali eiti į bažny- į gana apgailėtinas. Ir kiek gi 
tlnes sales aukų rinkti ir cici-lmusil kalbėta, šaukta, ištisi 
Hzmą skleisti!) , |puslapiai laikraščių rašyta, net 

O ar žinot ką klerikalai sa- j  keletą knygų paskleistų turi-, 
ko apie savo draugus - cicili-1me musų ištautėjimo pavojaus 
If us del Lietuvos ? Jeigu cici- j klausimais. Bet matomai bal

ti valdys Lietuvą, ji taipgi įsas šaukiamas tyruose.... 
Ką čia mes dabar turime 

Nauja* Špiit 

bus Lietuviška, sako jie. 
Bet mes sakome: ji nebus 

katalikiška. Ar atsimenat ci-
l^likų knygelę: "Ar katalikas 
gali, buti socialistu? Gali! Ar 
socialistas gali buti kataliku? 
NE*!" -

BE LIETUVIŲ ir be Airių 
niekur gerų muštynių nėra. 
IVashingtonas ir Londonas da
bar nori kad ir Airiai stotų. 
Tada karas kaijp matai bus pa
baigtas. 

VIENA toegre mergšė Lie
tuvių parapijinėje mokykloje 
-jjockford, 111., gražiai Lietu
viškai paskaitė apie pupas. .0 
"Lietuviški" ir "įaalti" bolše
vikų redaktoriai .'nemoka nei 
žirnių nuo kopūstų atskirti! 

BOLŠEVIKAS Ml z a ra No-

gana daug. Giliai apgailėtinas 
reiškinys. •'* 

Savo tautybės |mogų jabai 
lengva išskirti ir iš net didelio 
būrio, nors ir kažin kaip jis 
"slėptųsi". Tai įgimtas tplu-
las jautimas, pažinimas, krau
jo "patraukimas", kaip mumy
se yra sakoma. Galimai Įgim
ta asmeniška tautybes * dovu 
na? • V 
""Šokių priemonių reiktų im

tis mažinti musų- ištautejimą? 
Musų išeivijos ateitis gana mi
glota; daugiau 65 procentų čia 
gimusio musų jaunimo pasi
davę ištautėjimui. Po 15 ar 
metų mes nutautėjimo pavoju 
daugiau pajusime, kada tre
čioji musų karta pradės vy
rauti. Ypačiai tą pajus musu 
laikraščiai, organizacijos, klu
bai, Lietuviški meno rateliai. 

Ko mums trūksta tai savy
je stiprumo, Lietuviškos sąvo
kos, tiesaus tautinio nusistaty
mo ir tvirtos valios save afi
šuotis. Tam bukime patys sau 
"gydytojais" paimdami nors 
dalį stiprybės ip musų pirmta-
kųnų ir bočių. Jokios gėdos 
nėra vadintis save Lietuviu— 
tai garbinga tauta, visiems garbą. Bukime fcaVyje stįsi-
plačiai žinomas vardas ir sve- pratusiais Lietuviais! * ; 

timtaučiai Lietuvius gerbia ir, .getras Jtiknvs, 
'•/ tJ.' $. kareivis. 

Mokslas Parūpino Atsakantį Paliuosaivimi 
Nuo Vidurių Užkietejįmo 

Karys Bob Faulkner ap
žiūrinėja naujos rūšies šautu
vą, kurį naūdoja pratimuose 
Sheppard Field, Texas. 

renro "Timeless Lithuania" i si. Daugelis Lietuvių savo pa-

kaltinti? Musų senus veikė- auteiki Prkleram^ aukštą pa' 
jus veteranus, organizacijas,' 
laikraščius, Lietuvos konsulus? 
Atsakymas: Ne! Kaltė krinta 
ant musų pačių. Mums už
tenka išsimokslinimo, apšvie-
tos įrankių (priemonių) mums 
palaikyti išeivijoje tautybės 
egzistavimą, bet mums trūks
ta tvirto nusistatymo ir vidu
jinės pajiegos išlaikyti tą me
todą. 

Apie dešimts metų atgal Lfc-
tuvoje buvo pakilęs karštis su
lietuvinimo pavardžių. Kas gy
vas, reikia ar ^nereikia, lietu-
vino savo pavardes. Kiek dar
bo tam tikroms įstaigoms, do
kumentų keitimas, perrašinėji
mas! 

Gi čia Amerikoje musų gra
žios Lietuviškos pavardės ap
gailėtinai ir savu keliu keičia 

Ateina Pavasaris — ir~ Beisbolas įpą 

taip smarkiai pykdamas skai-
t§ kad jam rankose belaikant 
ji subiro. Turbut, priminė kad 
BJizernesnio gyvūno nėra kaip 
savo tautos išgama! 

Smulkios Žinios 

Mlll£. Leokadija Gaubienė, 
apie 56 m., mirė Vasario 25 d. 
Jos vyras mirė metas laiko at
gal. Liko trys sunai ir dvi 
dukterys, visi jau suaugę. Po
ra jos sunų jau tarnauja ka
riuomenėje. Velionė ilgai gy- vio tautybės! 
veno Akrone. Iš Lietuvos at 

Vardes amerikonina v be jokios 
priežasties, reikalo ar reikš
mės. Sako, "Jacksonu" pasi-
vertus geriau skambės ir len
gviau Amerikonams bus ištar
ti ir "spelinti". Tai absurdas! 
Amerikonai juk nekeičia savo 
pavardžių musų lengvam išta
rimui. šiądien nesvarbu ar jis 
Juodelis ar Jackson, bet svar
bu kad jis savyje jaučiasi Lie
tuvių, nesigėdi pasisakyti juo 
esąs.. Juodeliu būdamas ir va-
dindamasis Jackson, juk išori
niai ar vidujiniai Yankiu ne
virsi. Lietuviu gimei, juo esi, 
ir Lietuviu mirsi! Kas kitaip 
supranta, neužsigaukite, pava
dinsiu ignorantu. 

Kiti gėdisi net savo Lietu-

'•» < • '• Į 

New York Yankee beisbolo jaukto vyrui ruosiaHi. m-
dėti beisbolą. Beisbolas prasideda apitr *»Balandžib 1?>. " ^ 

••Y 
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66 LaboratoryjOS Bandymai Padaromi Užtikrinimui Patikimos, 
Efektyvės Veikmės 

NEWARK, N. J. — Per daugeli 
metų, mokslininkai darė bandymus 
išradimui vidurių liuosuotojo kuris 
butų švelnus ir patikimas, tuo pat 
ir.cfektyvis savo tikslui. 

Tikima daugelio mokslininkų kad 
PHARMACO, Inc., išrado tą ideali 
liuos--uotoją—švelnų, bet pilnai veik
mingą—Feen-a»mint pavidale, kuris 
yra moderni s 'liuosuotojas gaunamas 
kr&mtcmo gumo pavidale. 

Yra gerai žinoma kad suk ra m i. 
tant maistą pilnai gelbsti jo tinka
mam virškinimui ir duoda žmogui 
daugiausia naudos. Feen-a-mint vei
kia panašiu principu. Sukramtyma.s 
Foen-a-mint paruošia tą garsų vai
stą duoti jums geriausią naudą. j , _ m 

^ 1 \k jkafl Feen a"irint j sirinkimus, nemokamai. Tpta< 
butų V1enodos geros rus.es, ncgilnai reikill priduoti arba 

naštų prisiųsti nevėliau antra* 
dienio popiečio. 

laboratorijų Nebark, N. J., kurioje 
tas garsus produktas bandomas. 

Kuomet sunkus, galvos skaudėji
mo jausmas rodo kad reikia liuo
suotojo, Feen-a-miint galima varto
ti sulyg nurodymų, pilnai pasitikint 
jo efektyviu bet švelniu paliuosavi-
mu. Patogus ir malonus vartoti, 
iis populiarus tarp visų, taipgi tarp 
vaikų, nes jis turi mėtos skonį. 

Feen-amint- gaunamas penkiuose 
ekonomiškuose pakelių dydžiuose, 
ir galima pirkti; visose vaistinėse. 

"Dirvos" Redakcija priima b 
talpina pranešimus apie vfetlnf 
Lietuvių judėjimą, draugijų su 

atliekama 66 laboratorijos bandy
mai pirm negu tas produktas pa
kuojamas ir siunčiamas. Viršuje. 
parodoma viena ii Pharmaco, Inc.,' 
*••••••••••—-y—--—— 

VYRAMS PAVASARIUI RUSAIf 
Geros Rūšies Vyrams ir Vaikinams Siutai 

PORTIS Skrybėlės — MANHATTAN Marškiniai 
SUPERB Kaklaraiščiai 

PILNAS PASIRINKIMAS VAIKAMS IR 
VAIKINAMS PAVASADINIU SIUTU 

Rujrby Suits, Etons, 1 pora ilgom kelnėm Siutai au-
v ' gantiems vaikams, visokių pavasarinių spalvų. 

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

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

Jau pavasaris! 
VELYKOMS REIKMENYS 
S K R Y B Ė L Ė S  

Vyrams ir Vaikinams 
Valiausių Pavidalų, 
Štylių ir Spalvų 

GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų ^ 
SPORT MARŠKINIAI 3.45 ir 4.95 

KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 ir 4.95 
- didelis pasirinkimas j vairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $] ir 1,50 
Pritaikyti prie .uisų rubų. Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

DYK AI GREEN STAMPS SU koinn pirkiniu. r^YITAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. " IV#%I 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vaktirak 

METROPOLITO^ 
OPERA ATVYKS 

GEGUŽES 4 

Šymet Metropolitan Op«ra Asso
ciation iš New Yorko lankysis Cle-
velande savaitei laiko Public Hall 
pradedant Gegužės 1 ir baigarrt 6. 

Per šešias dienas bus perstatyta 
aštuonios operos, nes dvi operos 
bus pastatytos penktadienio ir šeš
tadienio popiečiais, greta šešįq va
karų. 

Prie eilės naujų artistų ir artis-
čių, šiose operose dainuose gerai 
žinomi ir mėgiami: Helen Jepson, 
Exio Pinza, John Brownlee, Raoul 
Jobin, Charles Kullman, Lavvvenea 
Tibbett, Bidu Sayao, Ir ra Petin.i, 
James Melton, John Gumey, Thel-
ma Votipka, Laurenz* Melchior, Ir-
ra Petina, Marjorie Lawrence, Lily 
Pons, Jan Peeste, Leonard Warren, 
Lily Djanel, Lięia Albanese, Rose 
Bampton, Alexander Kipnis ir kiti. 

Pavieniai tikietai bus po $1, $2, 
$3, $4, $5 ir $6, mezoniniai gi po 
$8, $14, $21, $28, $35 ir $42. 

Tikietai parduodami didžioje lo-
bėje, Union Bank of Commerce, E. 
9th ir Eucid. Prie tikietų buš tak
sai. 

Štai operų surašas: 
Pirmadienio vakare, Gegužes 1— 

"THE TALES OF HOFFMANN"; 
Antradienio vak. Gegužės 2 — 

"LA TRAVIATA"; 
Trečiadienio vakare, Gesr. 3 — 

"THE MARRIAGE OF FIGARO"; 
Ketvirtadienio vak. Geg. 4 --

'"&IGNON"; • 
Penktadien; fto pietų, Geg. 5 — 

"TANNHAEUSER"; 
Penktadienio vakaze, Geg. 5 — 

"LUCIA DI LAMMERMbOR"? 
Šeštadieni po pietų, Gegužes 6— 

"CARMEN"; 
šeštadienio vakate. Gegužės 6— 

"RIGOLETTO". 

i 

Duosiu vieną pavyzdf. Kar
tą gulėdamas vienoje karo li
goninėje užgirdau netoliese gu
linti kareivi šaukiant pavarde 

važiavus sustojo Racine, Wi$. 
Paskui persikėlė Į Cleveland^, 
ten neilgai buvę atvažiavo i, 
Akroną ir čia iki mirties pra- į Chapones (Čeponis). Klausiu 
gyveno. Iš Lietuvos paėjo Į.jo ar esi Lietuvis? No, atsa-
Traku apskrities. į.^Ot — Rusas. Sakau kad Če-

Tuo pačiu laiku mirė sulęp-! ponis yra grynai Lietuviška 
kėjęs J. Poznovskis, kuris bu- pavardė. Pagaliau susigėdęs 
vo vedęs Karolio Tamošausko I mįsipažysta esąs Lietuviu, ki-
žmoną. Abiejų šių mirusių limo iš Vermont valstijos. Tai 
palaidojime dalyvavo daug ių | ištautėjimo auka! O tokių au-
draugf ir šiaip pažystamų Lie- kų musų lietuviuose turime 
tuvių. Kalnas. 

VELYKŲ LINKĖJIMAI ^ 

Tik ka gavome naujausių Pavasarinių ir Velykoms ava
lų visai šeimai, Kreipkitės į mus. 

MANDEL'S SHOE STORE 
G107 St. Clair Avenue 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

Taisymo darbas 
N A Ml! ir AUTO RAW« 

PARSIDUODA AKRONE, O. 
.VISAI PIGIAI DU NAMAI no dvi 
šeimar, 858 iv' 853 Ęirutą street; 
SU iv?mu?'Skaina'rn^^l» KlaS, Turim Ignuomavimui Garsiakalbius 

Radio taisymas iv Phono 
kombinacijų specialistai 

paidavi 
telefonu arba rašykit: (14) 
V. DEBESIS EXpress 0417 
7(505 Star Ave. Cleyeland 3, Ohį? 

Pa(angoę Trejos p^vyaerioi 

Tai augalitifes sutaiBynaąs, 
dn g\vnoi ?b Šaknelių, lauų, zie4ų. 
geldų ir žolių. Veikia į k'ino or?ra-
nus taip kad pavartojus tulą laik.) 
žmogus gauna naujų jiegų jr encr 
gijos. Kiekvienas kas nori buti %i* 
gatla sveikas, turėtų vartoti Trejafi-
ką. Taf geriausias'vafstas puo 'dią-. 
pepsijos, vidurių užkietėjimo, ner
viškumo, stokos apetito, širdies py-
kimo, išpūtimo, pilvo sugedimo, ne
uralgijos, reumatizmo, kosulio, uęr-
klės skaudėjimo, karščiavimo, kru
po, blogo upo. bendro nusilpimo, 
inkstų- ir kepenų ligos. 

Kaina su prisiuntimu 
nama pas: 
FLORAL HERB CO., Dept. 7 , 

*TBox 305 (13) CLINTON, Ind. 

G asas 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 
SUNOCO PRODUKTAI . • ' v.fc r 

Aliejai — Tepalai — Reikmeny* 

BROWN'S SERVICĘg STATION 
7318 Superior Ave. • ENdicott 912J:. 

VELYKŲ' LINKĖJIMAI 

Pranešame jog atidarėme naują Gėlių Parduotuvę, čia 
galite gauti pirkti gėlių kirstų ir puoduose, vestuvėms 
ir laidotuvėms vainikų, ir tt. 

i 

CHARLES and OLGA SLAPNIK 
6026 St. Clair Avenue EX 21|* 

GORDON PARK HABERDASHERY 
Vyrams, Vaikams Drabužiai, Skrybėlės, Kaklaraiščiai 

Avalai ir Įriti aprėdalai už prieinamas kainas. 

A. GRERNSBEHG, Savininką* 
921 East 7JHh Street (Apačioj Liet. Darb. Salės) 

8830 Euclid Ave. 
fr 1434 (17) GL. 2564 
r- —r—r- % 

Pąstata Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
nirvos n"rncrio U'i prnšv-

Administr»riios pri-
* siusi i .ii, r erašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažvmėkit: "Negavau # 

nr. .r), 3?. arba 44". Tada 
ureitu laiku bus jums pa-

• slysta tas tikras numeri* 
kurio negpvot. 

D I R V A .  .  
Cleveland 3, Ohio 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 

ifeNEDICT FLiOOR COVERING GO, 

TIE. n333 

Ąrftistrong's Linoleums -
Ąsphalt Tilo — Lihowall 

7G37 Superior Ąvę. 
11 |'"Į|IWĮ ••••••• • f J 
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ATIDARYTA PUIKI VALGYKLA 
% UŽKVIEČIAME į musų naujai atidarytą Kinišką 

' Valgyklą, kur taipgi duodama visi Amerikoniški 
valgiai 

PIETUS IR VAKARIENĖS 
Duodama išsinešimui valgis į savo' namus. 

Atdarą Sekmadieniais 

pREAT CHINA RESTAURANT 
17}1 Crawford Roacl — arti Hough Ave. 

Atidaroma Ketvirtadienį 

''Į y f Į ' I 

VELYKŲ LINKĖJIMAI; 
• * ' * "• •• .'i r 

- • f-f-' "jk -.t:f 1 i  ̂  -
W E T H E R E Dr- S 

Geros Rūšies Duona ir Pyragai 
.7022 Superior Ave. 

: V:-3' 
^ s n ^ » r» > - ' 

Hpiftleąson 531d£; 

PERFUMES ^ COLOGNES 
importuoti ir Vietini*} 

- - Visų populiarių kvapsnių y 

PRANCŪZIŠKOS ir ČEKOSLOVAKIJOS ĘONKUT^S 

essencijos ir gėlių aliejai 

Idllddli pėrfiuhfer > į 
.WfMle. pąjrĮt aye EN. 

t r mmwmmtn 
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KOKS LIETUVIŲ NUSISTA
TYMAS LIETUVOS REI

KALU? 

Koks vietos Rietuvių nusi
statymas Lietuvos nepriklau
somybės reikalu aš negaliu tei
singai atpasakoti, nes neteko 
išgirsti iš vietinių Lietuvių jų 
tikro pasireiškimo tame klau-

i sime. Gal but kad katalikai 
ir SLA tautininkai prisilaiko 
Pittsburgho Konferencijos pro
jekto, kur veikia šimutis, Gri
gaitis, Bagočius. Kaip yra ži
noma, New Yorke šimutis (ka
talikų vadas) pasibučiavo su 
socialistu -Grigaičiu, ir iš to ti
kisi nekurie užmegstos nesu
laužomos tų srovių vienybės ir 
pastangų išgelbėti Lietuvą ir 
jos laisvę, be visų Amerikos 
Lietuvių visuotino pritarimo. 

Iki šiam laikui šio miesto 
Lietuviai niekuo viešai nepasi
rodė ir todėl yra sunku spėti 
jų tikras nusistatymas ir ką 
jie darytų jei kas juos paju
dintų į tikrą darbą. Kad Lie
tuviai yra išpirkę tūkstančiais 
U. S. Karo bonų tai yra tikra 
teisybė, nes jie tikrai remia 
Amerikos karo pastangas, bei 
Lietuviai negauna jokio kredi 
to už tai ir niekas tikrai ne
žino kiek Lietuvių išpirko bc-
nų, neprašydami kad tas bu
tų kredituota Lietuvių vardan. 

LIŪDNA ŽINIA. Ištikus 
nežinoma priežastim sprogimui 
Coast Guard kruzeriui, ant ku
rio buvo vietos jaunuolis, Jo
nas Povilonis, 24 m., jo tėvai 
gavo pranešimą kad jų sunus 
"dingo veikmėje". Jonas Po
vilonis buvo Coast Guard tar
nyboje. Vietos Lietuviams ji * 
žinomas kaip pavyzdingas jau
nuolis, prieš įstojimą tarnybon 
jis lankė Youngstown Kolegi
ją 

Liūdna naujiena jo t$vąnu». 
seselei ir broliui, kuris taipgi 
randasi tarnyboj Italijoje ir 
nieko nežino apie savo brolio 
tragediją vandenyne. Reiškiu 
gilią simpatiją po tėvams ir 
giminėms, kurie dabar yra di
džiai nusiminę. Rcįu 
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D T R V A • PIRKIT U. S. War Bonds 

i! CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 1486—Atdara vakarais 

VISŲ CLEVELANDO 
LIETUVIŲ SUSI

RINKIMAS 
Kovo 31, 8 vai. v ak. 

LIETUVIŲ SALĖJE, 8 v»l. 

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS 

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

Visi ir visos — į 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 PARAŠŲ RINKIMAS 

Clevelandiečiai, Stokit į Talką — Tuojau! 

Vakarais 'galite pirkti Karo Bonus šiame vajuje per: 

MULIOLIO OFISE 
6606 Superior Ave. 

DIRVOS OFISE 
6820 Superior Ave* 

Cleveland© Lietuviai prašo
mi stoti j talki), už Lietuvos t 

laisvę. Tik darbas ir pastan- KARO BONŲ Penkių Mili-
gos kokias padėsime užtikrins jonų Dolarių vajuje imkit da 

su Amerikiečių. Ne vien tik 
Lietuvių parašai terenkami. 

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-

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

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

"Timeless Lithuania" 
Praskilbo C leve landė 
Reikia su džiaugsmu pažy

mėti kad Clęvelande plačiai 
praskilto knyga "Timeless Li
thuania", kuri pateko j mies
to skaityklą. Prieš porą sa
vaičių miesto skaitykla nupir
ko tris knygas, bet jų reikala- tokių buk tame susirinkime 
vimas pasirodė toks didelis kad Į buvę visi komunistai. Ar to-
dabar nupirko dar tris knygas, kios kalbos kyla iš nesuprati- ^ w 

skaitytojų patenkinimui. Sa- n^° blogų norų, tų žmo- ijnaį daugiau sviesto ir sūrių, 
ko, paeiliui jos laukia paskai- ni9 reikia apgailėti, nes tame bet mėsos gavimas bus suma
tyti Įvairių tautų žmonės. susirinkime komunistų visai žintas. 

nebuvo. 
Buvo paaiškinimų kokiu tik 

siu tas susirinkimas buvo su 

DAUGIAU DIRBKIM, 
MAŽIAU KALBĖKIM 

MŪSŲ darbai bus sekminges-
ni. 

Nuo pereito susirinkimo Ko
vo 21, Lietuvių salėje, nekurie 
pradėjo skleisti nepamatuotų 
gandų ir prasimanymų, net ir 

9,122 NAUJI PILIEČIAI 
Bėgyje 1943 metų Clevelan-

de pilietybę gavo rekordinis 
skaičius ateivių, 18 Įvairių tau
tų žmonių, jų tarpe ir Lietu
vių. Viso pilietybę gavo 9,122, 
iš jų 5,290 moterų ir 3,852 vy
rai. 

•NUO Balandžio mėnesio, 
kaip praneša, civiliai gaus da 

uan ian  Diges t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 448ft 

THE PERISCOPE 
By SARUNAS. 

• Iš OHIO valstijos pataisos 
namų Į karinę tarnybą paimta 
jau apie 2,000 vyrų, kurie pa
leisti po priežiūra. Paleisti į 

VAŽIUOJA | DETROITĄ 
Julius Smetona užkviestas šauktas. F. Saukevičius, Dr. 

kalbėti masiniame mitinu De- Tamošaitis ir kiti patiekė min- ipisu ura. ralelstl 

troite šį sekmadienį. Karlu į t,s Pageidavimus kad reik- tarnyba toki(, vvrai kurie ' 
Detroitą važiuoja ir LVS cen- *>! mums padėti visus Lirod- 'verti paliuosavimo. 
tro sekretorius, dalyvauti pa. Piktumus be! išmetinėjimus }| ohjo valstijos kaUyim)1 Co 

sitarime su LVS centro kitais >r, eiti prie vieningo veiki-; lumbu ow jvesta mmtarH 

viršininkais. Taip pat masi- ™ »z Amerikos karo laime- kas )avinima, Icalini Djdu 
•  »  i  •  r x  «  .  w  •  i i  m  d  i n  I  K i f i n r A f t  v n n / i i h i r t  *  niame mitinge Detroitečia^s Lietuvos reikalus, 

nuveš parodyti Lietuvos Pre- ^Muliolis pranešė kad 
zidento A. Smetonos laidotuvių I-ietuviy Bankas nutarė pirkti 
filmas. Tas filmos neužilgo karo bon^ už '120,000 ir kad 
bus rodomos ir Clevelando Lie- ta suma skiriama kreditan 

nioje jie vra jauni vyrai, ka
riško amžiaus. 

tuviams. 
Dr. S. T. Tamošaitis, LVS 

pirmininkas, ir Karpius perei
tą šeštadienĮ (Kovo 25), lan
kėsi Chicagoje, dalyvavo svar
biame Lietuvių pasitarime. 

Taip pat apkalbėjo su Chi 

penkių milijonų bonų vajaus. 
P. štaupas. 

SAUGOKIT VAiKUi. 
Pavasariui ateinant jaun; 

, vaikai pradės daugiau važinė 
cagiečiais apie rengimą Lietu- dviračiais ir tas sudarys jų 
vai Vaduoti Sąjungos metinio gyvastims pavojų trafike. 
seimo. Geriausias būdas apsaugoti 

I vajkus yra tai mokinimas jų 
PETICIJOS EINA 

Vietos Lietuviai vienas p 
kito ima peticijas iš LVS cen
tro sekretoriaus, rinkimui pa 

A. A. ANTANĄ LITVINĄ 
ATMINUS 

Jau prabėgo daugiau metab 
laiko kaip velionis persiskyrė 
su šiuo pasauliu, bet velionies 
nuoširdžių draugų mintyse jis 
nėra užmirštas. 

Antanas gyvendamas vien
gungio gyvenimą ir neturėda
mas artimų giminių, nors ir 
turėjo daug draugų, bet daug 
iš jų tarpo buvo vis dolariniai, 
kuriems daugiau rūpėjo jo 

prisilaikyti visų saugumo tai- s
1

l.,n
v^ia'.' ^ jaunvstės dienų už-

fi. . . i i . . dirbti ir sutaupyti centai negu 
syklių ir reikalauti kad jų pri- velionies atmintis. Bet dėka 
silaikytų. Jaunikliai kurie ne- giminaičiams, Juozapui ir Onai 

iro seKreioriaus, nnKimui pa Patvr? važinėtis lai prisilaiko Ramanauskams, kurie net ir 
rašų, prašant kad Prezidentas iant «al^atvil? ir dviračiams savo centus pridedant, išreika-
Roosevelt užtartu Lietuvos ne- tak«. »alė« pilnai tikrai va- lavo tinkamos atminties ir po-

u ž t a i  t ų  . L i e t u v o s  n e -  T u - m - u i  s . j l i W v i . i  v a  ^ v r n i o  v e l i o n i e s  a m n m u  —  
priklausomybe. j zintti. lauau fculigatwu va- « ij-idien vn mmfitv 

PAtiViiVi-- crniusin +« ž«uojant reikia duoti pėktiems . A ' ; - S K V! reticijos geluejo po pereito . • 1 tas akmuo ant velionies kapo ir 
karo gauti Lietuvai Amerikos P1I*nt,n.vb?« 
pripažinimą, gelbės ir da-oar | Senesniems vaikams kurie 
Lietuvos nepriklausomybe ap važ'n®ia gatvėmis, nelaimės 

* * mažiau pasitaikys jeigu laiky
sis šone kelio ir važinės gyve-

THE RECENT international de
bate about the present validity of 
the Atlantic Charter is of great in
terest to Lithuanians who base 
their sole hope of seeing justice 
done to Lithuania after the war 
only in the strict application of 
the high principles of this "noble 
document" (Churchill's" words). 

/ / / 

THE PRINCIPLES of the Atlan
tic Charter are clear enough, the 
New York Times says. It is the 
application of principles to con
crete cag.es that causes doubt and 
anxiety. The two official state
ments (by Churchill and by Hull), 
made in Response to popular prod
ding, emphasizes that in Britain 
and the United States there is a 
common and increasing insistent 
desire to know where both Govern
ments stand when it comes to 
translating general aims into spec
ific settlements. 

m 
SECRETARY of Stote Hull's ex

position of American foreign poli
cy, according to the Boston Chris
tian Science Monitor, was "based 
on a conviction that the liberty, 
co-operation, justice and equality 
enjoyed in a large measure by Am
ericans must be the pillars of 
world society. Unless the' moral 
principles of the small nations' 
equal rights be recognized interna
tional society goes back to the 
jmigle staice." 

l/l 
THE AMERICAN viewpoint was 

aptly stated by Representative R. 
Compton of Connecticut: "If we 
are to follow the Atlantic Charter 
and the Moscow Declaration only 
when it appears politically expe
dient or selfishly advantageous to 
us, then, I think, we should cease 
to hold out a sanctimonious hope t:> 
the oppressed of the world." The 
P-epresenlative could have added 
that only in a world organized ac
cording to American political ideals 
can UnitetJ States (and the world 
itself) be secure from, say, another 
war in JOflO. 

/// 

TIIE TIDES of war are bringing 
the liberation of Lithuania from 
the Nazi yoke ever nearer. How
ever, it also brings the unwelcome 
establishment' of Soviet practices 
which created such a horror in the 

Baltic States in 1940-1941. Ray
mond Daniell writes to the New 
York Times from London, as fol
lows: 

"The Red Army is expected to 
advance as far into Poland as the 
so-called Curzon Line, establishing 
local soviets and creating machi
nery for civil administration just 
as it has done in parts of Russia 
proper that it has liberated and as 
it doubtless will do in the Baltic 
States which, the Soviets hold, are 
also part of Russia." 

/// 

WRITING in The New Europe, 
a student of Soviet Foreign policy, 
David J. Dallin, points out some 
dangers to Russia in her present 
course of rougshod overriding of 
the rights of smaller nations: 

"After the war, London may be
come the Mecca of most European 
nations—all of them might seek 
support in England against the 
great victor, Russia. In this case, 
Russia would be confronted by a 
union, perhaps informal, of Europ
ean nations headed by England, 
and actively supported by America. 
The situation would be fraught 
with the greatest dangers to Rus
sia 

/// 

THE LIBERA L journal, The Na
tion of New York, acknowledged 
the receipt of 'Timeless Lithuania', 
by Owen J. C. Norem on March 11, 
1944. We hope it will publish a 
fuller review, because such a re
view was given to Meiksins' pro
pagandists "The Baltic Riddle". 

/// 
THE NEW LEADER of New 

York, published .by the Social Dem
ocratic Federation, had two articles 
by Solomon Schwartz on the End 
of the Baltic States (Feb. 5 and 
2G). The articles point out that 
Soviet Russia broke her own plight
ed words when she Sovietized and 
annexed Lithuania, Latvia and Es
tonia. The Author also stresses 
tonia. The author also stresses 
that there is no truth in the effort 
Baltic republics as ''fascist". Be
fore Soviet occupation both Lithua
nia aud Estonia were moving to-
waid democracy from somi-fiscist" 
regimes.4. * 
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PASTIJ prenumeratą galima 
<iusti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti adminic-traci-
ion gali pasiusti laišku $2 su 
pflnu savo adresu. 

Pleased with 
'Timeless Lithuania' 

Peter Elyociiu, young Lithuanian 
of Hartford, Conn., says as follows 
about "Timeless Lithuania": 

(From his letter to Mrs. M. J. 
Colney, of Waterbury, Conn.): 

Dear Mrs. Colney: 
Thank you very mueb for your 

very thoughtful and generous gift. 
I appreciate it especially as it is 
the first book, written byi an un
prejudiced authority, which con
tains a comprehensive treatment of 
the Lithuanian problem which I 
have seen. ' 

A historical treatment such as 
this is perhaps the most important 
weapon we could possess. For, if 
we can hope that the fate of Lith
uania will be decided not by force 
but by reason and the dictates of 
conscience, then it is necessary on
ly to point to such indisputable 
facts as shown Uy history to prove 
the truth and justness of her 
claims. 

As it- appears to be at- present, 
the problem is not so much one of 
presenting strong arguments to 
justify those claims as it is one 
ofi meeting and defeating an op
posing mass will which is backed 
hy overwhelming force and is un

concerned over the moral aspects 
of the question. That IS a pro
blem. One, perhaps, that only 
prayer can solve. • 

Thank * you once 'more for the 
book ... 

Sincerely Peter V. Elyochis. 

REIKALINGA DARBININKŲ 
Reikia skubiai darbininkų 
BUSH ELM ANŲ ir % 

PRESSERIŲ 
Lietuviška Įstaiga 

FORMAL CLEANERS 
1194 E. 79th Street 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit i Lietuviu salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą. su savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
l.iit savo ldubi} ir Lietuviy sa
lę, vietoje efti kitur. 

PARSIDUODA NAMAS 
1400 E. G'"> 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 .r>.*50r>. 

a po 
Balandžio 28 d- užsakyta šv. 
Mišios P-lės* švenčiausios Ne-
siaujančios Pagalbos Lietuviu 
parapijoje, 9 vai. ryte, o po 
Sv. Mišių bus pašventinimas 

narnose gatvėse. Didelis tra-. aį<men* j1' padėjimas gėlių vai-
fikas viešose gatvėse yra pa- niko aNnt velionies kapo. 

Į šias iškilmes yra nuošir
džiai kviečiami visi velionies 

Dirbkit daugiau taip kair 
dirba Alekas Banys — jis su 
rinko daugybes parašu ir sa-
ko tas darbus yra lenįvas. ™.„ngas. Neleisk savo vaikui 

vežti kitą vaiką ant dvirač'o (lraUgai ir giminės. 
rankenų ir uždrausk važinėti į Malonus yra tvarkingas gy-

LANRftSI KARYS vakarais, jei bent dviratis tu-' venimas, bet nemažiau malo-
Karys Antanas Medelis, i ri stipria šviesą. INUS .VRA ir tvarkingai paliki-

Vaikai' su dviračiais turės mils;. .v.Patinirai _ vicnaunifių. Su 
• mirtimi sutarties nesirasoma. 

Fort Knox, Ky., kur jis čir.ė 
specialius radio kursus, buv tuoj išsipirkti leidimus, pra-
atvykęs vienai dienai palank dedant Balandžio 1; vaikų dvi-
ti savo seserį ir švogerj Mar; račiai turi buti užregistruoti, 
ir Justiną Miščikus. Cleveland Police Dept. 

DAINUOS ONA KASKAS 
IŠSIDUODA DU ŠVIESUS KAM

BARIAI., apšildomi, su baldais, 
Prieš pradėjima Metropoli Kra*ioie vietoje; vyrui kuris gerai 

tan operos sezono, Clevelando ?,rtra' . K1^ki' a"minis' .  ,  * . .  . .  •  .  t r a c i j o j a ,  E N .  4 4 8 6 .  
miesto auditorijoje rengiama 
žymių Metropolitan operos dai 
nininkų koncertas. Tai bus 1 
Balandžio. Tarp kitų šiat; < 
koncerte dainuos ir musų Lif 
tuvaitė iš Metropolitan, Or.t 
Kaskas. Koncertan inėjima*. 
nemokamai. 

Nėra žinoma kuomet reikės 
skirtis su šiuo pasauliu, o po 
mirties dolarinių draugų eilių 
eilės atsiranda ir nei velionies 
nei giminiu naudai. Dažniau
sia nukenčia velionies reika
lai ir pasilikusieji giminės. Bu
tų geistina kad gyvi esantieji 
apsirūpintų savo reikalais. 

Draugas. 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
15808 Lorain Ave., kampinė saldai

nių, cigarų, namų darbo aiskry-
mo parduotuve; prirodysim jog ne
ša $1000 savaitinių inei^ų; 18 me
tu to paties savininko. Klauskite 
smulkmenų tarp 2 iki 3 JK> pietų, 
t429 Broadway. (14) 

Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia Naujavisios 
Moterims Grožio Patarnavimo įstaiga 

ALVINAS BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Ave. CEdar 2494 

Alvina Paulienė, Savininkė 

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

MES DUODAM IR IfiKEIAIAM EACLE STAMPS 

THE MAY COMPANY'S 
j f  

Easter Basement 
Apsirengkit Velykoms May Go's Paredais 

Dvi žavėjančios Skrybėlaitės kurios Duos Jums 

Y patingą Puošnumą 

-THE "BEANIE" 
-THE "BONNET" 

1 49 

Visos mėgsta šitokias skrybėlaites 
kurios tinka visokiam dėvėjimui — 
ir yra' paskiausios mados! Štai du 
mėgiamiausi stiliai Pavasariui —-
viena tai dutch styliaus — antra 
visad populiari viršugadviui. Pasi
rinkimas visokių mėgiamų spalvų 
— turim jų vijose naujausiose Pa
vasario spalvoje. 

i 
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