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Karo 
, . . Amerikos spau-
ai iš Švedijos pranešė gavimu 

privatiniu keliu žinių apie su-
kurimą Kaune (Gruodžio mė
nesį, 1943) slapto ''Lietuvai 
Vaduoti Komiteto"; i kuri in-
eina visi Lietuviai (išėmus! 
komunistus), pasiryžę nepripa-į 
z i n t i  j o k i ų  ̂  s v e t i m ų  o k u p a c i j ų  į  
L i e t u v o j e ,  i r  k o v o t i  u ž  n e p r i - j  
klausomos Lietuvos atsteigi-j 
mą pagal Atlanto čarterio pa-, 

• žadus. šis Komitetas žadąs! ' ——— 
kooperuoti gu Lietuvos Atsto-j" RUSAI apsupo apie 200,-
v.vbemis svetur ir kitur gyye-jOOO nazių Odesos' srityje, 
nunciais Lietuviais, ypatingai,kurią veržiasi iš Vokiečiu 
Amerikos Lietuviais. I atimti. Išstūmė nazius jau 

Nera abe.io.jimo, šis kabelis j iš daugelio to fronto dalies 
yra vaisius Pabaltijo Komite- j miestelių ir kaimu, 
o pastangų, kuris nesenai su-| Odesą Rusai apsupa 

Biorganizavo Švedijoje ir jau: trijų 
išleido švedų kalba knygą 
Pabaltijo teises. 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO BAL.-APRIL 7, 1944 

KARO ŽINIOS 

1S 

apie 
pusių 

Rusų armijos 
. . Tas Pabalti-; Rumanijos žeme, už Besa 
jo Komitetas, matyti jau suėjo i ijibijos t-» - -

Įžygiavo i 
3esa-

sienos, Paėmė eile 
su slaptu Komitetu I kaimu. •. v 

šis politinis musųj R u manija kalba apie ka-
™ vo paliaubas su Alijantais. 

Rumanlįą smarkiai bom
bardavo ir Amerikos lėk
tuvai. /• 

PACIFIKE, A m e r ikie-
čiai- sunaikino 288 Japonų 
lėktuvus Naujoj Guinejoj,". 
Alijantai smarkiai atakavo 
vėl Japonų tvirtovę Truk 
sala. 

Į santikius 
Lietuvoje. 
brolių aktingumas turėtų 
mus skatinti smarkiau veikti. 
Lemiama valanda artinasi! 

• ' 
PRIE SLA Apskričių eiles, 

ir Rrooklyno Vienybė prisidė
jo prie vis augančio Amerikos 
Lietuvių visuomenės pasipikti
nimo "didžiųjų partijų" koali
cinės Amerikos Lietuvių Tary
bos politiniu neveiklumu. Vie
nybė nurodo, visuomenės au-

DETROITE — Masiniame Mitinge eonų išpar
duota už apie $20,000; aukų surinkta $421.80. 
PITTSBURGHE — Masinis Mitingas' rengiamas 
sekmadienį. Balandžio 16 dietią. 1 
KIT! MASINIAI MITINGAI: Clėvelande -
Balandžio 19; Amsterdame — Balandžio 23 d.; 
Chicagoje - Balandžio 23. 

* # * f 
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PENKIŲ MILIJONŲ DOLARiŲ KARO 
BONU VAJAUS REIKALE 

numušė Japoniškų Lėktuvu 

Keletoje. salų užblokuota 
kos nevartojamos, informacija! 100,000 Japonų kareivių ir 
Angliška kalba apleista, it Ta-jj;ems gi'ęsia mirtis. Jiems 
rybą butų Stalinas nupirkęs. I Pagalbos priduoti negali. 

Dirva senai nurodė kad iš Į * Salų apielinkėse paskan-
tų pelų grudų nėra ir nebus, i dinta ' vSl keliolika Japonų 
Visa gyva, patriotinga Ameri-Jaiv^« 
kos. Lietuvių visuomenė dirba,! .Burmoje, mušiuose Ame-įfctaigo 

, Neturėdamas galimybės atsakyti Į paklausimus at
skirai ir manydamas kad daugeliui rupi tie patys klau 
simai kuriais jau esu gavęs daugelį paklausimų, šiuomi 
teikiu atsakymą visų interesantų žiniai per įspaudą. 

Ar Amerikos Lietuviai uajis kreditą už pirktus Ka-i 
ro Bonus per I ietuvių Komitetą? — Atsakymas: Taip, 
gaus pilną kreditą už visus ir visų Lietuvių pirktus ka
ro bonus pradedant su Vasario 16-ta ir baigiant Balau-! 
džio 30 diena. Karo bonus galima pirkti visuose pas-1 

tuose, bankuose, Savings and Loan Draugijose ir Lie
tuvių Bonų Komitetams tarpininkaujant. 

Kad Amerikos Lietuviai gautų pilną kreditą, būti
nai yra reikalinga visi ir visur pirkti karo'bonai užre-i 
gistruoti Lietuvių Bonų Komitetuose arba C&ntre (apa-j 
čioje šio rašto nurodyta adresu). ^ •> I 

Viri Amerikos paštai. Bankai ir Savingį and Loan 
priima Lietuvių kreditan atspausdintas specia-

ft 

i 

D A R B A I  
I R '  D A R J i J \ I N K Ų  Ž I N I O S  

Streikai Anglijoje. An
glijoje streikai plinta ne*-
žiūrint valdžios pastangą 
.i !os_ sulaikyti, šiomis die
nomis • streikerių skaičius 
pasiekė 100,000. 

Yorkshire streikuoja 70,-
000 angliakasių; Belfasto 
srityje 20,000 laivų staty
bos darbininkų, 7,000 lėk
tuvų darbininkų, 2,000 a-
municijos daržininkų ir 
..eli šimtai laivų krovėjų.-

Policija dstro kratas ko
munistų Trockistų Įstaigo
je. 

Sereikai naikina Britų 
industrines jiegas. 

riai 
su 

šif trys Amerikiečiai lakūnai, aukštesnio laipsnio ka
sa vo žygiuose prieš Japonus numušė bendrai 60 prie-

lėktimi. 

kruta, o kreivu keliu nuėję ke- i i*ikiečių vadovąujamos ar-|]es aplikacijas ir'atkarpas aplikacijų su pažymėjimu kad 
li katalikų politikierį^į, *' ku
riems jų spauda nedrysm klai
das nurodyti, negyvėlių šoki 
su socialistais šoka, ir piktina
si jei sabotažnikais kas pava
dina. 

Tiesa, jai ir katalikų spau
doje atsargiai klausima: "Kur 
gi mes nuėjome?" 

• 
VIENO ekstra, pridėt i n i o 

Karo Bono nupirkimas Balan
džio mėnesį ir to pirkimo įre
gistravimas atitinkamuose ko
mitetuose, įvykdys vieną mū
sų visuomenės New Yorko sei
me priimtų gražių, patriotingų 
nutarimų. Dirbkime kaip tik
ra Lietuviška talka: petys 
Petį! 

mijos su Japonais, išmuš
ta 5,000 Japonų. kareivių*., 

Japonai išmušti atgal Į 
kalnus. 

RUSAI užėmė Bukovinos so
stinę ir priėjo prie Karpatų 
kalnų,* reiškia atsistojo prie 
slenksčio į Balkanų valstybes, 
kaip Narvoje stovi prie slenks
č i o  į  P a b a l t i j o  v a l s t y b e s .  L a u - j  

kiama Balkanuose didelių poli
tinių įvykių, nes numatoma 
kad Teherano konferencijoje 
Roosevelt ir Churchill paliko 
tą Europos sritį "Rusų įtakai". 

Lietuviams svarbu žinoti 
kur Pabaltijis buvo paliktas. 
Jie vis turi viltį kad ne Slavų, 
ne "komunistinis ir Vakarų ci
vilizacijos kūdikis — Pabalti-
jyS — nebus pusiau Aziatinei 
ir Slaviškai Maskvai atiduotas. 

• 
LENKŲ Vyriausybė in exile 

iš Londono, kaip praneša New 
York Herald - Tribune, Favo 
laiške Prezidentui Rooseveltui 
pareiškė jog Lenkai "negali 
sutikti ant Curzono linijos ką 
siūlo Rusija kaipo rytinę sie
ną, nes tas neapimtų Lenkiškų 
miestų Vilniaus ir Lwowo". 

Iš to matyti kad Lenkų vy
riausybė in exile nekreipia jo
kio dėmesio į pastaru laiku 
premjero Churchillo padarytą 
pareiškimą kad Britai niekad 
tikrumoje nepripažino Lenkų 
užgrobimo Vilniaus, užgrobi
mo kurį juridiškai pasmerkė 
trys žymus Paryžiaus tarptau
tinių teisių žinovai. 

ITALIJOJE, Italų ka
reiviai užėmė kitą Vokie
čių aukštumą, kurioje jie 
laikėsi kovose prieš Ali j an-
tus. 

Anzio pakraštyje Britai 
buvo pastumti atgal. 

Naziai skelbia 
iš Alijantų visą 
kuris jau pirmiau Ameri
kos bomberių suardytas. 

Amerikos lėktuvai per 
klaidą numetė bombas ant 

T! Šveicarijos miestelio prie 
li Vokietijos sienos, užmušta 

i įeliolika žmonių, nuostolių 
padaryta už apie 15 milijo
nų dolarių. Tuos nuosto
lius Amerika atlygins. 

Kovo 15 d., atakuojant 
Cassino, klaidingu patai
kymu nušauta 15 Alijantų 
kareivių, paskelbia Gert. 
Eaker. 

•bonas. yra pirktas, kuponai, grąžinami -hotiH pirkėjui 
kad galėtumėt prVluoti bonų registravimo Komitetam®. 

Amerikos Lietuvių kreditan karo bonus galima par
duoti ir ne Lietuviams. Pav., pirmutinę gautą Ameri
kos Lietuvių kreditan bonų aplikaciją S. F. Gudui tarpi
ninkaujant užpildė' ir boną $500 nupirko Pulkininkas 
.Freddy Rosel!, Irving, N. J,, kuris yra vedęs Lietuvaitę 
Boreikaitę. 

Aš aplankiau daugeli bankų palikdamas po .keletą 
šimtų aplikacijų šio Lietuvių Vajaus. Howard Savings 
Institution banke dirbantis Vincas Grimalauskas pa-

atsiėme ėmęs 100 aplikacijų pareiškė pasirūpins kad butu visos 
Cassino, sunaudotos. Nov, Yorke, Pennsylvania Exchange Ban

ko iždininkas Raymond Baubi is taipgi pažadėjo savo 
ravo parama. Manau kad ir visur kitur, tas pat galima 
rasti. Todėl visi visur skubiai dirbkit# ir bent po vieną 
karo boną pirkite. , 

Visais $5,000.000 Karo Bonų' Vajaus reikalais ra
šykit: 

NATIONĄL WAR BOND COMMITTĘE 
Americans of Lithuanian Descent 

- 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 
, i 

arba 
314 Walnut Street, Newark 5, N. J. 

SLAPTAS KOMI
TETAS LIETU-

- VOJE 

Pittsburgh* Pa. — Bai
gė streiką apie 2,000 plie
no darbininkų trijose dirb
tuvėse. 

j Sustreikavo 850 darbi-
| ninku Jones & Laughlin 
Steel Corp. Aliquippa dir
btuvėje del dviejų forma-
nų susivaržymo už Ameri
kos vėliavėlę, kuri vienam 
išrodė ne vietoje pririšta 
ir gali susitaškvti aliejum. 

KOMISARAS SMER
KIA STALINO KLA& 
*T1NGĄ POLITIKĄ ; IJ Moterių ^ 

fčfarbu, j kuriuoj Sovietu atstovas Krav 
a 5 

įuos karo dar
bo jiegų komisijonierius if 

Iš Stoekholmo praneša 
apie Kaune isikurušį slap-j galėdamas laisvai šioje sa 
tą Vyriausj Komitetą Lie-;lyje prabilti, viešai pareiš-
tuvos laisvinimui — "Vy-ikė jog pasmerkia Maskvos 
rjausias Komitetas Lietu-1 dviveidišką politiką, ir re

zignavo iš tos vietos. 

&nkcf atsiustas iš Maskvos! ^11 
• i • ' • f -i i pataria dabar \:mti mote-pirkimui karo reikironu, '. 

1 - 1  |  •  ,  v ,  .  v  1  1 S .  
Taipgi svarstoma skyri

mas i darbus vyrų nepriim
tų kariuomenėn del fiziš-

jkų trukumų. Kada darbi-
1 ninku trūksta karo dar-K i a v c e n k o  d u \ o  i a u c i o - | i  i v  * v *  •  

HITLERIS TIKISI 
UŽPUOLIMO 

Hitleris bijodamas Ali
jantų įsiveržimo iš vaka
rų, turi pastatęs 50 divizi
jų priešą pasitikti. Vokie
čiai Alijantų užpuolimo bi
jo labiau negu Rusų žygia
vimo iš rytų. 

Gyvenimas, Vokietijoj vi
sai suvaržytas ir įtemptas. 

Vokiečiai dar turi viso 
272 divizijas kariuomenės. 

vai Vaduoti" vardu.. 
Šis komitetas vienbalsiai 

^nusistatęs nepripažinti jo-
|kios svetimos okupacijos!ir aukštas Sovietu komisą-'^1!?% Sl^lp 

Lietuvoje ir kovoti už. lai-Iras, bet atvykęs f šią lais- " *»hnc"J blaskosl P° sa" 
svą, nepriklausomą Lietu-|vą šalį, gavęs progą prare-
vą. ^ .••••. i^ti tikro žmogaus akimis, 

Komitetas rūpinasi suši- j  pasiryžo išsižadėti to kas i  
siekti ir palaikyti ryšius su| nežmoniška. 
Amerikos Lietuviais. . į  Jis kaltina A T ^ a D i w o  v o i . y - i  Nors karo dar bu ms da"' 

lies kampus ir šiaip dar
bus. Iki jie buvo atmesti 
iš tarnybos jie daugumoje 
dirbo karo darbuose. 

PLYŠO DARBO 
PARTIJA 

New Yorke pemtą sa
vaitę skilo Amerikos Dar-

Jis kaltina Maskvą vary-

! 11-1^. firSlo 
! demokratijomis, bet tikru- ^-^1" !£: 

moje siekiančią savo pa.- i ?•' , y , t 
salineu tikslu; Rusija pa- be.^rbes apdra«dos po. 6 

J • ,„1Q , milŲonus dolarių darbinin-

Nuo karo pradžios Ame
rikos karo laivynas ir ma-

sirvžus ivesti komunizmą , _ , . i . ,. .v 3 i ' kams\kurie paleisti is dar 
A n mnriATATr » n „. r j 1S VoKieC'lU OKUpaClJOS ih- ! 1 T' J 

A. S. TREČIOKAS, Pirm. partija, kurios 400,000j laisvintose šalyse; Rusijos °* 
Anglai tr.taria Le n k ų 

vyriausybei in exile veng-
balsų pagelbėjo Preziden 

^ _ _ tui Rooseveltui laimėti rin-
r rinai numušė jau 4,316 Ja- ti bruzdėjimo ii* neapikan- j kimus 1940 metais 

ponijos kariškų l#ktuvų, j tos prieš Žvdus, ypač tuos' Sb,llTOac 

pi-aneša Laivyno sekreto-! kurie randasi Lenkų armi-
rius Knox. ijoje. 

500 Tonu 

Antro bertainio laikotar
piui laikraštinės popieros 
laikraščiams paskirta apie 
236,000 tonų, arba 18,000 
tonų daugiau. 

_ SUOMIJOS seimas • susi
rinko svarstyti Sovietų ka
ro paliaubų išlygas. Ma
noma betgi kad pirm Vely
kų nieko nebus nuspręsti. 
Tolesnis svarstymas pik
tas po velykų. x w 

Cassino 3om ai Kino 
7/ 

ROME U 5 PLANES 
KNOCK OUT 

CASSINO y. 
FRESCATI 

MARINOJ 
SORA 

SEGNI 
GENSAN 

t  NONE COUt^; 

CcrR 

įsoLin NETTUNO MIVER;-iO 
linORIA 

CASSINO BATTIE 
STARTED FEB 

1 
ALLIES LANDED 
TROOPS JAN. 22 

FONDI _ 

TYRRHENIAN SEA 

Skilimas Įvyko del komu
nizmo klausimo. Dešinie
ji atsimetė nuo komunistų. 

žmones yra žiauriausia pa-; 
vergti ir baisiai persekio-ine na 

jami slaptos policijos. , 
Kremliaus valdovai jau! 

dabar auklėja" naują gent-i 
karte naujam karui. Ko-j 
munistu internacionalas tik 

Kodėl tie darbininkai 
ima bedarbės apdrauotą, o 

dirbti? 

Iš tos partijos oficialiai 
išsitraukė David Dubinskv,} pasislėpė, nebuvo panai-
prezidentas moteriškų ru-jkintas, ir čia Amerikoje 
bu siuvėjų unijos. Ta par- komunistų partijos vadas 

Per Kovo mėnesi pada
ryta naujas rekordas ka
riškų lėktuvų išdirbime — 
padaryta jų net 9,118. 

tija, jis sako, 
tų partija. 

yra komunis-

PENKTA PASKOLA 
BIRŽELIO 12 

Karo 

Browder ir jų dienraštis „ . 
Daily Worker tęsia Stali-j suzeista-
no darbą čia, sako Krav-

Brazilijoj, prie Sao Pau
lo, gelžkelio nelaimėje už
mušta 38 asmenys ir 64 ki-

čenko. 
v Taigi ką iki šiol apie So-

WILLKIE metė jieškojęs 
prezidento vietos po ne-

x_ pasekmingi} pastangų Wis-vietu klastas ir Stalino uz- . . . . . T- * • 
simojimus kas skelbė, ta !fon,sIn. yalftmje. J1S ten 

Stalino1 kukėsi ir kalbe.io pirm no-
'minacijų, bet šią savaitę paties Amerikos Penkta —. 

Paskola nustatyta pradėti' Ištikrino 
Birželio 12 diena. Pasko-. 'omisaras. 
la apims 16 bilijonu dola-1 ™,švedi:os praneša aoieiPublikon^ konvenciją jis 
riu suma. is ios 6 bilijonus j J įiL' Amoniu i neSavo nei vieno delegato. 
nuskirta' išpirkti individua-
liams asmenims. 

• Cassino, Vokiečių tvirtovė ir miestas Italijoje, sunai
kinta didžiausiu istorijoje oro atakų. Amerikos lakūnai 
ant to miesto numetė 2,500 tonų bambų, sunkiosios kanuo-
lės užbaigė griovimo darbą. Tuo pat laiku Alijantų karei
viai atakavo Aprilla, šiaurėj nuo Anzio, kut Alijantų ka
riuomenė buvo išsodinta Sausio 22. 

Raudona i ai armijai įsi
veržus į Rumaniją, Molo-
lovas iš Maskvos pareiškė 
jog Rusija tai daranti su-
lyg militariško reikalo, o 
ue tikslu užgrobti Ruma
nijos žemes ar sunaikinti 
ten esančią vidaus tvarką. 

11,000 žmonių 
Rerline pastarų dviejų oro 
atakų metu. 

Vilniaus srityje vietiniai 
sukilėliai nužudė 34 Vokie
čius karius. Iš Londono 
Lenkai skelbia jog tą žygį 
atlikę Lenkai. Taipgi sa
ko, kitose dalyse Lenkijos 
panašiu budu išžudyta 700 
naziu. f " 

Ąk 
-v. 
n 

(29-ti metai :: 29th year) 

renkant kandidatus Į 

Vietoj už jtj. Wisconsin de
legatai pasireiškė balsuos 
už Dewey. Willkie pamak 
tė kad žmonės jo nenori/ 

Kva savo klastas loš-
dama, siūlo Lenkijai didelį 
plotą žemių prie Baltijos 
juros, norėdama kad Len
kai išsižadėtu Ukrainos iv 
dalies rytų Lenkijos< 
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Masmitingas Pittsburgh# 

Sekmad. Balandžio l6 
IfW'V į— 

Prakalbos įvyks Lietuvių Piliečių Klubo Salėje, 
1723 Jane Street, Pradžia lygiai 8 vakaffc 

Detroit, Mich., Nąįijienos 
* —  

PITTSBURGH 

Pittsburgho Lietuvaii gaus 
progą išgirsti žymius kalbėto
jus, kurie šioje kolonijoje dar 
nekalbėjo, ir pamatyti Lietu
vos Prezidento A. Smetonos 
laidotuvių iškilmių filmas, ir 
kitus žingeidžius vaizdus. 

Gsrų Lietuvių patriotų pa
sidarbavimu rengiama masinis 
jmitingas kuriame kalbės Ju
lius Smetona, Lietuvos mirusio 
Prezidento sunus, Dr. J. šliu
po duktė, Hypatija žiurienė, 
šiedu yra pabėgėliai nuo bol
ševikų. Taipgi kalbės Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius ir  
Pijus J. žiuris iš Clevelando, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos va
dai ir Vykdomojo Komiteto 
"nariai, New Yorko Seimo iš
rinkti. 

Prie jų kalbės karo bonų at
stovai ir Lietuvių Ka.ro Bon 
llarbuotoja Bronė Pivaroniene. 

Bus plačiai paaiškinta api* 
Penkių Milijonų Dolarių Kai c 
bonų vajų ir apie peticijas mi
lijono parašų surinkimui ka<! 
Prezidentas Roosevelt užtari u 
Uetuvos nepriklausomybę. 

Pabaigoje programo bus ro
doma Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos _ iškilmingų laidotu
vių filmos ir kiti vaizdai kuri 
jums k;'.  a:  patiks. 

B. Crambn. 

Amsterdam, N. Y. 

Raportai iš Seimo. Ka
ro Bonai. Masinis 

Susirinkimas Bal. 23 

IMasmitinge Surinki 
$421.80 

Julius Smetona 

• 

\ 

PHILADELPHIA P. J. Žiuris 

RENGIA 7 METŲ PAM1-
IIMĄ. A. Dziko vadovauja^ 
mo Lietuviško radijo programo 
7 meteli sukakties paminėjimui 
rengiama platus šurum-Burum 
programas pirmą sekmadieni 
po velykų. Balandžio 16, nuo 
i vai. po pietų, Muzikalio Na
mo salėje, 2715 E. Allegheny 
Ave. Bus gražus koncertas, 
perstatymas ir balius. 

Philadelphfjos Lietuviai pa
rems šią pramogą, nes p. A. 
Dzikas nuoširdžiai pasitarnau
ja visiems Lietuviškiems rei
kalams. Rep. 

WYOMING KLONIS 

MIRĖ. Kovo pabaigoje mi
rė Antanas Liumbis, 15 metų 
amžiaus; mirties priežastis — 
širdies liga. Paliko žmoną, sū
nų, dukterį dideliame nuliudi-
me. Taipgi Lietuvoje liko vie
nas brolis ir sesuo, ir brolis 
Amerikoje. 

Antanas Liumbis buvo čia 
gimęs, su tėvais Į Lietuvą iš
vyko prieš pirmą Pasaulini Ka
rą. Kai Lietuva 1918 metais 
pradėjo kurtis nepriklausoma, 
jis liuosnoriu Įstojo j. Lietuvių 

Kovo 26 d., Lietuvos šelpi
mo Fondas laikė susirinkimą. 
Delegatai dalyvavę New Yor
ko Seime išdavė raportą, kuris 
likosi vienbalsiai priimtas su 
užgvrimu. 

Seimo išrinktas Vykdomojo 
Komiteto narys Adv. A. Stok-
na išdavė savo raportą, kas 
visus nudžiugino del pasekmių 
pardavime musų kolonijoje !J. 
S. Karo Bonų: Lietuviai per 
Ketvirtą Paskolą išpirko bonų 
už $245,000. Iki Balandžio 30 
tikimasi išpirks iki $800,000. 

Su pasiryžimu ir energija 
vienbalsiai nutarta rinkti pa
rašus ant peticijų už Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Nutarta rengti sulyg Seimo 
programo. masinį mitingą-pra-
kalbas sekmadienį, 'Balandžio 
2 ". d., karo bonų pardavimui. 
I žkviečiami geri kalbėtojai ir 
t u patį vakarą bus rodoma 
įilmos iš Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos gyvenimo ir lai-
(! < >tu vių Clevelande. 

Nutarta vykdyti visus Sei
mo tarimus be atidėliojimo. # i 

šiais reikalais ir kitais bus 
usisiekta su Lietuviais Alba

ny, Schenectady ir U'tica, N. 
^ ., veikimui su jais bendrai. 

Tais reikalais apsiėmė pasi-į 
darbuoti Seimo delegatai su A. j 

stokna priešakyje, taipgi G. I 
< -aska, ir M. Kazlauskas. j 

Balandžio 2 d.. A. L. Klubo} 
lM.?rtaininiame susirinkime pa 
gal išduotą raportą finansų se' 
kretoriaus J. SinČiaus ir iždi
ninko G. Gaskos, ir įnešimą j 
pirk'dar U. S. Karo Bonų už j 
$2,000, direktoriaus P. Plan-Į 
kio parėmimu, vienbalsiai nu 
tarta pirkti. 
t Pirmininkas S. Arnbrusas 
per šį va.jų pirko bonų už:  

.$1,500; Ad. Petrila už $1,000; į 

kaip kurie kiti žada pirkti už 
apie tiek. A. L. Klubas viso 
jau pirkęs bonų už $17,100. 

A. L. Klubo delegatų rapor
tai iš New Yorko Lietuvių 
Seimo, Adv. A. Stoknos ir A 
Lukšio, užgirti v 
nu plojimu. 

masinis mitingas, pradėjimui 
čia Detroito kvotos Karo Bonų 
pardavimo $5,000,000 Bonų va
juje ir surinkimui milijono pa
rašų po peticija prašant Prezi
dentą Rooseveltą ginll Lietu
vos • nepriklausomybę. 

Mitingas tikrai buvo masi
nis, nes publikos prisirinko pil
nutėlė salė: Aukų surinkta 
$421.80; bonų vietoje parduo
ta už virš $12,000, pasižadėji
mų gauta už virš $7,000, taigi 
kartu bonų parduota salėje už 
apie $20,000. 

Kalbas pasakė keletas gerų 
kalbėtojų. * 

Programą atidarė Skyriaus 
! pirmininkas Dr. J. j! Sims; 
I ir perstatė toliau vedėju Tei
sėją J. P. Uvicką, kuris kalbė
tojus perstatė sekančius: U. S. 
Treasury Departmento atsto
vą Mr. Cook, kuris kalbėjo ka
ro bonų reikalais. 

Po to kalbėjo Kun. 1. Borei-
šis, šv. Antano parapijos kle
bonas, kuris labai vaizdingai 
nurodė kaip Lietuviams reika
linga vieningas veikimas šia
me Lietuvos nukryžiavojimo 
momente; pasakė kad jis at
ėjo ir kalba čia parodymui kad 
galima vieningai dirbti. 

Rimti patriotai katalikai, vy-

' tuviais kurie dirba Lietuvoj 
labili. 

j 1 „ (Aukotojų vardai tilps kita*-
> ' me numeryje.) 
Sekmadienį, Balandžio 2 d., Po kalbų buvo rodoma fi|-

Lietuvių salėje, Lietuvai Va- mos, tarp kurių pirmfltines 
duoti Sąjungos 6-to skyriaus buvo Amerikos karo vaizdai, 
pasidarbavimu buvo surengtas po to vaizdai Clevelando Lietu

vių Kulturinio Darželio, pabai
goje gi Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos laidotuvės Clevelan
de. 

Prakalbos pradėta ir baigta 
su Amerikos ir Lietuvis him
nais, pianu skambino pats sve
čias Adv. Olis, publikoje rado
si -dainininkai Jonas Valukas 
ir pp. Kvederai, taigi su publi
kos pritarimu himnus jausmin
gai sugiedojo. 

Šio masinio mitingo surengi
mu daugiausia rūpinosi LVS 
6-to skyriaus pirmininkas Dr. 
J. J. Sims, Dr. J. Jonikaitis, 
poni Stefanija č. Douvan ir ki
ti darbuotojai. 
§Svečiai kalbėtojai nakvojo ir 

viešėjo pas Drą Sims. Poni 
Sims visus nuoširdžiai aprūpi
no ir pavaišino. Reporteris. 

SLA DIDŽIOJI KUOPA BAL
SAVO lž NAUJUS KAN

DIDATUS 

Balandžio 2, Lietuviu salėje 
įvyko SLA 352 kuopos susirin
kimą^, kuriame buvo rinkimas 
delegatų* Į seimą ir balsavimas 
už Pildomosios Tarybos na
rius. ši kuopa iki šiol buvo 
barometru, išskyrus vienus 
metus: už kuriuos kandidatus 
musų kuopa didumą balsų pa
duodavo tie būdavo išrenkami 
i Pildomąją Tarybą. Taigi jei 
taip atsitiks ir šymet tai "se
nosios gvardijos" pora narių 
eis laukan, būtent prezidentas 
ir vice prezidentas. Mes nu
matom jog laimės Laukaitis ir 
Kerševičius. Turbut ne dykai 
"senosios gvardijos" "seniai" 
eina Į desperaciją, skandalija, 
mušasi ir nekaltus narius tam
po po teismus. % 

Susirinkime nebuvo nei iš 
vienos pusės vedama agitacija 
už kandidatus; palikta narių 
valiai, kaip kas norėjo taip bal
savo. Balsavimų pasekmes • 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusias Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

MIRĖ 11'900 IŠEI
VIŲ LIETUVIU 

atsižvelgia į rai ir moterys, 
tautininkų norą dirbti išvien 
nelaimingos Lietuvos vadavi
mui ir šelpimui karo nukentė
jusių. Jie prisidėjo ph'e bonų 
vajaus ir peticijų rinkimo. 

Sekantis kalbėjo trumpai L. 
V. S. centro sekretorius, Dir
vos redaktorius K. S. Karpius. 

Toliau, Detroitiečiai pirmą 
kartą turėjo progą išgirsti Ju-

| lių Smetoną, Lietuvos mirusio 
Prezidento A. Smetonos sūnų, 

, kurios kalbdš 1 išklausė labai 
atydžiai. 

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Adv. Antanas A. Olis, iš Chi-

j cagos, Now Yorko Seimo išrin-
jktas Vykdomojo Komiteto pir-
imininkas. Jis išėjęs kalbėti 
Į pranešė jog turi atsivežęs is 

Umbabiaf <fet-! "Margučio Imperijos" viena 
žmogų, Baltramiejų, kuri fa-
votiškai ir užrekomendavo. Iš-

IŠ NELIETUVIŲ-SPAUDOS 
Kovo 25, Lenkų dLniašt.vje j^a^alijona Kaune ir buvo sar-

Nowy Svvi'at tilpo pranešima*; ^mel.ikos 

kad čia Kovo 5 d- Įvyko !'-y-|del kad jis 

mių Lietuvių veikejų sambu-
rys, o pavakarį ir viešos pra-

Pirmininkas S. Ambrasas irį_, _ 
kiti nariai gražiai išsireiškė tas svečias Baltramiejus, 

bendrai vei- Pa3ake vieną "labai rimtą da
lyką", kad jis iščiupinėjęs vis
ką ir radės du minkštus daly
kus: lapes uodega ir bolševiku 

uz 
ktr 

reikalingumą 

kalbos Lietuvos 
kale; pažymėta 
Lietuviai r-enka 
tici.ja kad Prez. 

vadavimo rei-
kad dabar čia! 
parašus po pe- • 
Roosevelt ma- j  

lonėtų užtarti Lietuvą, ir kad į 
po ta peticija čia, tarp kitų, j 
noriai pasirašinėja ir Lenkų j 
stpšviestunija. į  

Taigi tik Lietuvių daug ig-| 
Jiorantų turime, kurie linki sa- j  

senajai tėvynei vergijos. į 

misijos, to-
Į del kad jis mokėjo Anglišką 
į kalbą; prie jo Vokiečiai tada 
: nušovė Praną Eimutį, kitą iš 
i tos sargybos karei vj. 
i tys Hunai ir šiądien 

Knyga "Timeless Lithuania" 
susidomėjimas vis didėja. Čia 
augę Lietuviai, Įtakingi Ame
rikonų tarpe, kaip Adv. Stok-
na, B. Stan (Stankevičius) ir 
A. Sviderckas ir kiti, gauna 

Tie pa- [ Lietuvai žymių draugų Ameri-
šaudo ir kiečiu eilėse. 

kankina musų brolius. čia augę Lietuviai laur.uo 
Velionis buvo rimtas žrrio- liai gabus moksle, sporte, mi-

gus ir geras patriotas; Dirvą litarinėje tarnyboje, bet neat-
skaitė per daugelį metų. Jislsilieka ir veikime Amerikonų 
visuomet pasakodavo su pasi-! tarpe už savo tėvų šalies is-
didžiavimu apie tą savo sąr- laisvinimą. P. Lalas. 
gybą, 

LAIKRAŠTININKŲ 
i;,\. Vietiniai U. S. vyriausy-; 

pareigūnai kurie rūpinasi j 
^aro laimėjimo reikalais, Ko-j 
v o 28 buvo sukvietę vietinius | 
j vairią tautinių grupių laikraš
tininkus prašyti kad jie savo 
.spaudoje įtemptai remtų De
glės Samn pastangas laimėti 
jsi karą. 

Nuo Lietuvių toje sueigoje 
dalyvavo vietos Lietuvių Nau
jienų leidėias-redaktoriua 4**°-
zas Gustis. X% 

mat tuomet visai ma?ai 
buvo Lietuvių Jcurie galėjo ka1-
bėti Angliškai. Velionis myle-

SUEI- H° savo ^VL' 'r savo ^au* 
Buvo SLA 35 kuopos na-

• AIU -;; \ T INOJ E, pragarsė
jo pora kuri'nrieš kelis mėne
sius susilaukė penkių kūdikių 
vienu kartu, kaip tos garsios 
penkios mergaitės Kanadoje. 

3c 

tą. 
r iu. 

Palaidotas Kovo 27 d., Lie
tuvių Laisvose Kapinėse, Wyo
ming, F*. 

KARO AUKA. Sgt. Juozas 
B. Yančius iš Pittstono buvo 
sužeistas Afrikoje karo lauke, i 
Parvežtas į S. Valstijas, ir jis 
Atlantic City ligonbutyje mi
rė. 

Jo palaikus parvežė pas tė
vus ir likosi palaidotas Pitts-
tone su bažnytinėmis ir mili-
tariškomis apeigomis. . 

Vis daugiau jau mirusių ka
reivių parveža i šią apielinkę, 
mirusių nuo karo žaizdų. 

l '/sirašykit An .erikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Hėnesinis žurnalas, 28 puslapivj, 
paveiksluotas ir daug- skelbimų. 
Kaina metams $1. ' Adresas: 

Lietuviu Naujienos 
J32 N. 6th St. Philadelphia 6, I'a 

galvas.... Tai juokdarys Ba
lys Armoška. Jis buvo sma
gus paįvairinimas rimto pro
gramo. 

Adv. Olis kalbėjo apie reika
lingumą mums ateiviams sto-

i  ti i pagalbą Lietuvai, kuri da
bar atsidūrus kritiškoje padė
tyje. Jis pats, Amerikoje gi
męs, Lietuvos nematęs, ir tai 
dirba už Lietuvą, pasišvenčia, 
važinėja savo kaštais, dar ir 
aukoja, jis ragino visus Lietu
vius aukoti Lietuvos. Vadavi
mui. Jo kalbos metu ir buvo 
renkama aukos. Detroitiečiai 
aukojimu garbingai pasirodė. 

Trumpai kalbėjo Dr. Joni
kaitis, pasigerėdamas tais jau
nais Amerikoje gimusiais Lio-

Ant prezidento: 
W. F. Laukaitis 60 
F. J. Bagočius 32 
D. Klinga 5 

Ant vice prezidento 
V. A. KerševiMus 41 
J. K. Mažukna 26 
P. Pargis 26 

Ant sekretoriaus 
M. J. Vinikas 51 
S. Masytė 41 
K. Jurgelionis 8 

Ant iždininko 
J. J. Bačiunas 49 
K. P. Gugis 35 
C. S. Cheleden 8 

Ant iždo globėjų 
S. Mockus 60 

'E. Mikužiutė 46 
J. Brazauskas 28 
J. Maceina 32 
A. B. Strimaitis 6 
J. Aymanas 15 

Ant daktaro kvotėjo 
Dr. S. Biežis 6 i 
Dr. J. Baltrušaitienė 15 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais, mirusių 
išeivių Lietuvių skaičius pa
siekia jau 11,900, nuo Vasario 
mėnesio, 1937 metų. 

GEGUžIENĖ Ona, 62 m., mi
rė Clevelande, Kovo 15. 

GURKLIS Kazys, 58 m., mirė 
Kovo 18, Cleveland, Ohio. 

ŠAKELIENĖ Katrė, mirė Vas. 
mėn., .Shenandoah, Pa. 

LESČIUS Kazys, mirė Vasa
rio m., Gary, Ind. į 

VAISIN Marijona (Tamošiū
naitė), 60 m., mirė Vas. 20, 

. Los Angeles Cal. (Panevė
žio par., Maženių k.) Ame
rikoje išgyveno 39 metus. 

JANKAUSKAS Jokūbas,/ 55 
m., mirė Kovo 4, Chicagoje. 

> (Šiaulių p., Bridų k.) Ame
rikoje išgyveno 33 m. 

TAREILIENĖ Morta (Barta-
šiunaitė), 67 m., mirė Vas. 
1, Lowell, Mass. (Varėnos p. 
Vašgirdonių k.) 

GAILIUNAS Kažys, 31 metų, 
mirė Kovo 9, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

LUKOŠIUS Petras, 42 metų, 
mirė Lapk. 8, Rosario, Ar
gentinoj. (Biržų ap.,_ Papilės 
par., Kikščių k.) 

JEKELAITIS Vincas, 24 me
tų, mirė Lapkr. m., Buenos 
Aires, Argentinoj, kur buvo 
ir gimęs. 

LINKEVIČIUS Kazys, 45 rti., 
mirė Gruod. 2, Buenos Aires, 
Argentinoj. ^ 

LAKOMSKIS Arit&nas, pusam
žis, mirė Kovo 9, Chicagoje. 
(Tenėnų par., Jumantų k.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

DAPKIENĖ Katrė (šlaužiutė) 
pusamže, mirė Kovo 8, Chi
cagoj. (Suvalkų ap., Punsko 
p., Slynekiemio k.) Ameri
koj išgyveno 46 m. 

URBANAVIČIUS Jonas, 52 m. 
užmuštas anglies kasykloje, 
Kovo 8, Minersville, Pa. 

MATULEVIČIUS Petras, mi
rė Kovo 8, Sugar Notch, Pa 

TAMOŠAITIS Baltrus, mirė 
Vas. 26, Scranton, Pa. 

GERALTAUSKIENĖ M., mi
rė Vas. 25, Luzerne, Pa. 

SKUDRIENĖ Veronika, mirė 
Sausio 26, So. Boston, Mass. 

VESELIS Kazys, mirė Vasa
rio 17, Chicago Heights, 111 

bėjirno rezoliucija nutarta per
duoti Centro valdybai, kad ji 
pagamintų Centrui statutą 
kuriuo remiantis butų galima 
darbas vesti taktiškai ir išven
gti nesusipratimų. 

rPrie buvusios valdybos da 
rinkta du iždo globėjai. Mrs 
Marie Kass ir J. šniras. 

• Reporteris 

TEVELIENĖ Eleri*,- 63 metų, 
mirė Kovo 8, Dorchester, 
Mass. (Valkininkų p.) Ame
rikoj išgyveno 36 m. 

SUDŽIUS Adelė, mirė Kovo 1, 
Newark, N. J. 

DAUKšYS Jonas, mirS Kovo 
2, North Arlington, N. J. 

RAZMERIENĖ Uršulė (Dam-
bravičiutė), pusamžė, mirė 
Kovo 12, Chicagoj. (Utenos 
ap., \ Vajasickių p., Miškiniš-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
30 metų. 

ZARNAUŠKAS Tarnas, mirė 
'Kovo m., Omaha, Nebr. 

KINDERIENĖ Petronėlė, mi
rė Kovo m., Bayonne, N. J. 

PODELIENĖ Anastazija, mi
rė Kovo 13, New Haven, Ct. 

SEMIS Motiejus, 64 m., mirė 
Vas. 14, Plymouth, Pa. (Ma
rijampolės ap., Daukšių p.) 

BANDZIMAS Jonas, 58 metų, 
mirė Sausio 18. So. 3oston, 
Mass. 

ŠARKA Motiejus, 61 m., mirė 
Gruodžio 14, Rhinelander, 
Wis. (Seinų a., Miškinių k.) 

KATKEVIČIENĖ Petronėlė, 62 
m, mirė Vas. 15, Richmond 
Hill, N. Y. (Vilkaviškio ap., 
Vištyčio p.) 

JERONIUTĖ Janina, 26 metų, 
mirė Kovo m., Tamaqua, Pa. 
Gimus New Philadelphia, Pa^ 

GUŽATJSKIENĖ Pranciška, 80 
m., mirė Vas. 28, Wauke-
gan, 111. 

PETRAITIS Steponas, 78 m. 
mirė Koyo 5, Ghicagoje. 
(Panev. aps., Naujamiesčio 
p., Naudvarių k.) Amerikoj 
išgyveno 50 metų. 

NAUJOKAITIS Dominikas, 64 
m., mirė Kovo 7, Jamaica 
Plains, Mass. (Skirsnemunės 
par.). Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

M AST AUSKIEN Ė M ar g, 58 
m., mirė Kovo 8, Dorchester, 
Mass. (žiežmarių p.) Ame
rikoj išgyveno 33 metus. 

BITENIENĖ Marė, mirė Vas, 
29, Cambridge, Mass. 

J. Žemantauska* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  

130 -Congress Avenue 
Waterbury. Conn. 

Kramtykit šį Gumą 
Užkietėję Viduriai? 

• Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją, ima galv^ skaudėti ir su-
sirgdina, nenaudoki! smarkių liuo-
suotojų. Vietoj to, kramtykit pri-
ininy, mčtos-skonio FEEN-A-MINT, 
kramtomų jrumą, liuosuojantį vidu
rius švelniai ir tikrai. Kramtant 
FEEN-A-MINT, Mokslas sako, jųs 
gaunat liuosuojantį vaistą veikmin
giausiu budu. Bandykit FEEN-A-
MINT šiąnakt—jausitės geriau ry
toj. Didokas šeimos saikas 10c. Im
kit tik sulyg nurodymų ant pakelio. 

Mažiukas bet Pražūtingas Padaras 

NEUŽMIRŠKIT . otas 

Siųsdami Dirvos Redakcijai j jauke, 
Administracijai ar Agentūrai 
i k o k i u s  p a k l a u s i m u s ,  v i s a d a  į d f i - ,  .  
kit už 3c pašto ženklelį ats* tal 

kymuil Tas būtina. J 

DEKORACIJOS. Stg. An 
tanas J. Kislius likos apdova-

už pasižymėjimus karo 
gavo kaspiną su kry

žium. Jo tėvai gavo žinią apie 
Jie gyvena Pringle. 

Jonas J. Nienius. 

Vaizdas parodo Britų nesenai pradėtą dirbti iražiuką 
trijų vyrų operuojamą s'ubmarji>ą, to tipo kurie atakavo 
Vokiečių karo laivą Tirpitz ir sugadino Norvęgijos vande
nyse Tas laivas liko be j iegis nuo to. 

CENTRO KONFERENCIJA 

Kovo 26 d., Lietuvių salėje 
j vyko L. D. O. Centro mėnesi
nė konferencija. Nors prieš 
konferenciją buvo įvairių kal-
bė ir pranašauta kad joje kils 
trukšmas ir kad kaip kam bus 
karšta, bet konferencija buvo 
viena iš rimčiausių ir visi iš
kelti reikalai apkalbėta rimtai 

,ir draugingai. Jei kur darbe 
ar veikime vyrauja didelis ir 
svarbus tikslas tai klaidos ii 
nesusiprtitimai neranda vietos. 

D. L. O. Centro karo bonų 
pardavinėtojos bonus pardavi
nės visą laiką iki karas baig
sis. Kiek parduos karo bonų 
per Kovo ir Balandžio mėne
sius, kreditą atiduos $5,000,000 

1 Bonų Vajui. 
Į F. Motuzas pasiūlė rezoliu
ciją nustatanęią Centro veiki-

Imo liniją. Po plataus apkal-

DKI/LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
C 6621 EDNA AVENUE - ENdicott 1763 

v i •'! 

P. J. K K RS I K 
809 Society lor Savings Bld|f, 
OFISO TELEFONAS: MAin 1771 

.. Norėdami pigiai pirkti nainua mieste arba priemiesčiuose, kreip-
kitSč- j manė, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai , 

. - i . i . . i— •. r*. 
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Prisimink Lietuvą Nelaimėje! D I R V A  

Tepiil moilo T -ietuvos 

Dega musų širdyse! L I E T U V A  
3 "" 881 

lAhffį Pažint — 
Jungo Nevilksim! 

APIE VISETĄ IR DALĮ 

Diktatura Yra ne Tada Kada TautosVisetas Užvaldo 
Partijas, bet Kada Partijos Užvaldo Tautos Vise
tą. Religiniai Katalikai ir Partiniai Katalikai. 
Dar ir šiądien Partinių Katalikų Tevyriės Meile 
Pasireiškia partiniu fanatizmu. 

Skubiai Rinkime Milijoną Parašų! 

Dirvoje (Kovo 17) buvo pa
brėžta kad tautininkai yra ne 
srove, ne partija, o visetas, 
kad f jų eiles gali tilpti visi 
Lietuviai. Tuo tarpu katalikų 
organizacijos • reikalauja kad 
jų nariai butų R.-Katalikų re
ligijos, o t socialistai klasinį 
judėjimą stato aukščiau tauti
nio ir savo ideologiją pagrin
džia Marksu. Visai logiškai 
buvo nurodyta kad nei katali
kai, nei socialistai neapima vi
sų Lietuvių, ir todėl jiems sro
vės ir partijos vardas visai 
tinka. 

Šitos tiesos konstatavimas, 
matyti, labai nepatiko katali
kų savaitraščiui Amerikai (žr. 
Kovo 24 nr.) ir ji straipsniu, 
"O kas gi tas visetas" tiesiog 
paneigė kad tai netiesa. Bet 
užuot [rodęs kame ta netiesa 
gludi, straipsnio autorius su
manė nuklysti f Lotynų kalbą. 
Nerandame reikalo neigti Lo
tynų kalbos mokėjimo naudin
gumo, bet vargiai galime su
tikti kad Lotynų kalbos mokė
jimas atstotų jrodvrrią. Taigi 
neįrodęs kad j tautininkų sąvo
ką neinoina visi Lietuviai, mi
nėto straipsnio autorius suran
da kad "visas'- Lotyniškai rei
škia "totus". Iš "totus" girdi 
kilęs ir totalitarizmas, kurs 
reiškias diktatūrinį režimą. 

čia prie progos pastebėsime 
kad greta "totus" Lotynų kal
ba turi ir žodį "omnis", kurs 
taip pat reiškia "visą". Tačiau 
musų gerbiamasis Lotynų kal
bos mėgėjas apie tai neužsime
na. J uk jis būtinai j ieško to
talitarizmo, diktatūros, o iš žo
džio "omnis" jau tik "totalita
rizmo" nepadarysi. Tačiau tai 
tarp kitko. Svarbesnis yra ki
tas faktas. 

Jeigu į tautininkų sąvoką 
ineina visi Lietuviai, tiek ka
talikai, tiek protestantai ar 
dar kitokie tai kodėl jie turi 
buti diktatoriai? Jeigu po vie
na sąvoka telpa įvairių pažiu-. 
rų žmonės su viena tik sąlyga 
kad butų Lietuvių tautybės, 
kodėl jau jie turi buti dikta
tūros šalininkai? Rodos, la# 
loai yra naturalu kad Lietuvo
je dominuotų Lietuviškas ele
mentas, ir kodėl jo dominavi
mas jau būtinai turi- buti pa
vadintas diktatura? 

Ne diktatura, gerbiamieji, o 
paprastas tautinės sąvokos pa
sireiškimas : L i e t u va Lietu
viams. 

Dabar eikime ii kito galo. 
Minėto straipsnio autorius 

nieko neatsakė į socialistų ir 
katalikų charakterizavimą par
tijomis, reiškia jis su tuo su
tinka. Gi žodis partija neabe
jotinai kilęs iš Lotyniško žo
džio "pars" — dalis. Taigi 
katalikai ir socialistai santiky-
je su tautos visetu tėra dalis. 
Dabar ir kyla klausimas kas 
yra diktatura: jei visetas už
valdo dalį, ar jei dalis užval
do visetą? Manau kad nei vie
nas neužginčys kad viseto pa-

raščio redaktorius taip lengvai 
sau leidžia operuoti neteisint 
gais faktais. . 

Tačiau yra dar ir kitas da
lykas. Kataliko žodis turi dvi 
reikšmes: katalikas kaip Ro
mos Katalikų Bažnyčios narys, 
ir katalikas kaip katalikų .po
litinės partijos narys. 

Lietuvoje oficialiai 85'; vi
sų gyventojų yra katalikai, bet 
paskutiniuose "demokratinio" 
seimo rinkimuose politinis ka
talikų blokas (Krikščionys De
mokratai, Ūkininkų Sąjunga ir 
Darbo Federacija) iš 85 ben
dro seimo atstovų skaičiaus 
tepravedė 30, taigi kiek dau
giau negu trečdalį. Jeigu vi
si Lietuvos katalikai butų bal
savę už politinį katalikų blo
ką tai tas blokas butų turėjęs 
pravesti 72-73 atstovus; jis gi 
pravedė vos trisdešimts, taigi 
nesurinko net 50S katalikų 
balsų. 

Taigi jei katalikiško laikraš
čio redaktorius, operuodamas 
"kataliko" sąvoka, nepaaiški
no jos dvilypės prasmės ar net 
tyčia sulieja kataliko - Bažny
čios nario reikšmes, mažų ma
žiausia nusižengia teisingumui. 
Tiek apie tai. 

Iš t6 kas pasakyta aiškėja 
kad ir klausimas ar katalikai 
£-ali buti geri patriotai turi du 
atsakymus. Katalikas .kaipo 
katalikų bendruomenes, narys, 
aiškus dalykas, gali buti idea
liškiausias patriotas. Tai yr^i 
taip aišku kad nereikia net 
jokių įrodinėjimų ar pavyz
džių. Atsakymui klausimo ar 
partinis katalikas gali buti pa
triotas, turime žvilgterėti į 
praeitį. Ir čia surasime nema
ža pavyzdžių kad ir partiniai 
katalikai buvo geri patriotai. 
Tačiau toli gražu nėra tikra 
kad jie butų pritarę katalikų 
partijos metodams, ypač kiek 
tai liečia Katalikų Bažnyčios 
autoriteto naudojimą politi
niams tikslams ir katalikų par
tijos politinę etiką. 

Iš kitos pusės, ištisa eilė au
kštos moralės katalikų, netgi 
kunigų ir vyskupų, yra buvę 
arba tiesiog Tautininkų Sąjun
gos nariai (kaip a. a. kanau
ninkas Tumas-Vaižgantas) ar
ba, nepriklausydami jokiai po
litinei organizacijai, buvo pa
lankus tautininkams (kaip, pv. 
Vysk. Karevičius, Vysk. Karo
sas. a. a. prelatas Maironis ir 
labai daug kitų). 

Musų pasakymas kad tauti
ninkų veikla kyla iš natūralios 
tėvynės meilės, minėto straip
snio autoriui, matyti, suteikė 
kaž kokiu nelauktų impulsų. 
Tie nelaukti impulsai, turbūt, 
ir bus paskatinę jį paklausti: 
"Nuo kada Dirva išrado dar 
nenatūralią tėvynės meilę?" 

Natūralūs yra tas pat kas 
įgimtas. Ius naturale Lietu
viškai išverčiama į įgimtąją 
teisę. Tėvynės meilė yra kiek
vienam žmogui įgimtas daly-

teikia jam ne tik gaivalingu
mo, spontaniškumo, bet ir nuo
širdumo atspalvį. 

Tat iš kur to straipsnio au
toriui ateina Į g&lvą paklausti 
apie kaž kokią "nenatūralią 
tėvynės meilę", mums neaišku. 

Tiesa, pasitaiko kai kada 
gana savotiškų refleksų žmo
nių, tačiau jie sudaro ne ben
drą taisyklę, o>, išimti. Dau
guma žmonių, jei jiems šūktel
si "žiūrėkit kaip gražiai lai
vas supasi ant vandens" tik
rai žvilgters į tą laivą ir nie
ko nepaprasto tąme šūktelėji
me neįžiūrės. Tačiau iš j u 
tarpo gali atsirasti ir tokių 
kurie atkirs: "Na jau, na, kur 
tu matei kad laivas suptųsi 
ant ko kito kaip vandens?" 
Aukščiau minėto straipsnio 
autorius yra,- matyti, iš tokių 
žmonių. 

Gale straipsnio autorius dar 
pažymi kad Lietuvos katalikų 
gyvenime tėvynės meilė buvo 
atžymėta visose srityse. Jei 
Čia autorius turi galvoje par
tinius katalikus tai tas "atžy-
mėjimas" buvo gana savotiš
kas. Kol jie su tautininkais 
buvo valdžioje, "tėvynės mei
lė" jiems diktavo girti įvestą 
režimą: kai jiems teko iš val
džios pasišalinti, jie pradėjo ji 
peikti ir tuoj virto bičiuliais 
su liaudininkais, kuriuos dar 
nesenai laikė priešais. 

Tr šiądien čia Amerikoje jų 
tėvynės meilė pasireiškia ne 
tiek valstybine veikla kiek par
tine neapykanta tautininkams. 
Vis dar jie negali nutildyti pa
vydo jausmo kad tautininkai, 
o ne jie — partiniai katalikai 
— valdė Lietuvą. Iš viso to 
matyti kad partinių katalikų 
tėvynės meilės sąvoka dar ir 
šiądien tebėra nudažyta par
tiniu fanatizmu. r, 

Kaz. Rimvydis. 

RUSAMS ARTĖJANT Į LIETUVĄ, 
METAS MUMS IMTIS DARBO! 

Peticijų galite gauti rašydami į: 

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 į Amerikos Vyriausybę, ištikimų 
Amerikos piliečių Lietuvių vardu, kurie ištikimai dir
ba karo dirbtuvėse, ir kurių vaikų tūkstančiai randa
si karo frontuose ginkluotose jiegose, kovojanti už 
žmonijos išlaisvinimą sulvg Atlanto Čarteryje išdės
tytų principų, kad neleistų Rusams sunaikinti Lietu
vos nepriklausomybę. _ 

MASINIAI MI
TINGAI 

jungimas daliai, o* ne dalies'kas, bet. ne kiekvienas žmogus 
visetui, reiškia diktatūrą. Iš 
to išplaukia kad tautinės kon
cepcijos dominavimas prade
dant 1920 metu Gruodžio 17 d. 
ne tik nereiškė diktatūros, bet 
buvo natūralūs tautinės evo
liucijos reiškinys, kuomet tau

tą jausmą išlaiko ir toli gražu 
ne kiekvienam ji yra veikimo 
akstinas. Komunistai tą jtfu-
smą yra visai nuslopinę, o ir 
socialistų veiklos akstinu taip 
pat nėra tėvynės meilė, o tam 
tikros socialinės klasės intere-

RENGKITE 
MASINIUS 

MITINGUS 

ta, kaip visetas, stodama aukš
čiau partijų, pati ėmėsi savo 
reikalų tvarkymo* 

Iš piršto išlaužtas yra mi-
iieto straipsnio autoriaus už
metimas buk Dirva nurodžius 
kad katalikai negali buti Lie
tuviai patriotai. Dirva nieko 
panašaus nėra tvirtinus, ir 

sai. Tat Įgimtos tėvynės mei
lės akcentavimas sąryšyje su 
tautininkų veikla nereiškia nie
ko kito kaip tai kad tautinin
kuose tas kilnus įgimtas jaus
mas ne tik nėra nuslopintas, 
bet dargi ugdomas ir ideali
zuojamas. O kadangi jis yra 
įgimtas, tai ir tolesnis jo ru-

KALBKTOJUS IR FILMAS 
DUOS LVS CENTRAS 

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

Kalbėtojus galima gauti se
kančius: f 

Vytautas Abraitis 
Dr. M. J. Colney, 
W. M. Chase, 
Adv. J. J. Grish-Grišius, 
Dr. J. Jonikaitis, 
K, S. Karpius, 
Adv. W. F. Laukaitis, 
Adv. Antanas A. Olis, 
Adv. Nadas Rastenis, 
Julius Smetona, 
B. F. Simons-Simokaitis, 
Adv. Antanas C. Stokna, 
Dr. S. T. Tamošaitis, 
Jadvyga Tubelienė 
Juozas Tysliava, 
Adv. J. P. Uvickas, 
Dr. B. K. Vencius, 
Jonas Valaitis, 
Hypatija žiurien# (gliupaitč) 
P. J. žiuris, 

ir eilė kitų, kurie artimesni 
toms ar kitoms kolonijoms. 

Kalbėtojų reikalu ir filmų 
pasiskolinimui rašykit tuojau: 

LVS. CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Jtelata kad "katalikiško" laik- tūlio j imas Jr stiprinimas su-

Karo Bonų ir Peticijų 
Vajaus masiniai mitingai 
{vyksta: 

Pittsburghe — Bal. 16. 
Clevelande — Bal. 19 
Amsterdame — Bal. 23 
Chicagoj — Balandžio 30 
Lowell, Mass., 
Lawrence, Mass. 

A U K O S  

LVS METINIS SEI
MAS ARTĖJA 

Sekančiame numeryje turė
sime svarbų pranešimą apie 

LVS metinį Seimą. Nariai ir 
skyriai tėmykite. 

KLAIDOS PATAISA 
Tarp New Yorko Seime au

kotojų vardų, buvo praleistas 
J. Marčiulionis $5.00 

iš Ansonia, Confi. 

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

Peticija pareiškia ir Lietuvių pasigerėjimą išna-
šumu ir narsumu Rusijos žmonių, kurie parodė nepa
prastą drąsą savo šalies apgynime, TAČIAU prime
na Rusams kad ir Lietuviai kariauja už liuosybę ir 
todėl jie yra nustebinti Sovietų Rusijos pareikštais už
simojamais atimti Lietuvai jos laisvę ir nepriklauso
mybę. Tokiu budu, ši Peticija kreipiasi i Amerikos 
Prezidentą kad jis naudotų savo Įtaką į Sovietų Ru
sijos vyriausybe, primenant jai kad ji išpildytų sav® 
su Lietuva pasirašytas ir tebeveikiančias sutartis! 

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

Parašų rinkėjai privalo pirmiausia pasirūpinti 
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 —r todėl kuriems rupi Lietuvos 
laisvė, siųskit !savo aukas ir toliau. Aukojimas kaip 
ir pati kova už Lietuvos nepriklausomybę, lai nesu-

Siuskit LVS Centro adresu. 

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

Jau Gatava! KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

Iš Detroito Gauta $388 
ir kitos Aukos ir Kny

gos Užsakymai 
LVS. 6-to skyriaus Detroit, 

Mich., masinio susirinki-
mo likęs pelitas* $388.80 
(Viso surinkta $421.80, iš

mokėta už salę ir spaudą $33.) 
Vyt. Markuzas, LVS 6-to 

sk. sekr., iš Detroit, Mich., na
rių duoklių $4: 
Jonas Valukas 2.00 
Elzbieta Valukas 2.00 
Pr. šuipis, knyga 3.00 
Ad. Kožentis, knyga 3.00 
A. Ivvederas knyga 3.00 
J. šniras, knyga 3.00 
Helen Rauby, knyga 3.00 

LVS skyriaus 2-ro iš Brook-
Narvydas prisiuntė $22. Šie 
nariai mokėjo duokles į VLS 
už 1944 metus: 
Pr. Narvydas 2.00 
VI. Pivoriūnas 2.00 
Kost. Lesevičius 2.00 
Kaz. Jesinevikius 2.00 
Pov. Klonis 2.00 
Už 4 knygas "Timeless 

Lithuania" 

•AMERIKOS kareiviai šia
me kare yra užsirašę gyvas
ties apdraudos už bendrą 75 
biljonų dolarių sumą. Apdrau
dos policy turi virš 10 milijo
nų vyrų. 

12.00 

Jonas Stinulis, Mayville, 
Mi^h., Lietuvos vadavi
mo darbams 2.00 

I. G. Hollish, iš Akron, O. 
. f 

Liet. vadavimui 8.00 
V. Ambrazevičius, Newark, 

N. Y., knygai 3.00 
B. JFraniukiewicz, Buffalo, 

N. Y., knygai 3.00 
Cleveland Public Libraiy 

už knygas 5.40 
A. Biga, Easton, Pa. 

knygai . 5.00 
M. Brazauskas, Waterbu-

ry, Conn., auka 2.00 

Kostancija Paulk (Paulu-
kevičienė), Cleveland, 
2 knygas ^ 6.00 
LVS reikalams 2.00 

Dr. J. T. Vitkus, Cleveland 
dar dvi knygas 6.00 

KAS DAUGIAU? -
Siųsdami aukas arSa užsa

kymus knygų "Timeless Lith
uania" visada adresuokite 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Ave. 

Cleveland Ohio 

$0 
m * 

% ^ Y&t' 
ą, . i 

j-.tfvvVv . % 

^4 * 

DR.OWEN J.C. NOREM 

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

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

knygų! 

300 PUSLi DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
• 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Old* 
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Vieningos Veiklos Reikalingumas 
Iš JULIAUS SMETONOS KALBOS DETROITE 

Balandžio 2 d.) 

Lietuvių Buitis šio ir Ano Karo Meti, Partinių Aistrų 
Išsibusimas. Nepriklausomos Lietuvos Santvar* 
fčas Krtfkavfm ' 
YnlstyHnfo Nt -
3 ealfr-ias ir & i,? 

Partinio 
' »/3 M S\ 

. iias. 

Per , pirmąjį Pasaulinį Karą 
\merikos Lietuviai savo seno

sios tėvynės labui nuveikė la
bai daug. Tačiau ano meto 

i;ia vis dėlto buvo toli gra-
ne tas kuo da' ar yra So-

ietų Sąjunga. Carinė Rusija 
c1 ar tebebuvo krikščioniškos 
ivilizacijos šalis ir krikščio

niškosios doros principai,, ap-
kritai imant, ten buvo gerbia

mi. «Todel karui užėjus, ano 
to Rusai ne tik nepradėjo 
rsekioti Lietuvių, bet dar 
rokai Jiems padėjo. Lietu 

os pabėgėliai Rusijoje buvo 
: olpiami per Rusišką Tatjanos 

rganizaciją, o Voroneže, kur 
uvo susispietę ypatingai daug 

r ietuvių pabėgėlių, a. a. Mar-
lyno Yčo rupeseiu buvo net 

toi«,ta Lietuviu gimnazija i? 
ietuviškas bendrabutis. Ko-

3aa skirtinga yra šiądien Lie
tuvių tremtinių padėtis Rusi
joje! 

Kitokia negu šiądien buvo 
• Lietuvoje likusiųjų padėtis 

, tiesa, ir anuomet, kaip ir 
i dien, kentė Vokiečių okupa

ciją. Bet kaip carinė Rusija 
toli gražu nebuvo tuo kuo šią
dien yra bolševikinė Rusija, 
taip ir kaizerinė Vokietija ge-j 
rokai skyrėsi nuo šiądieninės 
T.cionalsocialistinės Vokietijos 
•'epa, pradžioje Vokiečių oku-| 

pacija ir ano karo metu buvo j 
kn ai sunki, bet vis dėlto Lie- Į 
tuviškas kulturinis ir šelpimo' 
darbas nei vienam momentui' 
n e'-uvo sustabdytas. Centrali-Į 

N Lietuvin Komitetas veikė! 
nesustodamas visą laiką, o ka-į 
~ui. artėjant į pab&i~ą, i917 į 
lietų rudeni, buvo sušaukta 
b'džiulė konferencija, kurioje 
' gyvavo virš 200 atstovų is 
visos Lietuvos. Ta konferen
cija, kaip žinome, išsirinko Ta
rybą iš 2^ asmenų, kuri 1918 

- :tu Vasario 16 dieną ir pa
ti Lietuvą nepriklausc • i 

Tr • '• ?. tai d™ 

mis sąlygomis išlaikius nepri
klausomybę ir pasiekus didėles; 
kultūrinės pažangos bei ekono 
niinio gerbūvio. Antra ver
tus, nors Lietuvos teises 5lą 
dien ir yra sutremptos, vistiek 
dar ir dabar tebeturime regi
mus Lietuvos gyvybės reiškė
jus išlikusiose Lietuvos pasiun
tinybėse bei konsulatuose. Ii 
?itai vėl skirtumas gerojon pu
sėn su ano karo metu. 

Tiesa, priešingai teisei ir 
teisingumui mes šiądien net u 
rime savo vyriausybės in-exile 
ir todėl musų balsas titaniško
je šių dienų kovoje beveik ne 
girdimas; bet vis dėlto ir ta? 
Tažutis Lietuvos suverenumr 
likutis — Lietuvos Pasiuntiny
bės ir Konsulatai — primen' 
^iks nuo laiko pasaulio valdo 
vams kad tfrp kitų ir Lietu
vos teisės yra sutryptos ir kac 
jos turi buti atstatytos. 

Deja, nepriklausomos Lietu 
vos egzistavimas paliko ir nei 
fdamų padarinių: valdžios "iš 
troškusiems, bet jos negavu
siems politikieriams nepapras 
tai išugdė politines aistras 
kurios, nesuvaldytos ir kart 
kartėmis , begėdiškai iš virsda
mos i paviršių, jau daug pada 
rė žalos Lietuvai, jau labai pa
kenkė patriotiniai nusistaeiu 
si v ""'"ių kovai dek 
Li-, h . Su kartėliu 
širdyje įeisią pasakyti kad nei 
ir šituo kritingu momentu par 
tiniai politikieriai nemoka pa
statyti valstybės interesų auk 
ščiau savo partijos reikalų 
nemoka ateities naudai u^mir 
šti praeities. Jiems ne tie1 

svarbu kad Lietuva \ėl but* 
nepriklausoma, kiek tai kas at 
eities Lietuva valdys- ši+aii: 
Įsiaistrinę, partiniai politikie 
riai neretai griebiasi šlykš
čiausios demagogijos ir asme 
piskumn. del kuriu labai tekc 

deles gerovės , ir Žydėjiiaiv ima 
garsinti buvus diktatoriniu-fa-
šistiniu, pasidaro graudu, nes 
tai parodo kad didelė Ameri
kos Lietuvių visuomenės dalis 
cav tebėra toli nuo tautinio 

; • ^ratinio. 

• 'r- 'rierikietis Dr 
k:: . oje labai gra 

k buvusio Lietuvos re 
reikalingumą ir naudin 

ą ir ne tik jo nesmerkia, 
bet ir pilnai jam pritaria. C 
Dr. Norem tik jau yra ne blo
gesnis demokratas už musiš-
kius socialistus ir kataliku? 
Tačiau Dr. Norem buvo rie?a 
lrškas, objektyvus stebėtoja^ 
o partiniai katalikai su sočia 
listais labai šališki ir neobjek 
tyvųs. Jie visą laiką begale 
pavydėjo tautininkams kad šie 
buvo valdžioje, ir dabar tas 
pavydas dar tebetemdo jų pro
tus. Užtat ir dabar jie dau
giau energijos išaikvoja riks
mui kad ateities Lietuva turi 
buti demokratų, t. y. kataliki; 
ir socialistų, valdoma negu po
zityviam nešališkam Lietuvos 
teisių į laisvę įrodinėjimui. 

Tie partiniai žmonės galvo
ja kad tautininkus apšaukda
mi fašistais, o patys pasigar
sindami demokratais, jie įgys 
teisiu į busimą Lietuvos val
džią ir Amerikos, kaipo demo
kratijos, paramos, šituo betgi 
jie teparodo kad jie dar tebė 
ra valstybiniai nesubrendę, 
nes, valstybiškai subrendęs 
žmogus pirmoje eilėje yra su
interesuotas kad valstybe eg* 
zistuotų, ir tuo tarpu nesirūpi
na kas ją valdys. 

Antra vertus, tiek Atlanto 
čarteris, tiek žymieji Ameri
kos vyrai yra pareiškę kad pa
ti tauta nuspręs kaip ji turės 
buti valdoma. Taigi prisaiki-
nėjimu kad esi demokratas, o, 
/a, anie fašistai, nedaug ką 

'aimėsi. 
Kąi tautiniai susipratusios 

Amerikos Lietuvių visuomenes 
~rasario pradžioje New Yorke 
ušąuktas Amerikos Lietuvių 

girnas, tarp kitų naudingu da-
Vkų, nutarė išpirkti karo bo-
nų ir surinkti 1,000,000 para
ki, pradančių Lietuvos nepri
klausomybę apsaugoti, parti
niai katalikai ir socialistai iš 
rado kad tie dalyka 

nenaudingi. 
iausi 
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K'aipgdos. Uosto pastatai, Lietuvių išstatyti atitekę naziams 
(Iš Norem'o knygos "Timeless Lithuania") 

tuojau įžvelgtume didžiausi'dalies Anglijos. O kadangi 
skirtumą. Tuo tarpu kai į ano Anglija ir Amerika sėkmingam 
karo pabaigą Carinė Rusija karo vedimui Rusiją bent šią-
buvo visiškai perblokšta, mili-
tariniai nugalėta ir viduje re
voliucijos draskoma, šiądien 
Kąmunistinė Rusija toli gra-
m nėra perblokšta, yra mili-
ariniai nenugalėta ir viduje 

po baisiuoju Stalino kumščiu 
ieninga. Ano meto Rusija, 

;aipo sugriuvus valstybė, di-
i iosioms pajiegoms — Pran

cūzijai, Anglijai ir Amerikai 
neturėjo jokios reikšmės ir di
džiosios pajiegos neturėjo rei
kalo su ja skaitytis, šiądieni-
nė Rusija bent tuo tarpu yra 
pirmaeilis faktorius su kuriuo 
noromis - nenoromis privalo 
skaitytis ne tik Anglija ir A-
merika bet eventualiai ir Vo
kietija. Tarptautinio Rusijos 
svorio skirtingumas ano ir šio 
karo meto atitinkamais laiko
tarpiais ir visą tarptautinę pa
dėt] šiuo metu darn absoliu
čiai skirtingą nuo ano msto 
padėties. Į ano karo pabaigą 
viskas kvepėjo .idealizmu. Te
buvo vienas priešas—Vokieti
ja, kurios sumušimas turėjo 
ne~'ti lai s pavergtoms tau-. 
tO; . . 

LiilįįO.-1 citUliJItlfc'S Pre®. 
Wilsono iškeltas tautų apsi
sprendimo principas visų buvo 
džiaugsmingai sutiktas ir nuo
širdžiai priimtas, todėl ir jo 
pritaikymas gyvenimui buvo 
įmanomas, šiądien, tiesa, taip 
pat tėra vienas priešas — Vo
kietija < Japonija sudaro at-

hno-i ii 

dien laiko įbutinai reikalingu 
faktorium tai ir jos šiądien 
yra lyg susigėdusios kad su-
kurė tokį idealų aktą kaip At
lanto čarteris. Ir logiška: kai 
vertinamas toks brutalios jie-
gos ir smurto faktorius kokiu 
yra Rusija, idealizmui vietos 
buti negali. Taigi' bent šią
dien Atlanto čarteris net pa-

rindiniams jo signatarams 
yra lyg žodis kurį norėtų at
šaukti, kurio gailisi kad jis pa
sakytas. šitaip dalykams su
sidėjus, brutaliai jiegai trium
fuojant prieš idealizmą, mažų
jų valstybių, tarpe jų ir Lie
tuvos, laisvės 'viltys smarkiai 
aptemsta, nes visos jos parem
tos iš idealizmo išplaukiančiu 
teisingumu. Taigi tuo tarpu 
kai į ano karo pabaigą Lietu
vos bylą, dominuojant idealiz
mui, principe rėmė visos di
džiosios valstybės, šiądien, do
minuojant realiniam materia
lizmui, didžiosios valstVbes 
atžvilgiu yra mažų mažiausia 
pasyvios, nors kai kurios jų ir 
žiuri į Lietuvą su "užuojauta ir 
simpatija. Kaip matome, ir 
svarbusis tarptautinis fakto
rius Lietuvos klausime šiądien, 
palyginus su ano karo pabaiga, 
sudaro šiurpulingą minusą. 

Viso šito akivaizdoje vienin
gos Amerikos Lietuvių veik
los reikalingumas šiądien yra 
didesnis negu bent kada anks
čiau. Lietuva yra reikalinga 

skira ir "ne* Europos, o Azijos I Amerikos Lietuvių pagalbos, 

Lietuvos laisves gynimo bylą. 
Sušaukdama drauge su kito
mis tautiniai susipratusiomis 
Amerikos Lietuvių organizaci
jomis Amerikos Lietuvių Sei
mą, ji padėjo pagrindus toli
mesniam organizuotam darbui, 
kuris bus varomas Amerikos 
ir Lietuvos naudai. Nes tik 
būdami ęrganizuoti mes galime 
tikėtis daugiau nuveikti ir įgy
ti svorio plačioje Amerikos vi
suomenėje. Tačiau visa tai 
tėra pradžia, ir dar begalybė 
darbų musų laukia ateityje. Ir 
čia mes laukiame visų Lietu
vių pagalbos. 

Lietuvai Vaduoti . Sąjunga 
nenori išskirtinės vadovybės 
šitame bendrame darbe. Te
gul kitų pažiūrų Lietuviai dir
ba greta musų ir mes dirbsi
me greta jų. Ypatingai daug 
tautininkai laukia iš patriotiš
kai nusistačiusių katalikų, su 
kuriais ano karo metu buvo 
nuveikta nemaža labai vertin
go darbo. 

Tuo tarpu karas šėlsta, siau
čia. Lietuvių kilmės Ameri
kiečiai drauge su kitais Ame
rikiečiais pergalei aukoja savo 
turtą, kraują ir gyvybę. Jie 
aukoja savo gyvybę už Ameri
kos pergalę ir sykiu už teisin
gą taiką. Jie savo krauju per
ka laisvę. Bet toks pat krau
jas — Lietuviškas kraujas — 
nepaliaujapiai liejasi ir daug 
tūkstančių mylių nuo jų, jų 
senojoje tėvynėje Lietuvoje. 
Nejaugi tas kraujas bus tekė
jęs veltui ir nejaugi mes ne-
girdėsime jo balso ? Tat dirb
kime — visų laisvei — Lietu
vos laisvei, ir tegul Dievas 
mums padeda. 

•.iją darbams, 
kwui deportuojami i k,..; . 
'racijos stovyklas Vokietij 

už magiausius nusirengimui 
.upacinėms taisyklėms au-

1 iama didžiausioir is 1 

iki mirties bau s r; 
.'! Taigi iš to kad IVCtAV 

u Lietuvoje likusių 'ir į 
v okietlją bei Rusiją išvežtu 
Lietuvių padėtis yra žymiai 
sunkesnė negu ano karo metu, 
visai logiškai galime išvesti 
kad Amerikos Lietuvių parei-

os Lietuvos atžvilgiu dar ar-( 

liniu metu yra tuo dkk.u)3s. j 
Tiesa, faktas kad Lietuva ( 

išbuvo nepriklausoma valsty
be virš £2 metų savu ruožtu 
udaro didžiausią skirtumą ge-t 

"••ojon pusėn su ano karo rne-1 

Dabar jau nebetenka kal-
ame nepriklausomos vals-

?>rs 'kuriją, o i»H*n**a 
valstybes at 

' •  -  - i a ,  
i- aulio kad 

•- —' i1 r"-v r'< 11 ąvarar • 
kiškam p-yveni-'ii1 1 ad d*v 

giausia kas jai galima suteik
ti tai autonomija kitos valsty 
bes ribose. Lietuva savo val-
"t.r.Hm suvrendirrą jau yra 
įrodžius, 22 metus sunkiausio-

* kibimai "Dirvoje" 
50c už viena kar^s 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje', 
kaip tai narnų pardavimas, t* 
nuomavimas, krautuvių išr-a* 
litavimas ar pardavimas, pajieš
kojimai, padėkos laiškai, g&b 
ma patalpinti čia kaina. 

nereika- galėjimas 
ša laisvės 

• n: i ::arė čianc' 
ilaro tą te r 

;rai, ka- Komi 
akalb^-0 Atlai 
lotų Prezi 
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Nesunku jsivaizduc 1: 

T i H-u vos priešai, ™Vrw 
i- omunistai 
j m ii* šmeižia «>.•.» «•..-* • — 
režimą ir santvarką, vadine 
Lietuvius Hitlerio bernais ir 
fašistais — jų tikslas pateisin
ti savo agresiją Lietuvos at
žvilgiu ir paremti savo preten
zijas į Lietuviškąsias žemes. 
Bet kada bolševikų kalbą pri
sisavina Lietuviai socialistai ir 
netgi katalikai, kai ir jie tau
tininku valdymo laikotarpi ku
riuo Lietuva^ buvo pasiekus di~ 

Kongresmanas Dies 

} f' v-

. . vai-
: i hau e -loius to 

?pasisekin • abai pa-
:i:ą oendriesie •-;* Lietuvių 
dams ir Lietuvos bylai iš-

rr' ' ' 'r čia musų parti-
blii socialistai sa-

artinę kovą prieš tautinin-
pastatė aukščiau bendrųjų 

Lietuvos reikali; 

nes šiądien jie yra kuone vie
ninteliai kurie Lietuvos klau
simu gali reikšti savo balsą. 
Tačiau veikla Lietuvos naudai 
turi eiti kuriamaja kryptimi: 
iškeliant aikštėn 1918 - 1940 
metų Lietuvos valstybinį su
brendimą, nurodant \ teisingo 
Lietuvos klausimo išsprendimo 
reikšmę Europos ir pasaulio 
taikai, argumentuotai gvilde-

sono deklaraciją kuo- nant Lietuvos sienų klausimą, 
ano meto valstybės ir tt. Prie gerų norų visos 

klausimą, todėl ties juo nesu
stosime). Bet Vokietijos nu-

tautoms, nes jos vie-
tyko užimti brutali 

Ilusij... 'todėl ir 
. ris p r i e š ingai 

ilsono deklaraci-
; negali turėti tos 

reikšmės. Į Prezi-

SIBIRO TREMTI
NIO LAIŠKAS 

Vasario 1 4. atėjo laiškas 
rašytas Antano Kirstuko Spa
lių 19 d., 1943, iš Azijos, bet 
jau ne iš Sibiro. Jis rašo dar 
kalėjime būdamas, taigi vals-

New Yorką pasiekęs. 
Apie mus Baltikus niekas 

nesirūpina. Kada vienas Pa-
baltiečių kreipėsi i Anglų ir 
Amerikos atstovus mi§p-
te kad mus paimtų Indijon ar 
kur kitur tai jie atsisakė, abe
jodami del musų pilietybes, 
nors, pavyzdžiui, aš turiu ne
sovietinės Lietuvos pasą. Tub 
pat betgi laiku Mykolas Dovy-
davičius, žydų kilmės Lietu
vos pilietis, ir šapiro iš Vil
niaus, neskaitomi nei Lietuvos 
nei Lenkijos nei Sovietijos pi
liečiai išvyko, sau į laisvą pą-
saulį, turbūt su Nanseno pa
sais, žydij internacionalo pa
dedami. * * 

, Aš kreipiuosi į j na, brangus 
Amerikos Lietuviai, su prašy
mu pagelbėti man, ir aš norju 
pranešti Estų visuomenei A-
merikoje apie 8 Estus kurie 
čia randasi kalėjime apsolila-
čiai blogame padėjime, žino
kite, brangieji, kad čia Azija, 
ir kalėjimas toks kaip buvo 
500 metų atgal. Tie visi Ri
tai yra iš Pabaltės ir jiertis 
reikalinga skubi pagalba. M|a-
terialę pagalbą ir moralinę pa
guodą galima pasiųsti per Le-
gacijas kitų kraštų. 

O apie mane jus Lietuviai 
prašomi pasirūpinti. Visame 
šiame krašte iš Lietuvių aš 
tik vienų vienas čionai bel|-
kau; antrojo Lietuvio atbėg#-
lio jau nebėra. O gal ir man 
lemta čia pražūti kaip čia žu
vo vie'nintelis Latvis jurinin
kas Spragis. Aš čia lyg ta» 
paskutinis Mohikanas. Para
šykite man per Amerikos Le-
gaciią. Pagelbėkite mums vi
siems iš šio krašto išvykti, ne
svarbu kur. Bet jeigu ir jųs 
butu met taip pat blogoje padė
tyje kaip ir aš tai tuo atveju 
butų absoliutiškas nulis. 

Kaipo mekanikas aš galiu 
dirbti neblogai; jaučiuosi svei
kas, galiu dirbti ir kitus dar
bus. Rašau ne Lietuviškai, 
nes gal cenzūra nemokės per
skaityti, bet Rusiškai, nors 
sunkoka, bet vis lengviau ne-

kaip i idealų planą at-
5 pasauliui kurti, niekam 

nebuvo krislas akyje; tuo 
tarpu Atlanto čarteris yra ne-
nugalima kl iūtis  Rusi jos  ir  iš 1  

dalies Anglijos imperialistinei 
politikai, todęl pirmų pirmiau-
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r.ongr • > Atstovas Martin 
.s ty: t priešingą Ame-

ii>ai akcjj.:. Jis imnis žygių 
})rier; tuos kurie naudoja ra
dio "šmeižimEims ir kenksmin
gai propagandai" ir tuos as
menis ims nagan. 

•i 

J.# 

Šitoks partinis katalikų h\ »ia apeinamas Rusi.ios ir is 
socialistų apakimas labai pa- į 
sunkina Lietuvos kovą del lai
svės ir dabartinė jos padėtis, 
palyginus su pirmuoju pasauli
niu karu, vargu ar yra gerse-
nė. Vienintelis pliusas — Lie
tuviškos atstovybės ii konsu
latai kaikuriose svetimose val
stybėse, kurių nebuvo ai^o ka
ro metu — vargu ar atstoja 
minusus — daug sunkesnę L12-
tuvių padėtį Lietuvoje ir Ru
sijoje ir nepaprastą partijų 
isiaistrinimą. 

šitaip atrodo dabartinės ir^ 
anuometinės Lietuvos padėties 
palyginimas, kai mes remiam šs 
Lietuviškuoju faktorium. Da-

ar bus pravartu mesti žvilgs 
nį į tarptautinį faktorių ir da
bartinę Lietuvos padėtį paly
ginus su anuometine, remiantis 
kaip tik tuo tarptautiniu fak
torium. 

Kadangi šis kąrąs dar nėra 
pasibaigęs tai negalima' išvesti 
pilno palyginimo tarp ano ir 
šio karo meto. Tačiau numa
nydami kad šis karas eina pi'ie 
galo, dabartinį laikotarpį gali
me palyginti su ano karo bai
giamuoju laikotarpiu. 

1 Nereikia toli jieškotf kad 

Lietuviškos pajiegos sicia ras
tų užtektinai bendro darbo. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
jau yra padarius pirmą žings
nį šita kryptimi. Dr. Norem'o 
knygos išleidimu ir jos išsiun
tinėjimu žymiems Amerikos 
vyrams, ji įdėjo didelį indėlį į 

Iš Japonų Atimti Jų Karo Pabūklai 

kit atsiliepti kaip galima grei
čiau, aš labai labai laukiu; tai 
man begalo svarbu. Sveikinu 
jus, broliai Amerikiečiai. Iki 
pasimatymo. A« Kirstukas. 

Palangos Trejos Devynerios 
Tai augalinis sutaisymas, suside

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

Kaina su prisiuntimu 75c. Gau
nama pas: 
FLORAL HERB CO., Dept. 7 

Box 305 (13) CLINTON, I«*. 

Dykai 

MP 
Wm 

Pulk. Lee, vadas Amerikiečių išlavinto Kinų batalijo-' 
no (kairėje) ir Lieut. Gen. Joseph Stilwell, dėvintis Kiniš
ką kareivio kepuraitę, apžiūrinėja iš Japonjj atimtus kaip 
pabūklus ir ginklus, po jų sumušimo B'urmoje". 
' * ' I 

tybės ir miesto iš kurio jis ra-|£u Angliškai rašyti. Man gi 
šo neminėsime saugumo sume- j Grasykite Angis *ti. • aon^ 

.. v , <i i-:* l/oii-i rranma trrMm 
timais. štai ką jis raso: 

Spalių 19, 1943. 
Brangus Lietuviai Amerikoje: 

Aš Antanas Kirstukas, sū
ri us Igno, esu gimęs Lietuvoje 
Birželio 10, 1910 metais, ir esu 
Lietuvis. Iki Rusų-Vokiečių 
karo gyvenau Lietuvoje, Vil
niaus mieste. Kaip tik karas 
prasidėjo aš ir daugelis kitų 
buvau evakuotas į Sovietų kra
štą toliau. Ten aš pamačiau 
ir pergyvenau karo padėties 
sunkenybes ir musų, Pabaltie-
čių, nepripratimą prie Sovietų 
režimo. Spalių 24 d. 1941 me
tais perbėgau Sovietų rubežių 
ir nelegaliai atsiduriau 
krašte, čia, žinoma, buvau 
suimtas ir internuotas, per 10 
mėnesių labai griežtai laiko
mas, bet dabar jau einu į dar
bą kaipo mekanikas. 

čion atbėgau žinoma ne aš 
vienas. Čia atbėgo daug, bet
gi daug daugiau musų brolių 
iš Pabaltės žuvo šitose ir al
kanose Sibiro erdvele, baisiau
siose koncentracijos stovyklo
se ir visur besibėje platybėje 
Sovietų Sąjungos. Ką mums 
iš Pabaltijo kraštų atvyku
siems čia teko pergyventi pir
mą žiemą aš čia nenoriu nei 
rašyti. Betgi tūkstančiai mu
sų tautiečių, tūkstančiai Balti-
j iečių amžinai jau nematys 
musų Baltijos kraštų. Ten Si
bire visi prarado ir daiktus ir 
kunus ir kraują ir dūšią ir pra
žuvo. žuvo ne karo fronte, bet 
Kasyklose, giriose, kolchozuo
se, gelžkelio stotyse kame mė
nesiais išlaukdavo išskirst\ mo 
į nųsmerkimo vietas, arba daž
nai stačiai krisdami miesto 
gatvėse. Iš Lietuvių tik aš ir 
Stasys Kaselis čia atbėgom, 
10 Estų ir vienas Latvis, kuris 
įau tapo palaidotas čia purve. 
čia buvo rodos 10 Lenkų, ku
riuos Lenkų atstovas pasirū
pino iŠ kalėjimo ištraukti ir 
išsiųsti- Buvo čia ,ir aštuoni 
žydai, bet kad jų internaciona
las darbuojasi neblogai tai ir 
jie visi išvažinėjo. Vienas Žy
das buvo iš Lenkijos, tai jis ir 

Patenkinantis 
I'ALIUOSUOTOJAS 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO 
kenčiate kur.o skausmwa: Jei s«nari»l 

Jauslus; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam Jums bandyti ROSSE Tab# b* 
nohealies ir obligacijų. Naudojamos tuks
iančiu per viriS dvidešimts mstu. gavimui 
greito pnliuosavimo skausmi Reumatizmo, 
'Vrtf rii;*, ir Neuritis. v  

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojam# 
Jei^u niekad nenaudojote ROSSf. Tabs, 

jus BANDYT juos- -isl:andvUt mfc-
bij kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
r>nkelį—sunaudok it 24 tublctcs DYKAI. Jai 
neduos Į-reito paliuosavimo nuo skausmo ii 
Įijs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudot* 
įalį, ir jums nieko nekaštuos. Nesiuskit pi
nigu. tik save. va»-dq ir adsęsa i'. 

KOSSE Products Co.. Dept. X-t 
2703 W. Fa^vell Av. Chicago 45, UL 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laiški* $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmetį. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kain* 
metams $2. Prisiųskit 10e 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui, 

" M A R G U T I S * '  
6765 So. Western Avi. 

Chicago^ HI. 
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KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje/ Pasidairius) 

Rašo Vyt# širvydas. 

Anglijos Ministro 
Pasitraukimas 

Londone plačiai kalbama a-
pie galimą užsienio reikalų mi
nistro Edeno pasitraukimą iš 
tų pareigų. Sakoma, jis dabar 
dviejų vyrų-darbą atliekąs, ir 
norįs pasilikti tik vieną — bū
ti vyriausybės vadas-atstovas 
parliamente. Bet kiti spėja, 
tikroji, priežastis busianti Ede
no nusivylimas Anglijos atsi
sakymu sekfcį paskelbtus At
lanto čarteryje aukštus prin
cipus. 

Britanijoje visuomenė neri
mauja del savo vyriausybės 
tylėjimo, kuomet Rusija ne
teisėtai reikalauja Lietuvos, 

f t ' t .  * » *  *  
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ties pareiškimą kad Anglija 
stovės už nepriklausomos Lie
tuvos atgaivinimą ir suteikimą 
Lietuvių tautai teisėj pasirik-
ti patiems savo valdžios for
mą. Dar nežinoma ką Chur
chill jiems atsakė. 

rrr  •  •  -

Tylus Kultiiros 
Darbininkai 

bininkus musų tarpe, Lietuvių 
visuomenė tik retai platesni 
žodį išgirsta. 

nuo pasaulio trukšmo ir garso. 
Pavyzdžiui, kompozitorius J. 

| INKSMOS ir tikrai ramybę nešančios būdavo Vely-
~ lykop, kaip pasaulyje viešpatavo taika. Kokie ma
ži tuomet buvo musų rūpesčiai, palyginus su tuo kas 
mums tenka išgyventi šiądien. Ramiu džiaugsmu mes 
klausydavome Velyki} varpų skambėjimo didžiojo šeš
tadienio naktį, o kai išaušdavo Velykų rytas, mes paki
lusia dvasia eidavome į bažnyčią pasveikinti"mirties Nu
galėtojo. ' / / 

Nuo kavo pradžios iki dabar ne vieną iitUs\| arti
miausių žmonių į aną pasauli yra pašaukęs mirties an
gelas. Daugelis jų mirė netekę visko ir nevilties apim
ti, daugelis jų nysipelnė kankinio vardo. Nemaža jų 
žuvo kovos lauke. Vakar dar jie buvo gyvi, o šiądien 
jau mirę. Ir mes matome šiądien aiškiau negu bent ka
da kitados kokia menka yra žmogaus gyvybė. 

O pasaulis užia, siaučia. Ir jau penktą kartą išeiles 
Velykų varpų skambėjimas susilies su patrankų duzgi-
mu. Nes jau penktas Velykas tenka mums švęsti kare. 

Daug brangių mums veidų bus toli nuo musų šių 
Velykų metu ir daug-kam šymet mes negalėsime ištarti 
meilaus žodžio. O kaip tik šiądien meilaus ir guodžian
čio žodžio daugelis yra reikalingi, pirmoje eilėje Lietu
voje likę musų viengenčiai. 

Mes šioje laisvės šalyje esame labai laimingi paly-1Latvijos ir Estijos, arba vie-, riarw ;r ffVvenim-i veik 
ginti su viengenčiais Lietuvoje. Ir todėl tuo labiau mesinašališkai sprendžia busimus Į „ 
negalime užmiršti jų ypač šių Velykų metu. ^ Atsimin
kime kad šias Velykas jie švenčia visiškos nežinios ap
imti. Jie švenčia Kristaus prisikėlimo šventę, o prie jų 
slenksčio tyko Antikristas. 

Bet kuosunkesnė musu dalia tuo labiau mes esame 

Kaip Jie Mus Sušaudė h "I 

m 

(Tęsinys iš pereito nr.) lauliu, vyru ir mylimu šuneliu?! Tačiau ji. sd* 
liedama savo vienutėje ir nuteista mirti, laikq* 
ai taip stipriai kad retas kuris ir labai, užgrok 
dintas vyras sugebėtų taip laikytis. Ji nei kielj 
nesijaudina, valgo normaliai, kalba visiškai rak 

"Jonas G. taip pat labai žiauriai buvo kan- k?rtais 

|U 

t 
VYKA1, PASITIKĖKIME DIEVO APVAIZDA! 

122 puslapyje pulkininkas sako: žmogus ne vien duona gyve
na. Tautą sudaro ne tik žmo
nės bet ir kultura. Tauta ku- kinamas. Jo nugara, šlaunys ir kinkos baisiai 
ri turi kulturingų žmonių ir sutinusios, tamsiai mėlynos, krauju pasriuvu-
kulturos darbininkų, nežus. sios. Ant blauzdų buvo labai didelės žaizdos, 

Bet apie tuos kulturos dar- nes buvo labai sudaužytos blauzdos ir rankų 
raumenys. Ant rankų apyrankiai buvo išpjovę 
tokias žaizdas kad net atšokus mėsa kabojo. Jo 
labai storos rankos, todėl jiems sunku buvę už-

Tai kulturos darbininkų sa-.jdėti apyrankius. Jis labai stiprus vyras, kad 
vybė — dirbti patylomis, toli 'funkėmis' mušamas iš skausmo apyrankius nu

traukęs, net enkavedistai išsigandę šalin pašo
kę. Paskui uždėjo jam kitus apyrankius,. kniup-

žilevieius patylomis per metų 
eilę sudaro brangų musų mu
zikos istorijos faktu rinkini. 

ščią pasiguldę, vėl mušę, kojom mindžioję ir 
spardė. J. G-čių jo pažystami Lietuviai kan
kinę. Kapitdną J. kankinę Rusai ir Lietuviai, 

Jo kaimynas Elizabethe, N. J.,!tie patys kurie jį tardė.... 
Vytauto Universiteto buvęs! - 4 a i i i .  •  r r  t t  D  *i i G-cius dar mums pasakojo kad jo drau-studentas, cia gimęs K. V. Bal- i , , , • 
trainaitis, taip pat patylomis, i f"s b"vo kank.namas au kuriuo saugume Be

surinko. ne tik brangi, statis-!klu us taip pat tuvo smarkia! pavers-

nusišypsodama, su prižiūrėtojais ir kitais ka* 
Įėjimo pareigūnais visada švelni, mandagi: tov 
del jie ją ir nenoromis turi gerbti. 

los narsuolės vardas — Vanda, pavardė—«• 
Pranckonienė. Ji dabar nakties tamsumoje šia
me niūriame senovinių storų muro sienų kalė
jime, kur daugiau kaip du tūkstančiai sėdi pa
tamsyje kamerose sukimštų žmonių, vyrų ir 
moterų (atskirame korpuse), klūpodama savo 
kameroje prie geležiniais grotais aptverto lan
go, klausydama širdį veriančių beviltiškų žmo
nių šauksmų, nutarė juos suraminti: 

— Alio Alio! Alio! Vyrai, pasitikėkime 
Dievo Apvaizda! 

Jos balsas, lyg butų balsas iš staiga atsi-
vėr'ifiio dangaus, kalėjimą suramino — visas 
kalėjime pasidarė kapų tyluma. Jos balsas pri
vertė kalinius susikaupti, pamąstyti. 

Vyrai, pasimelskime! — pašnabždomis 
tiką Angliška kalba išėjusios i^as. i maltin> ir abif« ran^ vi»i pirštai sulau- j pfĮgRU kapitf>nas j musų kameroje 

medžiagos apie Lietuvą ir Lie
tuvius, bet ir biografiniu žinių 

reikalingi palengvinimo, musų vargų užmiršimo. Kuo 
labiau pasaulis skendi tamsoje tuo labiau jis reikalin
gas šviesos. Ir tą šviesą kiekvienais metais nuo krikš
čionybės pradžios pasauliui teikia Velykos. Tat sveiki 
sulaukę Šventų Velykų! Tebūna šios Velykos tuo skaid
resnės, kadangi jos yra iš visų pusių tamsos apsuptos, 
ir tebūna jos vartais į geresnę ateitį. 

Lenkijos rubežiup. 
New York Times Londono 

korespondentas, pavyzd., tvir
tina: 'Nors toli gražu ne vi-
saširdžiai, bet tylomis čia su
tinkama su Rusijos prisijun
gimu Pabaltijo valstybių ir iki 

Ir ta šviesa kiekvienais metais nuo krikš- Curzono linijos Lenkijos", šis 

Halifax'o žodžių, kada Rusai 
norėjo gauti Anglų sutikimą 
pasiimti Lietuvą ir jos kaimy
nes, bet Halifax sakė: "Ne
abejoju, musu žmonės verčiau 

\yALTER DURANTY paskutinė knyga "USSR, the j kliūtis ir nesmagumus sutiks 
Story of Soviet Russia ', savo mentalitetu yra gankinegU norės pakelti šituo klau-

savotiška. Jos vedamoji mintis nusako kad Anglija ii'įsimu musų krašto ir valstybės 

1,000 Įžymesnių Lietuviif. 
Muzikas Sarpalius Chicago-

je turi surinkęs arti 5.000 mu
sų liaudies dainų, o Dr. Buč-
nys turi veik pilną rinkini Lie
tuvos pašto ženklų Baltimore-
je. 

Yra daug Lietuvių Ameri-
tylus "sutikimas"" toli šaukia M® A"™™". 

nuo 1039 m. pasakytų Lordo 

Amerika turinčios laikyti Rusiją lyg partneriu. Šitai 
dar nereikštų nieko ypatingo, nors norėti kad padorus 
žmones laikytų banditą sau lygiu partneriu yra gana 
originalu, tačiau svarbiausia yra tai kad, pasak Wal
ter Duranty, tas lygumas reiškia sovietų agresyvių pre-

nius Lietuviškų knygų ir laik
raščių. Jei butų organizacija 
kuri šiuos musų kulturos dar
bininkus jungtų ir jų darbus 
visuomenei dažniau prieš akis 
keltų, gali buti, jų darbai su
silauktų didesnio įvertinimo ir 
net galėtų buti išspausdinti. 
Bet kulturos darbininkai kuk
lus ir tylus — jie pasišventę sukompromitavimą". . 

Anglijos Lietuviai Manches-Į c^r^a Pa*y li8, 

teryje," minėdami Vasario 16, j 
pasiuntė Churchillui savo vii-i Pirkit War Bonds ir vėl! 

žyti saugumo garažo tarpduryje,'nes buvo ga-, Mes visi suk]aui)ėme, nematydami vienas 
raže kankinamas. ^ Kuriuos saugumo garaže, )1epapra>st0je tamsoje, ir tyliai meldėmės, 
kankindavo tų kankinių gyvenimo valandos jau | p0 keleto minutų tylos v§l pasigirdo šauks-
eidavo prie galo — dažniausia jie savo teismo 
sprendimo nebespėdavo išgirsti. Su G-čiu sau-, A|ioi Alio, Alio, Simtas keturia9de-
gume sėdėjo ir Pulk. šarauskas. kuriam ausy Cijrv^ penktoji kamera, atsiliepk! 
bubneliai buvo sudaužyti. 

"Atėjęs j devyniasdešimt ketvirtu kamerą 
dar radau Z-ką iš Panevėžio, kuris po poros die
nų buvo išvežtas. .Jo taip smarkiai kankinti 
enkavedistams nepavyko, nes jis, būdamas pa
kartas, labai šaukė, paskui kuriam laikui buvo 
sąmonės nebetekęs. Enkavedistai turėjo nema
ža darbo kol ji atgaivino. Mat, negalima anks
čiau tam tikro laiko leisti numirti, nes lavonai, 
anot jų. nekalba, kankintojai nori iš gyvų ko 
tai iškvosti. O Z-kas turėjo dusuli, todėl nega
lėjo tokių kankinimų pakelti." 

125 puslapyje Pulk. Petruitte rašo: 
"Kapitonas J. taip pat nenusileido. Vieną 

syki, gryžes iš tardymo, kur buvo smarkiai su
muštas, pakėlė didžiausi trukšmą. 

— Alio! Alio! Alio! Maryte, Maryte. At
siliepk! 

— Alio! Alio! Dvidešimtoji kamera, Jfio-
zai, atsiliepk! 

— Maryte, Maryte! Padainuok! 
Pasigirdo iš moterų skyriaus švelnus tykus 

krūtininis sopranas, kažin kokia liūdna daine
lė, kuri labiau panešėjo ne į dainą, bet į verk
smą. 

— • Vyrai, vyrai! Bokšteliuose sargybinių 
nebėra! 

— Vyrai! Kalėjimas užminuotas, gelbė
kime s ! 

— Rife, žmonės, gelbėkitės! 
Bet Į tuos šauksmus niekur niekas neatsi

liepia. Mieste tokia pat tyluma kaip ir tamsu
ma. Tik girdime kad automašinos ir tankai va
žiuoja, važiuoja, be jokios pertraukos važiuoja. 

— Duokit man tuoj gydytoją! Visi pažiu-
i rėkit ką daro žydai ir N&.VD! — nuplėšęs nuo 
savęs drabužius parodė savo kuną prižiūrėto-' Jie iš anapus Nemuno važiuoja 
jams ir sanitarei. Ištikrųjų, labai šiurpi musų būklė. Jeigu 

"Tie net aiktelėjo pamatę taip baisiai ji įištikro, kaip mus tikina Jonas G., kalėjimas yra 
į sudaužytą ir sužalotą. Be to Kapitonas J. ir užminuotas, galime kiekvieną akimirką visi su 

sunku numatyti. Ta- raštu parašė skundą del jo sužalojimo. Gydy-jvisu kalėjimu išlėkti i padanges, liktų tik di-
Prezidentas Roosevelt neijtojas žydas tik po trijų savaičių, dvi dienos;džiuIS krauju pašlapinta plytę ir mėsgalių kru-

laikui atėjus žino

vę traktuojami kaip pasiute šunys jau yra praėjęs. Ru-. Valstybės Sekretorius Hull nėra tiek silpni, be nusista- į prieš karą, atėjo apžiūrėti jo, kada jau jo žaiz- jva 
sija, girdi, šiądien jaučiantisi didžiąją galybe ir ateities tymo vyrai kad ims ir sutiks bolševikų reikalavimus pa-Idos buvo savaime apgijusfos ir sutinimas at-
pasaulio tvarkyme norinti lygios rolės su kitomis didžio- j tenkinti, tada kada tie reikalavimai sumina pačius pa- slugęs." 
mis galybėmis. grindinius Amerikos kariavimo principus, demokrati-, 131 pusi. rašo: 

ir"ką jaugtų musų kareivis Cassino fronte, jei jis žinotų; žmonės privalo visomis pastangomis dirbti j viešąją 
kad mes savom rankom atitraukiame Rusu kareivį iš | Amerikos opinija — kovoti prieš bolševikų propagandą 
-«-» TT 1 • f • __ P j._ O)! O i „», „ , X !. ». ! •" t i V , 1 i.' iii—! 

iešoji opinija kyla prieš komunistinę 
iniai pasunkėtų, tačiau tai nebūtų mirtinas smūgis: są-1propagandą ir prieš Maskyos užsimojimus. Mes priva-
jungininkai, persitvarkę, galėtų išpilti kailį abiem, ir i0me neatlaidžiai dirbti savo visomis jiegomis, ir teisy-
Volyečiams ir Rusams. Bet kas butų jei Amerika^su-,be paims v^'ršų. 
stabdytų savo paramą Rusijai arba, tų propagandistų ' " 
žodžiais'kalbant, atitrauktų Amerikos kareivį nuo Vo
kiečių fronto? Šituo atveju, be abejo, tiek iš Stalino,• 
tiek fr iš visų jo propagandistų beliktų šlapia vieta. Tat] 
verčiau jau nesišvaistyti grasinimais, kad Rusai susi-j 
tars su Vokiečiais.. Antra vertus, jei ras sali naudosj 
Rusai visvien su Vokiečiais susitars. Jie kariauja tilt!" 
del savo kailio, o ne del Anglijos ir Amerikos. Tat ter j 
giil jau tie komunistiniai propagandistai balso perdaug į 
nedrebina Nedaug ką jie ti\o įtikins. ^ ! 

Tuo tarpu raudonoji armija slenka vis gilyn į Bal-. 
kanus. O tai narodo kad lemiamas sprendimas jau ne-! 
betoli, ne? Rusijos išplūdimas i Europos pietus vis dėlto! 
nėra jau tokioje puikioje harmonijoje su sąjuaginingų į 
ateities Europos planais. ' , 

ROOSEVELTAS baigė 11-tą prezidentavimo metą ir 
pradėjo 12-tą ir paskutinį trečio termino metą. Šy

met bus nominacijos ir Lapkričio mėnesį rinkimai prezį? 
dento. Iš visų ženklų išrodo kad Roosevelt kandidatuos 
ketvirtam terminui, pasinaudodamas karo padėtimi. 

Klausimas kaip į Prezidentą Rooseveltą atsineš ma» 
jų i1' Pavergtų bei pavergimu grasančių tautų nariąjh 

gyveną Amerikoje ir sudarą žymias dalis piliečių. 
Lietuvių delegacijai prižadas, padarytas pirmiau-

ia, Spalių 15, .1910 mbetais, po ko sekė Atlanto Čartfr 
ris taip pat žadąs mažoms pavergtoms tautoms atsteS-
girna, yra pagrindas kuriuo mažos tautos remia savo į 
viltis. Bet ni*o to kai Hitleris apgavo savo plėšikavimo j 
partnerį Staliną, kai Rusija liko sublokšta kariauti pries 
Vokietija Alijantų pusėje. Prezidentas Roosevelt apie 
mažų tautų likimą tyli. Stalinas rėkauja, reikalavimui? 
stato", konferencijose savo visokias užgaidas praveda, 
bet Roeseveltas tyli ir tyli.... 

Ar tas tylėjimas reiškia beviltį' -sutikimą"su Stalin' 
ir jo reikalaviraiilč,"4f»: tu daugia 

v . • 

ŠIRDIES GRIUVĖSIUOSE 
O *vis rymojau, vis mąsčiau, 
Ko širdis džiūsta kaip gėlė.... 
Ko nesuvyto ji anksčiau — 
Kaip vijoklėlė pakelėj? 

# 

O daug svajojau, 'daug siekiau, 
Ašaras veriau į maldas.... 
Širdį kaip akmenį tašiau — 
Gal kas pažvelgs, gal kas supras'.... 
O liko, liko tik kalnai 
Sopulių mano suversti.... 
Ir griuvėsiais, ir pelenais 
Visi takeliai užnešti. 

Marija Ąukštaiįč, 

GIMTINE 
(Mar gajis) 

Malonus lizdas paukšteliui 
Kurį tėvai jo supynė: 
MeiK ta gryčia berneliui 
Kur jo tėveliai, gimtine. 
Svetur nors šildo saulutė, 
Nušviečia dangų mėlyną: 
Meiliau bet ten kur matutė 

•Mus, užsupo, užaugino. 

Toliau Pulk. Petruitis savo knygoje rašo: 
r K 4-' "l ' 1 Temstant kalėjimo koridoriuose, kamerose, 

tautos tegali buti "^'Ikalūjimo kieme ir ore pasidarė nepaprastai klai
ki tyluma. Staiga iš mirtininkų ir kitų kame
rų langų pasigirdo siaubus šauksmai: 

— Alio! Alio! Alio! Purvys Vytautas nu
teistas mirti!-

— Alio! Alio! Alio! Andriušis Petras nu
teistos mirti! 

— Alio! Alio! Alio! Rusteika Stepas nu
teistas . mirti' 

Tokių skaudžių šauksmų iš mirtininkų ka
merų suskaičiau ar ne septyniolika. Jie tuo bū
dų paskutinę savo gyvenimo valandą norėjo pra
nešti savo draugams, pažystamiems ir visam 
kalėjimui apie savo likimą. Tai buvo labai 
graudus, širdį verianti musų pasmerktųjų bro-

įlių paskutinieji šio gyvenimo šauksmai, kurie 
| klaikiai aidėjo po visą kalėjimo kiemą, atsimuš-
! darni į niurius kalėjimo murus, ir pasiekė tam-
įsios? kamerose sėdinčiųjų kalinių^ ausis, kurie 
j irgi dar nežinojo kas jų laukia po minutos ai 
1 valandos laiko. , 

— Alio! Alio! Alio! Vyrai, pasitikėkime 
Dievo Apvaizda! — pasigirdo skaudus, ramus 
aiškus moteriškas balsas iš 107-tos kameros. 

* Tas raminantis balsas nuaidėjo per. vi$į 
klaikų kalėjimo kiemą* pasiekdamas visus jo 
niurius kampus ir kamei'as. Jis, lyg baisa* iš 
netikėtai prasivėrusio dangaus, suramino ne tik 
mirti pasmerktuosius, bet ir kitus kalinius. 

"Vyrai, pasitikėkime Dievo Apvaizda!" Iš 
j kur tr.fi balsas kuris taip maloniai ir švelniai 
j paglostė mirties valandoje vyrų širdis? Ta 
moteris sykiu su vyrais nuteista mirti. Ji da-

Re to, mes visus iki paskutinio papirosus 
pabaigėme, o čia taip norisi rūkyti kad nel>e-
tveriame. P.arškinam i 95-tą kamerą kad pa
pirosų paskolintų, ten jie dar turi. Antanas P. 
pririšęs prie galo virvutės pro langą atmetė 
mums keletą dešimčių papirosų, kuriuos, šaukš
tą iškišę iš musų lango, pagavome. Labai rim
tai susirūpinome kas reikia daryti. Gal jau 
reiktų laužtis pro duris? Reikia pakalbėti su 
kitomis kameromis, kuriose daugiau žmonių sė
di, ką jie dabar galvoja, šaukiu 143 kamerą, 
kurioje anksčiau sėdėjau. Į mano šauksmą at
siliepė 1-14 kamera, Pulkininkas L., kuris man 
pasakė kad jie nutarė kol kas susilaikyti nuo 
Lent kokių aktyvių veiksmų, nes išsilaužę kalė
jimo kieme galime buti kulkosvaidžių pasitikti. 

Be to, aš pajutau kad musų koridorius ne
tuščias, yra žmonių, kurie taip tyliai vaikščio
ja ir Rusiškai tarp savęs pašnibždomis kalbasi, 
kad mes neišgirstume, Jie kažin ko čia laukia. 

Seka: VYRAI, GINKIMĖS! 
(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

A S 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$l.r»0 $2.00 Tvirtais 

0 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. J£ay» 
. . .  p i n u s  i s t o r i n ė  apysaka iš D. L. Kunigaikščio 

bar, kada kalėjime didžiausias aiisijiu.ęlin.maa, i.Kįgtu£it)- 1(iikll apie jaunuo!į Alpj, ] 
tamsioje (tavo kameroje viens viemnte ė lomiai j4-lį^vįnp Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. 

kuris ii-
lstori-

ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, t*> 
čia u tas naršus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-

ius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir a|i» 
Isižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 puii 
I T* *1 1 !_•«. M1V • 99 

klupo prieš langą ir tyliaf meldžiasi. Ji žino 
kad jos vyras sėdi sykiu su ja kalėjime, kad aini 
jie sykiu suimti. Bet ji, motina, ji nežino ka 
darosi su jos myliTpu kudikiu, kuris paliktas j ^ 
svetimų rankose — "Dievo Apvaizdai". Ar "bfc-
gali kas įsivaizduoti didesnę gyvenimo tragedi
ją, didesnj širdies skausmą negu tos jaunos mo-į Reikalaukit "Dirvoje' 
fyers, kuri dabar skiriasi su 4avo jaunyste, pa- J (J320 Superior Ave. Cleveland 3, OhiQ 

T 
9 H 



AŠTUONIOS OPEROS, ŽYMIAUSI DAINININKAI DALYVAUS 
CLEVELANDE PERSTATYME OPRŲ GEGUŽĖS 1 IKI 6 DIENOS 

J. nucAit 

UŽ KURIUOS SLA 
KANDIDATUS 

BALSUOTI 

Balsuojant SLA kuopos su
sirinkime pažymėkite,, balsavi
mo lakštus sekančiai; 

"SčMPTON 

Šymet Metropolitan Opera Asso
ciation iš New Yorko lankysis Cle-
velande savaitei laiko Public Hali 
pradedant Gegužės l ir baidant 6. 

Per šešias dienas bus perstatyta 
aštuonios operos, .nes, dvi operos 
bus pastatytos penktadienio ir šeš
tadienio popiečiais, greht šf-čiu • a-
karij. 

Prie eilės naujų artistų ir artis
čių, šiose operose dainuose perai 
žinomi ir mėgiami: Heleri .lepson, 
Ežio Pinza, John Brownlee, Raoul 
Jobin, Charles Kullman, Lawrence 
Tibbett. Bidu Sayao, lrra Petina, 
James Melton. John Gurney, Thel-
ma Votipka, Laurenz Melchior, lr
ra Petina. Marjorie Lawrence, Lily 
Pons, Jan Peesce, Leonard Warren, 
Lily Djanel, Licia Albanese, Rose 
Rampton, Alexander Kipnis ir kiti. 

&JZ/0 

Pavieniai tikietai bus .po $i, $2, 
$3, $4, $5 ir $6, sezoniniai pi f>o 
$8, $14, $21, $28, $35 ir $42. 

Tikietai parduodami didžioje lo-
bėje, Union Bank of Commerce, E. 
9th ir EttcW. Prie t i kietų bus tai
sai. * 

Štai operų surašąs: 
Pirmadienio vakare, Gegužes 1 — 

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

"LA TRAVIATA"; 
Trečiadienio vakare, Geg. 3 -

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

'"MIGNON"; 
Penktadieni po pietų, Gejr. 5 — 

"TANNIIAEUSER"; 
Penktadienio vakare, Geg. 5 --

WT,UCIA DI LA M M E R MOOR"; 
šeštadieni po pietų, Gegužės C>— 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 

W E T H E R E D S  
Geros Rūšies Duona ir Pyragai 

7022 Superior A\e. HEnderson 5310 

A.Ik/ DJAN&L 

"CARMEN"; 
Šeštadienio vakare, Gegužės 6— 

«RICOLETTO". 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios P askaitos ? 

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 
k a m p o  E .  8 2 n d  S t .  i r  W a d e  P a r k  j  
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv. j 
Rašto tyrinėtoja. (Skelbimas) 

Ant Prebidento: 
3V. ¥. Laukaitis X 

Ant Vice Prezidento 
V, A. Kerševičius X 

Ant Sekretoriaus 
M. J. Vinikas X 

Ant Iždininko 
J. J. Bachunas X 

Ant Iždo Globėjų , , 
8. Mockus x 
X Macein% 

Ant Daktaro-KvotSjo 
Dr. S. Biežis 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti j j, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
busta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

D I R V A 
Cleveland 3, Ohio 

LOEWS PARK 
Euclid Avenue prie E. I(l2n<! St.  

'Rationing' 

Velykų Linkėjimai 

VEl. K'OIS MĖSA IR P-\rK< TIEN A 

Velykoms kreipkitės i  mus gerų mf . k u m p i ų  ir pauk

štienos. Didžiausias pasirinkimas. 

Ta i py.'' 
je parsiMii' Mii.M 

ei n.^. rįskos reikmei i v. kas tik groseme-
I. it i u  \ i;ims ; ;f w\T\ 

ADDISON SQUARE MEAT MARKET 
7100 Wade Park Avenue 

GORDON PARK HABERDASHERY 
V v rams, Va.iknm^ Drabužiai, Skrvbėiės, Kaklaraiščiai 

Avalai r kin ;iprėdalai už prieinamas kainas. 

A. 'jKEENSBEKU. Savininkas 

921 East TiHh Street {Apac'io? Liet. Darb. Salės) 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 

BENEDICT FLOOR COVERING CO. 
Ar:i\-1 iv»ng'< Linoleums — Inlaid 

Asphalt Tile — Linowall 

HE. ;"'.13 70:>7 Superior Ave. HE. 1111 

PERFUMES ^ COLOGNES 

importuoti ir Vietiniai 
V i s ų  populiariu kvapsniu 

PRANCŪZIŠKOS ir ČEKOSLOVAKIJOS BONKUTĖS 

essencijos ir gelių aliejai 

will london -- perfumer 
70©N wade park a ve EN. §860 

Wallace Beery ir Marjorie Main 
vaidina naujoje komedicoje Loew's 
Park Theatre, kur M-G-M "Ration
ing" prasidėjo rodyti savaitei lai
ko. Filmą yra smajrus pajuokimas 
hfidų kokias krautuvių savininkai 
pergyvena prie dabartinės raciona-
vimo punktų sistemos. 

Beery ir Miss Main vaizduoja se
nus mylimuosius, kuriedu kovoja j 
vienas prieš kitą nuo to kai jų ro
mansas suiro del nesusipratimo bė-
yyje v  Pasaulinio Karo I. Bet jų 
vaikai, vieno sunus, kitos duktė, 
įsimylėję, kas sudaro Įvairių sma-
įsimylėj'/. 

Prie iii vaidina eilė kitų Įreru 
artistų. 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

Taisymo darbas 
-N AMI' ir AUTO RADIO 

Turim Išnuomavimui Garsiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 
8830 Euclid Ave. ; 

8W. 1434 (17) GL. 25641 

PARSIDUODA AKRONE, O. i 
VISAI PIGIAI DU NAMAI no dvi! 
šeimas. <S5<> ir 858 Biruta street: 
su porčiais, furnasais. Greitam 
pardavimui kaina žema. Klauskit; 
telefonu arba rašykit: (14) ! 
V. DEBESIS EXpress 04171 

7<!Q.r) Star Ave. Cleveland 3. Ohio j 
I f  — ^ ! 

4Senų Namų Daktaras' 
i 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevęlande . 

ISPLYSUSIŲ KAMBARIŲ ; 
TAISYTOJAS 1 

! Vincas Debesis 
! 7605 Star Ave. EX. 0417 ; 

*  i  

f j ~ 
L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
j Jonas Zvalskis, Savininkas 
j Užlaiko visokias namines ir im-
; portuotas gyduoles nuo visokių li-
į jrų, žaizdų ir kitokių negerovių, 
i Išpildo dakratų receptus atsakan-
i ėiai. Kreipkitės j savo vientau

č i o  v a i s i i n c  v i s o k i a i s  r e i k a l a i s .  

. INTERNATIONAL 
! PH A R M A C Y 
j 5920 St. Clair Ave. Cleveland 
I Telefonas ENdicott 801K 

JAU PARDUODA PAVIENES VIETAS 
NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION PREZENTUOJA 

METROPOLIAN OPERA 
Association iš New Yorko, Edward Johnson, General Manager 

Edward Zįejrler, Ass't Gen. Mgr.; Earle R. Lewis, Ass't Gen. Mgr. 

GEGUžĖS-MAY l IKI 6 PUBLIC AUDITOKIUM 

The TALES OF HOFFMANN 
Pirmadienį. Gegužės 1 

Munsel, Jepson, Steber, De Paolis 
Jobin, Pinza. Singher. Baletas. 

LA TRAVIATA 
' Antradienį, Gegužės 2 

Albanese. Votipka, Paulee, Tibbett 
Kullman, Dudley. Baletas 

THE MARRIAGE of FIGARO 
Trečiadienį, Gegužės 3 

Sayao, Steber, Greer, Petina. Pin-
'•ca, Carroll, Brownlee, De Paolis, 
Lazarri, D'Angelo, Garris. Baletas 

TANNHAEUSER 
• Penktad. po pietų, Gegužės 5 

Bampton, Lawrence, Kipnis, Stell-
man, Melchior, Singher. Baletas 

Breisach. 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
Penktad. vakare, Gegužės 5 

Pons, Votipkaf, Peerce, Moscona, 
Warren, De Paolis. Baletas 

MIGNON 
Ketvirtadienį, Gegužės 3 

Tourel, Munsel, Brownlee, Melton, 
Moscona, Dame. Baletas. Beecham 

CARMEN 
šeštad. po pietų. Gegužės 6 

Djanel, Albanese, Votipka, Valen
tino, Jobin, Cehanovsky. Baletas 

RIGOLETTO 
Seštad. vakare, Gegužs S 

Munsel, Castagna, Tokatyan, Tib
bett, Lazzari, Hawkins. Baletas 

Kainos Tikietu — {skaitant 20'« Federal Tax 
PAVIENIU KAINOS: S7.20, $6.00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20 

UNION BANK OF COMMERCE 
Main Banking Lobby--E. IHh ir Euclid, Cleveland 14—MAin K300 

Box Office Atdaras 9 ryto iki 5:?>0 vak. išskyrus Sekmadieni 
k'iMie Varlojar.ia Išimtinai 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 

Tik ką gavome naujausių Pavasariniu ir Velykoms ava
lų visai šeimai. Kreipkitės Į mus. 

MANDEL'S SHOE STORE 
6107 St. Clair Avenue 

VELYKII LINKĖJIMAI 

SUNOCO PRODUKTAI 
Gasas — Aliejai — Tepalai —'^Reikmenys? 

BROWN'S SERVICE STATION 
7318 Superior Ave. ENdicott 9127 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 

Pranešame jog- atidarėme nauja Geliu Parduotuvę, čia 
galite gauti pirkti gėlių kirstų ir puoduose, vestuvėms 

ir laidotuvėms vainikų, ir tt. 

CHARLES OLGA SLAPNIK 
6026 St. Clair Avenue EX 2134 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac (5899 

Velykų Linkėjimai Lietuviams nuo 

U. S. Wall paper and 
Paint Company 

Specialis iftbaigimas 

Sieninė Popiera, Maiavos, Enameliai 
Išlaukine Dutch Boy 100f< tyrumo 

$3.00 galionui po 5 galionus kenai. 

Pilniausia# pasirinkimas 

Linoleum pradedant nuo 45c ketv.- yardas. 

* ' 

Taipgi gausus pasirinkimas 

Linoleum patiesalai, visokių mierų 
9x12 nuo $3.95 trumpam laikui. 

Apsipirkit sau dabar pavasario reikmenis siivo 

papuošimui ir dekoravimui. 

U, S. WALL PAPER tr PAINT CO. 
6000 Euclid Avenue • 

GERIAUSI LINKĖJIMAI SU VELYKOMIS 

'ifi" 
- '  '% 

' y''''iJA, 

% 

Vytautas A. Kerševičius 

SVEIKINU SU VELYKOMIS VISUS SAVO BRAU-
GUS. LINKĖDAMAS SMAGIŲ šVENC'IU. 

V. A. KERŠEVIČIUS. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena^ visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkvicčiamc visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

Velykų Linkėjimai 

OHIO STATE BEVERAGE CO. 
6810 Wade Park Avenue 

Beer — Wines — Beverages 

1. i e tuvi u Kaim y n y s te. j t > 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

LIETUVIAMS 

Velykų Sezone 

W m. Taylor Sons &Co, 
DEPARTMENT STORE 

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

Vyrams ir Vaikinams 

Vėliausiu Pavidalu, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
G'RAžUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45 ir 4.95 

KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 *r 4.95 
didelis pasirinkimas įvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $] ir ].50 
Pritaikyti prie j LIPŲ rublį; Vėliausių spalvų ;ir pavyzdžiu. 

« 

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. f%Yl4TAI 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. " IV/VI 

THE KRAMER & REICH CQ. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

\  - . - h  s 
1 
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iŠ SCRANTONO 
PADANGES 

SLA 276 Kp. Nariai 
Pirko už $2000 Bonų 
Atidarydami 5 Mili

jonų Vajų 

SCRANTON^PA. — K&vo 
15 d., SLA 276 kuopa turėjr 
labai pavyzdingą ir patriotiš
ką susirinkimu Kerševičiaur 
rezidencijoje. 

Amerikos Lietuvių Seimo į-
vykusio New Yarke delegatas 
V. A. Kerševičius išdavė ra 
portą, kuris narių buvo širdin 
gai priimtas ir įvertintas. 

Tuojau užrašyta už $2,C0f 

Karo Bonų. Tai yra graži 
pradžia Seimo nutarto penkių 

Jihilijonų karo bonų vajui (ši 
kuopa tiftri tik biskį daugiau 
30 narių). . 

Nutarta nupirkti 4 knygas 
"Timeless Lithuania" įr pado
vanoti miesto skaityklai, po 
vieną abiem vietos dienraščiu 
Jpfedaktoriam ir vieną Lietuvių 
§v. Juozapo parapijos mokyk
lai. 

Atlikta SLA Pildomos Tary 
vos balsavimai. Balsų gavo: 

Bagočius 00; Laukaitis 19; 
Dargis ir Mažukna po 00; Ker-
Sevičius 20; M. J. Vinikas 17; 
Bačiunas 12, Cheleden 8; Moc
kus 7, Brazauskas 15, J. Ma
ceina 18; Dr. S. Biežis 14; Dr. 
šiiųpaite 6. \ 

Sekretorius pranešė kad nu
mirė po operacijai narys Bar
ney Wilkins (Vilkaitis), 52 m. 

Visi nariai pasižadėjo rinkti 
parašus po peticija prašant 
Prez. Roosevelto užtarti Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti ir prie „užkandžio 
draugiškai pasikalbėta. 

Korespondentas. 

YOUNGSTOWN 
IS DARBO LAUKO, gis ne-

'jįidelis miestas yra" trečias iš 
didžiausių plieno išdirbystės 
miestų šioje šalyje. Supranta 
rna, tokiose dirbtuvėse darbai 
yra sunkus ir karšti, kur mo
terys negali užimti vyrų vie 
tos. • Kadangi visos išdirby F 
teš suka karo gamybos ra i 
visu greitumu tai čia stok;> 
larbininkų. Visas tinkama 
Jaunimas karo tarnybai lik' 
ištrauktas iš plieno darbų ii 
kitokių karo reikmenų išdii 
bysčių, kad dabar industrija 
yra susirupinus ta kritiška pa 
dėtimi del trukumo dartinin 
kų. Moterys lošia svarbią ro 
lę darbininkų trukumo papi1 

dyme, bet ir jų nėra gaunama 
užtektinai, o dauguma iš ;i 
neilgai darbą palaiko. 

Užmokesčiai kad ir geri, be 
pragyvenimas taip pakilęs kau 
darbininkai iššaukia nelegali
zuotus streikus reikalaudami 
didesnio užmokesčio. 

Plieno industrijos darbinin

kai laukia 17 centų į valandą 
algų padidinimo, bet WLB t\ 
klausimą žada pradėti gvilden
ti Washingtone tik Birželio 
mėnesį, tai šis dalykas gali la
bai ilgai užsitraukti ir daugiau 
neautorizuotų streikų iššauk
ti, nes darbininkai praranda 
kantrybę. ~ Rep. 

VELYKŲ SVEIKINIMAI 

M. A.* WERTMAN 
MACHINERY CO. 

1310 East 65th St. 

HE 9772 

S 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 

ii 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINfc ALUS WNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniai«. 

KAZYS LEIMONAS, S*v. 

STONES TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VVNAfc 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Aveiui* 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, SavumiJu**. 
VVICKLIFFE, OHIO 

PBĮ " 1 ' ' " 

S U P E R S O R -
R U S S E L L  I N N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti 
Helen TJrbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

i-

c/Ulbreath, kuris išgel-
bėjo keturias moteris pasažie 
res ie buso kuris nukrito i upr 
^a«^aic, N. J, ir kur prigėr 
1' kitvi pasažieriu. 

THE FLEMING FURNITURE CO. 

Linki Jums Linksmų Velykų. 

Mes išmainom Jusų Senusx Rakandus į Naujus. 

Krautuvė randasi Lietuvių kaimynystėje 

Kampas St. Clair Ave. ir E* 74th St. 

NAUJOS VESTUVĖMS DERSĖS 
PAVASARIS — VESTUVIŲ LAIKAS! 

Panelės rengiančiosi ekėti prašomos kreiptis į mus 
pasirinkimui puikių Vestuvėms Suknių, Velionų — 

Kainos prieinamos —- pasirinkimas didžiausias. 
PIRMOS KOMUNIJOS SUKNELĖS IR VELIONAI 

Mažoms mergaitėms — iš gerų medžiagų — $3.C0 ir. 
daugiau. Pasirūpinkit užsisakyti išanksto. 

•G R D I N A S H O P P E 
HEnd. 0890 6111 St. Clair Ave. 

Velvkų Linkėjimai 

SCHMID AUTO BODY 
Body aiul Fender Work — Welding — Painting 

Perkam ir Parduodam Naudotus Karus 
Carl F. Schmid 1254 Addison Rd. EN. 4C47 

Velykų Linkėjimai 

•STUDNEY'S GULF SERVICE STATION 
Superior prie E. 66th Street 

Phone ENdieott 9713 

Velykų Linkėjimai 

MIKE'S SHOE REPAIR 
7731 Wade Park Avenue 

žemiausios kainos už puspadžių uždėjimą. 

Velykų Linkėjimai 
JAMES A. SLAPNIK, Jr. 

Vestuvėm^ B n k k lai, Laidotuvėms Vainikai — Gėlės 
Hend. 8824 Viena tik vieta. Siunčiam Telegrafu 

6620 St. Clair Ave. _ Cleveland Ohio 
T 
Velykų Linkėjimai 

JOS. J. JAKES 
Gerų Rubų Siuvėiai. Įsteigta 1910 * 
Pertaisom ir Valom Visokius Rubus 

6C07 Broadvrav Michigan 2231 

Velykų Linkėjimai 
J. MILLER FURS 

"{į^toft/Eušieg' Kailiai. Pertaisymas ir Remodeliavimas 
Cold Storage Phone G A. 6158 1972 E. 105th St. 

Velykų Linkėjimai 

THE MERCURY BOWLING ALLEY 
1810 East 79th St. — užpakalyje 

Gerai Įrengtos bowling alleys jusų pramogai. 

Velykų Linkėjimai 
THi A-B-C FOOD STORI 

Velykų Linkėjimai 
• - / *. 

DUOKIT SKALBTI PAS MUS 

Galit pasiketi mūsų patarnavimu, mes pristatom 
skalbinių# laiku, kuomet kitos skalbyklos nepajiegia. 

NEW METHOt)( LAUNDRY CO. 
6710 Lexington Avenue 

V . . .  L i n k ė j i m a i  

i 1L- i AVfcįRi\ 
f-'Jud — Vvnas — Degtine. atdara iki 2:30 ryto. 
1194 Kast 71st Street ENdicott 8866 

J. Sustarsic — F. Hribąr 

» Velykų Linkėjimai 
, VIC'S OASIF 

Vali:.vino ir "ijakh V'• 
Wade F ark Ave. pri L . .  . J  

oland-
Street 

Velykų Lin? ėj mri 
SULANKSTOMOS KĖDĖS 

Parsiduoda arba Išnuomojamos 
ENdicott 0313 

ACME CHAiR Co. 5307 Euclid Ave 

Vely1 ų Linkėjime i 

The C HIO"Leader jaud. Kcrse Gocds Cc. 
Arkliams Reikmenys nuo 1807 metų 

MAin 2388 1762-G4 East 12th Str 

Velykų Linkėjimai 

LANE'S jUEP/ &ĮMENT STCRE 
Dry Goods Furnishings 

EXpress 3 32 . 4 2- 4 \, ad j Park 

Velykų Linkėjimai 

W1RTSHA- TERS, inc. 
IlašonioS Mašinėlės •— C 

Kampas E. 9th ir Prospect 

1-eiK.i. enys b. a.'. ..a 

AL -iii 3 

Vel y kų # Linkė j imai 
Norwood Ap|Xaiice and Furniture Co. 

Frigidaire — išdirbamas tik General Motors 
6104 St. Clair Ave. 

John Susriik 
6119 St. Clair Ave 
ENdicott 3634 

Velykų Linkėjimai 
DAVY SHEET METAL WORKS , 

Išdirbėjai Hoteliam, Kestaurantam ir Alaus Parduotuve 
Leidžiamų Prietaisų 

1194 E. $ >th St. HEnderson 449 „ 

Velykų Linkėjimai 
DR. W. W. WiEGAND — Optometrist 

Susitarimui telefonuokit HEnderson 4352 
*7016 Superior Avenue 

Velykų Linkėjimai 

WATCH & CLOCK REPAIR 5HOPPE 
Parduodam Geros Rūšies Laikrodėlius 

10'< nuolaida jeigu parodysit šį skelbimą. 
2:58 E. 9th St. ^ 
"Sam" Chernikoff 

Greta Forum Cafeteria SU 1512 
"Rudy" K. Halek, Jr. 

Velykų Linkėjimai 

A. GRD1NA & SONS 
Laidotuvių Direktoriai Rakandų Pardavėjai 

2 Krautuvės 
(>019 St, Clair Ave.—HE 2088 15301 Waterloo—KE 123f 

Koplyčia — 1.053 E. 62 St.—HE. 2C88 

Velykų Linkėjimai 
CATHERINE'S HOME BAKERY 

Šviežia Duona ir Pyragai Kasdien. Vestuvėms pyragai. 
73C9 Wade Park Ave. Cleveland 

Velykų Linkėjimai 

LAKE ERIE REFRIGERATION CO. 
1«85 E, 55th Stj. į 

i r, 

HE. 6460. V a kare PR. 6^32 
Cleveland, Ohio 

v ' Velykų Linkėjimai 

fOREST CITY FURNITURE CO. 
Pardavėjai Geros Rūšies Rakandų Namams 

Let.!, Silver HEnd. 2886 1720-24 E. 5th St. 

">829 Superior Avenue 
William Davidson L 

Velykų Linkėjimai 
JCHAEFER BODY, INC. 

COLLISION REPAIRS 
Duokit savo automobilį pataisyti imims. 

5009 Superior t Avenue 

1 
Velykų Linkėjimai 

RELIANCE REBUILDING CO. 
Shock Absorber Experts 

,Guaranteed ^conditioned Shock Absorbers 
5809 St. Clair Ave, ENdicott 3390 

Velykų Linkėjimai 

HOEDI/S MUST HOUSE 
7412 St. Clair Avenue 

T nderson 139 Mu7ika visokiems reikalam 

Elektriški namų padargai ir Muzikos Instrumentai 
Mokame aukščiausias kainas už vartotus instrumentus 

Velykų Linkėjimai 

LOUfŠ MAJER SHOE STORE 
Didžiausias pasirinkimas visokių avalų visai šeimai. 

3408-6410 St. Clair Avė. EX. 0564 Cleveland 

Velykų Linkėjimai 
Norit Puikių Langams U tiesalų Velykoms? 

kreipkitės į 

FARKWOOD HOME FURNISHING CO. 
Visoki namams reikmenus 

711 St. Clair Ave. EN. 0511 Cleveland 

Velykų Linkėjimai 

The Addison Furniture & Radio Co. 
"Complete Home Furnishers" 

LlEnderson 3417 7210 St. Clair Ave. 

Linkėjimai Lietuviams su Velykomis 

MORTAGE MARKET CO., inc. 

Geros ru.'ies Mėsa ir Paukštiena 

18 Superior Ave. 
4 Wade Park Ave. 

8792 Hough Ave. 
14-7 Hay den Ave. 

ENdicott 2075 
ENdicott G144 

RAndoloh 2777 
MUlberry 8550 

Velykų Linkėjimai 

YALE DRUG CO. 
Dvi vietos; 3216 Payne Ave FRospect 13 

- auja vieta Pa, ns Ave. ir E. 38th St. EN. 8382 

Velykų Linkėjimai 
NELSON UPHOLSTERING COMPANY 

159 J  East 62th St. HE. 5658 
Cleveland, Ohio 

DANIEL DE-MAND 
Avalų Taisytojas ir Skrybėlių Valytojas 

Laimėjo dovaną Pasaulinėje Parodoje už atsakančiausį 
darbą. Pilnas atsakantis patarnavimas. 

4711 Payne Ave. Cleveland, Ohio 

Velykų Linkėjimai 
THE EZELLA SWEET SHOPPE 

Didžiausias pasirinkimas saldainių, šokolado, popcorn 
Greta Ezella Theatre 
7007 Superior Avenue 

Velykų Linkėjimai 
he CLEVELAND METAL STAMPING C 

Accurate'Stampings, Quality Tools & Dies 
Skilled Mechanics 

Payne Avenue and East 31st Street 

Dantų Reikale Kreipkitės i Mane 
Visoks dantų taisymo darais, dantų traukimas, užpildy
mas ; duodu ant kredito kiek norit. Kainos žemos.. 

DR. ZUPNIK 6131 St. Clair Ave. viriui 
Lietuviaffls patogiai prieinama vieta. 

Velvkų Linkėjimai 
GUS F. ROSE - Jeweler 

Geros Rūšies Laikrodėlių ir Laikrodžių Taisymas 
Fred W. Rose, Mgr. 7012 Superior Ave. 

Velykų Linkėjimai 
JAMES F. MILLER — Jeweler 

Deimantai — Laigrodėliai ir kiti Brangmenys 
470 East 105th Street GLenville 1517 

Velykų Linkėjimai 

ADDISON SQUARE MEAT MARKET 
7400 Wade Park Avenue 

*1 
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Masinis Susirinkimas Balandžio 19 
Kalbės Adv. A, A. Olis is Chieagos, ir kiti žyms kalbėtojai 

Clevelande rengiama masinis Lietuvių susirinkimas LIE
TUVIŲ SALĖJĖ, trečiadienio vakare, Balandžio 19, nuo 8:00 v. 
Siame mitinge kalbos Adv. Antanas A. Olis iš Chieagos, Ame
rikos Lietuviu Seimo organizatorius ir to Seimo išrinktas Vyk
domojo Komteto pirmininkas. Tuoj pranešime kurie kiti kal
bėtojai dalyvaus. 

Įžanga visiems į salę tą vakarą, fcus dykai. Prie kitų įvai-
rfanybių bus rodoma gražios spalvuotos filmos Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos laidotuvių ir kitokios. 

Tėmykite kitą Dirvos numerį plačiau apie tai. 
Penkių Milijonų Karo Bonų Vajaus bonus galite pirkti Lie

tuvių Banke dienomis, Dirvos Redakcijoje ir P. P. Muliolio ofi
se vakarais. 

Gaukit Peticijas Dirvos Redakcijoje rinkimui parašų pra
šant kad Prezidentas Roosevelt užtartų Lietuvą. 

Perka Bonus Žymiomis 
Sumomis 

Prie smulkesnių karo bonų 
pirkėjų, kurie prisideda prie 
Lietuvių $5,000,000 Bonų Vv-
jaus. teko patirti kad Lietuvių 
Bankas pirko už $2 ),0 0. 

Iš paskirų asmenų iki šiol 
už didžiausią sumą yra pirkęs 
Stasys Lukošius (Lukassus), 
kuris iš Lietuvių Banko nusi
pirko Karo bonų už $4 ,OCO. 

Prieš porą /savaičių jis pir
ko ir pristatėfkupona už $200. 

M I R I M A I  

L i t h u a n i a n  i -

6820 SUPERIOR AVENUE ' CLEVELAND 3, OHIQ , PHONE: ENdicott 4486 

THE PERISCOPE 
By 8ARITNAS. 

minrtion of italic.ns". An' is known, j 
a similar Organization for th« Li-
Ik-ration of Lithuania is active in | 
the United Stales. 

M 
A COTTRfiSPONDENT of The! in a LETTER to President. 

New York Times, Raymond Da-1iRoosevelt, the Polish Government 
niell, cables from London: "While j in 'London .(according to the New 
it is not by any means wholehear- į York ITerald-Tfibune) has stated 
tedly approved, Russia's absorption 
of the Baltic States, and incorpora
tion of Eastern Poland as far west 
as the Ourzon Line has been tacit
ly accepted". If this is so, Eng-

j land is fairly well on the way to 
I earn its title of "perfidious Al-
j hion", since whatever truthful rea
son there may be to acquiesce in 
the .absorption of Eastern Poland, 
there is none to let might rule right 
in .regard to Lithuania, Latvia and 
Estonia. London should remember 

Adv. Antanas A. Olis, 
iš Chieagos, kuris kalbės 
Lietuvių salėje trečiadie
nio vakare, Balandžio 19. 

SERGT. JAMES P. MOTTER-
SHAW, Barboros Zalogaitės 

vyras, mirė Kovo 31 d. milita- t 
riškoj ligoninėje, Battle Creek, | *am 

v kas paskiras daugiausia 
Mich. Jo žmona gyvena Cle- parašų surinks, bet iki šiol jis 

DIRBA PARAŠŲ RINKIME 
Clevelando srityje keli as

menys smalkiai darbuojasi pa
rašų rinkime už Lietuvos ne
priklausomybę. 

Alekas Banys paskyrė $1° 

velande, 13709 Rugby rd., čia 
jis parvežtas palaidojimui. 

Jis buvo du metai kaip ve
dęs. Kovose su Japonais bu
vo sužeistas Į koją, nuo ko ir 
nepasitaisė, parvežtas j ligon-
butj pasirgęs mirė. Jis buvo 
narys Ohio 37-tos Divizijos. 

i ats vis užima pirmą vietą 
Po io daugiausia parašų tu

ri surinkę Margaret Selins, F. 
Saukevieius, A. šimkimas. 

BALSUOTOJAMS ' , 
Tie Lietuviai piliečiai Icurie 

"stat it cannot accept the -Curzon 
Line, suggested by Russia as an 
eastern frontier because it would 
exclude the Polish cities of Vilna 
and LvvovvThe Polish'.refugee 
government, it seems, pays no at
tention to a recent declaration by 
Churchill that the British never 
really 'accepted the Polish grab of 
Vilnius, a grab juridically condem
ned by three noted Parisian experts-
on international law. 

SOMK of the things happening 
that the Baltic States were its best, jn the Baltic States in view of the 

NAMŲ SAVININKAMS 
Lietuvių Namų savininkų 

svaraus susirinkimas bus lai
komas trečiadienio vakare, 12 
d. Balandžio. Lietuvių • salėje. 

Nar,1.ų savininkai, kreipkite 
daugiau dėmesio i savo reika
lus, tuo tikslu ir lankykitės sa
vo organizacijos susirinkimuo
se. Valdyba. 

se. 
Palaidota; Lakeview kapinė- į Wtą 

* turi užregistruoti savo naują 

KORTAVIMO VAKARAS 

IŠĖJO KARIUOMENĖN 
Stasvs žiuris, P. J. žiurio 

jaunesnysis sunus, pereitą sa
vaitę išvyko militarinėn tarny
bon, j Ft. Benjamin Harrison, 
Tnd. 1 

Viktoras žiuris, vyresnysis 
sunus, šiomis dienomis parvy
ko paviešėti pas tėvą kelioli 

adresą, jeigu nori turėti teisę 
balsuoti nominacijų balsavi
muose Gegužės 9 dieną. 

Paskutinė proga tam baisa- „ ,, , A , _ 
vimui užsiregistruoti yra Ba-1 Stockholm» says that a secret Su-

eustomers, Lithuania in 1937 ex
porting to the English nation 46',-> 
of its foreign trade goods, Latvia 
38, and Estonia 45. (The percent
ages • of their exports to Soviet 
Russia in that year were: 5 per
cent, 2 and 4 respectively.) 

/// 

HOWEVER, Anne O'llare Me-
Cormack, and editorial writer of 
The New York Times, thinks "it 
safe to assume that a good many 
of Stalin's decisions are tentative, 
too', in spite of, the fact that "Rus
sia is surer of what she wants 
than the rest of us". Stalin's pro
nounced decisions in regard to the 
fate of the Baltic States, therefore, 
may be only tentative. 

/// 

THE DETERMINATION of the 
Lithuanians to regain their free
dom, vouchsafed to them after 
World War I, is not tentative but 
decisive and final. A cable dis
patch to The New York Times from 

ever nearing war front are por 
tiaved in dispatches to Sweden. 
During a recent air raid on Tallinn, 
Estonia, Russians dropped a large 
number of parachutists for the 
puspoe of sabotage during the con
fusion following the bombing. 

Another dispatch tells that the 
civilian evacuation of Riga is pro
gressing at full speed ami that-
several Latvians have h*. 'n put to 
death "for looting". , 

Some observers think the Ger
mans eventually will withdraw to 
a "Festung Europa" line running 
from Danzig to Warsaw (along the 
Vistula River) and 

•TFRABi^OWSS 
WOULD HAVE SEEN A SURE 
WINNER Of THE NATIONAL 
TENNIS TITLE" —• If HB'D -fAKBti 1'HB GAMČ SERIOUSLY/ 

CORPORAL KOVACS 
AND HIS ARMY PALS 

TAKING THIS 
SERIOUSLY 

ENOUGH —BUT 
ARB VOU 

P 

ARB YOU 
^ BUV/HG ALL fMB 

W'mBOHDSp^ 
\k>\ Y°u 

apforp 9 

U. S. I It-asm J/ 1 '.•/•III.' ncnt. 

Carplhaian Mountains. In that 

case, Lithuania, Latvia iy*'d Esto

nia will be evacuated. The Ger-
mans predict they will burn and 
destroy everything in their retreat 
— if the Baltic figthing patriots 

thence to the let them. 

Moterų Sąjungos 26 kp/ren- kai dienų. Jis tarnauja U. S. 
gia korta: imo vakarą, šeštad. 
Baland'io 15, šv. Jurgio para
pijos salėje, pradžia 7:30 vai., 
.jranga 35c. Užprašo visus* at-
silankvti. Bus trys dovanos 
prie ižangos tikietų ir dovanos 
kiekvienam stalui. 

Kviečia Komisija. 

KENKIMAS SAVAI 
ĮSTAIGAI 

Lietuvių Kliubas ir Salė iš 
priežasties savų Lietuvių ken
kimo sulaukia nesmagumų, ir 
tas daro gėda visiems Lietu
viams. ši Lietuviška Įstaiga 
apskundžiama policijai, kuri 
priversta buna ateiti ir lysti į 
vidaus tvarką. 

Lietuviu salė ir klubas yra 
didelio biznio vieta, čia viskas 
vedama tvarkiai ir teisingai, 
joje dalykai eina taip kaip ki
tų tautų tokios rūšies įstaigo
se, bet kiti savo įstaigų ne
skundžia, tik Lietuviai. 

Jeigu taip l.us daroma ir to
liau, tie Įstaigos vedėjai kurie 
turi del to nukentėti, neteks 
kantrybės, ir butu bloga jeigu 
Lietuvių salė ir klubas nueitų 
atgal i toki stovį kaip buvo 
seniau. Remkim ir palaiky-
kim ta ką išauginom, o nesi-' 
griebkim griauti. Narys. 

Navy oro tyrimo srityje. 
Vytautas Tulauskas išėjo 

U. S. Navy Kovo 23 d 
1 

Jis 

landžio 10 d. Registruotis rei-
kit Room 122, City Hali. 

Registruotis turi ir tie ku
rie nebalsavo pastaruose dvie
jų metų reguliariuose rinki
muose. 

A. A. ANT AN 4 LITVIN \ 
ATMINUS 

Jau prabėgo daugiau metas 
yra 26 m. amžiaus, vedęs. turiMa*ko kaip velionis persiskyrė 
1 metų sūnelį. Liūdna buvo 
žiūrėti atsisveikinimo valando
je kada turėjo skirtis su savo 
žmona ir kudikiu. 

Jam buvo surengta išleistu
vės jo žmonos tėvu, Povilo ir 
Petronėlės Skarnulių namuose 
Dalyvavo būrelis giminių ir 
šiaip artimų kaimynų. Visi 
atsisveikino su Vytautu, linkė
dami jam geriausios kloties. 

Jis yra sunus Jono ir Juozer 

finos Tulauskų. 

su šiuo pasauliu, bet veiiomes 
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, 
k u r i e m s  d a u g i a u  r ū p ė j o  j o j  
sunkiai, iš jaunystės dienų už-1 
dirbti ir sutaupyti centai negu i 
velionies atmintis. Buvo daug j 
vargo iki per Probate teismą! 

nreme Committee for the Libera
tion of Lithuania was established 
in Kaunas in December, 1943. This 
Committee represents all Lithuan
ian fighting * organizations "unani
mous in the determination not to 
recognize any foreign occupation | & 
{ I f  L i t h u a n i a  a n d  t o  f i g h t  f o r  a j x  
free, independent Lithuania, recon-|£ 
structed on democratic principles as | -|» 
proclaimed by the Atlantic Char- ^ 
ter". The communists are not in
cluded in the organization which 
aims to maintain close contact with 
Lithuanian Legations abroad, co
operating with Lithuanians residing 
outside of Lithuania, and also 
"with all those nations that recog
nise the right of free ;-elf-deter-

Linksmų Velykų 

LINKĖJIMAI VISIEMS LIETUVIAMS 

THE LITHUANIAN SAV5NGS 
& LOAN ASSOCSATJON 
0712 Superior Ave. Cleveland 

4!!w 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit Į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagini praleisti vaka-
ra su savo draugais. Sios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Parem-, kJt ^ Uetuvill s£l. 

K \\1 [ A K I S  V Y R U I  
Geras kambaris vienam vyrui, Li<S»-
tuvių šeimoje; yra ir garažas jei 
įeikia. Kreipkitės (1,6) 

0028 SUPERIOR AVĖ. 

REIKALINGA DARBININKŲ 
Reikia skubiai darbininkų 
B U S H  R L M  A N Ų  i r  

PRESSERIŲ 
Lietuviška įstaiga 

FORMAL CLEANERS 
1191 E. 79th Street 

X 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P . P .  L I O  L I  S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

Superior Ave. Cleveland HEnderson 3T!* 

!ę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 

• bus naudinga atsilankyti daž
niau . Lietuvių salę. 

PARSIDUODA NAMAS 
1466 E. 6'i Street tarp Superior ir 

Wade Park Ave. šis pavienis 
narnai turi krautuvo pviešakvje ku
ri tinka visokiam - tikslui, šeši kam
bariai užpakalyje. Virtuvė, prau
sykla ir maudynė iš tiles. Klaus
kit: Telefonas: YE H."9:"). 

1st Lt. Jonas Slauta. Polte- J° P».,ikimo raštai. Po 
vienės brolis, parvažiavo iš Af- i "•F?1'8. *«'! "•t;»ore^ M.4* 
nkos, pavieseti porai savaičių į T • • • • v, . . T- i i i- ' giminaičiams, Juozapui ir Onai u saviskiais. Jis buvo kenuo- „ u. ' i • ; . 
se mūšiuose ir tapo sužeistas, / a a .,ir 

iihjiv i. P»J?«V0 l:pntup pridedant, i.sreika-

sužinotu jo giminės. Bet dėka 

tarnvbbje dar ant t„.!|«vo. tinkamos atminties ir po-
Laukia paskyrimo vie- vello.n.|f« atminimui -

deka jiems snjdien yra pastaty-

HIPPODROM" 

^The Desert Song" 
Viena is puikiausių filmų pasta

rais laikais, yra tai Warner Bros. 
' The Desert Sons:", kuri pradeda-
ta rodyti Hippodrome Theatre sa
vaitei laiko Balandžio 5. 

Tai yra gausiai muzikalus veika
las, kuriame vadovaujamas roles 
atlieka Dennis Morgan ir Irer.e 

prie ju vaikia kiti grrr 
, w-.prUPe Cabot. Lyno 0"c 

"j.oftff T rf-. F'l:"na yr,i 
•palvuota. Tas veikalas vaizduoja 

Af ik' < • Tv»«'»<r-nj'F.'io-
tas, vaidinime ineina Vokiečiai in
trigantus veikiančius tarp Prancu-

' kurstymui jų. Tuo budu veika-. 
,ui priduodama šio karo antspal-
vis. 

Ištisai visą veikalą eina puik' 
Sigmundo Romberg muzika su ži
nomomis oppuliarėmis dainomis". 

PASTŲ prenumeratą galima 
riųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku .?2 su 
pilna savo adresu. 

siliks 
liau. 
tos iš karo viršenybės. 

Dabar apsibuvo pas 
žmonos tėvus. * 

savo tas akmuo ant velionies kapo ir 
Balandžio 28 d. užsakyta fiv. j 
Mišios P-lės .švenčiausios Ne-1 

Pas Polterius keletą dienų j siaujančios Pagalbos Lietuvių !  

viešėjo Ruth Rose (Rūkas) iš | parapijoje, 9 vai. ryte, o po 
Pittsburgho: Gryžo atgal  Ba - j^v. Mišių bus ' pašventinimas j  

landžio 4. J akmens ir padėjimas gėlių .vai-į 
1" i niko ant velionies kapo. I 

• ORAS CLEVELANDE lai-į Į šias iškilmes yra nuošir-1 
kosi šaltas, nors jau Balandžio į džiai kviečiami visi velionies 
mėnuo. Gal kai atšils jau bus j draugai ir giminės. j 
ištisai šiltas. j Malonus yra tvarkingas gy- j 
• RAUDONAJAM Kry ž i u i j venimas, bet nemažiau malo- j 

šiame vajuje, kuris baigėsi 31 i nus yra ir tvarkingas paliki- i 
K o v o ,  C l e v e l a n d o  s r i t y j e  k v o -  m a s ,  y p a t i n g a i  v i e n g u n g i ų .  S u ;  
ta surinkta su kaupu — gauta j mirtimi sutarties nesirašoma 
virš $3,^00,000. 

PARSIDUODA KRAUTUVg' 
15803 Lorain Ave., kampinė saldai

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

Nėra žinoma kuomet reikės 
skirtis su šiuo pasauliu, o p° 
mirties dolarinių draugų eili • 
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 

Jau Atidarytą ir Pilnai Veikia Naujausios 
Moterims Grožio Patarnavimo įstaiga 

ALVINAS BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior CEdar 2494 

Alvma Paulienė, Savininkė 
t 

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

MES DUODAM IR IŠKEIKTAM EACI.E STAMPS 

THE 
Easter Basement 

t A 
f 

SPALVUOTI. 
LIUOSI NUO RATION VELYKOMS AVALAI 

štai kaip jus galit dėvėti gerus avalus! Dftfoar 
galit Įsigyti naują porą avalų bent kokiose skai
driose spalvose kokių visada norėjot—ir tuo pa
laikų sutaupyti savo brangius ration stampus 
kitai porai avalų! Geros rūšies viršai ir sinte-
tiški padai aukštais tarba cuban kulnais! Mėly
ni, raudoni, žali; juodi arba purpuriniai; miero» 
4 4ki 9. 
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The May Co. Basement 
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