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Rašo Ktigis Mugis.^ į ^ The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

Subscription p«r Year i» AiJtjum# 
in the United Stat«* —*2.«§ 
fU Canada — S 2 . 8 d  

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiei 

under the Act of March 3, 1879. 

ŽINIOS iš Lbhdono praneša J No. 1 5 
apie vykstančius pasitarimus 
kaip praktikoje pritaikyti At
lanto čarterio principus poka
riniam pasauliui. Nėra abejo
jimo, bus paliesta ir Lietuvos 
likimas. Tokiu budu, dabar-r 
tiniu momentu begalo svarbu 
visur ir visomis priemonėmis! 
kelti Lietuvos laisvės klausimą! 
Amerikos ir Anglijos Visuome
nės akyse. 

Smagu pažymėti Lietuvių 
judrumo , padidėjimą. Veikia 
Komitetas Švedijoje, veikia 
Komitetas Lietuvoje, įsijudino 
Anglijos Lįetuviąi, gražiai dir
ba Argentinoje. Kiek apsnu-

Kaina 5c CLEVELAND. OHIO BAL.-APRIL 14. 1944 (29-ti metai :: 29th vearT 

Bonų Vajuje Koncertas Karo Apkasuose Italijoje 

KARO ŽINIOS 

ITALIJOJE, prie Cassi-
<llJOllu_,n0 Alijantų ir Vokiečių ka-

dę tik Kanados Lietuviai. Suv. atlieka smarkų šau-
Valstiju Lietuviai dirba kiek Vokiečiai iš savo 
pajiegu turi.' pusės atšovė j Amerikiečių 

Gaila, busimi U. S. Preziden- locijas propagandos la-
to rinkimai pagrindiniai silp- i ' kuriuose^ Angliškai 
nina Amerikos rolę. Nėra ži-! Pasakoja Amerikos karei-

. noma kas bus kitas Amerikos! Y.iams kad jie bereikalingai 
Prezidentas ir kokio plauko ^!a yargsta, kuomet Ame-
bus Kongresas. Amerikos ne- 1 i^oj JŲ laukia skanus kep-
tikrumas silpnina ir Angliją, j SI}*ai Į1' movies, taipgi ra-
nes prieš Rusijos užmačias jai j ^ paklausyti Vo-
butina Amerikos tvirta para-1 kiečių • radio programo tei
ma. kiamo Angliškai.... 

• j Priešai puolėsi f Britų 
TAČIAU, Anglijos ir Ameri-1 pozicijas Anzio pakrašty-

kos spauda ragina savo yadusjje, bet buvo atstumti, 
šio silpnumo nežiūrėti bet nu-j Vokiečių lėktuvai ata-
statyti tvirtas užsienio politi-! kuoja Alijantų konvojus su 
kos linijas ir neleisti Maskvai l reikmenimis ir kareiviais 

MARGUTIS PRANEŠA IŠPARDAVIMĄ KA
RO BONŲ UŽ $81,775.00. Chic^oj Masinis 
Milingas Šv. Kryžiaus parapijoj Balandžio 30. 

visą perkūniją pasivogti. | Viduržemio juroje. . 
Smagu pažymėti kad prie i Italijos karalius praneša 

musų silpnu informaciniai-pro- į atsistatydinsiąs nuo sosto 
pagandinių jiegu dedasi -stip-į kai Alijantai įžengs į Ro-
rios Anglų ir Amerikonų spau- mą. Valdžią žada pavesti j tinę Vokietiją. 
dos pajiegos. žymus Anglijos | savo sunui. Karalius jau Į Vokiečiai su baiifce lau-
žurnalas The Nineteenth Gen-j yra 74 metų amžiaus. 

PITTSBURGH. Pa. — Masinis mitingas J I. P. Saleze, 
Balandžio 16: Lietuviai gaus kredito! iiž apie mili
joną dolariti išpirktu karo Jotui. f' 

CLEVELAND. Ohio. — Masinis susirinkimas Lietuvių j 
salėj, Balandžio 19. Lietuviai gausiai perka bonus, j 

AMSTERDAM. N. Y . Masinis susirinkimas Klubo sa-l 
lėie Itolandžio 23. Karo Bonu išplatinta už suvirs 
S300.000. * ; 
Pasekmingai veikią kitos kolonijos bonį jpa.rdavime 

ir peticijų platinime. Visų kolonijų komitetai prašomi 
pranešti savo darbų pasekmes Dirvai ir-kt. laikraščiams.' 

AMERIKOS JIEGOS nuostolius jų lėktuvų dirb
tuvėms ir sunaikino 184 
priešų lėktuvus atkaklia-! Suv. Valstijų armija pa-
me mūšyje ore. Neteko 64 i  siekė 7,700,000 vyrų numa-
savo bomberių ir 16 apgy-itytą skaičių, o > Karo laivy-
nėjų lėktuvų. ^ Inas iki Liepos 1 pasieks sa-

Oro užpuolimai tęsėsi 72 
valandas, pasiekiant vaka 

D A R B A I  
fR DARIJI^INIvŲ žINIOt 

• Amerikoje lėktuvu sta
tydinimas eina taip spar
čiai kad žinovai tikrina jog 
iki 1950 metų šioje šalyje 
bus naudojama virš 500^ 
000 privačių, komercinių; ir 
kariškų lėktuvų. 

Meksikoje ištiko telefo
no darbininkų streikas; vy
riausybė užėmė telefono ir 
telegrafo kontrolę j savo 
rankas. 

Chicago. — Sustreikavo 
apie 90 nuoš. iš apie 5,500 
Montgomery & Ward Co. 
darbininkų. Ta kompanija 
varo bizni paštu pardavi
nėdama žmonėms reikme
nis. 

.Britanijoje angliaka sių 

rinę, centralinę ir šiaurry-

Amerikos kareiviai su Britais patvs linksminasi karo j 't.reil<as. Jm |vo skaičių iš ? 500 000 vy- Mz,a susauke nas.tanma su 
rų, kaip manesa Karo ir' ~ " ~ I 
Laivyno departmental. 1 NORI KAD KONGRE-STETTINIUS TARIA-1

dlmul bud'- st,elKą balgtl 

Nauji vyrai bus imami įl* 

tūry and After atvirai 
kad Rusijos pastangos 

'TO*#!Ao ir ^ pasijungi tiis uostą, ir pradėjo puolimą 

. .  .  .  . . . .  .  . .  t a r n v b a  u ž m l ą v m u i  v i e t ų  
Van-ų .,8IVPF: i žuwu»įu. sužeiį* ir paąa-

u jfiurodo1 RUSAI atėmė iš Vokfe-jžimų, jiežinodami kur U' tų nelaisvėn 
kad Rusijos pastangos de fac-;čių Odesą; Juodųjų jcfii 

ir pradėjo į \ ^ ' 
neutratevS . Pfebaltijo valstybes Krimo ir Kere pusiausalio. 

SAS DARYTŲ TAI# 
KOS SUTARTIS 

SI LONDONE 

t t^f?^^iasndono • praneša 

Washingtone keliama su^ 
manymai api^ipinti daijbi-
ninkus" pąšalpa ar atlygini-

eina prieš Anglijos-Sovietijos i Dideli mūšiai tęsiasi Ia-
Sutartj ir Maskvos priimtą At-j si srityje. Rumanijoje, kur 
lanto čarteri. žurnalo redak- raudonosios armiios inėjo. 
torius klausia ką Anglija ma-j Rusai jau prisiartino ir 
no daryti? . ,prie Čekoslovakijos sienos. 

Amerikos žurnale Harper's . ncnnr^An nAflA , 
Monthly W. H. ChamJerlin ̂  AMERIKOS 2,000 bom-
jvardija vis, eil? klaidingų!^ H" P? le\k: 
minčių apie Rupija, kurios | užpuolę VoJtietijiį 12 
skelbiamos Amerikos ! Balandz'°. Padare didelius 
je, net įžymių žmonių. i Į0tovo pažadu,, ir Rusija Lietu-

# 
>t vą okupavo ir susovietino. Ru-

1* A VYZDŽIUI, Anglijos ln- SJ-ja^ Sakoir.a, tampa "Didele 
formacijos ir Propagandos Mi- Galybe" ir "didele melarre". 
nistras Bracken, po Quebec'o | • # 

konferencijos, New Yorko lai- j LATVIJOS Pasiuntinys Wa-
kraštininkams pareiškė: "So-j shingtone, Alfredas Bilmanis 
vietų Rusija niekados nėra sa- į parašė ir išleido Angliška kal-
vo žodžio sulaužius". Cham- j ba knygelę, "What Latvia 
berlin nurodo kad Sovietija sa-^vVants From This War". Lie-
vo žodį sulaužė penkioms vals- j tiivos Pasiuntinybė per pasku-
tybėms po kelis syk. Tarp jųitinius penkeris metus nėra iš-
ir Lietuvai. Su Lietuva Mas-1 leidus nei vienos knygelės An-
kva pasirašė nepuolimo sutar- gjįška kalba Lietuvos klausi-
tj Rugsėjo 28, 1926, ir ją du- j mu. Tufbut, Lietuya nieko po 
syk atnaujino (paskutinj sykį gj0 karo nenori.., 
Balandyje, 1934). ' Be to, Lie-

PACIFIKE, U. S. kai 
laivai įplaukę i Hansa už pasibaik 

pos m. 1933, pasirašė sutartį PjRlE LIETUVOS reikalų 
kurioje aiškiai nustato kas į gynėjų Anglijoje tenka pri-
vra "puolikas". Tarp kitko 
pažymi kad puoliku tenka skai
tyti kas tik su savo kariuome
ne įžengia kito kraštan karo 
nepaskelbus. Visas pasaulis 
žino kad Sovietų karo jiegos 
jžengė ramion Lietuvon Birže
lio 15, 1^)10. Sovjetija sulau
žė savo. "duotą žodį ir tai svar
bu galvoje turėti, darant su 

.^feskva ' susitarimus. ^ ' , 

PRIES ''ĮŽENGIANT Į Ru» 
maniją, Rusijos užsienio rei
kalų komisaras Molotovas per 
radio paskelbė kad Rusai nesi-
kišią į Rumanų vidaus reika
lus, tik vysią bėgančius Vokie
čius. Rašytojas Chaipberlin 
laiku primine Amerikai, Mas
kvos pažadus su druska imti, 
nes Lietuviai gerai atsimena 
kaip tas pats Molotovas Rusi
jos Aukščiausiems Sovietams 
tvirtino buk gandai apie Mas
kvos nofus susovietinti Lietu
vą esą "provokatorių" darbas. 
Nepraėjo metai laiko nuo Mo« 

tiktai 
lają ir su lėktuvų pagalba tiekta $32,647.134 336 bilius! Konf;.<:1^uT kalb^ klausima likimo ma-! planuojama užbaigti karo 
padarė priešams nuostolių. Karo Laivynui. Tai yra di-! , jle 

f -ai' žųjų Hitlerio talkininkių,1 meto taksavimą kaip J * 
Naujoj Britanijoj Ame- Idžiausia _ vienlaikinė suma: a'V kurioB -jau skubinasi išsi-;karas baigsis. " 

nkieciai stumia 40,000 Ja-, sustiprinimui didz 1 a u s 1 o; Y į . wl.KOi5 šutai us, oet. traukti iš karo. Gal at)tars 
ponu kareivių i šiaurę, kur pasaulyie karo laivvno kad: ̂ a(į.lr visas Kongresas su-^^, # Suomiios pasitraukimo 
jų laukia pražūtis. " galėtų laimėti karą visuc- i tai^ls s^rsto. ir ' 

co CAT-ktArninnaci ntoonimao I J IS tOliaU SlUlO 
1 tvarkvma kad Senato 

nvnma - - Hoboken. N. J. — Beth-
iic oinin na 1^ karo išlygas. jlebem Steel Co. dirbtuvėje 

U. S. bomberiai per dvi se septyniuose okeanuose. | į1® joilau su.110 įvesti pa- j  Stettinius buvo pasikvie-1 atsisakė dirbti 3150 darbi-
dienas pagretu smogė Ja-1 Ta suma duos 6,623 ka-
ponų salas iš abiejų pusių, 
Kurilų salas šiaurėje, vos 
1,069 mylių nuo pačios Ja
ponijos, ir salas pietuose. 

Atakuota salos ir Japo
nų punktai Hollandia ir 
Wewak, Naujoj Guinejoj; 
Kavieng, Naujoj Airijoj, ir 

tas taikos sutartis tvirtino 000 jūreivių, marinų ir pa
kraščių sargybos. 

dvs su Anglais ir ką sutars j 

Palau saloje U. S. jiegos 
sunaikino apie 200 lėktu
vų, uoste nuskandino 26 
laivus, 18 kitu sugadino. 

Atkaklus mūšiai eina su 

dviejų trečdaliu balsu di- , 
durna! Po pereito karo se. i  su bolsevikais vel Kal but 

6 užmužta. Fort Wavne.ina^5f»1§gg A.merik% nuoį »,e ^ nez nos-
Ind.— Banko namo lubomsPasauno! Pr«!. Roosev^t išvažia-1 darbo tekstilės industrijo-

I v o  p o r a i  s a v a i č i ų  p a s i l s i u i  j  j e ,  d e l  s t o k o s  d a r b i n i n k ų .  
. j  ,  | i  P i e t u s .  J i s  g a l  v y k s  v ė l i '  

])i ezidentas j k. nasimutvti su Church-

Washington.— Karo dar-
j bo jiegos komisijonierius 
skelbia įvedimą 48 valandų 

Rabaul. Naujoj Britanijoj, j Įgriuvus užmušta 6 banko,taikes pa^ikymo 
tarnautojai. MEKSIKOS , , , , i kur pasimatyti su Church- j Brackenridge, Pa. — Al

is Maskvos praneša kad: !r a™.a(į10, ^an.a>Tta ^H'iillu ir gal Stalinu, jei kal-:ieghenv Ludlum Steel dir-
tukstančiai Lenkų stoja sa- ^alltl ral* 1U* Rovimą at.[\- |)QS apįe Stettiniaus misi-; btuvėje paleidus iš darbo 
vanoriais j bolševikų armi-;kf? vienas preziaenturos.Londone teisingos, j4 darbininkus, 5,000 kitų 

Japonais Burmoje. Japo- ja agituojami bolševikiškų i .ltenantas* t^amaeno ap-
nai skelbia užėmė Kohima, j Lenku "patriots" unijos. sl^yuė nuo savo užpuoli

ko, vėliau užpuolikas gau-reikmenų pristatymo pun
ktą Indijoje. 

skaityti ir žurnalo Contempo
rary Review redaktorius, ku
rie Vasario numeryje sako: 
' Pajkartotini Maskvos šokinėji
mai buk Atlanto Čarteris, pa
vyzdžiui, negali buti taikomas 
Pabaltijo valstybėms visur su
kėlė visuomenės pasipriešini
mą, ne tik Amerikoje, fcet net 
Brazilijoje ir neutralės Euro
pos spaudoje". Maskva dabar, j 
sako, yra bukleje kurioje Hit- į 
lerįs buvo po Municho. Jeigu 
Prūsas nebūtų po pietų dur-1 
nas, anot tos patarlės, tai po | 
Municho Vokietija butų gavus 
Europoje ko tik norėjo, ramiu 
budu. Bet Hitleris griebėsi 
smurto ir naikinimo. Tuo bu
du sukėlė prieš save milijonus, 
kurie jį sunaikins. 

Tolygius milijonus prieš sJi* 
ve sukels * ir Rusija jei neatsi
sakys grubaus smurto priemo
nių. žmonijos reikalai priva
lėtų buti sprendžiami susitari
mo ir laisvo noro keliu, ne slap
tos policijos teroru. 

r. , , j • • i domas buvo peršautas ir Demokratu partijos kon- mu) tQ mh.§ 14 ki. 
\entija met bus Chicago- aSmenu įtartu tame są-
je Liepos 19 d. Ten busi - , . ' f • -
nominuotas kandidatas iimoKse-

Atvyko į Vestuves 

sustreikavo protestuodami 
prieš tai. 

Iš Amerikos prieš šių 
metų pradžią Rusijai pri-
statyta 7800 kariškų lėk-1prezidentus. Juomi he al:e-| .. . J'** 
tuvų. Nors tai gera pagal-j jo bus Roosevelt ketvir-j Suomija nori gauti Sve-
ba prieš Vokiečius, tačiau | tam terminui. Jeigu Roose- j ^ij°.le. paskolos saliai atsi-

• bolševikai nepanaudos i velt nekandidatuotu. De-; statyti, jeigti nutrauktų su ar 
tuos lėktuvus prieš pačią! mokratų partija atsidurtų Rusija karą. 
Ameriką: juk jų planas blogoje padėtvje, nes netu--• l: a -i*- i- 1 • i_—j: i f>Q prigėrė. yra įvesti Amerikoj so vie-, ri jokio nužiurėto kandi- i # 

Argentinoje 
tus. dato. 

Sekretorn!^ Priima SpavttJcs Atsf6vu? 
&s> &&& '•> s 

i ištikus potviniui pietinėje 
Buenos provincijoje, žuvo 
apie 60 žmonių. , . 

San Salvador respublikoj 
po ruošto sukilimo, suimta 
ir sušaudyta 10 kariškių 
kur'e dalyvavo tame suo
kalbyje prieš vyriausybę. 

Francuzų Tautiniam Ko
mitete eina varžytinės už 
vadovybę. Gen. DeGaulle, 

' pirmininkas, nori atsikra
t y t i  G e n .  G i r a u d o ,  k o m a n - i  
d i e r i a u s  F r a n c u z ų  g i n k l u o - į  
tų jiegų, kurį į tą vietą rė
mė Amerika ir Anglijau 

Gen. Giraud atsisako pa
sitraukti. : ; , . ; . „j, Ą 

:Anfili |»)s karalius ir karalie
nė parodoma atvyksta i Jugo
slavijos atstovybę Londone — 
dalyvauti Jugoslavų karaliaus 
Petro vestuvėse su Graikijos 
princesą Aleksandra. 

Karo darbo jiegų vado
vybė atsišaukia į vyras 4-F 
klasės, kurie del kokių fi
ziškų trukumų buvo nepa
imti kariuomenėn, kad pa
tys stotų į karo reikmenų 
darbus. Jų daugelis, pasi
jutę laisvi nuo militarinės 
tarnybos, pasirinko laisvą 
blaškymąsi. » 

Ragina auginti daržus. 
Pavasariui artėjant, Agri
kultūros Sekretorius C. R. 
Wickard ragina šalies gy
ventojus didinti Victory 
daržų skaičių, maisto reik
menų auginimui: 

—.. • .. .i — ; 

AUDROS bėgyje dviejų 
pirmų šios savaitės dienų 
visoje šalyje padaro didelių 
nuostolių, užmušta apie 50 
žmonių, apie .200 kitų su
žeista. Kaip kur apsireiš
kė potviniai 

Lenkijoje, naziai kasdien 
sušaudo po 60 iki 200 Len
kų kovojančių prieš tuos 
okupantus. . 5 
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Sekmad. Balandžio l6 
— 

Kalbės Julius Smetona, Hypatija Yčienė-Žiurie* 
nė, P. J. Žiuris, K. S. Karpius ir vietiniai į 

Bus rodoma Lietuvos Prezidento A. Smetonos 
iškilmingų laidotuvių ir, kitos filmos 

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

=5=tee Pirkit War Bonds Šiądien 

Detroit, Mich., Naujienos 
-v* *-

HAMMOND, im> 

SLA 337 KUOPOJE buba vi-

mo pasekmės: 

PITTSBURGH 
Visi Laukia Šitų 

Prakalbų 

PHILADELPHIA 

m  

Julias 

Pittsburgho 

A. Dziko Radio Sukak* 
tuvių Minėjimas 

Klausant radio programo kw 
rį vadovauja p. A. Dzikas, ži* 
nai kad Philadelphijoje Lietu* 
viai šiuo karo metu nesnaudžia 
bet darbuojasi karo laimėji
mui: rengia vajus, pardavinė
ja karo bonus, renka aukas 
Raudonajam 
lykų rengia 
minimus. 

Bagočius ' ' 'I 
Laukaitis 8 
Klinga 4 
Dargiu * 
Mažuki# • 1 
KerŠevičius ' . r 
.Jurgelionis 

' ! Masvtė t 
^ugis 1 
feačiunas t 
Cheleden i 
Mockus 7 
Mikužiutė Z 
Brazauskas 12 
Maceina ' 3 
t)r. S. Biežis 

4)r; BaltrušaitlMi# ^ S 

Nors SLA konstitucija rtė-
leidžia šmeižti SLA nartų ir 

! veikėjų, tačiau turiu pasakyti 
i kad prieš šiuos Pild. TąryboS 
į rinkimus tuli laikraščiai bėgės-

Kryžiui; po Ve-|f]į§^ai fcnieižė ne savo partijoj 
įvairius pasilinks-j kandidatus. Tas negražu. 

! .į I. Maksvitls. 
Teko patilti per tą pati ra- j  

dio programą kad p. Dzikas 
rengia ši sekmadienj, Balan-į 
džio 16, nuo 4 vai. po pietų, į 

dideli programą Muzikalio Na
mo Salėje, 2715 E. Allegheny j 
Ave. Tai bus gražus koncer-1 
tas, vaidinimas ir balius, pa-! 

m «» -i 

BROOKLYN, N. Y, 

Smetona 

apielinkės 
Lietuviai susidomėjo Įvyksian
čiu masiniu susirinkimu, kuris 
įpStsibus šį sekmadieni, Balan
džio 16, Lietuvių Piliečių sa
lėje, 1723 Jane Street, South 
Side. 

Viena įdomybė šio susirin
kimo bus tai parodymas Lie
tuvos Prezidento A. Smetonos 
laidotuvių Clevelande 
tu filmu ir kitu idomiu vaiz-

ATGAIVINTA TMD 3 KUOPA 
šiądien Lietuvių viešos vei» 

klos gyvenimas yra ryškiai nu-
minėjimui 7 metų gyvavimo t sviręs vien į politikos vairą, if 
radio valandos A. Dziko vado- i Lietuvis veikėjas tuom tik ir 
vybėje. Tą gražų paminėjimą j gyvena. Neturime nei jokios 
rengti padeda ir Muzikalio Na- j rimtos šiais laikais v išleistos 
mo Pašalpos Klubas. Progra-! knygos, novelės ar šiaip gyve-
mo išpildymui atvyksta muzi- • nimo reikalais, kad pavargus 
kas F. Dulkė iš Brooklyno, su j veikėjo siela nuo politinio dąr-
savo artistais ir dainininkais,' fo,, galėtų pašilsėti ir prasi--
taipgi dalyvaus ir vietiniai, j skleisti platesnį akyratį. %o 

įgijimui. Šiądien Amerikos Liė-Painos Choras ir kiti. 
A. Dziko radio programai bu

na girdimi trečiadienio ir šeš
tadienio vakarais. Prie gra-

tuviai turime susirupinti išlei
dimu vięnos-kitos knygos, kup-

spalvuo-j v muzjkos ir dainų kurie iš 
kitų (įdomių 

dų. Įžanga. į salė dykai ' 
svarbus Jįalbė 

i 
šie 'Atvyksta 

tojai, kurie pirmą kai tą kalbės 
Pittsburghe: Julius Smetona, 
mirusio Lietuvos prezidento 
sunus, ir Ilypatija Yčienė-žiu-
rienė, Dr. J. šliupo duktė, ku
ri, kaip ir Julius Smetona, pa
bėgo iš bolševikų nagų, kuo
met raudonosios armijos oku
pavo Lietuvą 1940 metų vasa
rą. Jiedu čia Amerikoje tęsia 
darbą už Lietuvos išlaisvinimą. 

Kartu su jais iš Clevelando 
atvažiuos P. J. žiuris, Vykdo
mojo Komiteto sekretorius, ir 
K. S. Karpius, Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos sekretorius. 

Prie jų kalLės vienas-kitas 
žymesnių kalbėtojų vietinių. 

Tai b u.s įdomiausios prakal
bos kokias kada Pittsburghie-
Čiai girdėjo. 

-Bus a peaky 
gyventos nelaimė 
Amerikos Lietuvių pastangos 
Vėl atgauti Lietuvai nepriklau
somybę ir kokias pareigas mes ; 
Amerikos Lietuviai turim at-j 
likti pagelbėjimui savo sen#-! 
Jai tčvynei. Kom. 

k*#* —• 

to programo per radio sklei
džiami, Philadelphiįos lietu
viai patiria apie visus veiki
mus ir judėjimą kokia šiame 

feetroifciečių Aukos 
Imtuvai Vaduoti Sąjungos 

stfrenjftame masiniame susi
rinkimu Balandžio 2, sudėtos 
Lietuvos vadavimo mitalams 
aukos šių Lietuvių: 

Viktoras Petriks $100.00 
Dr. J. Joniką itis 20.00 
Joseph Ambrose 10.00 
Evelyn Brazis 10.C0 
Ągota Jankauskienė 10.00 
Andrįus, Kaciliauskas 10.00 
Adv. A. A. Olis 10.00 
Pr. J. J. Sims 10.00 
Adv. J. P. Uvick 10.00 
Ona Valentine 10.00 
Mrs. Balčiūnas 5.00 
Ant. Burkas 5.00 
Mat. Cibulskis $5.00 
Josephine DeRamon 5.00 
Mrs. S. C. Douvan 5.00 
Uršulė Gritienė 5.00 
Juozas GUžauskas 5.00 
Šgt. Pranas Gužauskas 5.00 
Jfiilė Juškevičienė 5.00 
Ant. Kakanauskas 5.00 
Vincas Karpšlis 5.00 
Marė Kerclienč. 5.00 
Adomas Kažentis 5.00 
Ambrosyus Kilis 5.00 
Vyt. Markuzai|f 5.00 
Jie va MašiulieU® 5.00 
Feliksas Motuzas 5.00 
Julė Nakienė 5.00 
Jonas Pečkys 5.00 
Paulina Pilžienė 5.00 
Mrs. Helen Kauby 5.00 
Augustas Rinkunas 5.00 

. Petras Šimkus * 5.00 
Malvina Smailienė 5.00 
Ona Suipienė 5,00 
Jonas Valaitis 5.00 
Elz.Valukienė 5.00 
Kas. Vilkas 5.00 
Ona Vilkienė 5.00 
Petronė Zakarauskienė 5.00 
Mąriiona X 5.00 
Magdalena Greivienė 4.00 
Po $2: Petras Bendorius, 

Petras Borinskas, P. Grecevs-
kienė, Mrs. P. Grybas, lg. Ig
natavičius, P. Kazlauskas, A. 
ir. D. Kvederai, J. Laucius, J. 

UŽSIMOKĖJO UŽ 
DIRVĄ 5 METAM 

Fiknk Kripas, iš S®. Vienna, 
Ohio, užsimokėjo prenumeratą 
Dirvos už 5 metus $10. Jam 
Dįrva eiš iki 1949 metų. 

Už prikaltinimą jo Dirvos 
skaitytoju kreditą s priklauso 
Dirvos atstovui J. A. Urbonui, 
Dfcytflffi, O. Ačiu jiem abiem. 

Dirvos Administracija 

I DAYTON, OHIO 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusias Lietuvius šiame skyHnfH talpinama dvk* 

JASKAUSKAS Jtfateu^, 91 ICRUTULIENĖ V, 5jT m., mi-
metų, mirė Vasario 26, Ke-| rė Kovo 1. Old Forge, Pa. 
wanee, 111. (Suvalkietis). A-ižEKIENĖ Agnieška, mirė ' r-

vo 13, Hanover Tnship, Pa 
GUDELIENĖ Katrė, mirė Va* 

mieste tarp Lietuvių einasi. 
Pasitikima kad kaip praeity

je taip ir ši kartą į šitą pro
gramą atsilankys gausiai pub
likas paremti p. Dziko pastan
gas, o sau pasinaudoti smagiu 
programų ir po visko pasišokti. 

Radio Klausytojas. 

CHICAGO, ILL. 

met jau kelinti metai negau
name nieko iš Lietuvos. 

Amerikos' Lietuviai visgi tu 
rime 
T e  v  v  .  . . .  - p  
kurioje įsijungę keletas vyrų Sabaliauskas, Pr 
dirba' tą sunkų darbą, apšvie- Šlmpavičiutė, 
tos darbą, kad palaikyti nors A- Vaicikauskas, 
mažą kibirkštį liepsnos, 
vėl Lietuvius išjudinti 
rimto kulturinio darbo -
sti knygas šioje šalyje, 
iki tol kol senoji Tėvynė yra 
surakinta geležiniais pančiais. 

Kad tą darbą paremti, rei - j ^ *  Kripas, 
kia stiprinti. Tėvynės Mylėto- i NV. Noris, 
jų Draugiją finansiškai sutei-jr,a. 

lead 

le bent vieną organizaciją, Į Lenkaitis, And. Martinaitis, Z. 
avines. ".M vietoj u' Draugija,.; Mafceliunas, H. Pavilonis, \. 

^ Slavinskas, 
J. Stankus, 
John West, 

P. žukienė. 
prie Po $1 "• A. Ambrozienė, R. 

l(»i_! Barisas. .J. Bendorius, M. Gu-
ij0rS i dauskienė, Urš. Juodvalkis, A. 

| Koncaitis, Edna Juodzikynas, 
į Mrs. Jurgelaitis, Bill Kremblis, 

Mrs. R. Miknis, To-
•P. Paukštis, Julijo-

Ribek,» J. Sakalauskas, K. 
Semaška, Alice Savickienė, kiant galimumą išleisti vieną - J .  

Masinis Mitingas 
landžio 30 

kitą veikalą turintį svar bą mu- j Kay.-
Ba- .su tautiniame gyvenime. Tam; ̂ lia 

tikslui ir atgaivinta TMD 3-čiaį^rs* 
kuopa, į ja šiuo skubotu lai-

šv. Kryžiaus Lietuvių para-, kotal.piu susirasė šie nariai: 
pijoje, and Wood St. it 46th, ̂ pranas Jocius, Vincas Kuras, 
rengamas masinis mitingas su j Pranas Narvydas, Petras Pus-

Senui t, Luise 
Venslovas, P. 
Žukauskas. 

Smulkiu 
Viso 

Tautvila, 
Virbickas, 

MIRĖ. Kovo 26 d. Miami 
Valley ligoninėje mirė nuo su
žeidimo Tarnas Sakaitis (Skač-
kauskas), 60 m., buvo nevedęs, 
Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Iš Lietuvos paėjo Šeduvos pkt: 
Ten liko jo brolis Petras. 

Velionis buvo žymus veikė
jas šioje kolonijoje tautinėje 
dirvoje. Jisai buvo tvėrėjas 
SLA 105 kuopos ir ikšiol buvo 
likęs vienatinis čarttrinis na
rys. Jis suorganizavo Sanda
ros 34 kp., kuri jau negyvuo
ja ; taipgi sutvėrė TMD. 61 kp., 
kuri dabar vėl atgaivinta Dr. 
Jurgio Bložio iniciatyva. 

Velionis yra daug dirlęs ir 
aukavęs nepriklausomos Lietu
vos naudai. Pastarais keliais 
metais, tapęs alkoholizmo au
ka, jis jau nieko gero neveikė. 
Gaila kad tas jį ir į kapus be 
laiko nuvarė. 

SERGA. Buvęs veikėjas Pr. 
Butkus, kuris turi gerą ukę 
prie Xenia, Ohio, sunkiai ap
sirgo; gydosi Avalon ligoninė
je, M-t. Vernon, Ohio. 

Kai gyveno Day tone, Butkus 
buvo geras veikėjas katalikų 
srovėje., ypač daug darbavosi 
meno srityje, buvo geras teat
rališku veikalų vaidintojas. 

Linkėtina jam greitai atgau
ti sveikatą. 

NAUJAS JAUNO LIETUVIO 
KAPAS 

Balandžio 8, St. Elizabeth 
ligoninėje mirė Juozas A. Gol-
dick (Gaidikas), 53 metų am
žiaus. Čia liko tėvai, trys bro
liai, du iš jų randasi karinėje 
tarnyboje, ir dvi seserys. Ve
lionis rodos gimęs Cicero, 111. 
Mokslą atsiekė Daytono Uni
versitete. 

Juozas buvo plačiai žinomas 
atletiškoje srityje vadas Lie
tuviškam jaunimui. Priklausė 
į daugelį Amerikoniškų ir Lie-

Pittsburgho srityje 
SLA kuopose balsavimų 
tnės tokios: 

40-toje kuopoje balsų 
| Laukaitis 
| Bagočius | 

j Mažukna , 
i Dargi s 

SLA 86-je kuopoje: 
Laukaitis 
Bagočius 
Mažukna 
ISuvgis 
'SLA 101-je kuopoje: 
laukaitis 
Bagočius 
Mažukna % 

Dargis 

gerais kalbėtojais, sekmadienį, j nik Mikola* Buika, Jurgis 
yta Lietuvos per- į Baiandžio 30 d. Tai yra žino- į AntlrilJškevičius, D. Klinga. P. 
aimes po pnesais, Į ni0 Kun. A. Linkaus parapijos; MikaJauskas, ir pirmiau būvu-

salėje. Ten bus išaiškinta apie;sio^ j Sagys, J. Ginkus. V 
svarbą rinkimo milijono para- jž|.inkta ir kuopos valdyba: 
šų už Lietuvos nepriklausomy- j j sagvs, pirm., Pr. Narvydas, 
bės gynimą, ir penkių milijo-! sekr^ Vincas Kuras, ižd. 
nų karo bonų vajaus reikalas.: g}0je organizacijoje visi ga-j 

LAISVĖS VARPO 25 METŲ; lime sutilpti kurie tik tikime: 
JUBILEJUS IR LVS SEIMAS į Lietuvišką knygą ir tautiš-i 

j Lietuvai Vaduoti Sąjungos į ką darbą. Todėl ir yra prašo-; 
metinis seimas šymet atsibuskiekvienas stoti, mokestis! 
C hieagoje, kadangi šymet su- i metams tik #1. . v . ] 

i eina 25 metai kai Chicagos pa- j šiais pragaištingais laikais' 
ijose triotai Lietuviai nuliedino ir tik kultūringos tautos 

WATERBURY. CT. 
SLA U KUOPOS BALSA

VIMO DAVINIAI. Balandžio 
2, SLA 11 kuopos storinkime 

i,. SLA Balsavimai 
I ̂  Pittsburghe 

paaek-

gavo: 
39 
15 
36 
12 

42 
00 
41 
00 

39 
00 
29 
i 

h Praeiviu. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcija; 

Administracijai ar AgenturiJ 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį ~atflft-
kjrniiii. Tas būtina. 

išliks 
padovanojo Lietuvai Laisvės gyvos, todėl mes imkimės ap-
Varpą. Laisvės Varpo jubile- į švietoi ir kulturoš. 
jaus paminėjimą nutarta su
bendrinti su Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos seimu, ir tos dvily
pės iškilmės bus laikomos Bir
želio 10 ir 11 d. 

Tuo reikalu atsibuvo Mar
gučio salėje susirinkimas, ka
me dalyvavo eilė Chicagiečių 
patriotinių veikėjų, kurie nu
tarė Laisvės Varpo Sidabrinį 
Jubile jų iškilmingai paminėti. 

Komp. A. Vanagaitis pasi
ėmė sudaryti tai iškilmei ati
tinkamą programą. 

Laukaitis 
Bagočius 
Kersevičitis 
Dargi s 
Vinikas 
Bačiunas 
Gugis  
Mockus 
Mikužiutė 
Maceina 
9f. S. Bięžis 

Alb. 

Naujas Kariška* Vežimas 

Užsirašyki! Amerika* 
^LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuvių Naujienos 
382 N. 6th St. Philadelphia 6, Pe. naujas - kariškas ginkluotas vežimas, aii¥ šešių 

Jis greitas kaįp, automobilis, ginkluotas kaip tankas. ; \<hw -

tuviškų organizacijų; buvo su-| 
2 so sipratęs Lietuvis ir darbavosi 

£421 80 ^ Lietuvių tautos labui. 
| Paskutiniam atsisveikinimui 
tapo gausingai apdovanotas 
gėlėmis. Palaidotas Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
Lietuvių šv. Kryžiaus bažny
čioje. • 

Lai buna jaunam Lietuviui 
amžina ramybė, o likusiai šei
mai jų liūdnoje valandoje už
jauta, ypač tėvams, kurie la
bai gaili taip jauno mirusio 
sunaus. 

VELYKOS švmet. Išryto 
Velykų diena buvo lietinga, po 
pietų pagiedrėjo. Bet ne ta-1«| 
me, svarbu koks oras buvo, tik | 
tame kad /šios Velykos buvo 
ašarotos ir kraujuotos. 

Ašarotos buvo toms šeimoms 
kurių sunai bei vyrai randasi 
karinėje* tarnyboje, ir neturėjo 
galimybės kartu pietus paval
gyli. " "" * • 

Kraujuotos buvo tiems mū
šų kareiviams kurie randasi 
karo veiksmuose. 

Reikia turėti viltj kad kitos 
Velykos bus kitokesnės negu 
įymet buvo. Tikikime kad ka
ras bus baigtas su musų pilnu 
teisingu laimėjimu, kad pasau
lio žmonija bus išlaisvinta iš 
tirortų vergijos, sykiu ir mū
sų broliai ir seserys Lietuvo
je. Tikėkime kad kitose Ve-
lykose jau linksmai giedosime 
AteHują. Jtep.^ 

$ 
•StTV. Valstijose jNįfc- mm | 

f milijonai vyrų jaunesnių 38 
metų, k«yie tėv̂ i įmnų 
vaikų. , * 

merikoj išgyveno 49 metus. 
GAUBIENĖ Leokadija, 5§ m. 

mirė Vas. 25, Akron, Ohio. 
(Trakų ap.) 

POZNAUSKAS J., senyvo am
žiaus, mirė Akron, O., Vasa
rio mėn. 

VOSYLIUS Juozas, 70 metų, 
mirė Kovo 11, Baltimore, 
Md. 

YANČTUS, Juozas B., karys, 
mirė Atlantic City, N. J., li
goninėje, nuo sužeidimo ka
ro lauke Afrikoje. Palaido
tas Pittston, Pa. 

LIUMBIS Antanas, 45 metų, 
mirė Kovo m., Wilkes-Bar-
re, Pa. Gimęs Amerikoje. 

ŽEMGULIENE Marė (Kančiu-
tė), pusamžė, mirė Kovo 6, 
Chicago j. (Kretingos apskr., 
Andriejavo p., Žadeikių k.) 

RAULINAITIENĖ Veronika, 
mirė Vas. 29, Lowell, Mass. 

ŠKUTIS Jonas, pusamžis, mirė 
.Kovo 10. Chicagoj. (Nauja

miesčio p., Garsvio k.) Ame
rikoj išgyveno 37 m. 

TAMALIUNIENr Dolly (An
dre jauskaitė), 35 m., mirė 
Kovo 7, Chicagoj. (Gimus 
Scatonville, 111.) j 

KUDAITIS Andrius, pusamžis, 
mirė Kovo 8, Chicagoj. (Ba-į 
takių p., Pašešuvio k.) Ame-, 
riko j išgyveno 30 metų. 

DAPKIENĖ Katrė (Slaužiu-
tė), pusamžė, mirė Kovo 8, 
Chicagoj. (Punsko p., Slino-
kiemių k.) Amerikoj išgy
veno 46 metus. 

DIRMEIKIS Stasys, 51 metų, 
mirė Kovo 11, Chicagoj e. 
(Kretingos par. ir k.) Ame
rikoj išgyveno 32 metus. 

BUDRECKIS Jurgis, 77 metų,i 
mirė Kovo 10, Chicagoje.i 
(Telšių ap., Kvėdarnos par.,' 
Nomosčių k.) Amerikoj iš
gyveno 56 metus. 

AVULIS Petras, pusamžis, mi
rė Kovo 13. Chicagoj. (Ma
rijampolės apsk., Liudvinavo 
par.) Amerikoj išgyveno 37 
metus. 

RAZMENIENĖ IIMuI# (Dam-
braviutė), pusamžė, mirė 12 
Kovo, Chicagoj. (Utenos ap. 
Vajasiškio par., Mistiniškių 
k.) Amerikoj išgyveno 30; 
metų. 

DAUGIRDAS Ignas, pusam
žis, mirė Kovo 14, Chicagoj.! 
(Suvalkų ap.) j 

NORKUS Vincas, 56 m., mirė j 
Sausio 15, Worcester, Mass 

ARBAČAUSKIUTĖ Ami 

Pa. 
Kovo 

Kovo 

sario 14, Shenandoah, 
TVASKAS Julius, mirė 

11, Linden, N. J. 
GAUBIENĖ Teklė, mirė 

4, Hillside, N. J. 
VITKAUSKAITĖ Violeta, 23 

m., mirė KTTOJ 7, Waterbu-
ry, Conn. 

NAVIKAS Juozas, mirė Sau
sio 9, Dorchester, Mass. , 

SKLIUTIENk Marė, 85 metu, 
mirė Vas. 26, Nashua, N.H. 
(Trakų ap., Varėnos, p.) A-
rilerikoj išgyveno 32 metus. 

NORMANTAS Kazys, mirė' 4 
Kovo; Niagara Falls, N. Y. 

MIČIULIENĖ Elena, mirė Ko
vo 6, Eynon, Pa. 

URBONAS Tarnas, 52 m., mi-
- rė Kovo 15, Kingston, Pa. 

Amerikoj išgyveno 36 m. 
LABUTIS Vytautas, 25 metų, 

mirė Vas. 27, McAdoo, Pa. 
(Gimęs Brooklyn ,N. Y.J 

BARTKIENĖ Marė, 60 metų, 
mirė Gruod. 1, 1943, Detroit, 
Mich. (Marijamoplės apskr., 
Šunskų par.) 

KARANŽEVIČIUS Jonas, se
no amž., mirė Kovo 19, Chi
cagoj. (Ukmergės ap., Pagi
rių p.) Amerikoj išgyveno 
32 metus. 

ZIGMANT Pranas, 27 m., mi
rė Kovo 20, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs. 

GRAžINSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Kovo 18, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Šilalės par., 
Gedeniškių k.) Amerikoj iš
gyveno 38 metus. 

VAITKIENĖ Juzė (Spetkaus-
kaitė), 45 m., mirė Kovo 16, 
Chicagoj. (Tauragės apskr. 

užvingių p., Gerainių k.) A-
v-itiviVoi I^QVVENO 31 metus. 

MALAŽINSKAS Vincas, seno 
auuiaiw, mirė Kovo 14. Chi
cagoj. (Marijampolės aps.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

J. 
Agentas 'Dirvos* 

N o t  a r a s  

ISO Congress 
Waterbury. 

A v en o* 
Conn 

i i 
Kramtykit šį Gumą 
Užkietėję Viduriai? 

9 Kuomet neveiklios žarnos atima 
j cnci-g-ij#, ima skaudėti ir su-
į fmgvlina, nenaudokit smarkių liuo-
\ suotojii. Vietoj to, kramtykit pri-
j TnnŲ, mčtos-.skonio FEKN-A-MINT, 

kramtomą, jrumy, liuc.suojantį vidu-
1 i ia I r"' s  švelniai ir tikrai. Kramtant 

• 1.-V r f l  • -  I FEEN-A-MINT, Mokslas sako, jųs 
(Kluomute), o9 m., mire 2ojjį. a u n aį ljuosuojantį vaistsj veikmin-
Vasario, Carnegie, Pa. (Gel-' piausiu budu. Baml.vkit FEEN-A-

n Tinlrimin \cm \ 1 MINT šiąnakt—jausitės freriau ry-p., janKumų Km.; toj Didokas geimos sa}ka, 10c lm_ 
Įeit tik sulyg nurodymų ant pakelio. 

30 į 
18 

22 j 

2 o i '  
39 
271 

20 
34 
27 
151 
44' 

Kušlis. 

gaudiškio p., Jankunių km.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

DUBAUSKAS Tamošius, mirė 
Vas. 15, Oakville, Conn. 

BORUSEVlčIUS Adomas, 
rė Kovo 7, Ashley, Pa. 

DIMVLA C. J AKUBS 
( J  A K U  U .  V  U S K I E N Ė — L a i s n u o t a  L a i d o t u v i ų  D i r e k l o r ė )  

REIKALE VE*!  M A!  U COMA MS PERVEŽTI.  
Kambariai  pašarvoj inuti  le idžiama naudwtis  nemokamai.  

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 I'.DNA AVENUE BNdicoll l/«3 

P. J. KEISIS 
809 Society for Savings Hidg. 
OFISO TELEFONAS; MAin \"<Tč 

Niircilamt pigiai pirkti (iiieste arba prirmkn^įuiMe, kr<i(>-
kitOy j nrarrc, gausit pigia kainft. Taipgi ^iiudit paiarnuviimt jvai-
iiuosy apdraudos-iusuranęe reikaluose. 

Sutapau paskolas pirmo inortgečio. Patarnavimas ir ttpildy-
inas garantuojama. Kreipkitės j mano telefonu arba asrnefiiiitei. 

MI!l!|III|||||||)!||i| | | |t|||iiii|||HI|IHIi|llI|||| | | | |iH!IIIII||lll!lill)ll!!lįWinmirnil!tl!ll<4 

Naujoje Vietoje u 

Nikodemas A. Wilkelis j 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktoriai I 

IR R A LZ A M UOTO J AS | 
Sėmenims kambarius duodame vartoti, nemokamai 15 

• ' S  
Naujoj, moderniniai jrengt-oj nuosakioj vietoi g 

620Ž-04 SUPERIOR AVE. HEndeiflon " 
lllllflilllt lllllf IflKllIKJf I!{!13i*lilill2*l'lllll!l(ilill((f llfIKiE| j į(!l||f llHKllitflli 

}v 
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TWiil meilS TMuvos 
Dega musų, širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę —  .  '  t ' J i  į  

Jungo NevfB&fMt 

* * *-

L. V. S. Metinis Seimas 
* 

Er Lietuvos Laisvės Varpo 
Sidabrinis Jubilejus 

SEIMAS IR IŠKILMĖ BUS BIRŽELIO 10 IR 11, CHICAGOJE 
Atsišaukimas j LVS Skyrius, Pavienius Narius ir Visuomenę 

Ten kur pirmą kartą suskambėjo Amerikos Lietuvių nuliedintas naujai atgim
stančiai Lietuvai Laisvės Varpas, Birželio pradžioj, 1919, — tar Varpas kuris Ka
ro Muzejaus bokšte Kaune per 22 metu skambėdamas primine Lietuvos žmonėms 
Amerikos Lietuvius, — ten, Chicagoje, symet rengiamas Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos metinis seimas-suvažiavimas. Nes ir Lietuvai Vaduoti Sąjunga savo pradžią 

.gavo Chicagoje, ir galutinai suorganizuota Tabor Karmoje, Birželio 7-8, 1941 m. 
Tautinė Lietuvių visuomenė, kuri Laisvės Varpą Chicagoje pravedė 1919 me

tais ir Birželio pradžioje tą Varpą pirmą kartą skambino Chicagos Lietuviams, — 
dabar, turės progą dalyvauti Laisvės Varpo Sidabrinio Juhilejaus paminėjime. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas atsibus Birželio 10 ir 11 d., o Birželio 11 va
kare, bus tas iškilmingas Laisvės Varpo Jubilejus. ' . 

Tai iškilmei programą pasižadėjo paruosti musų mylimas kompoziatorius An-
tanas Vanagaitis su savo Margutiečių štabu. Tai bus atmintina šventė, tai bus ne
išdildomų Įspūdžių dienos, — tai bus vienas brangiausių prisiminimų kaip Ameri
kos Lietuviai dirbo Lietuvos Nepriklausomybei 25 metai atgal! 

KAIP PIRKTI BONUS ŠIAME PENKIŲ 
MILIJONU DOLARIU VAJUJE 

TŪKSTANČIAI aplikacijų United States Savings Bonds 
paskleista po Lietuvių namus paštu iš United States Treasury 
Departmento. Pati valdžia stoja Lietuviams į pagalbą parduo
ti Karo I3onų penkių milijonu dolarių sumoje. Kiekviename 
voke yra Lietuviškas ir Angliškas laiškas ir po porą Ronų pir
kimo aplikacijų. Nenumeskit nei tu laiškų nei tų aplikacijų. 

Bonus sali pirkti vyras arba moteris ar kuris kitas šeimos 
narys. Gali ta blanka pirkti ir kitatautis, ir už tai eis Lietu
viams kreditas, nes ant aplikacijos pažymėta: "Five Million 
Dollar Lithuanian. \Var Bond Drive". 

L. V. S. CENTRAS «820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

arba į Penkių Milijonų Dolarių Vajaus Pirmininką: 

A. S. TREČIOKAS. 314 Walnut Street, Newark, N. 

RONU Aplikacijose pažymėta kad bonus Serijos E galima 
gauti per bent kurią kvalifikuotą Karo Bonų pardavimo Įstai
gą. Reikia tik nunešti bono vertės sumą arba nupirkti čekį. 

Ant aplikacijos kupono yra dvi "Recytės": vieną jų duos 
pirkėjui tie kurio priims pinigus už bonus; tą laikykit sau. 

Kitas kuponas yra "Recort Receipt". Tą paimkit kartu su 
savo paliudymu ir įrašę savo vardą ir adresą siųskit LVS Cen
trui arba Bonų Vajaus pirmininkui. 

PIRKIT Bonus dabar — pirkit vieną ekstra! Lai kreditas 
eina Lietuviams, lai Amerikos valdžia mato kaip mes dirbame 
gelbėti karo laimėjimui — ir tuomi užsirekorduojame kad mes 
norime l*ai$včs ir Nepriklausomybės Lietuvai! 

SKUBĖKITE RINKTI MILIJONĄ PA
RAŠU ANT PETICIJOS 

Peticijų galite gauti rašydami J: 
W. F. Laukaitis, Peticijų Komisijos Pirm. 
110 E. Lexington St. Baltimore, Md. 
Peticija, kurią išleidžia į Amerikos visuomenę 

Amerikos Lietuvių Seimo nutarimu, Vykdomasis Ko-
mftetas, atsišaukia į Amerikos Vyriausybę, ištikimų 
Amerikos piliečių Lietuviu vardu, kurie ištikimai dir
ba karo dirbtuvėse, ir kurių vaikų tūkstančiai randa
si karo frontuose ginkluotose jiegose, kovojanti už 
žmonijos išlaisvinimą sulyg Atlanto Čarteryje išdės
tytų principų, kad nelekU} Rusams sunaikinti Lietu
vos nepriklausomybę. 

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

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

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

L. V. S. CENTRAS #820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

tllY 
Lai visų Lietuvių akys ir širdys tomis dienomis kreipiasi Chicagos linkui. Lie-1 jr*|rr*r"« 

Vaduoti Sąjungos skyriai prašomi dabar rūpintis rinkimu delegatu į ši jubi-:|x£*lNvjlVi 1 & 

MASINIUS 
MITINGUS 

leįini seimą; visuomenė prašoma, kam tik laikas leis, važiuoti ir dalyvauti tose iš 
kilmėse, o kurie negali nuvažiuoti — siųsti seimui savo pasveikinimą ir auką, kad 
Lietuvos vadavimo darbas ir toliau butų galimas varyti! Be visuomenės paramos 
Lietuvos vadavimo darbas jį veikiantiems butų labai, labai sunkus. 

Apie seimo vietą ir iškilmių salę bus pranešta kitame numeryje. 
L. V. S. Centro Valdyba 

VAŽINĖJA SAVO 
PINIGAIS 

LVS NEMOKA NE TfK Už 
H OTELIUS, BET NEI UŽ 

GELEŽINKELIO TIK1ETUS 

Rengiant Amerikos f Lietuvių 
Seimą ir po Seimo, nekuriems 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos cen
tro valdybos nariams ir komisi
jų nariams prisiėjo daug važi-
niti po įvairius miestus. 

Delei šito ne tiktai musų 
veikimo priešams bet ir LVS 
nariams ir geriems rėmėjams 
parupo žinoti kiek tas viskas 
JL. V/ Sąjungai kaštuoja ir ru
pi ne tik kiek išleidžia kelio
nėms geležinkeliais, bet ir kiek 
dienpinigių gauna, kiek už ho-
telius išmoka.... 

Šia proga norime pranešti 
visiems LVS nariams ir musų 
darbo rėmėjams kad didumoje 
aitvejų visi LVS centro valdy
bos ir komisijų nariai važinė
ja pasiaukodami Lietuvos va
davimo darbui — važinėdami 
ne tik neima ir negauna iš L. 
V. S. dienpinigių, bet patys už
simoka ir hotelių ir geležinke
lių kaštus savais pinigais. 

Adv. A. Olis iš Chicagos va
žinėjo į Clevelandą, Į Washing
ton ą, į New Yorką apie 10 kar
tų, o užmokėti gavo tik už vie
ną geježinkelio tikietą j Cleve
landą, daugiau nieko. Tai bu
vo specialis reikalas kuriam L. 
V. S. centre* tuldyba j j kvietė 
pasitarimui, 

LVS iš savo kasos moka tik 
kelionės kaštus ir .tai tik to
kius kur visa valdyba mato 
reikalingu ir kada Įgalioja as
menį važiuoti. Jokių dienpi
nigių ir hotelių lešų jokiais at
vejais niekam nemoka. 

Mokėjo tik kelionės kaštus 
LVS sekretoriaus K. S. Kar
piau s kai delegavo jį vykti po
rą kartų Į Chicagą paskubinti 
"Timeless Lithuania". 

Mokėjo kelionės kaštus P. J. 
Žiurio, Spaudos komisijos pir
mininko, j Washingtoną, kur 
ji įgaliojo važiuoti svarbiais 
reikalais, ir kelionės kaštus į 
Columbus, Ohio, gauti Ohio 

valstijos gubernatoriaus pro
klamaciją. 

Ui keliones f Smirną New 
Yorke, už keliones į Philadel-
phiją Vykdomo Komiteto po-x 

sėdin neivienas iš LVS centro 
valdybos narių ar komisijų na
rių negavo iš LVS iždo nei iš 
Seime surinktų aukų nei cen
to. 

Nei vienas iš LVS nei iš ko
misijų narių negavo iš' LVS 
nei cento už kelionę Chicagon 
Kovo 25 d. Visi važiavo apsi
mokėdami savo pinigais. 

LVS sekretorius važinėda
mas po kolonijas į masinius 
susirinkimus, taipgi ir Adv. A. 
Olis važiuoja savo kaštais, ir 
dar aukoja per rinkliavas. 

Tas parodo ,t.ų žmonių pasi
šventimą «avo organizacijai ir 
tai idėjai kuriai jie dirba.. 

Specialiai kviestam svečiui 
kalbėtojui Į masini mitingą ke
lionę apmoka arba vietinis ko
mitetas kur prakalbos įvyksta, 
arba centras, kuriam vietinis 

MacAythuro Pilotas 
"WW1 

komitetas perduoda visas au
kas. 
' Centro valdybos narių ir ko
misijų narių apsimokėjimas 
savo kelionių kaštų, hotelių ir 
neėmimas jokių dienpinigių su
taupė Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai kelis šimtus dolarių tiktai 

[nuo to laiko kaip pradėta or
ganizuoti Amerikos Lietuvių 
Seimas New Yorke. 

Tuo gi pat metu, tėmykite, 
LVS gavo stambias aukas * iš 
tų masinių mitingų ir prakal
bų, taip kad LVS iždas gavo 
naujų ir daugiau ineigų. 

LVS išlaidos apima tik bū
timis reikalus ir apmokėjimą 
tų lėšų kuriems pinigai auko
jami, kaip tai: knygai "Time
less Lithuania", < propagandai 
spaudoje ir tt.; spausdinimui 
Lietuviškų . ir Amerikoniškų 
dalykų, peticijoms, jų siunti
nėjimui, bonų vajaus laiškams 
ir pašto ženklams, ir tt. 

Tuoj "Timeless Lithuania" 
prenumeratoriai gaus brošiū
rėlę su aukotojų vardais ir 
joje tilps LVS iždo stovio apy
skaita už 1943 metus. 

Ilgas sutrukdymas "Time
less Lithuania" davimo sugai
šino daug laiko centro valdy
bai ir del to ta brošiūrėlė ne
buvo iki šiol išsiųsta, kadangi 
Centrui atėjo nauji dideli dar
bai, kurie po seimo prisiėjo 
tuoj ir vykdyti. 

LVS CENTRO VALDYBA. 

KALBĖTOJUS IR FILMAS 
DUOS LVS CENTRAS 

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

Kalbėtojus galima gauti se
kančius: 

Vytautas Abraitis 
Dr. M. J. Colney, 
W. M. Chase, 
Adv. J. J. Grish-Grišius, 
Dr. J. Jonikaitia, 
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, 
Hvpatija žiurien# (šliupaitė) 
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. 

Jau Gatava! KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

ŽIAURUS JAPONŲ 
KARIAVIMO 

BUDAS 

Lieut. Col. Henry C. God-
man iš Palo Alto, Cal., stovi 
prie lėktuvo užvardinto' 'Ba-
taan"„ kuriuo jis vežioja Ge
nerolą MacArthur jo žygiuose 

tpo. Paeiiiko s&ląs. 

Japonai kare prieš Ameri
kiečius naudoja visokius žiau
riausius barbariškus išmislus 
Amerikiečių naikinimui* 

Patirta kad salose į kurias 
Amerikiečiai įsiveržia, Japo
nai naudoja Amerikiečių karei
vių lavonus, kuriuos apdeda 
sproginiais, ir Amerikiečiai vė
liau surinkdami savųjų lavo
nus, juos pajudinę buna su
sprogdinami. 

KAS platina Dirvą <*— tas 
plątipą apšvietą, 

Dešinėje, Andreas Schmidt, 
Rumanijos Vokiečių fuehreris, 
parodoma "apžiūri laisvanorius 
kareivius Rumanijoje, kurių 
tuoj priveisė kaip tik Vokie
čiai užėmė Rumaniją, bolševi
kams artėjant. 

r 

- ' i  i'ii s -' H#-r" - < 

DR. OWEN J.C. NOREM 

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

Skubėkit siųsti savo 
užsakymus—galit ga 
vieną, dvi ar dešimta 

knygų! 

i 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Olu* 
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Petrapilio Lietuvių Seimas Ir Socialistų Protestas prieš 
Nepriklausomos Lietuvos Atsteigimą. Nedraugin
gas Amerikos Lietuvių Socialistų Nusistatymas 
Lietuvos Atžvilgiu. Nepriklausomos Lietuvos So
cialistines Vyriausybes Slydimas j Bolševizmą. Gri
gaičio šmeižtai pries Dr. Norem'ą. 

Prie Nepriklausomos Lietu- ėm€ liaudininkų-socialdemokra 
vos valstybės atsteigimo ma 
žiausia prisidėjo ar net ir vi-
«ai neprisidėjo ir dar tam pa
kenkė socialistai. Kai 1917 
Hietais Petrapilio Lietuvių sei-
Oie visi Lietuviai reikalavo ne
priklausomos valstybės įkūri
mo, beveik visi socialistai pa
sisakė už Lietuvos autonomiją 
Rusijos ribose arba federaciją 
»u Rusija ir protesto ženklan 
demonstratyviai pasišalino iš 
#eimo. Tai musų socialistai 
J&u 1917 metais norėjo to ką 
1^940 metais įgyvendino bolše-
Tikai: padaryti Lietuvą Rusi
jos dalimi. Ano meto Rusijos 
revoliucionierių mokykla su 
savo ciniškai-materialistine pa
saulėžvalga bei krikščionybės 
principų atmetimu buvo jučs 
taip paveikus kad jie net savo 
gimtąją žemę buvo užmiršę, 
Kihilizmo, Marksizmo delei jit 
Htsisakė Lietuviškumo, ir tarp 
tautinė socialistinė idėja juo 
se nustelbė tautinę Lietuvo* 
Meją. Jie bevelijo matyti Lie 
itivą Socialistinių Rusijos Res 
publikų Federacijos nariu ne
gu dirbti ir kovoti del Lietu
vos nepriklausomybės. 

Panašiai kaip Lietuvoje, mu
sų socialistai elgėsi ir Ameri
koje. Kai I Pasaulinio Karo 
pradžioje buvo sušauktas ben
dras socialistų ir tautininkų 
stirnas Brooklvne, tautininkai 
rtikalavo skyrimosi nuo Rusi-
j©s, tačiau socialistų balsais 
tas reikalavimas atmes-
las. 

šitokio socialistų nusistaty
mo akivaizdoje tautininkams 
neliko nieko kito kaip nuo so
cialistų atsiskirti ir organizuo
tis paskirai, šitai ir buvo pa
daryta paskiro, nuo socialistų 
nepriklausomo, Lietuvos Gel
bėjimo Fondo įkurimu. 

Socialistų nepatriotiškas nu
sistatymas neišnyko nei vėliau. 
Kai 1917 m. rudeni visi Ame
rikos Lietuviai ėmė reikalauti 
Nepriklausomos Lietuvos, so
cialistai ir toliau šitokio rei
kalavimo nerėmė. Karui besi
tęsiant, katalikai ir tautinin
kai jau veikė išvieno, o socia
listai ir toliau liko abejingi 
Lietuvos laisvei. 

,1918 metais, kaip atsimena
me, katalikų ir tautininkų bu
vo sušauktas didžiulis seimas 
New Vorke, kurs nutarė reika
lauti kad Amerikos vyriausy
bė pripažintų Lietuvai nepri
klausomybę. 

Iš katalikų Tautos Tarybos 
ir tautininkų Amerikos Lietu
vių Tautinės Tarybos seimas 
išrinko delegaciją, kuri nuvy
kus pas Prezidentą Wilsoną, 
paprašė jo paremti 

tų-mažumų blokas, LietuVa 
greitais žingsniais ėmė eiti 
liepto galą. Bolševikų veikia
mi. socialdemokratai kėlė save 
reikalavimus, mažumos— Len 
kai, žydai, Vokiečiai — savo 
liaudininkai turėjo su tais rei 
kalavimais skaitytis, nes "de 
mokratiška valdžia" rėmės 
pusbolševikiais socialistais ii 
mažumomis. • Tuo metu atrodi 
:ad Lietuvą valdė visi kiti, be 
le Lietuviai. Valdžios lėšomii 
išlaikomos Lenkų, žydų, Vo
kiečių mokyklos ėmė dygti 
kaip grybai po lietaus (tai 
>ent demokratija, tai bent li 
)eralizmas, svetimaisiais dau 
riau rūpinantis negu savais!) 
> Lietuvos kariuomenę buv< 

•uošiamasi sumažinti iki juc 
ingo skaičiaus ar net visai j 

panaikinti. Mat, nesenai bu 
o pasirašyta nepuolimo sutar 

;is su Maskva. 

šitai atlikę, liaudininkai 
socialistais džiaugėsi "kaip ge 
'eželę radę". "Kam, girdi 
nums reikia kariuomenės, Ru 
?ai mus nuo visų apgins!" Ii 
jau buvo pradėti sudarinėt 
sąrašai karininkų kuriuos ne 
tolimoje ateityje buvo nusista 
tvta iš kariuomenės paleisti 
šito labai laukė Lietuvos ko 
munistų ir Lenkų organizaci 
jos, kadangi nesant karinome 
nes, Lietuviškąją "demokrati
ją" nebūtų buvę sunku pri
glausti po "motinėlės Rusijos' 
ar "sesutės Lenkijos" sparne
lis. 

Lietuvių tauta betgi tuo me
tu jau buvo perdaug subren
dus kad pasivelytų tokius eks
perimentus. Patriotiškai nu 
siteikus Lietuvos kariuomenė 
(tautininkai ir katalikai) spon 
taniškai visos Lietuvių tautos 
pritariama ir šūkio "Vox po
puli — vox Dei" (Tautos bal
sas — Dievo balsas) vedina 
nepraliejus nei lašo kraujo, pa
šalino nelietuvišką Lietuvos 
valdžią ir tuo sustabdė Lietu
vos griaunamąjį darbą. Blai
vesnieji buvusios vyriausybės 
nariai šituo žygiu, kai pamatė 
kad jis atliktas ne bolševikų 
buvo netgi patenkinti. Vidam 
Reikalų Ministras, kuriuo tur 
metu buvo Požėla, ta proga ra 
do reikalo pasakyti, "Nemokė
jome valdyti, atiduokime val
džią į geresnes ir tvirtesnes 
rankas". ' 

Trumpai prisiminę kuo dar 
netolimoje praeityje — tiek 
prieš susikuriant nepriklauso
mai Lietuvos valstybei, tiek 
jos gyvavimo metu — buvo 
socialistai, ir nematydami pa
grindo tikėti kad šiądien jie 

veikia šiądien. Ne paslaptis 
kad mažutis, didelių pretenzijų 
žmogelis iš Chicagos šiądien 
yra neribotas socialistų dikta
torius. Išėjęs tą pačią Rusiš
ką nihilistinę mokyklą, inter
nacionaliniu socialistų rauge-
liu smarkiai bekvepiąs, jis šią
dien jau yra įgijęs didelių už
simojimų. Nors ir prisaikiojai 
kad esąs iki gyvo kaulo demo
kratas, jis mėgsta, nebūdamas 
įgaliotas, kalbėti Lietuvių tau
tos vardu "Lietuvių tauta ne
norės to, o norės to", "nepakęs 
to, o reikalaus to", ir tt. Iš 
kur jau toks staiga atbudęs 
susirūpinimas Lietuvių tautos 
reikalais? Dar nesenai jo sėb
rai nenorėjo nepriklausomos 
Lietuvos, o velyjo kad Lietuva 
butų Rusijos dalimi, dar ne
senai jo plauko žmonės, kaip 
Plečkaitis, bėgiojo pas Pilsud
skį (tarp kitko diktatorių), 
kad jam padėtų prijungti Lie
tuvą į Lenkiją, o šiądien jau 
senasis Rusiškas socialrevoliu-
cijonierius kalba Lietuvos var
du. Bet nors jis ir kalba Lie
tuvos vardu, jo metodai savo
tiški, Rusiški: parėkauti, pasi
volioti, pašmeižti. Ką gi, jei 
Rusišką nihilistišką raugą ma
tutis žmogelis iš Chicagos lai-, 
ko demokratizmo žyme tegul 
;au skerėčiojasi. 

J :.vsr 

Kauno miesto rotušė, dešinėje, ir Jėzuitų bažnyčia ir mokyklų rūmai. Už bažnyčios ma
tosi Suvalkijos užnemunė, gražiai apžėlę Nemuno krantai. (Iš "Timeless Lithuania) 

/ / / 

pradedant Petrapilio seimu ir 
baigiant Amerikos Lietuvių 
veikimu pirmo pasaulio karo 
metu, visą laiką neigė Lietu
vos nepriklausomybės idėją, o 
bevelijo kad Lietuva butų Ru
sijos dalimi, yra pernaivU: ši
tai nieko neįtikins. Tas pats 
ir del tvirtinimo kad tarnauja 
bolševikų propagandai. Juk 
matėme anksčiau kad socialis
tų ir bolševikų tikslai Lietuvos 
atžvilgiu buvo panašus: ir vie
ni ir kiti buvo už "sąjungą" su 
Rusija. Tai kas geriau patar
nauja bolševikams: ar tas kas 
nori "sąjungos" su jais, ar tas 
kurs tokiai sąjungai yra už
kirtęs kelią (kaip 1926 metų 
Gruodžio 17 d. tautinis posū
kis) ? 

Dr. Norem savo knygoje (žr. 
'Timeless Lithuania", p. 126) 
pareiškia kad 1926 metais Lie
tuvių tauta buvo reikalinga 
stiprios vadovybės (t. y. auto
ritarinio režimo), nes demo
kratinė valdymo forma Lietu
vai dar buvus perankstyva. Ši
t ą  p .  N o r e m ' o  m i n t i  p a k a r t o -  . . . .  ,  .  .  .  
ja (tiesa, padarydami skirtin- sl? '.f'"™* kurmio darių yra 
jas išvadas) Kun. prunskis|nuve,kus Lietuvos Taryba, A. 
(žr. Draugas, Kovo 181 ir Ju.^".etona. esant pirmuoju Lie-

tuvos A aisty bes P r e z identu. 

Kas del seiminės Lietuvos 
(1920-1926) nuopelnų tai jie 
Grigaičio perdedami. Didžiau-

Lietuvos jau j)utų pasikeitę, galime 
nepriklausomybę. Ir v® trumpai žvilgterėti ką jie be-
socialistai paliko nuosaleje. 

Vidiniame Lietuvos gyveni
me socialistų vaidmuo buvo 
kuoapverktiniausia. Dau gelis 
ankstyvesniųjų socialistų, kaip 
pv. Prof. Janulaitis, Prof. Bir
žiška, tiesa, pagyvenę nepri
klausomos Lietuvos gyvenimu, 
atsiįo nuo savo ankstyvesnių 
bendrų ir atliko didelius kul-
turinius darbus Lietuvos nau
dai. Tačiau nemaža ,ių dalis 
dar "sukairėjo", (kaip, pav., 
Plečkaitis, Purėnienė) ir virto 
priešvalstybiniu gaivalu. 

1926 metais, kai valdžią pa-

» Skelbimai "Dirvoje 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.0t 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje' 
kaip tai namų pardavimas, ii-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pajitĮ 
kojimai, padėkos laiškai, guIi 
ma patalpinti šis kaina. { 

' i/ HąmA+SS ** *" m** wm"* 

lius Smetona (žiur. Dirva, Ko
vo 31). Grigaitis (žiur. Nauj. 
Bal. 4) savu ruožtu tą mintį 
pakartoja, bet jau nurodo kad 
taip pasakęs Julius Smetona. 
Taigi, nežiūrint i tai kad Ju
lius Smetona aukščiau minėta
me Dirvos numeryje aiškiai 

Dar priešseiminiame laikotar
pyje buvo padėti Lietuvos ka
riuomenės organizavimo pama
tai, išvaryti iš Lietuvos bolše
vikai ir sumušti Bermontinin
kai (1919 Lapk. 21-22, ties 
Radviliškiu), suoiganizu o t a s 

pabrėžė kad tai yra p. Noro-[administrates aparatas pa-
mo' žodžiai, Grigaitis, per akis ruoštas kelias savos valiutos 
iškreipdamas tiesą, nurodo kad įvedimui <k» šeimines vynau-
"šitaip pasakojęs Julius Sme.; perdaug uzvi klno) ir at-
tona". Kitaip sakant, p. No-|Iikta istls,a «lė k,tų naudingų 
rem'o žodžiu autorium Grigai-!darbų. Kas del žemes Re tor-
tis padaro Julių Smetoną. Kąį™s tai .n, tiesa, buvo pradėta 

šeiminiame laikotarpyje, bet 
Tautinis 

vedimui įdėjo apie 1,000,000,-
000 litų ($165,000,000), taigi 
sutvarkė visą jos finansavimą. 
Bet tai vis gerosios šeiminio 
laikotarpio pusės. Apie blo-
gasias, kaip, pav., apie Hyman-
so projektą, kurs taip neska
niai praskambėjo šeiminiame 
laikotarpyje ir kurs vos nepa
vertė Lietuvos Lenkijos pro
vincija, Grigaitis neužsimena. 
Bet apie tai gal pasitaikys pa
kalbėti proga kitą kartą. 

Kaz. Rimvydis. 

Soviet u lėki w\;iis bombar
duojamos Suomijos sostinės 
Helsinki pasislėpusios nuo pa
vojų, apsitunojusios visais rū
bais ką tik turi kad butų šil
ta, miega dvi mergaitės. Toks 
likimas ir kitų Suomijos žmo
nių — slėptis urvuose nuo bol
ševiku atakų. 

gi, Dirva yra čia įgaliota pa
reikšti kad Julius Smetona pil-j*)ai£ta daug vėliau, 
nai sutinka su p. Noremu kadl^mas žemės rrf°»™'« P™" 
1926 metais Lietuva buvo rei
kalinga stiprios vadovybės — 
autoritarinio režimo. Tačiau 
šitos minties autorium vistiek 
lieka p. Norem. Ką gi Grigai
tis daro toliau? Iš pasakymo 
kad Lietuva buvo reikalinga 
autoritarinio režimo ir kad ji 
dar nebuvo pribrendus demo
kratijai, Grigaitis išveda kad 
Julius Smetona yra Lietuvių 
tautos šmeižikas, kad jis, ši
taip išsireikšdamas, pakenkė 
Lietuvių tautai, nes Amerika 
neginsianti demokratijai ne
pribrendusios valstybės, kad 
jis pasitarnavo komunistinei 
propagandai, ir tt. 

Turint galvoje, kad aukščiau 
paduotą mintį del autoritari
nio režimo reikalingumo Lie
tuvai yra pasakęs p. Norem, o 
Julius Smetona tik jai prita
rė, išeina kad, pasak Grigai210, 
p. Norem yra Lietuvių tautos 
šmeižikas, kad jis kenkia Lie
tuvos reikalams, kad jis tar
nauja komunistinei propagan
dai, ir tt. Taigi pagal Grigai
tį, p. Norem, kurs buvo paties 
Prezidento Roose velto patikė
tinis, ir kurs tiek žodžiais, tiek 
darbais yra įrodęs savo meilę 
ir prisirišimą Lietuvai, yra 
Lietuvos šmeižikas ir komu
nistinės propagandos įrankis. 

Savu laiku p. Grigaitis, ro
dos, yra rašęs apie "gaidukus 
kurie kaž keno galvoje gieda". 
Na, šį sykį jo paties galvoje 
giedojo jau ne gaidukai, o tik
ri gaidžiai. 

Prie progos čia - pastebėsim 
kad mesti kitiems kenkimo 
Lietuvai kaltę, kada tą kaltę 

| metusio (Grigaičio) žmonas, 

Atsisako Stalino 
Aukštas Sovietų Rusijos Pareigūnas Smerkia So

vietų Vidaus Tvarką, Paremtą Vergija 

Viktoras A. Kravčenko* au
kštas Sovietų pareigūnas/ pa
gyvenęs Amerikoje septynis 
mėnesius, ir patyręs tikrą de
mokratišką gyvenimą, pasmer
kė Soviety Rusijos vidaus san
tvarką. : -

Kravčenko atsiųstas į Ame
riką 1913 m. Rugpjūčio mėne
sį kaipo Sovietų Užpirkimų Ko
misijos Washingtone narys. 
Tai dar jaunas, 38 metų vyras, 
Raudonosios Armijos kapito
nas, jau nuo 1929 metų Rusi
jos Komunistų partijos narys. 
Nuo 1929 metų jis užėmė auk
štas vietas svarbiose Sovietų 
įstaigose, o kelionė į Ameriką 
tai buvo jo pirma kelionė į už
sienį. Jo išreikštos mintys ir 
pažiūros yra gana įdomios, nes 
tai nuo mažens Sovietų san
tvarkoje užaugusio ir ten iš
mokslinto žmogaus mintys. 

šio Sovietų Rusijos pareigū
no ir Raudonosios Armijos ka
pitono pareiškimas buvo Įdė
tas Balandžio 4 d. The New 
York Times, kuriame štai ką 
jis sako: 

"šiuo viešai pareiškiu kad aš 
rezignuoju iš savo vietos po 
22 metų tarnybos Sovietų Vy
riausybei įvairiuose postuose. 

"Savo pasielgimą išaiškinu 
čia pridedamame pareiškime: 

"Iš savo vietos atsisakau tik 
po ilgo svarstymo ir abejonių, 
pirmiausia ir prieš viską sta
tydamas pirmoje vietoje savo 
tautos ir Jungtinių Tautų ka
ro pastangas, o taipgi aukštes
nius kovoje prieš AšĮ susigru
pavusių tautų karo tikslus. 

"Per daugelį metų ištikimai 
dirbau savo krašto žmonėms, 
tarnaudamas Sovietų Vyriau
sybei ir iš arti sekdamas So
vietų politikos vystymąsi įvai
riose fazėse. Sovietų Sąjun
gos ir jos žmonių interesų la-

Suimti Naziai Nelaisviai Patenkinti 

šiedu Vokiečiai kariai, patekę nelaisvėn Italijoje, rodo 
šypsiK lyg visai nepaisytų savo lįkimp, -G gal- jie, 
kinę kad j užkariavimo ir pa"vdju*~<lieh6š' pasibaigė; * t 
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bu i užsispyrusiai mėginau ne
pastebėti daugelio tos tvarkos 
bjaurių ir tiesiog skandalingų 
reiškinių. Bet toliau aš jau 
negaliu tylėti. Karo pastangų 
reikalas, mano kentėjimai ir 
kankinami žmonės verčia ma
ne nutylėti daugelį dalykų, bet 
taip pat jie reikalauja kad aš 
pasisakyčiau del Sovietų Vy
riausybės ir jos vadų vedamos 
politikos pagrindų, kurie lie
čia karą ir visų žmonių viltis 
del naujos tarptautinės taikos 
santvarkos ir atstatymo. 

"Aš negaliu toliau remti tos 
dviveidės politikos, kuri iš vie
nos pusės kalba apie bendra
darbiavimą su Amerika ir An
glija, tuo pat metu siekdama 
tikslų kurie priešingi tam ben
dradarbiavimui. Bendradarbia
vimas su demokratiniais kraš
tais darosi neįmanomas, kai 
Sovietų Vyriausybė ir jos va
dai tikrenybėje slaptai veda 
skirtingą politiką,, kuri visai 
nesutinka su viešais pareiški
mais. 

"Sovietų Vyriausybė neva 
panaikino Komunistų Interna
cionalą. bet tas panaikinimas 
yra tik išviršinis; tikrenybėje 
Maskva ir toliau teberemia ko
munistų partijos skyrius įvai
riuose kraštuose. Naujoji de-; 
mokratijos terminologija kurią i 
n a u d o j a  M a s k v a ,  y r a  t i k t a i  j  
manevras. Apsišvietę ir ge-i 
riau informuoti žmonės Rusi-j 
joje ir užsienyje nepasiduoda; 
suvedžiojami kalbomis apie į 

naują Sovietų naciona 1 i z m o į 

terminologiją, kurios tikslas j 
y r a  p a s l ė p t i  t i k r u o s i u s  S o v i e - j  
tų politikos tikslus. Tuos tik-j 
sius prieš akis turint Maskvo-i 
je buvo sudarytas Visų Slavų 
Komitetas ir taip vadinama 
Lenkų Patrijotų Sąjunga su 
savo neva tautiniais- pfogra- j 

mais. " • ( 

"Vėliausi manevrai, kuriais j 

ekiama prie Sovietų Vyriausy
bei paklusnios Lenkijos Vy-

!riausybės sudarymo, sukėlė są-
mišį, kurį aš pilnai suprantu. 
Sovietų Vyriausybė teisingai 
priešinasi pašaliečių kišimuisi 

. į jos' vidaus reikalus. Tai ko-
į del tada Sovietų valdovai skai-
% to tinkamu primesti savo ga

mybos 'demokratiją' Lenkijai ? j 

"Sovietų politika Balkanuose 
ir Čekoslovakijoje vaizduojama 
pasauliui kaipo ateities garan
tija Europos tautų gerovei ir 
kooperavimui — tikrovėje gi 
šita politika turi visai kito
kius tikslus. 

"Oficialiai Sovietų Vyriausy
bė paskelbė norinti remti de
mokratinių vyriausybių sukū
rimą Italijoje, Austrijoje ijr 

j kituose kraštuose. Tikrovėje 
tai tik yra dar vienas bandy
mas įgyvendinti savo tikslus, 
įperšant į tas vyriausybes Mas
kvai paklusnius komunistus. 
Tikrieji Sovietų Vyriausybės 
planai, kurie skiriasi nuo viešų 
pareiškimų, yra visiškai prię-
įįngi Rusijos žmonių, inters-
sums' it • reikalams, kaip lygiai 

jie yra priešingi tikslams ui 
kuriuos Jungtinas Tautos ka
riauja. Nuduodama siekianti 
atstatyti demokratiją iš fašiz
mo išvaduotuose kraštuose, 
Sovietų Vyriausybė nei piršto 
nepajudino suteikimui laisvės 
Rusijos įmonėms. 

"Rusijos žmonės, kaip ir pir
miau, tebelaikomi begalinėje 
priespaudoje, su jais žiauriai 
elgiamasi, o NKDV (enkadevi-
stai, Sovietų slaptoji policija), 
veikdama su pagalba tūkstan
čių šnipų, be jokio santurumo 
valdo Rusijos žmones. Nuo 
nazių užpuolikų atvaduotose 
teritorijose Sovietų Vyriausy-
bų vėl grąžina beteisę jiegos 
santvarką, o kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos tebevei
kia kaip anksčiau. 

"Rusijos žmonių viltys ku
rias jie dėjo į politines ir so
cialines reformas karo pradžio
je, pasirodė tuščiomis iliuzijo
mis. • 

"Nors šis kafas dar nepasi
baigė, bet jau Kremliaus val
dovai ruošia naują gentkartę 
sekančiam karui. Pastoviai ir 
tikrai taikai ir mano tautos 
labui reikia kitokios politikos 
negu ta kurią veda Sovietu 
Vyriausybė. 

"Aš laikausi nusistatymo 
kad Rusijos žmonėms daugiau 
negu kam kitam reikia suteik
ti bent pargindines politines 
laisves — tikrą spaudos ir' žo
džio laisvę, o taip pat laisvę 
nuo nedateklių ir baimės. Ką 
Rusijos žmonės gavo iš savo 
Vyriausybės tai tik plepalus 
apie tas laisves. Per kelioli
ka metų jie gyveno nuolatinėj 
baimėj ir nedatekliuje. Rusi
jos žmonės neapskaičiuojamu 
pasišventimu, kuris išgelbėjo 
šalį ir esamą santvarką ir su
davė šį karą lemiantį smūgį 
fašizmui, užsitarnavo geresnės 
santvarkos. 

"Gerai žinodamas Sovietinių 
valdovų metodus, kuriuos jie 
vartoja prieš savo politinius 
priešus, aš laukiu kad jie da
bar bus pavartoti prieš mane 
— tai šmeižtai, provokacijos 
ir gal net blogiau. 

"Šiuo pareiškiu kad niekuo
met nepapildžiau kenksmingu 
žygių nei prieš savo tautą, nei 
prieš valdančią partiją, nei 
prieš Sovietų Vyriausybę, ir 
visuomet mėginau man paves
tas pareigas kraštui, partijai 
ir žmonėms atlikti sąžiningai. 

"Aš ir toliau tikiuosi gau
siąs progą pašvęsti savo paty
rimą ir energiją karo pastan
goms šiame krašte. 

"Todėl aš pavedu save Ame
rikos viešosios opinijos apsau
gai." 

Kai Kravčenko buvo paklau
stas kokiu budu jis nutarė per
siskirti su Sovietų režimu, jis 
pareiškė kad jo pirmoji kelio
nė į užsienį "padėjo susikrista
lizuoti mano mintyse pažiu-

(Pabaiga ant 6-to pusi.) 
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Padekit Afrikai laifttSti karą 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

vietininkai ir % mokyką Ser
bėj us pasmerkia. 

Sergejus, išrinkta* if pask*?^ 
tas Maskvos it visos Rusijos 

'tikėjimo patriarku, pereitu ru
deni po išrinkimo palaimįno ir 
užgyrė Sovietų valdžią ir vy-
riausf Jp galvą Staliną. 

i i i  

I 

TAUTINIS judėjimas Amerikos Lietuviu visuomenėje 
* diena iš dienon auga ir stiprėja. Lietuvai Vaduoti 

Sąjungos rengiami masiniai mitinga^ -sutraukia didelius 
Wblikos burius ir praeina dideliu pasisekimu. Nera tuo
se mitinguose išpustu frazių ir tuščiu pasig\ i imų,. o yra 
paprastas, nuoširdus susirūpinimas savo Senosios ^ln]" 
tinės reikalais, susirūpinimas kad Lietuviškoji in iv 
dualvbė nebutu sunaikinta, kad nežūtu, kad su mumis 
kraujo ryšiais surišta. Tai yra paprasta ir kiekvienam 
suprantama kalba. Todėl ji ir sutraukia tokius buii ^. 
žmonių. Jaučia, mat, musų tėvynainiai tyro, Lietuviš
ko vėjelio dvelkimą.... . '' . ;s 

Tačiau daugelis vra suinteresuoti kad tąs Lietuviš
kas vėlelis nustotu dvelkęs. Mat, ne visiertis 31s yra ma
lonus. ' Jis kelia aikštėn Lietuvos teisių laužymą ir daž
nai nesutampa su bendruoju didžiosios politikos veju. 
Pirmoje eilėje jis yra krislas akyse komunistams, kuriu 
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Užatakavo Popiežii| 

Dar nesenai, kada tuvo pa
skelbta kad Stalinas leido "at-
steigti" tikėjimą Sovietų Rusi
joje, Amerikos Lietuvių komu
nistų redaktoriai atkreipdami 
j tai Lietuvių katalikų ir dva
siškių dėmesį, ragino juos "su
siprasti" ir pradėti remti bol
ševizmą ir Rusiją, nes ten esą 
grąžinta "tikėjimo laisvė". Už 
tai reikalauta Rusijai morali
nės paramos. 

Betgi, -nesenai patys sovietų 
komisarai išdergė popiežių, o 
dabar tas Stalino "patriarkas" 
Sergejus paskelbė kad katali-

!kų bažnyčios mokymas jog po-
Į piežius yra Kristaus antstovas 
ant žemės yra klaidingas. Po

las akvse ir tiems kurie mano kad su komunistais rei
kia žut-but. geruoju gyventi. Tokios nuomonės, deja, 
yra ir ne vienas šios šalies aukštesnis pareigoms. Lai-
gi Amerikos Lietuviai-tautininkai jsipvksta ii jiems. 

Carter į Reikia Vykdyt 
Dalykų tėmytojai sako kad 

Atlanto čarteris, kuris dabar, 
veik pastumtas j šalį, turi bu-j 

• ti ne pertaisomas, bet pildo-
' mas dabartinėse politiškose 
operacijose, Jeigu visuomenė 

j to reikalaus t*8 ir feįis priver-
'sta daryti. 

Ateities pasaulio tvarkos 
planai turi buti dabar tiesia
mi ir ruošiami. Aukštųjų val
džios žmonių sakymas kad tie 
dalykai bus aprūpinti kada pa
siliaus šaudymas yra tiktai 
pigus išsisukinėjimas nuo tik
rų pareigų. Dabar reikia tuo 
apsirūpinti, arba bus pervėlai. 
Nuo to priklauso ar ateitis bus 
taiki ar dar labiau grąsins pa
sauliui karas. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

VYRAI, GINKIMĖS! 
Staiga Jonas D. pamatė kalėjimo kieme 

kur m u mil paruosti autobusai. Kalėjfc 
mo kieme ir gatvėje, mums einant, iš abieji| 
pusių stovėjo šautuvus atstatę enkadevistai. \ 

Mus susodino i du didelius Kauno mieštoj 
savivaldybės autobusus, kitus devyniolika vy«^ 

palei pirtį ginkluotų kareivių būrį, kurie kažin rljf l.uri-: j;.u buv*> nuteisti mirti, į kalėjimo au« 
[ką graibstė iš pirties ir skubiai bėgo prie kalė-jfcįuisą, vadinamą "žalia Girelė". j 
|jimo. Netrukus prisigrūdo pilnas musų ketvir-J Tik Fabijonas S., nuteistas mirti, stebSti-
tojo skvraus koridorius Rusiškai kalbančių ir j nu bučki liko nepaimtas septynioliktojoj kame-
ginklais tarškinančių žmonių. Musų skyriuje j roj. Prieš teismą jis sėdėjo 89-toje kameroje. 

Į kilo didžiausias bidesys, nes jie pradėjo laužti, j Toje kamaroj sudėjo ir Kun. Pranas P. Fabijo-
Į štangomis ir kirviais kapodami, 92-ros kame-|nua, rengdamasis prieiti išpažinti, visą laiką 
ros duris. | meldėsi prie Marijos — Krikščionių Pagalbos. 

I Ką dabar jie čia daro? — šnibėdždamės Į Vieną dieną Kun. Pranas, lyg ką nujausdamas, 
!su kapitonu J. —• Nejau jie čia dabar pradės j jam pasakė-
, mus šaudyti ? 
| raktų neturi. 

Atrakinti durų negalr, matyti 

Lllltil JAUS IJlftuviai ^ (7 A • v" 1 • • 
Tautininkų pasisekimai, pagaliau, graužia aKis^^jr 

ne tautiniai nusistačiusiems Lietuviams. Kai Millie jų 
prisideda prie komunistų trimitų ir apšaukia mus rasis
tais ir Hitlerio pastumdėliais, nors tautininkai^ buvo 
pirmi kurie pakėlė ranka prieš nazizmą ir visu giiez u-
mu nubaudė naziu sąmokslininkus Klaipėdoj e 1934 m. 

Betgi jokie sunkumai ir kliūtys nesustabdys musų 
veiklos Mušu viengenčiai Lietuvoje negali taip laisvai 
burnos praverti kaip mes, kurie gyvename didžioje Lai
svės š-'lvje, Užtat tuo didesnė yra musų paieiga kovo
ti šičia del jų buities. Tos jų tragingos buities^ delei 
mes privalome visam pasauliui drožti tiesą atviiai i akis. 
Teisingas ir drąsus žodis Lietuvos byloje nulems dau
giau negu ėiirmis su srove ir pataikavimas laiko momen
tui.. Antra vertus, nutylėti tiesą kad išvengtume gali
mu nemalonumu, butų didelis menkadvasiskumas. Ir 
to menka dvasiškumo ateities Lietuva mums niekuomet 
nedovanotu. . • . , _r _ . . n . 

Viso šito akivaizdoje, Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
prašo drąsios ir energingos visų tautiniai galvojantį 
Amerikos Lietuvių paramos. Kova bus ilga ir sunki. 

_  .  - r  •  -  T  T  -  _  _ _  I r  i i  I 1  A T I I -
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Bet net ir Lietuvos Laisves Varpe parašyta kad Lietu
vai laisve tebuvo laimėta per aukas ir pasišv entima, ii 
tai ne vienos dienos, ne metų, bet amžių pasiryžimu. 
Taigi tvirtai tikėkime^ į Lietuvos laisvę ir mes ją laimė
sime. * '"'-V ' V -

I piežius nesą® jokis Kristaus* 

| laisvei apsaugoti, fašizmas ir nazizmas turės buti, panai
kinti. * 
I I pirmąjį Hull'o pareiškimą del vieningos keturių 
! didžiuiu valstybių veiklos Cle\Teland Plain^ Dealer (Bal. 
110) vedamasis nurodė kad jau dabar tos vieningos ̂ veik-. 
Uos nėra, nes Rusiia testinai veikia nepi'iklausomai nuo 
! kitų. Atseit, logiškai išplaukia kad pastovios taikos ne-
i salės buti, nes paties Hull'o žodžiais tam reikia vienin
gos visų valstyvių, o ne separatinės kurios vienos vals-

I tybės veiklos. Mes čia dar galėtume pridėti kad išviso 
I vieningos tų keturiu valstybių veiklos negali buti, nes 
1A me riko i e viešpatauja laisve,' o Rusijoje — verguvė. 
Kaip galima suderinti laisvę su verguve ateities pasau
lyje nemanau kad kam nors galėtų buti suprantama. 

• Kas del pareiškimo kad fašistinės ir nazistmės val
džios negali šiame pasaulyje gyvuoti drauge su laisvo
mis valdžiomis, tai jis yra reikšmingas savo tolimesne 
interpretacija. Kadangi komunizmas nepaminėtas gre
ta nazizmo ir fašizmo kaip laisvei priešingas įežimas, 
išeina kad jis galės gyvuoti. Kas gi iš to išeina? Ogi 
kad Europoje negalės buti fašistinių ar nazistmių vals-
tvbių, bet komunistinių valstybių galės buti kiek norint. 

Tokius išvados peršasi iš sekmadieninės Cordell 
Hull kalbos. Jos nėra gera žadančios mažoms valsty
bėms. Pati gi kalba yra gestas Rusijos pusėn. Bet ar 
tuo-kas bus laimėta, yra daugiau kai]) abejotiną. 

MERIKOS viešoji nuomonė randa kad karas eina ne 
* 

ne 
ne^aiiiiiici J - _ - . . 
niams nuomonių pareiškimams. Štai nepeisenai 11 
nalas Life dviejuose numeriuose išeilės tam tikslui pa-
skvrė du vedamuosius straipsnius. Įmantrus jų auto-į 

Kur reiKiy. luose uu.u . 
rikos užsienio politikos pagrindu yra Atlanto Čaiten^. 
bet kad niekas juo nėra patenkintas. Užtat vietoje At
lanto Čarterio, girdi, reikią • duoti kaž ką naujo, i as 
"naujas" yra Amerikos užsienio politika, laciau ta po
litika dėstoma tokiomis bendromis frazėmis, kaip, pav., 
kad "su Rusija norima draugystės, pagrvstos teisingu
mu bet kažin ar tokia draugystė esanti Įmanoma kari 
paskaitęs visą užsienio politikos išdėstymą nei kiek ne-
pacidarai eudresnis negu kad buvai anksčiau. Jxitciip 
rakant ir toliau visa lieka miglota kaip buvę. # t . 

Sa'rv^vje su tuo reikia pastebėti kad tvirtinimas 
jog Atlanto Čarteris yra Amerikos užsienio politikos 
naorindas, nėra teisingas. Amerikos užsienio politika, 
liadien remiasi ne tiek Atlanto' čarteriu kiek susitaii-j 
ifiais (Maskvos. Teherano), kure toli gražu nesutampa? 
su Atlanto Čarieru. Su pareiškimu kad "niekas Atlan-, 

Kiia 

I — Vyrai, ginkimės! Ar šiaip ar taip mir-
j ti. Nepasiduokime. Mes su Jonu G. stosime 
) prie sienos iš abiejų pusių šalia durų ir grieb-
isime už šautuvų, kai tik jie Įsilauš į musų ka-
įmerą. Jųs, silpnesnieji, stokite už mua^į nu-
įgarų, — sako kaiptonas J. 
i  Užėmėm gynimosi poziciją, reikia pnsipa-
į žiiiti buvo labai menka, nes nuo kulkų mus nei 
kiek neapsaugotų. Nors kapitanas ' Stasys G. 
ir Jonas G. labai stiprus vyrai, bet ką mes 
reiškiame penkiese prieš, visą burį ginkluotų 
įsiveržėlių. Pagaliau, girdime išlaužė 92-ros 

į  kameros duris. ' 
j — Ruki v verch! Vyehodi! (Rankas auk-
jštyn! Išeik!) — pasigirdo smarki komanda 

• prie 92-ros kameros durų. 
j Tos kameros žmones po vieną nuvarė laip
tais žemyn Į apačią.. Apačioje išgirdom du re-
! volverio šuvius. Vadinasi, apačioje juos jau 
šaudo. Netrukus ateis ir musų eilė. 

i — Alio! Alio! Vyrai, antrojo skyriaus ko-
jridoriuje kraujas pasipylė! — kažin kas sušu-
jko šeštame skyriuje. 
! žinoma, ten nebuvo jokio kraujo, nes vi-
• sose kamerose taip buvo tamsu kad vienas ki
to nematėm, o kaip čia kraują bepamatyti. Be 
abejo, tai buvo ne kas kita kaip labai nervin-
go žmogaus vaizduotės padaras. 

j Papirosų turime, griebėmės rūkyti, rūky
mas mus stiprina. Jonukas D. čiužiniuose ka-

!žin ko knisasi, nežinia ką jis ten daro, turbut 
| jiri sumanė užsibarikaduoti jais. Aš tikrinu ka-
1 pitoną kad gintis nuims nuo jų bus bergždžias 
darbas, geriausia pasitikėkime Dievo Apvaizda, 

i Pagaliau ir kapitonas sutiko su mano nuomo
ne, nutarėm geruoju pasiduoti. 

— Fabijonai, šiądien būtinai atlik savo iš
pažinti. 

Fabijonas taip ir padarė. Tą patį vakarą 
po Fabijono išpažinties Kun. Pranas buvo per
keltas į kitą kamerą. Ypatingasis bolševikų 
teismas Fabijoną nuteisė mirti ir nuvedė jį į 
17-tą vienutę, moterų skyriuje. Tą naktį, ka
da jau visos mirtininkų kameros buvo išlaužy
tos, du sykiu enkavedistai bandė atrakinti Fa
bijono kamerą, bet neįstengė. Trečią sykį pri
ėję prie durų pasakė: "Trauk ją velniai" ir nu
ėjo sau, nebebandydami laužti duris. Tokiu bu-
du Fabijonas liko gyvas ir išėjo iš kalėjimo sy
kiu su visais kaliniais. 

VAŽIUOJAME PER BRANGIĄ LIETUVĄ 

Musų autobusą taip prikimšo kad ne tik 
pakrutėti, bet ir pasirangyti negalėjome. Ke-
tunasdešimts kalinių ir 20 automatiniais šau
tuvais ginkluotu enkadevistų, kurių vieni su
stojo priešakyje prie šoferio ir tarpduryje, kiti 
prie durų autobuso gale. Kalinius susodino ant 
išilgai pasieniais einančių dviejų sėdynių, kitus 
tarp sėdynių ant grindų autobusą viduryje nu
garomis į enkadevistus, kad negalėtų bandyti 
kokio nors pasikėsinimo. Sėdėti turėjom nesi
dairydami, rankas sudėję užpakalyje ir nei žo
džio tarp savęs nesikalbėti. Jei kas pašnibždo
mis pasako kokį žodį tuojau vienas enkadevis-

-tas, atstatęs revolverį, sušunka: "Maliat!" (tė-
lėti!) 

Pradžioje laivo dar tiek tamsu kad negalė
jom įžiūrėti ir pažinti kits kito kas sėdime au
tobuse, nes mus iš kalėjimo išvedė apie pirmą 
valandą nakties. 

Pradėjom važiuoti. Pradžioje autobusas 
pasuko į Miškų gatvę, kiek pavažiavęs apsigrv-
jio, vėl pasuko Mickevičiaus gatve, paskui va-

j Atėjo ir musų kameros eilė. Vienais į žiavo Kęstučio, Maironio gatve, pasuko į Lais-
; vedistas, atidaręs musų kameros durų langelį, j V£s Alėją. Paš+o Rumus pravažiavęs pasuko i 
paklausė keli mes esame kameroje. Aš atsa- j savanorių Prospektą, iš kurio Ukmergės plen

tu važiavo tiesiai. Pilnos gatvės "nenugalimos 

.1 lit: niuir viv,Lvjv ww .i . * I 1-j A, 
tiesa. Bet daugumas yra nepatenkinti ne Atlanto Čar
teriu, o jo nevykdymu. 

Todėl tikrovėje priežastis kodėl viskas neina taip 
kaip turėtų eiti giudi ne tame ar kitame dokumente, o 
fakte kad idealistiniai Atlanto Čarterio tikslai yra pa-
nei°ti o naujų tikslu nedeklaruoja, Tačiau jų ir ne ius1 

o-alima deklaruoti, kol draugystė sų Rusija bus vertina
ma: Rusija siekia ne teisingos taikos, o uzkanavanų. 
Iv tu užlaria^mu *ii siekia ne kompromisiniai. Anglijai 
ir Amerika šiądien neranda galimumo tiems Rusijos 
siekimams pas.priešinti, t et negali jų ir pripažinti, nes; 
tuo at veju obalsis kad kovojama del visų tautų laisves j 
p a s i r o d y t ų  d a u g i a u  n e g u  i r o n i š k a s .  U ž t a t  i r  p a s i t e n l u - j  

narna miglotais ir bendro pobūdžio pareiškimais, kurie 
tikrovėje nieko neišaiškina ii' nieko nepasako. , 

*  *  • * • . " • • •  •  į  

Sekmadienine Cordell Hull'o Kalba, jeigu esamų į 
miglu nepadidina tai tik jau jų ir neišsklaido. Tačiau Į 
del aukščiau nurodvtu priežasčių ko kito ir negalima; 
buvo laukti. Bet ko buvo galima nelaukti tai polinkio 1 

Rusijos naudai. Cordell Hull pabrėžė, kad Rusija gre-l 
ta Amerikos, Anęfiios ir Kinijos bus ateities taikos ku-i 
riarr.asis faktorius ir kad tik vieningas šitų keturių vai- į 
«tvbiu veikimas galės pasauliui laiduoti pastovią taiką.1 

Tolteu Hull nurodė kad nazizmas ir fašizmas negali 
šiame pasauJyje gyvuoti gretą laisvų rožimiį. Atsieit, 

•  -  v  '•  " \ '  

ARTOJAS 
(Petras Vaičiūnas) 

Sveikas gyvas, saulės ryte! 
Juodbėrėli, žengk sparčiau! 
Daug vagų reiks išvaryti.... 
Vakar gandrą jau mačiau! 

E, ramu, ramu krūtinėj, 
K a d  s u  s a u l e  i š ė j a u . . .  ̂  
O vagoj man paskutinėj 
Plaks krūtinė dar gyviau. 

Vieversėli-brolužėli, 
Melskis saulei ir dausoms, 
Kad laukai, gražiai sužėlę, 
Butų džiaugsmas mums ir joms. 

Tu, žirgeli mylimasis, ^ . 
Žengk vaga sparčiau, tiesiau! 
Dar grudų aruode rasis — 
Trauk žagrelę, kol vėsiau 

Juoda žemė išvagota 
Gimdo viltį man širdyj. 
B u s  d i e n e l ė  m u m s  n e b o t a . . . .  
Ė ,  l i n k s m i a u  t i k ,  j u o d b ė r y ! . . . .  

Kas mums rupi kas ką veikia, 
M u s ų  d a r b a s  k a i p  m a l d a . . . .  
Juk visiems duonelės reikia; 
O  u ž d i r b t  j ą  — ne sa ldu . . . .  

Vagą, vagą! ... Juoda žemė 
S u n k i a i  v i r s t a  k a i p  v a r g a i . . . .  
Ar pečius jau skausmas remia? 
Na, tai — tpru, jei pavargai 

; kfau jam kad viso penki esame. Pradėjo ir niu
ksų duris kapoti. 

— Gal jums reikia padėti? — paklausiau 

K'-
— Gerai, padėkit. Stumkit jas visi sykiu, 

pasigirdo Rusiškas balsas iš koridoriaus. 
I Mes pradėjom, rankas surėmę, stumti du-
I ris, bet jos nei kiek neatsiliepė į musų pastan-
Igas. / 
j —k Gal leisit mums nuimti radiatorių ir 
suduoti i jas? — 

raudonosios armijos" kareivių, tankų. įvairiau
sių sunkvežimių ir lengvų automobilių, kad mu
sų sutobusui labai buvo sunku pravažiuoti pro 
juos, nuolat sustodamas po kelias, minutas turi 
laukti kol jie susitvarko. Visi jie traukia į Uk
mergės plentą, tikriau sakant bėga iš Lietuvos. 

Kur gi jie mus dabar veža? Ne kur kitur 
kaip kur nors j jiems patogesnę vietą sušaudy-

... . (ti) kiekvienas musų taip savo galvoje mano. 
vel paklausiau duris kertan- j p.ravužįllojant Muravos kaimą, pradėjo š\isti. 

(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P 1 S 
W A N O  Š A L I E !  

(Stasius Budavas) 
Praiydusf rytą kvapus tu palieja!, 

"Kloniais žaliais nusagstyta šalie; 
Grandys kalnelių — kaip šviesios alėjai, 
p a k a l n ė j  —- senuč i ų  l ū š n e l i ų  e i l § i . . .  
Myliu aš tavo tą kvapųiį vėją, 
pamėgau aš klonius tavo žaliuosiu 
Ir rytmetį ilgą širdis man gedėją, ^ 
Kai tirštosios ūkanos žemę apjuosia. 
įjądieną pražydo jau džiaugsmo vainikai, 

, Aš lūšnas tavasias šiądien aplankiau, 
Ir skausmas pajuodęs už dūrų paliko, 
Ir žydinčią dainą sode sutikau. 

| sušaudyti: tame rūsyje .— ir koridoriuje ir pa-
eiuosf karceriuose — daug laVonų galima bu- Popįeros v ir ša is. 

nDirulvmil buikiu 

M ' 

čio enkadevisto. j Dalu;r aišku, pamaniau sau, nuveš į Davalgonių 
— Ne, radiatoriaus negalima imti, — a^"[mišką ir ten mus sušaudys, nes ten labai pato-

sakė man iš už durų enkadevistas, matyti P*HgU ^audvti: dar iš pirmo Didžiojo karo ten yra 
bijojęs kad su tuo pačiu radiatorium neprade-1 y^u. ju visa eilė betoninių blindažų. Bet Da-
tume juos mušti. ^ valgonius pravažiavome nesustoję, nešaudė. 

Pagaliau sukapotos dm*ys ties užraktu iš-, visiškai jau išaušo. Karmėlavą pravažiuo-
lu/.o ir atsidarė. Musų kameroje užsidegė elek- ..uit ; n,usll autobuso langus įspindo saulutė, 

itros lemputė, ir durų angoje tuoj pasirodė ke- Karmėlavoj keli namai baigia degti, ir vienas 
lietas į mus atkištų šautuvų vamzdžių. i bobVvikų tankas guli sudaužytas. Vadinas, čia 
Į — Raukas aukštyn! Išeikit po vieną! — Val;ar juos bombomis iš lėktuvų pavaišino. 
| Rusiškai suSuko revolverį atkišęs vienas enka-į 
1 devistas. 

Iš kameros aš pirmutinis išėjau, paskui r 
mane ėjo kapitonas ir kiti. Iš paskos kiek vie-į 

I ną mųs ėjo vienas enkadevistas revolverį į re-1 
j  m ę s  į  m u s ų  p a k a u š i  i r  k o m a n d u o d a m a s :  " P i r - j  
jmy?i, žemyn, dešinėn, kairėn!" Mažiausias ne-J 
atsargus krūptelėjimas — ir enkadevisto pirš-j 

1 tas galėjo revolverio gaiduką paspausti, kulka! 
! patekus i pakaušį per nasrus išlystų. Visi mes 
I jautėme kad mus veda šaudyti, bet niekaip ne-i 
galėjom suprasti kodėl jie negali mus nušauti! 

'toje pačioje kameroje, bet kažin kur dar varo. j 
j Vedė mus koridoriais ir laiptais žemyn iki pat* 
! kalėjimo apačios prie antrojo skyriaus durų, 
i kurių uecalėjo atidaryti. Paskui grąžino' mus. 
į koridorių rusvje prie karcerių. Tame korido-M 
riuje visus mus po vieną pastatė veidu į kar-j 
cerį nr. 69. Dabar jau tikrai buvom pasiren
gę mirti, nes čia buvo patoliausia vieta - KĖSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 

$2.00 Tvirtais viriais < * 
Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-

vo suguldyti. Nieko kito negalvoju — laukiu 
tik kada ta kulka smegs į pakaušį, ar iškatf^ ^ ^ 
ji mane nudės, ar turės dar ir pakartoti? Ipiaus istorine apysaka is D. L. Kunigaikščio 

Kažin kur kairėje pasigirdo pora duslių šu- Kęstučio laikų apie jaunuoli . pj^ kuns ii»-
ivių. Aa, pamaniau sau, ne vien čia bet irki- i laisvino Kęstutį J* Uton' 
tuose kalėjimo skyriuose šaudo. Mus čia išlai
kė prirėmę prie karcerių sienos kokias penkias 
minutes, o tuo metu ketvirtame skyriuje, vir-
Silin' piusg" kitu kamerįluris tebepoikino. Pas-!tikiiis Lietuvoje — jo kariavimus, nirfję ir «t-
jtoi mums padavė komandą "kairėn" ir varė lai- |»«ymėji«u»... KMVt psveikslupt*, 288 puaL 
ptai>« i trečiąjį aukštą per aštuntąjį skyrių, j t* 

I 

ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — ii*> 
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nu#-

'J į  

.•-i 

.n 
paskui žeptyn pro didžiąsias fronto duris į kie-j Reikalaukit "Dirvojt 
mą ir tiesiai pro vartus į Mickevičiaus gatvę, | J^p^rior Ave. Cleveland 5, OMt 

\ Ė 
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Padekit Amerikai T^almfctl 

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

^ . (lašinys iš pereito nr.) 

^— 0 kokius gi Įrodymus gali sudėti 
Aršiene, jeigu ji ir norės? v 

— Tai jau ne mano darbas. Ne aš 
Danutą ėmiau, ne aš už ją noriu žemių ir 
pilių sugrąžinimo.... ' / 

v— Bet pamanyk pats, jeigu užpvkus 
Ai šiene ims kankinti ir terioti Danutą? 

— Jeigu Danuta mirus, arba be gar
bės, kas vistiek, tai ji mums ne Danuta. .. 
Ir mums vistiek ar jus ją kankinti rengia
tės, ar ne. Mes už ją tiktai atsilyginsim 
Avšienei ir visai jos giminei. Ir tai mes 
atliksim visada. Kitas visai dalykas jei
gu Danuta gyva ir jos garbė nenuskriau
sta .... Ret niekas iš musų nemano kad 
ji tokia pas jus užsiliktų, dėlto, kaip ma
tai, taip tavo kalbas ir priima. Isitėmyk 
dar, jeigu niekas ir kalbą nekelia apie tai 
ar duoti už ją viską ką Aršienė reikalau
ja, ar ne. Atiduoti ir kiekvienas tinka, 
nes ir išsykio Algimantas paveržė ir že
mes ir pilis tiktai Aršiojo priverstas. 

r— Vienok ką tu sakysi? — klausė pa
siuntinys. — Ak tik tu supranti kad ne
galimas dalykas išpildyti Tranaitienės no
ro ir reikalavimo. 

— Aš nesakysiu kad visfci negalimas. 
Pamąstę jus ten išgalvosite koki nors bū
dą kuris galės užtikrinti mus, nekenkda
mas niekam. 

— Na, ar tu žinąs, gal but, kad tu ir 
tiesą kalbi, — sutiko pamąstęs kiek Gu
das pasiuntinys. 

— Ot matai, gryžk atgal pas Aršienę 
ir pasiteirauk su ja. Paskui duosit mums 
žinią. Laiko turite metus, — sakė Virp
ša. 

nusistebėjęs tai metus? 
užklausė pasiuntinys.-

— Taip, po metų mes imsime gaudyti 
visus Aršienės gimines. 

— Kaip gaudyti? — užklausi, nega
lėdamas atsipeikėti. 

— Taip! Gaudyti ir žudyti, tiktai ne 
paprastai, bet kaipo sunkiausius prasižen
gėlius: dviem beržais, laukiniu žirgu, bač
ka Jeigu sveikas esi giminė tai nau
jai pažinčiai duosiu patarimą: nesirodyt 
po metu laiko musų šalyje, arba ir arti 
musų šalies. Prieš metus pristatydami ar 
Šiokia ar tokią žinią galite pelnyti ir vis
ką, bet tik prieš metus. Po metų galite 
nerasti namie nei vieno iš musų. Gali at
sieiti tai]) kad nebus kam pasakoti ar 
klausvti. 

Nutilo apygarda. Bet štai subraškė
jo girioje laužiamos sausos šakutės ir pa
sirodė dvi žmogystos, du vyru: vienas se
nyvas, jau suvirš penkių dešimtų metų, 
kitas jaunas, dar taip trisdešimties metų. 
Rūbai jų rodė kad tai ne šiaip sau valka
tos, tiktai gana turtingi žmonės ir Lietu
viai, veidai gi aiškiai liudijo kad tai arti
mi giminės, o labai gali buti kad tai tėvas 
su sunum. Žmogystos šitos, priėję prie 
žuvusių, ėmė plėšti drabuži nuo jų. 

— Na, dėkui dievams, — kalbėjo jau
nesnysis vyras, prieidamas prie vienos 
Gudų virtinės. — Pramanė mūsiškiai ge
ro mums pelno! Kiek čia lavonų priklo
ta. Vienas ant kito krito, pikta turėjo 
buti čia muštynė.. 

— Ar tu matai! ir Lietuvio vieno čia 
besama. Tutbut jis čia tiek priklojo Gu
dų. Betgi ir rankos buta, — stebėjos vy
ras, trusdamas apie Lietuvio lavoną. — 
Stambus vyras. Tikras meškinas. Ma
tyt iš jo kirčių, ir stipraus buta. Šarvai 
štai šito Gudo kaip skarmalas perplėšti 
ir padaryta krutinėję tokia žaizda kad 
ranką gali Įkišti. Tegul dievai sergsti pa
tekti po tokiu kirčiu. Štai vėl pečiai ir 
krūtinė su šarvais perkirsti.... Na, da
bai* jam lengviau kaip Gudą nutraukiau. 
Aš ir dar jam palengvinsiu. Gražus šar
vai! Ot tiktai sukruvinti truputį. 

Atsegė ir atraišiojo jaunasis šalmą ir 
kitus apdangus to kritusio Lietuvio. Nu
ėmė, nuvilko viską nuo kuno. Kūnas pa
sirodė nesustingęs, šiltas. 

— Argi dar jis gyvas butų! — su nu
sistebėjimu, o iš dalies ir su baime tarė. 
vyras, tėmydamas jį su atsidėjimu. Iš-
liuosuota dabar krutini žymiai krutėjo, 
kvėpavo. 

— Kokių tu ten aitvarų žiopsai? — 
užriko senis. — Vakaras jau, o naktį nors 
ir mėnesiena, vis tiktai nesmagu. 

— Čia, tėte, man rodos, vieną gyvą 
užtikau. 

— Na, tai pribaigkj 
— Gaila! Žmogus savas. Žaizdų ne

matyti. Ir kas svarbiausia tai iš visko 
matyt jo turtingo besama. Galėtų mums 
gera pinigą užmokėti išsipirkdamas. 

Senis, nepurydamas ir nesiginčyda
mas toliau, numykė tiktai ir priėjo prie 
sunaus. 

— O tu beveik teisybę kalbi, — atsi
liepė dabar senis, metęs akim į gulintį vy
rą. — Ir veidas, ir rūbai, ir šarvai rodo 
kad tai vienas iš aukštesniu.... Palau-

Frank. J. Lausche Kandidatas Ohio 
Valstijos Gubernatorium 

Y 
Lietuviai Parems Tinkamiausi Kandidatą Balsuodami už Lausche 

OHIO PRIMARY BALSAVIMAI GEGUŽtS-MAY 9 

Visos šalies dėmesį atkreipė 
ji save Frank J. Lausche, Cle-
velando mayoras, išstatvdamas 
savo kandidatūrą iš Demkora-
tu partijos į Ohio gubernato
rius. Tokie žurnalai kaip Time 
ir American Magazine atkrei
pė milijonu savo skaitytojų dė
mes} į sj dinamišką asmeni ku
ris pasižymėjo nepaprastu bal
su gavimu kandidatuodamas į 
mayorus Clevelande. 

"Visi privalo tėmyti kurion 
pusėn suka Lausche", pareiškė 
American Magazine savo Ko
vo laidoje. Time pastebi jog 
Lausche "yra karščiausia De
mokratų galimybė Ohio valsti
joje" ir sako, "daugiau negu 
tik Ohio tėmys j Laushce". 
Plačiai Išgarsėjo 

Lausche praskilbo šalyje sa
vo rekordiniu balsų gavimu 
pereitą Lapkričio mėnesį, ka
da, nežiūrint veik visoje šalyje 
Republikonų laimėjimų, jis ga
vo kandidatuodamas antram 
terminui Clevelando mayoru 
dideli skaičių balsų. Iš mažo 
balsuotojų skaičiaus jis gavo 
71'' didumą net 67,000 balsų, 
Tas išstatė ji pirmose eilėse 
valstijos ir šalies Demokratų 
vadų akyse, kurie jaučia rei
kalingumą nauja kraujo gavi
mui daugiau rėmėjų balsavi
mų metu. 

Kaipo Clevelando miesto va
das karo metu jis atsižymėjo 
tiek kad atkreipė visos šalies 
dėmėsi į save. Atkreipė akis Į 
save ir Britų Informacijos Mi
nisterijos, kuri išrinko jį geros 
valios ambasadorium aplanky
ti Angliją. Lausche tą kelio
ne atidėjo norėdamas pats su-j 
žiūrėti miesto reikalus karo 
metu. šiu metu pradžioje jis Į 
tapo paskirtas Prezidento Roo-

. .  •  '  ^  *  Į  

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

Taisymo darbas 
NAMŲ ir AUTO RADIO 

Turim Išnuomavimui (iarsiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 

8830 Euclid Ave. 
8W. 1434 (17) G L. 2564 

' k a i m y n i š k o s  

įlįf-PĮR 

V  į  

ATSISAKO STALINO 

FRANK J. LAUSCHE 

sevelto tyrinėjimui rasinės dis
kriminacijos iš gelžkelių pusės 
pietinėse valstijose. 
Atletas, Kareivis, Teisėjas 

Frank J. Lausche yra 48 me
tų amžiaus, sunus plieno dar
bininko, gimęs ir užaugęs dirb
tuvių darbininkų gyvenamoje 
Clevelando dalvj; po tėvo mir
ties jis padėjo motinai išau
ginti savo šešis brolius ir se
seris ir išmaitinti juos. Mego 
sportą ir pereito karo pradžio
je lošė prol'esionj baseball prie 
Duluth jaukto. Iš karo gryžo 
antruoju leitenantu, stojo mo
kytis advokatūros, ir 1932 me
tais jau buvo išrinktas Miesto 
Teisėju. Common Pleas teis
mo teisėju buvo išrinktas 19-io 
metais. Jo pasekmingas va
jus pries gemblervstės klubus 
ir raketierius atkreipė Į jį vi
suomenės dėmesį. 1941 metais 
jis rezignavo iš teisėjo vietos 
ir kandidatavo' f Clevelando 
mayoro pareigas* Jis nugalė
jo Republikonų kandidatą su 
61'< diduma gaudamas afie 
51,000 balsų. 

Clevelando visi laikraščiai iš
vien užgyrė ir rėmė jį antram 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

! terminui į mayorus ir jis vėl 
laimėjo. Kaipo mayoras jis 
labiausia atitinka žmonių va
liai, koki kada miestas turėjo 
šios gentkartės atminime. 

Politiški vadai, kurie tiki 
kad Ohio valstijai reikalinga 
tokio vadovo kokiu Lausche 
buvo Clevelandui, pranašauja 
kad Lausche laimės Demokra
tų nominacijas Gegužės 9 ir 
paskui visuomeniškai bus iš
rinktas Ohio gubernatorium 
Lapkričio mėnesi. 

r ^ 
PAŠTU prenumeratą galima 

siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
plbiu savo adresu. 
Sfc—. i " —Jmmm f 

(Pabaiga nuo 4-to psl.) 

rorns, ir jausmams kuriuos aš 
jftu senai jaučiau Rusijoje." 
. Toliau jis pasakė kad "ma

no įtarimai kad kapitalistinė 
demokratija, kaip ją vaizduo
ja Sovietų Vyriausybės pro
paganda ir mokslas, nieko ben
dro neturi su tikrove kokią aš 
radau Suvienytose Valstijose 
Amerikoje. Jus, Amerikiečiai, 
negalite suprasti ką man reiš
kė kad per septynis mėnesius 
gyvenimo šioje šalyje niekas 
manęs nepereikalavo paspor-
to". 

Kravčenko taip pat pareiš-
kfe įsitikinimą kad jausmai ir 
mintys išdėstytos jo pareiški
me sutinka su didelės daugu
mos Rusijos žmonių jausmais. 

"Rusijos žmonės", pašalei 
Kravčenko, "buvo nustebinti 
išgirdę pranešimą apie Komu
nistų Internacionalo panikini-
mą ir nors jie pritarė tam da
lykui, jie netikėjo Sovietų Vy
riausybės nuoširdumu. Kaip 
aš negaliu įsivaizduoti Chur-
chilį Komunistų partijos nariu 
taip lygiai negaliu įsivaizduoji 
Stalino be Komirtterno ar jo 
pakaitalo. 

"Kominternas ir toliau vei
kia, tik kitokiu metodu ir ki
tokioj formoj. Ar jųs nepaste
bėjote kad nauji Browdero 
politiniai rūbai stebėtinai pa
našus i Stalino? Ir ar jus ne
pastebėjote kad nors 'Komin
ternas', oficialus Komunistų 
Internacionalo organas, ir su
stojo ėjęs, jo vietą užėmė 'Ka
ras ir Darbininkų Klasė', ku
ris nustato toną ir politinę Ko
munistų partijų liniją užsie
nyje? šioje šalyje leidžiama-
mame Daily Workeryje pilnai 
atsispindi pareiškimai pasiro-
da tame .'War and Working 
Class'...." 

Pirkit War Bonds ir vėl! 

THE WEYGAND & METCALF CO. 
'* "t m m **•* *' 

Dry Goods and Men's Furnishing! 

Pvi Superior Ave. ir E: 55th St. 

Krautuvės Superior Ave. ir E. 125th St. 

U Ž E I G O S  Kalba Jurgis Vanagas 

Jodami is pilies, pasiuntinys su Semi- i ^ jeį kokios, nusukt jam sprandą 
\U įsišnekėjo kati ne taip sunkus d<tl\ kas i j^pggjjyjg paskui. 
butu išpildyti Tranaitienės ir Virpšos no
rą, ieigu taip butų galima rasti tokį žmo
gų kuriuo tie pasitikėtų. 

— Ai- žinai ką? — susigriebė pasiun
tinys. — Tavim Virpša pasitiki. Vieno 
tavo žodžio buvo ikvaliai kad jis įsitikin
tų kad aš esu Aršienės pasiuntinys. Gryž-
kime atgal ir pasakyk tu jam,^ žinąs, kad 
Danuta gyva ir jos garbė neužgauta. Jis 
tavim pasitikės ir mudu vienu žygiu vi-

darbą atliksime. 
__ Bet tai bus melas. Aš nieko neži

nau apie Danutą. 
— Ar tai tu mažas vaikas? Ar tai 

tau pirmą syki meluoti? 
— Na, ne pirmą; tiktai, matai, Virp-

Žiurėdamas į storus, duksvus lieme
nis, j rūškanus ir rusčius veidus, turėjai 
manyti kad senio ne suvis tušti žodžiai 
kalbėta, kad jis su savo sunum, gal, ne 
vienam jau sprandą nusuko ir dar nusuks. 

Apžiūrėję Gudų lavonus, šiedu vyrai 
išnyko girioje, iš kurios neilgai trukus iš
sivedė du žirgu, o ant jų pasidėję apalpu
si vyrą nusivedė i Pajauskuldį. Čia prie 
jų prisidėjo jauna mergina. Dabar ji vedė 
žirgus, o vyrai eidami šalimis prilaikė ant 
žirgų sukrautus rubus, šarvus, ginklus ir 
kitą grobi, nuimtą nuo rastų girioje kunų. 

Eidami giria priėjo jie prie grynos 
balos, kurios Įvairiose vietose kyšojo iš 
vandens apkeržę ir pusiau nudžiuvę me-

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

A pažins, o jeigu pažins kad aš meluoju j išvirtę senų medžių kerplėšos. Čia i KAZYS LEIMONAS , Sav. 
tai mudu nieko ^ero nepelnysim, priešin
gai išeisim melagiais. 

— Ugi ar jis pažysta meluojant 
— Tikrai kad pažysta. Argi tu ne-

patėmijčū kaip jis žiuri Į akis kada su 
juo kalbi? 

— Na, tiesa! Lyg nesmagu net da
rosi. 

už krūmų mergina rado paslėptą plačią 
valtį, į kurią sudėję viską, ir apalpusį vy
rą, pasileido plaukti į rytų šalį, irdamies 
tarp krūmų, išvartų. Žirgai liko laisvi. 

Iš tų žmonių apsiėjimo buvo žymu 
kad šita vieta jiems visiems labai gerai ži
noma. Valtis visą laiką narstydama tarp 

I visokių kliūčių, niekur neužėjo nei ant 
— matai. ^ ^ . kupsto, nei ant šiekštos, o balos pakraštis 
Taip šnekėdamies gryž'o namon. Ii* I buvo pilnas visako. Kaip laukinė antis, 

gerai padarė, nes Virpša šitą sykį butųinėrė jų valtis vis tolyn, skraidė tarp kru-
imų, nors ir sutemo jau, o jie lėkė laisvai 
j toliau....' kol ant blizgančio vandens pa
viršiaus nepasirodė gana plati sala, ap
augus tamsia ir sena giria. Valtis atsi-

, | 7 I C V • 

ištikrųjų pažines kad Sėmikas meluoja. 

^ SAMADŽIUKĖ 
Pajauskuldyje, Romano ir Algiman

to mušynės vietoje, pasitraukus jų kariuo
menėms, liko tiktai kraujų balos ir Gudų 
lavonų krūvos. Savo žmones Lietuviai pa
šarvojo. Pašavoję, ant jų kapų supylė po 
kalnelį žemės ir pasodino po jauną mede
lį, kad butų kur paukščiams atsitūpti, kad 
ošdamas medelis primintų tolimas tėvy
nės girias. 

Keli merdėjanti Gudai, pamesti girio
je, spėjo jau numirti, keli žvingavę žuvu
sių kareivių žirgai nustojo jieškoję savo 
valdovų ir ganėsi tarpgiriuose. 

rėmė į gana lėkštą baisos krantą. Iki vy
rai spėjo pakilti, laki mergina iššoko jau 
iš valties ir pririšo ją prie alksnelio. 

— Ar dar gyvas? — užklausė senis 
sunaus, pasilenkusio ties apalpusio vyro 
krutinę. 

— Gyvas neva, — atvertė tas. — Kvė
puoja dar, nors prastai. 

Iškraustę viską iš valties, vyrai už
traukė ią ant kranto ir apvertė. Iš jos 
išvirto vyras ir sudejavo. 

(BUS DAUGIAU) 

/ 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" ^ 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLFFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta- j 
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra- j 

su Peck's Hall, 1446 E. 82nd Street, j 
3-čias aukštas (antros durys nuo; 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park I 
Ave.). Jžanga nemokamai, rinklia-i 
vos nebus. Rengt* ir kviečia Šv. > 
Rašto tyrinėtoja, (Skelbimas) j 

i r~ n i 
'Senų Namų Daktaras'; 

Pirmutinis Lietuvis Į 
Popieriuotojas Clevelande 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7005 Star Ave. EX. 0417 

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

Geriausi Linkėjimai 

EAST 61st GARAGE 
Body and Fender Work — General Repairing 

FRANK RICH 
1109 East 61st Street HEnderson 9231 

PERFUMES ir COLOGNES 

importuoti ir Vietiniai 
Visu populiariu kvapsniu 

PRANCŪZIŠKOS ir ČEKOSLOVAKIJOS BONKUTFS 

essencijos ir gėlių aliejai 

will london — perfumer 
7008 wade park ave EN. 0360 

JONAS G. 
POL.TEK 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Jau pavasaris! 
VYRAMS REIKMENYS 

S K R Y B Ė L Ė S  
Vyram* ir Vaikinams 

Vėliausiu Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų. spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45 ir 4.95 
KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 4.95 

didelis pasirinkimas įvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $1 ir 1.50 
Pritaikyti prie .iu«ų rubų. Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

D Y K A I  GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. nYI^A t 
• čia galit iškeisti savo Stamp Books. fV/^I 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakaraii 

„'LIT* " ^ S * 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mustj pa- ; 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite nras negu ugniagesius (fare-monu^V • ^ ' 

ir Apdraudos Agentūra! ~ " ; 

P .  P .  M U L I O L I S  
Vienatine Vietin€ Pastovi Lietuviška Real ĖstaU* • ! 

11 6608 Superior Ave. Cleveland HEnder?«>n AT.^ ; 
»••!< I 1 MIIII1 •! »« »**••*»< » l » M > M | « | > •!. tilflllį! 

PER TVORĄ 
' PASIŽVALGIUS 

Išvežti i Saugumą Pacifiko Salų Gyventojus 

SKAITYKIT IR PLATINKIT DIRVĄ 

MES DUODAM ffe IŠKEIČIA M RAGLE STAMPS 

The May Co 
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"Calloway1^ Sidabro Lapai. 

TVIRTI RANKŠLUOSČIAI 
22x44 Colių 10x27 Colių Mazgotukės 

1-°o 69c f 25c 
Gražus, tvirti rankšluosčiai su ilgais siūlais kurie gerai suge
ria vanden. Turtingų monotonų stilių su puikiais sidabro lapo 
apvedžiojimais. Jie ilgai dėvėsis. Pasirinkimui mėlyni. frafevi, 
auksiniai, žali arba ružavi. Tvirtų spalvų. / 

VIRTUVEI šluosčiai, uolėti, mėlynos, raudonos, žalios po 35c 

" Rosemary" Spausdiniai 

GEROS STALTIESES 
Micros .»2x."»2 Tolių TO 

•i "-i-

Sjfcągjų,: BpalyĮnjgli iįfilių spausdintai ant. *tvirto.»£«tos audimo 
minkštos riatuvaek 'soalvo's. Gražios staTtieą|s papuošimui pus
ryčių arba pietų stalui. Praktiškos, lengVos skalbti ir tvfrtos. 
Mieros .T»2x70 colių po 1.95. 

THK M V V CO. LINENS AND [)'.)M[;SHj'S KEIVIUTAS AUK 
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LICIA ALBANESE IR ŠYMET DAINUOS 
n.A TRAVIATA" SU METROPOLITAN 

•wifi 

YRA PASAKYTAi Ką Die
vulis nori nukoroti tai pirmiau
sia atima razumą. 

Jeigu ir tada žmogus nesu
sitvarko, tam užsiunčia para-
ližyi ar kokią kitą pavietrę. 
, Du GG — Grigaitis ir Ga-

baliauskas — abu vienas kito 
raštus perspausdina ir vienu 
razumu gyvena. Bet kadangi 
neužteko jų razumų sumaišy
mo tai juos jau paraližius 
smogia: štai Grigaitis nese
nai buvo paraližiaus perblokš
tas, o Gabaliauskas kitokios 
pavietrės paliestas; net drau
gas Bakanas pradėjo ruoštis jį 
paimti į savo globojamą laza-
rietą. 

Prie dviejų GG matomai tai
kosi prisidėti ir trečioji G — 
Giltinė, kuri abudu juos jau 
šiurpiai paglostė. 

Koks gy venimas tekt ft? ga
las — sako dar vienas posa
kis. Trečiajai G prie jų gla
monėjantis, galį išsipildyt tas 
posakis. 

Grigaitis ir Gabaliauskas ra
šo ir nurašo: 

"....Fašistinio judėjimo va
dai tarp Amerikos Lietuvių 
yra ne tie 'veikėjai' kurie sto
vi tautininkų komiteto prieš
akyje, bet atbėgusieji iš Lie
tuvos velionio A. Smetonos di
nastijos nariai ir jų draugai. 
Laikraštis žada paskelbti jų 
vardus jeigu jie nesilaus čia 
varinėję savo intrigų." 

Kokius gi vardus jiedu pa
skelbs? Juk visi vardai buvo 
paskelbti po Amerikos Lietu
vių Seimo New Yorko, — apie 
500 vardų, seimo delegatų ir 
svečių. Kokių daugiau vardų 
tiedu GG turi? Ar jie butų 
tylėję iki šiol jeigu butų to
kių vardų turėję kurie verti 
paskelbti? Taigi, patys save 
kvailina, ir todėl jiems tinka 
tas pasakymas apie atėmimą 
razumo. 

Toliau GG nukalba: 
"Tie * lietuviškojo faš i z m o 

veikėjai yra išėję specialias 
nacių Vokietijoje arba fašistų 
Italijoje mokyklas arba vasa
rinius kursus, ir tą įgytą tose 
mokyklose 'mokslą' skleidžia 
dabar Amerikos Lietuvių tar-
Pe". ., 

44 Ti«i vadukai nori visur 
buti priešakyje, visiems vado
vauti ir visiems įsakinėti. Ku
rie jų neklauso, tuos bjauriau
siai šmeižia ir niekina..." 

Ir prideda: 
"Kas tiesa tai tiesa, šmeiži

me demokratiniai nusistačiusių 
žmonių f asistuojantieji tauti
ninkai neretai susilygina su 
Bimba, Mizara ir Andriuliu". 

Kas daugiau nori lysti prieš-
akin ir vadovauti visiems jei 
ne tiedu GG? Kas daugiau ki
tus šmeižia jeigu ne jiedu? 

Kas grąsina "paskelbti" ko 
kius ten vardus jei ne Grigai
tis, Gabaliauskas, ^irofja, Mi
zara ir Andriulis ? • 

Kam jie tuos vair^ųe pat 
skelbs? į 1 

Jų "paskelbimų" sa jiems 
nepatinkamų Amerikos Lietu
vių vardais piliai sąšlavynai 
Vašingtone. ' ; •':-v 

Tai yra tikri ženklai kad jų 
"lubose" kas nors negerai. 

Jie skelbia kad sU tautinin
kais negali veikti ir turi šalin
tis nuo jų, o kai susieina, kiša 
jiems savo purvinas rankas 
sveikintis ir. tariasi apie vei
kimą. Kam kam bet patrioti
niams - Amerikos Lietu viapis 
reikia nuo tų gaivalų šalintfe. 

Amerikos kareiviai, vos įsiveržę į Eniwetok salą, Pa-
cifike, 3urenka ir išveža iš jos tenaitinius gyventojus f 
saugesnes vietas, nuo Japonų nuolatinių bombardavimų. 
Vaizde parodoma tėvas ir motina nešasi "nuogus valkus į 
Amerikos kareivių įsiveržimo valtį. 

ir gerai jie daro kad šalinasi, 
o dedasi prie tautininkų. 

Tas pats G atbėgo iš Vokie
tijos, pats skleidė Hitlerišką 
propagandą ir dabar dar ją 
skleidžia, d afctrasGjam pri-
turavoja. 
: ^ -.-Žūpa (įllrba. 

ifVl'iįliĮ riiįi 1 -i jfįi'rii 

Pastaba Skaitytojam! 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne* 
gavau pereito numerio"1, 
bet pažymėkit: "Negavai 
nr. 5, 32, arba 44". Tad* 
greitu .laiku bus jums pa-
ėfęsta tas tikras numerii 
kurio Jtegavot. 

D I R V A  
• Cltveland S, Ofclt 

artimu-

H»PPQDROMĘ 

"Pasage to Marseille" 
Warner Bros. pagamino kitą at

mintiną filmą, "Passage to Mar
seille1', kuri pradedama rodyti Hip
podrome Theatre laiko su 
Balandžio 12. * 

Humphrey Bogart vėl vaidina 
vadovaujamą rolę, o prie jo veikia 
šie žymus artistai: Claude Rains. 
Sydney Greenstreet, Helmut Dan-
tine ir Peter Lorre, prie kurių se
ka Michele Morgan, Philip Dorn ir 
George Tobias. 

Bogąrt vaidina kariaujantį Pran
cūzą laikraštininką, kuris nuteisia
mas j Velnio Salą klastuotais ap
kaltinimais del jo anti - fašistišku 
Jsitikinimų. Jam paveda vadovybę 
jciti keturi dfaugai Velnio Saloje 
išsilaisvinti iš tos salos ir gryžti į 
Prancūziją, kurią jie taip myli. 

\ 
L/CM 4L8ANBS& v 

Licia Albanese, viena it. žymiau
sių šių dienų soprantų, dainuoja 
Vadovaujamoje rolėje Verdi's pui
kioje "La Traviata", kuri statoma 
antradienio vakare, Birželio 2, su 
Metropolitan Operos artistais. "La 
Traviata" visada buvo mėgiama 
Clevelando publikos, ir ji šj kartą 
statoma antrą vakarą eilėje aštuo 
nių operų kurios čia patiekiamos 
per savaitę Gegužės 1 iki 6. 

Prie Albanese, kuri pripažinta 
•iena iš geriausia interpretuojan
čių Violettos rolę, dainuoja kiti to
kie pasižymėję artistai kaip Char
les Kullman, Mona Paulee, Lawren
ce Tibbett, Thelma Votipka, John 
Dudley, George Cehanovsky ir kiti. 
Dirigentu bus Cesare Sodero, V.er-
'i kurinių i -Jie i jose auklėtinis. 

Albanese taitpigi dainuos Micacla 
"olėje Metropolitan perstatyme ki

tos žymios operos "Carmen", š«|* 
Ndieni po pietų, Gegužės 6. } 

Prie to statoma kitos ojteros •*— 
•"^•arto kūrinys "The Marriage of 
"'"•aro", trečiadienio vakare, Geg. 

''Mf^non", ketvirtadienio vakare, 
^eeružės 4; "Tannhaeuser", penkta
dieni po pietų. Gegužės P. r>rie to 

bus "The Tales of Hoffman", 
"T."cia de Lammermoor" ir "Rigo-
letto". 

Tikietus galima užsisakyti paštu 
i? Northern Ohio Opera Associa
tion. Union Bank of Commerce, 
Cleveland. Kainos $1.20, $2.40, 
tr.60. $4.80, $6, ir $7.20, įskaitant 
;r Federal admissions taksus. 

REIKALINGA DARBININKŲ 
Reikia skubiai darbininku 
BUSHELMANŲ Ir 

PRESSERIŲ 
Lietuviška įstaiga 

FORMAL CLEANERS 
1194 E. 79th Street 

Greetings from; 

M U R P H Y ' S  
#134 Wade Tark GA. 9797 

Greetings 

KELLER'S FOOD MARKET 
1188 East 79th St. . EN. 8804 EN. 9388 

Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Ir vel ši Pavasarį... 
KAD JUSU KARAS GERIAU VEIKTU .. IŠLAIKYTŲ IKI KARO GALO 

Standard Oil Pakartoja Naują 

M-m&eem 
YP1MA SOHIOTONE MOTORO IŠVALYMĄ • PILNĄ GflEAIt 

ALIEJAUS PAKAITĄ • 5 K V. SOHIO MOTOR OIL PAKAITĄ 

f  *  i-

t u *  •  ®  •  

Išvalo "Žiemą" — Suteikia Naujos Gyvybes 
Jusų Karui — Teikia Jums 10 Naudingų 

Patarnavimų už Vieną Kainą! 
štai pavasarinis "atgaivinimas" kuris suteiks naują 'gyvumą 
sustingusiam, senėjančiam karui! Nuostabus naujas SOHIO 
motorų valymo produktas—SOHIOTONE^—greit pašalina pa
laidus suodžius ir kitokį nešvarumą susirinkusį per žiemą. 
Paliuosuoja valves nuo lipšnumo, pagerina žiedų vekmę, su
grąžina jiemą ir švelnų veikimą, viena paprasta -nemechaniš-
ka operacija. 
Prie to, tas "ALL-OUT" išvalo nudėvėtą, praskydusi motoro 
aliejų ir gyrų aliejų. Jųs gaunat pamainą motoro aliejaus sli 
5 KVORTOM GERO SOHIO MOTOR OIL—ir PILNĄ GYRf 
ALIEJAUS' PAMAINĄ (kiek tik reikia del transmission ir 
differential) Viskas už $369! 
Gaukit SOHIO "ALL-OUT" SPECIAL dabar—ir valinėkit 
geriau veikiančiu, geriau apsaugotu karu! " VT 
1 GRAŽINA JJEG4! Duoda 

desnę jiegą i* naujo gyvumo 
rapibėjusiam motorui. 

2 IŠVALO MOTOK4! Motoras & 
vidaus lengvai išvąjomas ir iš
tuštinamas. 

3 IŠVALO SUODįllJf! Diduma 
carbon suodžių paliuosuojami Jy 
išvalomi laukan su §enu aliejinį 
tttoj pat belaukiant. - V 

4 IŠVALO NUOSĖDOS: Page lip
ti išvalyti iš motoro kenksmin
gas nuosėdas kurios susirenka 
krankšafte per ištisa žiemą. 

5 VALVES IR 4IBDAI IŠVALO
MI! Šis "ALL-OUT'' SPECIAL 
jMHferina žiedų veiksmą ir išva
lė lipšnias valves—taip kad tų»-
na daugiau kompesijos. 

6 TALIH) G ASĄ! Daugelis kafų 
"Gasolinas Pastūmėja Atakus—Neaikvok nei Lašo 

V"UOti™ 

_ VL«t tik matysit šitokią iškaį)ą, 

Creans out Winter 
SOHIO 

(Pasiuljnauu tik apribotam laikui) 

savininkų sako patėraiję žymų 
padaugėjimą gasolino mylių po 
"ALI--OUT" patarnavimo. 

7 SVARUS ALIEJUS! Kada nuo
sėdos prašalinamos aliejus buna 
švaresnis, ilgiau. 

8 GEAIt APSAUGA! Transmisi| 
ir differential atsikrato kenl 
mingo aikvojimo . . skystas žiĮ-
mos gyrų tepalas pakeičiam|s 
šviežiu vasariniu SOiiĮO Gea* 
Lubricant. 

9 ILGI\U LAIKYS! Grąžinant 
sveikatą jųs brangiam motorui, 
transmisijai ir differential, Sis 
SOHIO'S "ALI- - OUT" Special 
prailgina jusų karo amžių. 

10 VASAROS APSAUGA' Moto
rą atnaujinus ir pavojų punktus 
apsaugojus, karštame ore vait-
nijimas lieka gerai apsaugotą®. 

SOHIO 
•W"AS "ALL-OUT" Special yra pasekmė pla

čių ir gausių SOHIO tyrinėjimų palaiky
mui automobilių veikmėje. Pasirodęs pereitf 
melą, jis Ohio karų savininkams taip patik# 
kad jis ir šį pavasarį vėl pasikartoja. Autoj* 
nwtiry ekspertai ir paprasti važinėlojai lygiai 
UŽ^iria ir pripažysta tą pagerėjusi veikimą W 
kt kuteikia SOHIO*S "ALL-OUT" Special. 

TOE STANDARD OIL COMPANY (OHIO) 

Dirba Pergalei Visuose Frontuose 

i * V m 

¥ -m 
į j ik VI s  
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«fc #. D I R V'A' • PIRKIT U. S. War Bond* 

a s i n i s  S u s i r i n k i m a s  
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Trečiadienio vak. Balandžio 19, nuo 8:15 lygiai 
Kalbės Adv. Olis iš Chicagos; Julius Smetona ir kr geri kalbėtojai; bus 

rodoma a. a. Lietuvos Prezidento A* Smetonos laidotuvių filmosl 

Clevelande rengiama masinis Lietuvių susirinkimas LIE
TUVIŲ SALĖJE, trečiadienio vakare, Balandžio 19, nuo 8:00 v. 
Šiame mitinge kalbės Adv. Antanas A. Olis iš Chicagos, Ame
rikos Lietuviu Seimo organizatorius \c to Seimo išrinktas Vyk
domojo Komteto pirmininkas. Tuoj pranešime kurie kiti kal
bėtojai dalyvaus. 

fžanga visiems [ salę tą vakarą bus dykai. Prie kitų įvai-
rianybiu 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-

ių Banke dienomis, Dirvos Redakcijoje ir P. P. Muliolio ofi-fcuvių 
se vakarais 

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

Vyksta į Pittsburghą 
Pittsburgho patriotiniai Lie

tuviai rengia masinį mitingą 
šį sekmadienį ir pasikvietė kal
bėti Clevelandiečius Julių Sme
toną, ponią Hypatiją Yčienę-
žiurienę, P. J. žiuri ir K. S. 
Karpių. Jie išvyksta į Pitts-
burghą sekmadienio rytą. Kar
tu Važiuoja p. žiurio sunus, 
Viktoras, parvykęs j namus 
pasilsiui iš Karo Laivyno. 

M. S. 36-tos Kuopos 
Talento Vakars 

Sąjtingietės ruošia puikų ta
lento vakarą naujos parapijos 
name, sekmadienį, Balandžio 
16, nuo 6 vai., parapijos nau-
lai. Programo įvairumas jau 
suprantamas iš vardo. Sąjun-
gietės sukvietė visas galimas 
ir gabiausias' jiegas programo 
pildymui ir pritaikomas laikas 

, , •. .tinkamas, pirmas sekmadienis 
Per Velykas pas savo moti-! 

ną p. Hypatiją žiurienę lankė
si jos dukterys Violela ir Eve-
lyna Yčaitės. Jos lanko Ohio 
State Universitetą, Columbus, 
Ohio. 

Pranas Norkonis, iš Wells-
burg, W. Va., per Velykų šven
tę atvyko į Clevelandą pasi
svečiuoti pas savo vaikus ku
rie čia dirba. Jis yra Dirvos 
skaitytojas; atsilankęs admi
nistracijoje nusipirko knygų. 

Station Wagon Įteiki-
kimo Iškilmė 

Lietuvių Katalikių Moterų 
Raudonojo Kryžiaus komitetas 
susidedantis iš abiejų parapi
jų moterų draugijų, praneša 
Lietuvių visuomenei kad Sta
tion Wagon įteikimo Raudo
najam Kryžiui iškilmės įvyks 
sekmadieni, Balandžio 23, nuo 
2:30 vai. po pietų, šv. Jurgio 
parapijos saleje. Bus žvmųs 
kalbėtojai iš Raudonojo Kry
žiaus. 

Prašome visų kurie dar no
rit prisidėti aukomis baigimui 
nupirkti Station Wagon, kreip
kitės Į komisiją. Rėmėjai to 
vajaus gausite laikyti nuties
tą kaspiną įteikiant Station 
Wagon Raudonajam Kryžiui. 

Paskui bus kortavimas ir 
šokiai. Visus kviečiame daly
vauti. Komisija. 

J IEŠKO SIMO ŠLEKIO 
Lietuvos Konsulatas Chica-

goje yra gavęs iš Vinco Šle
kio, gyvenančio Urugvajuje, 
prašymą surasti jo dėdę Simą 
§lekį, gyvenantį ar tai Cleve
land, ar Bedford, Ohio. Kiek 
žinoma S. Šlekys per daugel* 
metų dirbęs Clevelando ligoni 
nė j e ir gyvenęs 55 Union ave. 

Jis pats arba kas apie jį ži
no kreipkitės i Dirvos admini
straciją, gausite adresą. ^ 

A. a. Antano Litvino 
Atminčiai Šv. Mišios 

P. Š. N. P. parapijoj; 
Paminklo šventini
mas Balandžio 28 

Jau prabėgo daugiau metas 
Saiko kaip velionis persiskyrė 
su šiuo pasauliu, bet velionies 
nuoširdžių draugų mintyse jis 

•nėra užmirštas. 
r Dėka Juozapui ir Onai Ra
manauskams, velionies atmini

mui yra pastatytas ant velio-
Įnies kapo akmuo, ir penktad., 
Balandžio 28 d. užsakyta šv. 

[Mišios P-lės švenčiausios Ne-
<iaujančios Pagalbos Lietuvių 

[parapijoje, 9 vai. ryte, o po 
[šv. Mišių bus pašventinimas 
[akmens ir padėjimas gėlių vai-
Įniko ant velionies kapo. 
| šias iškilmes yra nuošir

džiai kviečiami visi velionies 
[draugai ir giminės. 

-fjstJs.. praugas. 

po Velykų. Pasitikime kad vi
si atvažiuos pasidžiaugti ir pa
sigerėti gražiu programų, po 
visko gi pasišokti ir nors va
landėlei užmiršti visus nuobo
džius gyvenimo įtempimus. 

Sąjungietės daug darbuoja
si parapijos naudai, tat reikia 
jų pastangas paremti. 

P. Staupas. 

Bingo Visai Suvaržė 

anian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 448® 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

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

APVOGĖ KLUBĄ 
šeštadienio į sekmadienį na

ktį į Lietuvių Klubo patalpas 
Lietuvių salėje buvo įsilaužę 
plėšikai, kurie išnešė $108 pi
nigais, 4 dėžes degtinės, 1 dė
žę rum, 10 dėžučių cigarų ir 
kiek cigaretų. Policija spėja 
kad tai žinomi plėšikai iš šios 
apiellnkės. 

SUSIŽIEDAVO 
Mr. ir Mrs. V. Velioniškis, 

nuo 1041 Giddings Rd., prane
ša kad jų duktė Stella susižie
davo su T Sgt. Joe Gates, su-
num Mr. Gates, nuo 14112 
Thames ave., Velykų sekma
dienį. 

EZELLA THEATRE 
7009 Superior Avenue 

šeštad. Ii'ALANDžIO 15, po pietų 
ir vakare: Jackie Cooper ir Gale 
Storm — 

WHERE ARE YOUR CHILDREN' 
ir Wm. Tracy ir James (ileanon 

"THANKŠ A MILLION" 
Leon EITO! iri 

"SEINC; NELLIE HOME" 
Taipiri: Disney Cartoon. 

Kai Ohio valstija nutarė: lei
sti bingo lošimus, jų paplito 
po visą miestą visokiose pašiū
rėse. Clevelando miesto val
džia ėmėsi varžyti tą palaidą 
apsireiškimą. Nutarta įvesti 
leidimai toms organizacijoms 
kurios bus pripažintos tinka
momis iš to lošio fondus krau
ti. Leidimus gavo palygina
mai mažai organizacijų ir vie
t ų .  l a r p  p i r m u t i n i ų  g a v u s i ų  i  8  4 ^  T H F  A T R C  
leidimą yra Lietuvių salė, kurjLTwtUAfl I l rv£ 
pavelyta turėti tris vakarus 

Sekmad. ir l'irmad. BAL. 16-17 
Spencer Tracv ir Irene Dunne 

"A GUY NAMED JOE" 

Cartoon ir Screen Vodvill 
Richard Dix 'THE GIIOST SHIP" 

Tik Sekmadienį po pietų. 

savaitėje: antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio. 

Pirm negu leidimai išduoda
ma organizacijos yra atydžiai 
ištyrinėjamos apie jų stovi. 
Lietuvių salės ir klubo .stovis 
pripažinta atsakančiais. 

Sakoma, bus uždaryta apie 
80 nuoš. visų bingo kurie iki 
šiol veikė. 

KORTAVIMO VAKARAS 
Moterų Sąjungos 26-tas sky

rius turės smagų kortavimo 
vakarą ši šeštadienį, Bal. 15, 
Šv. Jurgio parapijos salėj, nuo 
7:30 vakare. Visi prašomi da
lyvauti; bus durų dovanos ir 
dovanos prie kiekvieno stalo. 
Įžanga 35c. Kviečia Kom. 

GAISRAI DAUGĖJA 
Clevelando srityje pradėjo 

atsitikti didelių gaisrų ir ga
na dažnai. 

Nors .1943 metais gaisrų iš
tikimai žymiai sumažėjo, nu
mušė nuostolius nuo ugnies 23 
nuoš. palyginant su 1942 me
tais, tačiau šių metų pradžioje 
gaisrų skaičius žymiai pašoko. 
Per pirmus 3 mėnesius šymet 
buvo iškilę net 14 didelių gai
srų kur nuostoliai siekė ^de
šimtimis ir šimtais tūkstančių. 

Fulton Road prie West 41 St. 

Trijų valandų perstatymai 
teikiami musų filmų teatre 

kiekvieną dieną ir 
sekmadieniais. 
Į/anga 44c. 

• apima visus taksus. 

APFITEATRO SĖDYNĖS. 
Dykai parking-. 

Atdara kascffen nuo 6:30 vak. 
Šeštadieniais it- Sekmadieniais 

atdara po pietų. 

3>u Hadai 
TAUPYMUI 

PINIGŲ 
Pirkit daugiau karo bonu 

ir štampų. 

Padek kiek i banką kiekvieną 
mokesties dieną — čionai į 

Sotitty 

127 Public Square 

DISPATCHES from London state 
that efforts are being made to ob
tain agreement among all Allies 
on just how the Atlantic Charter 
is to be applied to the practical 
problem of peace. This was dis
closed in the House of Lords by 
Viscount Cranborne, British Gov
ernment leader, who is expected 
soon to replace Anthony Eden as 
Foreign Secretary. This new "prac
tical" interpretation of the At
lantic Charter will be anxiously 
awaited especially by the Lithua
nians who, as a result of World 
W ar II are being threatened to lose 
th freedom won after Worjd War I. 

#// 
BIITISH FOREIGN policy, it 

seems, is just as severely criticised 
by the British press as the foreign 
policy of the United States by many 
American papers. A dispatch to the 
Christian Science Monitor of Bos
ton states that this is mainly be
cause British policy seenjs incap
able of adequately expressing what 
should be Britain's policy It is al
so incapable, it seems, of producing 
co-operation between the three Great 
Powers which the communique af
ter the Cairo and Teheran confer
ences suggested. 

#// 
IT IS FELT, for instance, that 

British foreign policy toward Rus
sia is too "unrealistic" not only in 
comprehending Russian methods, 
but also in not having itself produ
ced a realistic policy which can be 
an inspiration and guide to those 
countries which today are looking 
to Britain for leadership. It is 
feared that Mr. Churchill has re
signed himself "without excessive 
regret" to the prospect that Russia 
will have its own way in Eastern 
Europe. This is what the smaller 
Allies always feared. 

##/ 

THE FEELING of the smaller 
Allies \va'* expressed by Belgium's 
Foreign 'Mir>i*te)\ Spaak whom the 
Contemporary Review quotes P.S 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit i Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais._ šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur. Čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau . Lietuvių salę. 

j 1 
SKIRTINGŲ RUŠIU 

PASKOLOS 
Paskola arba mortgage 

beveik kiekvienam yra rei
kalinga perkant namą. 

Bet atsiradus žmogui rei
kalui pinigų, galima gauti! 
paskola kad ir ant senesnio 
namo. Paskolos čia yra da
romos del pataisymo namų 
kuriems yra reikalas tai
syti. Taipgi vėl, daroma 
paskolos del pagerinimo, 
padidinimo arba pagraži
nimo namų. 

Kurie turi paskolas ne 
vienoje vietoje, gal butų 
galima suvesti ir padaryti 
vieną paskolą lengvu mė
nesiniu mokėjimu. 

Skirtingų rūšių paskolos 
yra padaromos Lietuvių 
Bankinėje įstaigoje, kuri 
šiame biznyje paskolų rei
kaluose veikia per daugel 
metų. 

Depozitai kiekviena kny
gutė iki $5,000 yra po Fe
deral Insurance Corp. 

follows: "The main question is 
whether England will be able or 
willing to assume leadership in 
•Europe. The inspiring and co-or
dinating influence of a leader seems 
to be indispensable. Who enn play 
the part? The United States is 
too far away. Russia is too dif
ferent in many ways. France is 
too weak and Germany too much 
hated. Will England of tomorrow 
be strong and conscious of her res 
pohsibilities ? " 

tti 

THE Nineteenth Century and Af 
ter says editorially: "The annexa
tions renounced by Russia under 
the terms of the Anglo-Russian 
Treaty as well as in her aeeptancc 
of the Atlantic Charter have been 
reasserted, and, in Russian procla
mations today, the three Baltic-
States of Estonia. Latvia and Lith-* f 
uania are invariably referred to as 
integral parts of the Soviet Union. 
They have, therefore, been re-an
nexed do jure by Russia, and are 
to be re-annexed de facto when 
they have been occupied by Rus
sian troops. The integral annexa
tion of three neutral powers (the 
Baltic States) is intended and has, 
indeed, been unambigously pro
claimed by Russia. A deep conflict 
of principle and one that had no 
parrallel in the First World War, 
is thereby revealed. What is Eng
land' going to do?" 

It might also he asked what is 
the Untied States going td do? 

//# 

IT, IS concluded from Eden's re
tirement from the Foreign Office 
that only some breach between Mr. 
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Churchill and Mr. Eden jri 'foreign 
policy could have led to such a step 
at the present moment. What this 
conflict was, it is not clear at pres
ent, but it is feared that Churchill 
wants to give in too much to Rus
sia. However, it may be said in 

\ extenuation, that Britain cannot 
pursue a policy which the smaller 
nations of Europe demand without 
the' closest co-operation of the 

United States. B ūt America now 
is going through a pre-Presidential 
election campaign when' everything 
is fluid and nothing can be very 
stable. After the last war, the 
American Senate took the United 
States out of Europe. Will the-
ITnited States. But America now 
rope? Then Britain will stand alone 
and perforce have to come to terms 
w i th Russia. 
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Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia Naujausios 
Moterims Grožio Patarnavimo Įstaiga 

ALVINA S BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Ave. CEdar 2494 

Alvina PaulienS, Savininkė 

Duodam vėliausios inadoa Permanents įr kitokį grožio 
patarnavimą. Susitarimui atminkit musų telefoną. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave, 

m1 

Liktarnos šviesa kuri žibėjo iš 'Bostono se
nos North Bažnyčios bokšto naktį Balan
džio 18, 1775 galima tikrai vądinti sviaęfi 
kuri išgelbėjo valstybę. , ~ 

Nes be to signalo kurį ta šviesa patiek# 
Paul Revere, jis nebūtų galėjęs "praplėsti 
bando per visus Middlestx kaimus ir ūkei." 

Šiądien, šviesa vėl gelbsti apsaugoti da
lykus kuriuos Nepriklausomybės Karas lai
mėjo—teisę "gyvenimui, laisvei ir afelCK 
mui gerovės". 

Moderniška šviesa—lenktyniuojanti na
tūralinės saules šviesai—duoda galimybes 
naktinėms pamainoms padaryti tiek darbo 
kaip padroma dienomis, šviesos spinduliai 
parodo priešų lėktuvus nuo laivų ir pakraš
čio. Signalinės šviesos perneša svarbias 
žinias už daug mylių. Lempos tokio didu
mo kaip kviečio grūdas gelbsti chirurgais 
kovoti su mirtimi. 

Taip, elektra teikia šviesą nesuskaitomai 
daugybei reikalų—tik paprastu pastumiipu 
sagutes—patikėtiną ir pigią, kaip ji atlie
ka ir dešimtis tūkstančių kitų darbų. 

Pasekmėje neliaujamų pastangų elektros 
biznyje, kiekvienas centas kurį šiądien pra-
leidžiat už elektrą perka kelis kartui dau

giau šviesos negu da^5 feegyje I Pasaulinio 
Karo—ir, su naujais ir geresniais šviesos 
įtaisais, jųs gausit geresnę šviesą geres
niam matymui dar už mažesnius kaštus 
po II Pasaulinio Karo. 

The Illuminating Company bėgyje 194:3 
metų teikė elektros' šviesos ir jiegos patar
navimą visiems savo kostumeriams už pi
gi; tusią kainą savo 52 metų istorijoje. 

Vidutiniai kaina už elektrą visiettis re
zidenciniams naudotojams ėjo mažyn kiek
vieną metą kaip ši Kompanija yra biznyje 
» *; . ir vis eina mažyn.—THE CLEVELAND 
ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY. 

PADĖK TAUPYTI ELEKTRAI 
Užsukit visas šviesas ir padargus kaip tik 
tik jų reikalingumas baigiasi. 

Išvengimui aikvojimo šviesos, lemputes, 
lempas ir padargus apvalykit nuo dulkių. 

Sutvarkykit lempas kad du ar daugiaUk 
asmenų galėtų naudoti vieną lempą kartu. , 

Kai neklausot, tuoj užsukit savo radio. 
Naudokit elektrą kiek jos reikia—žlurč-

kit ar reikia tiek kiek sunaudojat! '••* 
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