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Mirgu Marga 
Rašo Kugis Mugis. 

"DIDŽIAUSIA ir turtingiau
sia Lietuvių organizacija pa
saulyje*'. Tais žodžiais SLA 
Prezidentas Bagočius masina 
Amerikos Lietuvius rašytis Į 
SLA, ketvirto vajaus metu. 
Rašytis mes taip pat karštai 
raginame, bet pastebime šio
kią karčią ironiją žodžiuos© 
"didžiausia ir turtingiausia". 
Jeigu šiai turtą į daugiau du 
milijonu dolarių skaitančiai or
ganizacijai reiktų staiga duoti 
Lietuvos laisves ar kitam gy
vybiniam Lietuvos reikalui vie
ną tūkstantį dolarių, SLA pi
nigų tam tikslui neturėtų.' Jos 
milijonai sukaustyti pomirti
nėms ir pašalpai, 
ir turtingiausia 
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REIKALAI, PRANEŠIMAS SKELBIA 

LISBONAS, Birž. 21. — 
Čia gautomis žiniomis, Lie
tuvoje naziai pradėjo var-

ši didžiausia į žyti žmonių religiškus rei-
organizacija I kalus, praktikavimą religi-

pati savo rankom smogė Ame-1 jos ir jaunimo religišką au-
rikos Lietuvių spaudai, suma-1 klėjimą, prieš ką smarkiai 
žindama organą Tėvynę vienu pasipriešino bažnytinė vy 
lapu. O kiek ginčų kuopose 
kelta del mokėjimo 15 centų 
narių- kareivių duoklėms 
mokėti, nors tie kareiviai ko
voja taip del Amerikos taip 
del Lietuvos laisvės! 

Kas nors tokio tautiniai ne
gera didžiausioje ir turtingiau
sioje! Vadų prievole tai stu
dijuoti ir šalinti. 

SKURDAS tai musų visuo
menės veikėjams "garbės or-
denas", kurį užmiršuolė visuo
menė noriai suteikia, šernas, 
Paltanavičius, Olšauskas ir ei
lė kitų tai patyrė. Kazys Vi-
dikauskas, iš Philadelphijos, 
dar skelbia, jei iki Liepos 2 

resnybė. 
Vienas iš tą gasiprieši-

yž" Į nimų buvo tai pastaromis 
dienomis Romos Katalikų 
vyskupų Lietuvoje išneš
tas protestas; jie pareiškė 
Vokiečių Generaliniam Ko
misariatui Kaune kad per
daug tapo suvaržyta reli
ginė laisvė ir laisva bažny
čių veikla. Nors katalikai 
sudaro didelę daugumą gy
ventojų, vyskupai įrodinė
ja, tačiau jiems neduoda
ma leisti jokis laikraštis ar 
žurnalas,! 

Kiti proteste paliesti da
lykai yra užgrobimas baž-

JAPONAI APMUŠTI 
KELIOSE VIETOSE 

nebus rasta 45 dolariai užmo- nytinių turtų, trukdymas 
keti už Kun. Miluko žvaigždęs 
spaustuves namą, nuošimčių-, 
tai visas Miluko paliktas kul
tūrinis turtas ir spaustuvė bus 
gatvėn išmesta. Tą spaustuvę 
faktinai vedė p-lė Julė Pranai-
tytė, kuriai, sako, "nieko ne
lieka tik rūpintis jsigauti į pa
vargėlių prieglaudą". 

teologinio mokslo, vykdy-
iftas priverstino darbo, ii; 
neleidimas Lietuvių kuni* 
gų vykti su Lietuviais dar
bininkais deportuojamais j 
Vokietiją darbams, aprū
pinti jų dvasinius reika
lus. 

Lietuviai vyskupai aiš-
Tikimės, katalikų visuome-! kiai pasmerkia persekioji-

nė, kuriai Kun. Milukas ir Ju- mą Lenkų ir Žydų. 
lė Pranaitytė nuoširdžiai dir
bo, ras budų ne tiktai naują 
"Lurdo Stebuklų" laidą išleis
ti, bet ir dorą pilką stebuklą 
Philadelphijoje padaryti: pa
lengvinti p. Pranaitytei senat
vę ir išsaugoti Kun. Miluko 
kulturinį turtą nuo sunaikini
mo. 
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STALINAS <Įar sykį pabrė

žė kad jo politika skinasi nuo 
Anglijos ir Amerikos politikos. 
Jis pasveikino taip vadinamą 
"Rusijos Lenkų" suvažiavimą 
Maskvoje, kuris nepripažysta 
teisėtos Generolo Sikorskio vy
riausybės Londone, bet kurią 
pHpažysta Anglija ir Ameri
ka. Reiškia, Stalinas broliau-
Jasi su elementais kurie nau
dingi Rusijai, bet ne Lenkams, 
Anglų ir Amerikonų talkinin
kams. Be to, Rusijoje orga
nizuojama "Lenkų armija", 
kuri Lenkijon sparčiau Įžengs 
negu Sikorskio pulkai, ir pa
darys naujus "99 nuošimčių" 
plebiscitus. 

Anglijpje einančiame Nine
teenth Century and After žur
nale, redaktorius, sutartimis 
ir faktais atsiremdamas įrodė 
kad Sovietija neturi teisėto 
pagrindo su Lenkais elgtis taip 
kaip elgiasi. Tokiu budu, Sta
linas gaminasi sau "teisėtą" 
pagrindą, kaip pasigamino Pa
baltijyje. 

' Iš ŠVEDIJOS gautas laiškas 
pasakoja apie nepalaužiamą 
Lietuvių dvasią nazių okupuo
toje Lietuvoje. Iš visų trijų 
Pabaltijo valstybių gyventojų 
Lietuviai pasirodė stipriausio 
nugarkaulio. Jų pasipriešini
mas padrąsinąs Latvius ir Es
tus priešintis Vokiečiams. 

Svarbiausia* Jjąįkįeęni ; 

Kauno Arkiv. Skvireckis 
pagrąsino ekskomunikavi-
mu tų Lietuvių kurie pri
sidės gelbėti naziams vyk
dyti jų priespaudą Lietu
vos žmonių. 

Pastaromis dienomis Ja
ponai darė naujus atkak
lius pasikėsinimus smogti 
Amerikiečių pozicijas pie
tų Pacifike. Japonai atsi
kirto kaip kirvis į akmenį: 

Pereitą savaitę puolime 
Amerikiečių, Japonai ties 
Skylark uostu prakišo savo 
77 lėktuvus, prieš Ameri
kiečių 6. 

Birž. 212 virš Lae, nu
mušta 23 Japonų lėktuvai. 

Naujoje Guinejoje, prie 
Mubo, didelė Japonų žemės 
kareivių jiega puolė Aus-
traliečius, bet buvo atmuš
ti, 100 jų nušauta arba su
žeista. 

Per 11 pastarų mėnesių 
alijantai numušė 1,414 Ja
ponų karo lėktuvų. 

RUSŲ FRONTE LAU
KIAMA AUDROS 

U. S. IR BRITAI PASI
TIKI GIRAUD'UI 

Tarp laisvų Prancūzų 
vadų tebeina tąsynė už tai 
kas turi buti vyriausias va
das kariaujančių Prancūzų 
jiegų Afrikoje. Kaip žino
ma, Gen. De Gaulle nepasi
davė Vokiečiams ir po to 
kai visa Prancūzija buvo 
nazių okupuota. Jis laikė
si Afrikoje. Bet jis pasi
rodė labai yra remiamas 
Maskvos. 

Tarp Gen. De Gaulle ir 
Gen. Henri Giraud ir jų 
šalininkų bandoma suda
ryti sutarimas, kad jie vie
ni kitiems pasitikėtų, bet 
De Gaulle nenori pasitikė
ti Gen. Giraudu, ypač sako 
kad dalis jo šalininkų, pa
bėgę iš Prancūzijos, gali 
buti atbėgę su Hitlerio ži
nia, ir gali buti kenksmin
gi alijantų reikalams. 

Tačiau šiomis dienomis 
Suv. Valstijos ir Britanija 
sutartinai sutiko pavesti 
Gen. Giraud'ui vyriausią 
vadovybę Prancūzų armi
jos, reiškia jam pasitiki la
biau negu Gen. De Gaulle. 

kis, pranešimas sako, tai bau
ginti Lietuvius bolševizmo su-
gryžimu. Kaip išmintingai pa
sielgtų Maskva jei paskelbtų 
nepriklausomos Lietuvos prin-

Sovietų fronte viešpatau
ja kokia tai įtempta ramu
ma, kuri gali išsivystyti • į 
audrą, iš vienos ar iš ki
tos pusės. Dabar kaip tik 
suėjo du metai kai Vokie
čiai užpuolė Rusiją, Birže
lio 22, 1941 metais. 

Rusai, bijodami tos aud
ros, pakartoja savo karš
tus raginimus kad Alijan
tai tuoj atidarytų Vokie
čiams antrą frontą ir su
ardytų planus puolimo Ru
sijos, jeigu naziai planuo
ja ją pulti. 

"Jeigu dabar pavėluosi
me, musų bendri reikalai 
pavojingai nukentės", sa
ko Maskva savo raginime 
alijantų pultis į antrą fron
tą. 

KARUI 

Washington, D. C.i— At
stovų Rumų pinigų skyri
mo komisija užgyrė Karo 
Departmento prašymą pa-
sky r i m u i $71,510,438,873 
sumos apginklavimui ir iš
laikymui 7,500,000 armijos 
ir statymui tiek lėktuvų 
kad užtemdintų erdves. 

Tai yra didžiausias pi
nigų skyrimas istorijoje, 
nuo Liepos 1, 1940 metų, 
karo reikalams tokiu budu 
paskirta jau du šimtai bili
jonų dolarių, 

Tie pinigai turės buti iš
naudoti karo reikalams bė
gyje sekančių 12 mėnesių, 
pradėjus Liepos 1. 

Atstovų Rūmai tą sky
rimą užgyrė 345 balsais 
prieš 0. 

Tuo tarpu Kongrese ei
na reikalavimai panaikin
ti visas karui nereikalin
gas šelpimo įstaigas, nelai
dyti joms pinigų, visas jie-
gas ir pastangas naudoti 
tik karo vedimui. * ^ 
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VOKIETIJOS miestai 
pakartotinai smarkiai ata
kuojami alijantų lėktuvais. 
Užpuolime Muelhelm mies
to padaryta dideli nuosto
liai Vokiečiams, bet negry-
žo net 35 Britų lėktuvai. 

Prezidentas Roosevelt susitinka su pragarsėjusia Austra
liete slauge, kuri ištobulino naują metodą gydymui infantile pa
ralyžiaus. Ji buvo Prezidento viešnia Baltajame Name. Prie 
jų stovi Basil O'Connor, Nacionalės Paralyžiaus Fundacijos ve
dėjas. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

ANGLIAKASIAI V£L 
SUGRĄŽINTI DIRB

TI IKI SPALIŲ 31 

KAREIVIAI PADA
RE TVARKĄ 

S. V. armijos numatytas 
10,800,000 skaičius tapo ap
karpytas, sumažintas, ir 
apmažinta šaukimas į ka
riuomenę vyrų. Sakoma, 
bus žiūrima ar Vokiečiai 
darys naują puolimą Ru
sijos šymet ir kiek Rusai 
pajiegs laikytis. 

Detroite, kur Birželio 20 
iškilo muštynė tarp baltų 
žmonių ir negrų, tik ka
riuomenė pajiegė įvesti ra
mumą ir tvarką. Armijos 
daliniai^ patruliuoja gatves 
negrų gyvenamoje dalyje, 
išvengimui tolesnių susirė
mimų. 

Riaušėse ir nuo žaizdų 
po riaušių mirė arti 30 as
menų, daugiausia negrų, ir 
virš 700 sužeista. 1,300 
asmenų areštuota, iš jų 85 
nuoš. negrų, kurie yra dau
giausia jauni berniokai. 

ALIJANTAI, be persto-
jimo bombarduodami Ita
lijos salas ir pačios Itali
jos dalis, pataria Italijos 
žmonėms prašyt taikos, at
sikratant Mussolinio ir jo 
fašistiį. 

RUSŲ-JAPONU SAN-^L. SUVAŽIAVI-
TIKIAI BLOGĖJA j MO REIKALU 

Pranešimai sako kad Ja-j Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
ponų karo laivynas šiauri- metinio suvažiavimo proga, tą 
niame Pacifike pastaru lai-|pati vakarą, Liepos 4, rengia-
ku sugavo eilę Rusų laivų'ma delegatams ir svečiams va-
plaukiančių su reikmenimis kariene, Fenway Hall Hotel, 
tarp Sibiro ir Amerikos, j Euclid Ave. ir E. 107th Street, 

Tos priežasties delei, tų tame pačiame kur bus suvažia-
dviejų šalių santikiai pasi-.vimo posėdžiai. 
darė labai ]tempti. j Delegatai ir svečiai, prašomi 

I tuoj pranešti apie savo sutiki-
frAtrtrxn r i roą dalvvauti vakarienėje. VOKIEČIAI leidžia gan-j 1 

dus apie jų siūlomą bolše-1 TaiP Pat suvažiavimui svei-
vikams taiką, esą net ve- kinimus ir aukas siyskite, ar
dama pasitarimas apie; tai. "duodami: 
Tam pranešimui nepnduo- A'v&* 
dama svarbos. 6820 

/5uPe,rior
J „Av'"uc 

Cleveland 3, Qk*> 

Birželio 20, kai pasibai
gė antros paliaubos anglia
kasių unijos su kasyklų 
operatoriais, vėl buvo su
streikavę beveik vim ang
liakasiai. 

Prasidėjus naujoms ta
ryboms, John L. Lewis, an
gliakasių vadas, sutarė su 
valdžios kuro administra
torium padaryti kitas pa
liaubas iki Spalių 31 ir vėl 
įsakė maineriams gryžti i 
darbus. 

Tais streikavimais ang
liakasiai paneša milžiniš
kus nuostolius. Paveizdan, 
apskaičiuota kad tik vaka
rinėje Pennsylvanijoj 125,-
000 angliakasių panešė 15 
milijonų dolarių nuostolių 
algomis, kurių negavo per 
šių streikų dienas. Anglies 
liko neiškasta apie 10 mi
lijonų tonų. Sunaikinta 1,-
920,000 darbo • r^ienų. 

Kas kils po Spalių 37 
išsibaigs dafear-'sutartų pa
liaubų laikas, nežinia. 

Prez. Roosevelt, svarsty
damas suvaldymą streikų, 
nori įvesti militariško re
gistravimo drafto amžių 
nuo 45 iki 65. To amžiaus 
vyrai nebus imami karui, 
bet bus po karine prievole 
tarnauti šaliai. 

400 itazių prigėrė. Pra
nešimais iš Švedijos, Bir
želio 10 nuskendus Vokie
čių transporto laivui Birka 
netoli Trodheimo, Norve
gijos, prigėrė 400 nazių. 

JAPONIJOJE nelaisvėje 
mirė bent 300 Amerikos 
kareivių nuo įvairių ligų, 
del prasto prižiūrėjimo ir 
nedamaitinimo. 

Britai praneša kad nuo 
karo pradžios iki Birželio 
1, virš Anglijos numušta 
4,398 Vokiečių lėktuvai. 

Tiktai reikia įsivaizduoti 
kokia daugybė jų aplankė 
Britų salas per tą laiką. 

LENKŲ Maršalas Smig-
ly-Rydz atsirado Londone 
lv-Rydz, sakoma, vadovau
ja atkakliausi Lenkų veiki
mą prieš Vokiečius. 

Buvęs Lenkų užsienių 
ryiinisteris Beck dar tebe
sąs Rumanijoje, sanatori
joje, po namų areštu. Tie 
ponai, kaip atmename, su 
Hitleriu rengė medžiokles 
Lenkijos miškuose. Patar
lė teisinga: Neik su velniu 
riešutaut.... 

RADO ALIEJAUS. To
li šiaurėje, Alaskoje ir Ka
nadoje tyrinėtojai atrado 
aliejaus šaltinius. Tai bus 
gatavas kuras ten veikian
tiems Amerikos lėktuvams 
ir motorizuotiems padar
gams, nereiks iš pietų ga
benti ilgą kelią. 

Vokiečių lėktuvų užpuo
limai Anglijos, Gegužės m. 
užmušta 584 asmenys, ke
li šimtai sužeista. 

štai kaip Japonai pasa
koja. Tokyo radio skelbia 
kaip "vargšai, vergai Ame
rikos darbininkai sunkiai 
dirba, ir kasdien po 11,000 
asmenų užmušama ir su
žeidžiama S. V. karo indus
trijose, pasekmėje sabota
žų ir betvarkių. Nuo karo 
pradžios, tas pranešimas 
skelbia, jau užmušta arba 
sužeista 3,900,000 Ameri
kos dirbtuvėse. 

Detroit. — Ford Motor 
Co. dviejose dirbtuvėse bu
vo darbų užvaizdos, apie 
1500, del paleidimo iš dar
bo apie 60 jų kamarotų. 

Atsargai, tose dirbtuvė
se buvo pastatyta kariuo
menės daliniai, kad nekil
tų kokių riaušių, nes kaip 
tik šiuo laiku atsibuvo di
delės muštynės Detroite 
baltų žmonių su juodžiais. 

Padarė Jury Vandenį Galimu Gerti 

Italijoje, į karo dirbtu
ves suvaryta du milijonai 
moterų tarp 18 ir 24 metų 
amžiaus, taipgi kelis šim
tai tūkstančių vyrų tarp 18 
ir 36 metų amžiaus. Tai 
esą paskutinės desperatiš
kos pastangos atsilaikyti 
prieš grąsiantį alijantų įsi
veržimą Italijon. 

Turkijoje, Birželio 20 iš
tikusiame žemės drebėjime 
žuvf^ apie 1,300 žmonių. jma armijos reikalams. 

Darbininkų skaičius dir
bančių šalies industrijose 
Balandžio mėnesį pasiekė 
aukščiausio laipsnio — vi
so dirbo 60,900,000. 

Balandžio mėnesį į dar
bus paimta 1,300,000 dar
bininkų, vyrų ir moterų. Iš 
jų 900,000 nuėjo dirbti uke-
se. 

S.V. Karo Departmentas 
paliuosuos nuo Liepos vi
durio 204 viešbučius iš pa
imtų 434 įvairiose šalies 
dalyse, kūne buvo naudoja-

Didžiausia nelaimė sudužusių laivų jūreiviams iki šiolei bu
vo ta kad būdamivvandenyje — didžiausiuose plotuose vandens 
— neturėjo ką gerti, jeigu valtelėse ar šiaip ant kokiu padarų 
galėjot išsilaikyti ant vandens. Bet ta bėda prašalinta, šiame 
vaizde parodoma Suv. Valstijų Karo Laivyno Leitenantas Clare 
R. Spealman (kairėje), kuris išrado paprastą budą pavertimui 
suraus jurų vandens j geriamą vandenį, kas trunka tik kelias 

Per Gegužės mėnesį S. 
V. dirbtuvėse padirbdinta 
rekordinis skaičius 7201 
visokio didumo kariškų or
laivių. Birželio mėnesį sa
ko tas skaičius bus dar 
perviršytas. 

Amerikos lėktuvai tikrai 
debesimis pradės užpulti 
priešų šalis. Japonija su
lauks to ką dabar nors tilė 
dalinai pajuto ant savi 

nainutas. Vaizde parodoma jį sveikina Capt. William L. Maun. kailio y<j&ieči&i ic ĮfcalaL 
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Prteš savaitę laiko, j Pitts- j 
burghą gabenta 10,000 buše-
lių bulvių (apie 600,000 svaru) 
iš pietinių valstijų. Bet didu
ma tų bulvių kelyje gabenamos 
sugedo ir turėjo buti išmes
tos. Sugedimo priežastis sa
ko buvus ta kad bulvių gabe
nimo vagonams neduota gana 
ledo prilaikymui šaltos tempi 
raturos, ledas stengiamasi lai
kyti pietinėse valstijose šaldy
mui kareiviams laikomo ihais-
to. 

13 METŲ VAIKAS SUBA
DĖ KITĄ VAIKĄ' 

Glassporte, suimtas 13 metų 
vaikas, Julius Lutkus, nuo 712 
Indiana ave., kuris prisipažino 
peiliu subadęs 2 metų vaikutį, 
Bernardą Pacevičiuką. Sužei
stasis rastas prie kaimynų dar
žo vaitojantis nuo žaizdų ir 
silpnas nuo kraujo netekimo, 
nugabentas j McKeesport ligo
ninę. 

Julius Lutkus pasakojo po
licijai jis užnešęs tą vaikuti į 
kalną ant pečių užsijodinęs, 
tada vaikutis metęs j jį akme
niu, kas jį taip įširdinę jog jis 
nubėgęs į vietą kur turėjo pa
sislėpęs peili ir užpuolęs vai
kuti ėmė badyti, voliodamas jį 
ant žemės. • 

Vel Streikavo 

Pacifiko karo laivyno vy
riausias komandierius Admi
rolas Chester W. Nimitz, liuos-
laikio praleidimui žaidžia pad-
kavų mėtymą su jureiviu sig
nalininku. 

PHILADELPHIA 

v *9 

Vakarinėje Pennsylvanijoje 
vėl sustreikavo apie 125,000 
minkštos anglies kasėjų, išsi
baigus ,4inijos nustatytam pa
liaubų Mitui Birželio J20. Tai 
jau 4-tlL kartas kaip anglia
kasiai streikuoja. Jie atsisa
ko dirbti del to kad visose pa
stangose unijos vadų su kasy
klų operatoriai? neprieinama 
susitarimo ir nepasirašoma 
naujo kontrakto. Be kontrak
to maineriai sako nenori dirb
ti. 

Visi neša milžiniškus nuos
tolius, karo dariai trukdomi, 
bet kasyklų operatoriai nesu
tinka priimti unijos reikalavi
mo mokėti po $2 dienai dau
giau. Darbininkai nesiskaito 
ir su valdžia, kuri reikalau.i-
dirbti. 

SVARBUS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, Birželio 6, nuo 
3 vai. po pietų, 862 N. 12 gat., 
Įvyko skaitlingas Lithuanian 
.American Republican League 
of Philadelphia mėnesinis su
sirinkimas. Pirmininkavo P. J. 
Satinskis. 

Kai organizacija didėja ir 
stiprėja atsiranda ir naujo vei
kimo. Apsvarsčius organiza
cijos bėgančius reikalus, buvo 
plačiai kalbama apie išgavimą 
paskelbimo "Lietuvos Respub
likos Dienos" Pennsvlvanijos 
valstijoje. Tai yra Vasario 16 
dienos, kaip jau švenčiama 
Maryland valstijoje. Susirin
kimas vienbalsiai tam pritarg. 

Prie to dar buvo kalbama 
apie statymą Lietuviško pa
minklo Philadelphijos didelia
me Fairmount parke. Tais rei
kalais susižinoti ir susitarti su. 
kitomis' grupėmis ir įstaigomis 
tapo pradžiai išrinkta komisi
ja: K. žemaitis, P. Bukenis, 
P. Satinskis, F. Pūkas ir G. 
Reins. 

Sekantis šios Lygos susirin
kimas įvyks sekmadienį, Lie-
pos-July 18, 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Republikonų Susivie
nijimo Klubo name, 1218 Wal
lace St. Visi Lietuviai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti ir 
svarstyti svarbius reikalus. 

. . F. Pūkas. 

BALTIMORE ftD. 
APSIGYVENO FLdMftoJE 
Poni Elzbieta Lietuvninkiė-

nė apsigyvena Orlando, Flori
doje. Lietuvninkai yra geri 
Dirvos skaitytojai ir nori kad 
Dirva lankytų jų namą ir Flo
ridoje, kur p. Lietuvninkienė 
turės daugiau liuosesnio laiko 
skaityti. Jos vyras nupirko 
jai namą su sodu prie gražaus 
vandenyno. Pats p. Loetuv-
ninkas pasilieka Baltimorėje, 
nes turi pasekmingą biznį. 

Abudu jie yra geri Lietu
viai, myli savo tautą ir remia 
musų kulturinius darbus. Su 
motina Floridoje gyvens ir jų 
duktė Frances. 

Marijona JtarkSaitijj;., veikli 
Dainos Choro narė ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Baltimorės 
skyriaus nauja narė, nusipir
ko namą su p-le Tillie Wif-
lind. Linkėtina joms laimin
gai gyventi naujoje gyvenimo 
vietoje. 

GERAI PAlrfko. L VS. 
4-tas skyrius Birželio 12 tu
rėjo "Dollar Party", žmonių 
dalyvavo gražių, ir atliko ne
maža pelno. 

LVS. skyriaus rėguliaris mė
nesinis susirinkimas bus lai
komas antradienį, Birželio 29. 
Bus apkalbama siuntimas de
legatų į LVS metinį suvažia
vimą Clevelande. Rep. 

ftįėftfe nė t*s 
* kas Lietuvis 

o 

KANADOJ TVARKO 
DARBININKUS 

Kanadoje valdžia i^U.-ido pa
tvarkymą kad galės sulyg rei
kalo perkeldinėti darbininkus 
iš vienų darbų į kitus, kur la
biau reikalingi ir kurie darbai 
butinesni už kitus, kad tokiu 
budu apeiti trukumą darbinin
kų karo industrijose ir u koše. 

~D Y K V I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kui.o  skausmus;  jei sąnariai 
jauslus; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti ROSSE Tabs be 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per viri dvidešimts metu, gavimui 
greito paliuosavimo skausnu; Reumatizmo. 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojote  ROS^F. Tabs,  

prašom jus  BANDYT juos  iš l-andvkit  mu-
BU kaštais. Pasiųsime jun-.s pilno dydžio 
pakel į—sunaudokit  24 tabletes  DYKAI .  Jei  
neduos preito paliuosavimo nuo skausmo ir 
| IĮS busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudoUj 
dalį, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pi
nigu, t ik  savt .  \ : iHą ir  adresą j-

ROSSE Products Co. Dept. X4 
2708 VV. Farwell Ave- Chicago. LIL 

^ * Skaityk Amerikp* 

I 'Lietuvių Naujienas' 
f .Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

/ Jtfetams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

901 N. 6 St. Philadelphia, Pa. 

I DAYTON,OHIO I v ' J 

APVOGĖ. į musų tautiečio 
J ustina Sakalo Dry Cleaning 

; įstaigą Birželio 11 naktį buvo 
įsibriovę vagiliai, išnešė spin-
tą, kurioje buvo sudėta karo 

! bonai $3,100 vertės, $160 pi-
; nigais ir visoki svarbus doku-
; mentai. Vėliau ta spinta at-
: rasta atplėšta ir įmesta prūde. 
Du vyrai nužiurėti kaltininkais 
toje vagystėje areštuoti. 

Kažin kas iš Springfield, O., 
atsiuntė Daytono šerifui dalį 
pavogtų bonų, $2,475 vertės, 
bet p. Sakalo dokumentai iš-

; mėtyti ir vandenyje sumirkę. 
Nežiūrint kad yra apvogtas 

ir panešęs nuostolius, p. Saka
las patriotizme nėra palaužtas, 
štai Amerikos Vėliavos Dieno
je jis vėl pirko Karo Boną už 
$1,000. 

GRADUACIJA. Kiser High 
mokykloje š\'met užbaigė mo
kslą 134 studentai abiejų ly
čių. Birželio 19 įvyko gradua-
cijos ceremonijos N. C. R. sa
lėje, mokiniams išdalinta di] 
lomai. Tame skaičiuje randi* 
si šešios Lietuvaitės ir du Lie
tuviai : D. Adomaitė, A. Moi 
kaitė, L. Naginaitė, S. Berbi-
laitė, J. Cricaitė, E. Zubrickai 
tė, J. Petkus ir M. Petkus, ši.-
yra pusbroliai. D. Rep. 

UŽSISAKYKIT KNYGĄ 
"TIMELESS LITHUANIA" 

Patartina ir Akrono Lietu
viams užsisakyti ir paremti 
knygą "Timeless Lithuania", 
leidžiamą Angliškoje kalboje, 
gynimui Lietuvos laisvės rei
kalo. ši knyga aprašo Lietu
vos istoriją, Lietuvos nepri
klausomybės t laikus ir po to 
kaimynų priešų užsimojimus 
Lietuvą parblokšti: Lenkų ul
timatumas, Klaipėdos atplėši-
mas, bolševikų garnizonų pa
statymas Lietuvoje, ir Sovie
tų raudonosios armijos galuti
na okupacija Lietuvos. 

Knygą parašė buvęs Ameri
kos ministeris Lietuvai Dr. 
Norem, kuris viską matė ir pa
tyrė. Ta knyga bus išdalinta 
šios šalies valdžios nariams, 
visų šalių diplomatams, Ame
rikos žymių laikraščių redak
toriams, miestų knygynams ir 
kitiems žymiems žmonėms ku
rie galės tarti gerą žodį už 
Lietuvą. 

Kas atjaučiate Lietuvos pa
dėjimą, kas trokštat Lietuvai 
nepriklausomybės ir savo bro
liams Lietuvoje laisvės ir ge
rovės užsisakykit tą knygą da
bar. Kurie paskubės pasiųsti 
savo auką tų vardai tilps kny
goje kaipo rėmėjo. Knygą ga
lės paskaityti jusų sunus, duk
tė, arba galėsit padovanoti žy
mesniam Amerikonui draugui. 

Šią knygą remia visi, darbi
ninkai, profesionalai, kunigai 
ir organizacijos. Aukas siųs
kit: LVS Centras, 6820 Supe
rior ave., Cleveland 3, Ohio. 

Juozo ir Marės Sebestinų 
sunus išėjo kariuomenėn. 

Kadangi Birželio 24 išpuola 
Joninės, o 29 d. Petrc-Fovilo, 
šiucini sveikinu visus Dirvos 
skaitytojus jų vardo dienose. 

Kalnas. 

Gavau sekančio turinio laiš
kelį nuo vieno Dirvos skaity
tojo: 

"Gerbiamas K6re3f>oftdehte: 
"Skaitau tavo koresponden

cijas Dirvoje ir turiu pasaky
ti kad tu geras koresponden
tas, bet man vienas nepatinka 
kad tu Rusus žemini, vadin
damas juos burliokais, Azija
tais ir kitaip. O man rodos 
kad Rusai tokie pat žmonės 
kaip ir Lietuviai, todėl Lietu
viai su Rusais gali sugyventi 
gražiuoju. žiūrėk, mes čia 
Amerikoje net su juodaisiais 
sugvvenam ir jei ne kukluk-
sai tai jokio ergelio nebūtų 
tarp juodųjų ir baltųjų. Tai 
dėka Amerikos prezidentui A. 
Linkolnui už sulyginimą rasių 
ir tautų Amerikoje. , 

"Broli, skelbk vienybę. 
"Su pagarba 

Internacionalistas." 

Kadangi laiškelio rašė jas ne
padavė savo pavardės nei ant
rašo todėl aš bandysiu nors 
trumpai atsakyti per Dirvą. 

Trumpai sakant, Rusas nė
ra tas pats kas Lietuvis. Is
torikų sprendimu Europos tau
tos yra kilusios iš giminių 
kaip Anglo-Saksai, Romėnai, 
Lietuviai, Slavai ir kitų. Sla
vai laikomi žemiausi rasė iš vi
sų Europos tautų giminių. Gi 
Rusai iš Slavų paėmus stovi 
žemiau už tokius Čekus, Len
kus, Serbus ir kitus, todėl kad 
Rusų tauta prieš šimtus metų 
buvo maža, tokia kaip ir Lie
tuva, bet ji užkariavo Toto
rius, Mongolus, Kirgizus ir ki
tas Azijos žemos kulturos tau
tas ir su jomis susimaišė, taip 
kad dabar ir išvaizda Ruso di
dumoje Mongoliška. Rusai iš 
visų atžvilgių stovi daug že
miau už Lietuvius, todėl Lietu
viai ir nenori Rusų, nes Rusai 
Lietuviams nieko negali duoti 
apart blogų Azijatiškų papro
čių, kurių Rusai valdydami 
Lietuvius per 125 metus daug 
yra Lietuvoje palikę. 

Čia broliui Internacionalistui 
kaipo pavyzdi paduosiu Anglo-
Saksą ir Rusą, kuriuos mes 
Amerikoje pažystame, ir koks 
didelis yra skirtumas tarp tų 
dviejų žmonių, žiūrėk, jeigu 
karčiamoje tenka susipykti tai 
Anglas norėdamas kumščiu ar
gumentą išspręsti savo oponen
tą iššaukia laukan ir paliepia 
nusiimti akinius (jei tas dėvi 
juos). O gi Rusas tokiame at
sitikime griebia kas po ranka 
papuola ir smogia oponentui į 
galvą viduje. Reiškia, Ang
las gali savo užsidegimą su
valdyti, o Rusas ne. 

Pas Rusus galima priskaity-
ti šimtus tokių blogų papro
čių, kurių jie paliko daug ir 
pas Lietuvius. Muštynės, ar-
kliavagystė, ir kiti, ko pas Lie
tuvius iki Rusų atėjimo nebu
vo. 

Dar caro laikais Rusai už
griebę Lietuvą, įžiūrėjo kid 
Lietuviai aukštesnės kulturos 
ir juos nutautinti nebus leng
va, todėl Rusai griebėsi Lietu
voje kulturos naikinimo: užda-

iė Vilniaus Universitetą, bib
lioteką išvežė į Maskvą, už
draudė Spaudą ir per 40 metų 
Lietuvoje neleido spausdinto 
Lietuviško žodžio. Bet Lietu
viai vištiek išlaikė š&vo tauti-* 
nę gyvybę. 

Prieš tris metus, debar, vel 
Rusai buvo užgriebę Lietuvą, 
ir pasirodė kad Rusiški bolše
vikai turi Lietuvoje tokius pat 
siekius kaip ir caristiniai Ru
sai: pirmoje vietoje griebėsi 
naikinimo Lietuviškos kultu
ros: deginti knygas, mokyto
jus, daktarus, agronomus, ku
nigus ir visus šviesesnius Lie
tuvius suėmė, grūdo į Sibirą, 
sunaikinti juos. 

Taigi, broli Internacionalis
te, Rusai apart blogo, Lietu
viams nieko gero nėra davę ir 
nieko gero nežada. Pagalios 
jie nieko gero ir neturi ką Lie
tuviams galėtų duoti. Nors 
saulė teka rytuose, bet kultu
ros saulė Lietuvai šviečia iš 
vakarų. Mokslas, menas už
gimė vakarų Europoje: Pran
cūzijoje, Holandijoje, Anglijo
je ir kituose kraštuose ir per 
tuos kraštus pasiekė Lietuvą. 

Kokie Rusai nebūtų, mes 
juos paliekame ramybėje, lai 
tik jie mus palieka, bet turi
me vienu balsu pareikšti kad 
mes Lietuviai nenorime Rusiš
kos Azijatiškos kulturos, ir jei 
mano valia butų aš tarp Lie
tuvos ir Rusijos pastatyčiau 
Kinišką sieną, apsaugojimui 
nuo Rusų to ką turime gero. 

Kulturingi žmonės, ypatin
gai Lietuvoje po pereito karo, 
rūpinosi pagerinimu gyvulių 
veislių. Buvo įsteigta žirgy
nai išlaikymui Lietuvos geros 
veislės "žemaitukų" ir .Ardė
nų; buvo įgyvendinta Angliški 
yorkširai, Holandiškos karvės 
ir tt. Taigi, jei geros veislės 
gyvuliai yra naudingesni ir jei 
mes rūpinamės gyvuliais tai 
kaipgi nesirūpinti savo kaipo 
žmogaus veislės pagerinimu ar 
geros išlaikymu ? 

Kiti Rusų kaimynai Suomiai 
pareiškimui savo neapykantos 
Rusams yra pasakę, jie verčiau 
matytų savo tėvynę Suomiją 
nugrimzdusią į skradžias, ne
gu Rusams vergauti. Lietu
vis jei to ir nesako bet many
te mano apie Rusą ne kitaip 
kaip ir Sucmis. 

Manau kad brolis Internacio
nalistas iš šio mano rašinio su
pras kodėl aš apie Rusiją ir 
Rusus manau taip, o ne kitaip. 

D. Reporteris. 

NflftĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žiHitiis &pie tHirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

TO,400 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

Japonu Iškastos Lindynes Attu Saloje 

•NORTH CAROLINA vals
tija užima pirmą vietą šioje 
šalyje saldžiųjų bulvių augi
nime. 

Japonu iškastos lindynėm reikmenų sudėjimui Attu saloje. 
Amerikiečiai nugalėję ir išviję juos, atsargiai apžiūrinėja ras
tus Japonų medikališ'kus daly kuls vifenoje tokioje diuoheje->urve.-

Riaušės su Negrais ir 
Žudynė Detroite 

Birželio 20, Detroite įvyko 
didelės riaušės tarp baltų ir 
negrų žmonių. Juodžiai pradė
jo užpuldinėti baltus žmones. 
Pradžia buvo Belle Island Par
ke. Juodukai pradėjo stumdyt 
baltas moteris, paskui* užpuolė 
kareivį ir jo merginą pareinant 
iš parko. 

Pirmos dienos susirėmimuo
se du negrai tapo nušauti ir 
du policininkai sužeisti. Juo
dis atėmęs iš policininko re
volverį ėmė šaudyt į visus. 

Trečias juodukas nušaut ?s 
kada juodžiai pradėjo mėtyti 

j plytomis ir akmenais į prava
žiuojančius automobilius. 

Vėliau prasidėjo visoje jtl©-
džių gyvenamoje miesto daly
je riaušės: pradėta daužyti 
krautuvių langai, pravažiuojan
čiuose automobiliuose užpulta 
baltieji žmonės. 

Išdaužytais langais krautu
vėse papildyta apiplėšimų. 

Pašaukta apie tūkstantis po
licijos riaušėms malšinti, bet 
jie nieko negalėjo padaryti. 

Pašaukta Į riaušių vietą ba-
talijonas militariškos policijos 
ir "padaryta šiokia-tokia tvarka. 

Tačiau riaušės tęsėsi ir to
liau. Daeita iki to kad guber
natorius, o vėliau ir Preziden
tas Roosevelt išleido prokla
macijas visiems piliečiams pri
silaikyti savo namuose ir lai-

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais mirusių skaičius veda
mų šiame skyriuje DirVoje pa
siekė jau 10,400, nuo Vasario 
mėnesio, 1937 metų. 

ČYPAS Antanas, 50 m., mirė 
Birželio 14, Chardon, Ohio. 
(Rokiškio aps., P'anemunėlio 
p., Panemunio k.). Ameri
koj išgyveno 32 metus. 

BERNOTIENĖ Ona, 47 metų, 
mirė Birž. 8r Cleveland, O. 

GUSTAITIS^ J., mirė Geg. 29, 
Baltimore,* Md. 

MAROZAS Julius, seiio amž., 
mirė Birž. 1, Chicago j. (Pa
nevėžio ap., Ramygalos p.). 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

PETRAVIČIENĖ Elena, ' pus
amžė, mirė Geg. 31, Chica
go j. Gimus Shenandoah, Pa. 

NAVICKIENĖ Kostancija, se
nyvo amžiaus, mirė Birž. m. 
Chicagoj. (Vilkaviškio aps., 
Gižų p., Rudos k.). 

BALČIUS Petras, mirė Greg. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

ČE BULIS Juozas, mirė Geg. 
m., Girardville, Pa. Ameri
koj išgyveno 48 metus. 

PALECKIS Juozas, mirė Gteg. 
mėn., Girardville, Pa. 

MATULIS Elmer, 29 m., mirė 
Geg. m., Minersville, Pa. 

PETRUŠIONIS Vincas, mirė 
Geg. m., Cressona, Pa. 

MISLIUNIENĖ Liudvika, 73 
m., mirė Geg. m., Rockford, 
111. 

JASULAITIS Petras, 59 meti}, 
mirė Geg. 25, Hanover, Pa. 

LUKOŠEVIČIUS Antanas, mi
rė Geg. 19, Wilkes-Barre, 
Pa. 

STRAIGIS Petras, mirė Geg. 
21, Kingston, Pa. 

LAUKAITIS Motiejus, tnirė 
Geg. mėn., Hastings, Pa. 

ŠEŠKAITIENĖ Marė, mirė Ge
gužės 10, Plains, Pa. 

PALANKIENĖ Marcelė, mirė 
Geg. 19, Pittston, Pa. 

GIEGžNIENĖ Petronėlė, 67 
m., mirė Geg. 13, Scranton, 
Pa. (Suvalkų g., Būdviečių 
kaimo.). 

MISEVIČIUI® Ona, miU Ge
gužės 29, Luzerne, Pa. 

BALANDA Antanas, mirė Ge
gužės 20, Waterbury, Conn. 

kytis ramiai. Pasiųsta fede-
ralė kariuomenė riaušininkams 
išvaikyti ir prilaikyti tvarką. 

Išviso užmušta ir nuo sužei
dimų mirė apie 25 asmneys, iš 
jų 20 negrų. Sužeista apie 700 
žmonių, juodų ir baltų. 

šimtai riaušininkų suimta ir 
uždaryta kalėjime. V. M. 

DETjTiA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laismiota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

KRIKŠČIŪNAS Petras, 56 m., 
ftiirė Geg. 19, Washington 
Depot, Conn. (Radviliškio p. 
Liaudiškių k.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

GRABLIAUSKAS Jonas, 57 
m., mirS Birž. 5, Nanticoke, 
Pa. 

BEKAMPIENĖ Marė, miri 5 
Birželio, Luzerne, Pa. 

GRIGALIENĖ M., mire Geg. 
3, Lee Park, Pa. 

DUINAUSKAS Jonas, mirė Ge
gužės 4, Gilberton, Pa. 

MIKUTAVIČIENĖ Marė (Ki-
jįpartaite), pusamžė, mirė 7 
Birželio, Chicagoj. (Raseinių 
ap., Šilalės p., Vaišnorių k.). 

KAMARAUSKAS Antanas, 54 
m., mirė Geg. 4, Gary, Ind. 
(Rokiškio ap., Čedasų vai.). 

SLEŽEVIČIUS Kazys, 75 m., 
mirė Birž. 7, South Boston, 
Mass. (Kauno miesto). 

ENGLE Marė (Kukučioniutė), 
mirė Birž. m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

BILIENĖ Petronėlė (Andriu-
laičiutė), 51 m., mirė Birž. 
6, Chicagoj. Amerikoje iš
gyveno 43 metus. 

KAŠETIENĖ M., mirė Geg. 30, 
Elizabeth, N. J. 

VALATKA Antanas, mirė Ge
gužės 26, Worcester, Mass. 
(Vilniaus r., Jezno p., Me-
duikonių k.). Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

MIKALAUSKAITĖ Anelė, 18 
m., mirė Geg. 22, Worces-

^ ter, Mass. 
KINčIUS Juozas, 71 m., mire 

Geg. 28, Mattapan, Mass. 
KOTIENĖ Ona (šlevičiutė), 

45 m., mirė Birž. 1, So. Bos
ton, Mass. 

MAZURKEVIČIENĖ Katrina, 
mirė Birž. 2, Duryea, Pa. 

SYDAUGA Juozas, 51 m., mi
rė Kovo 26, E. Chicago, Ind. 
(Pašvintinio par.). 

VIAKTERIS Martinas, 70 m., 
mirė Geg. 7, Plymouth, Fte. 
(Seinų ap.). 

KAMARAUSKIENĖ Ona, mi
rė Geg. 10, Brooklyn, N. Y. 

$ 

Duok žmogui Šviesą — jis pati 
atras sau kelią — kas platina 
OirviĮ — tas platina apšvietę. 

JAUT! BLOGAI? 
VISIŠKAI I»AI.EX(;YINSiTK SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
£ Kuomet kankinatės vidurii) užkietėjimu— 
žarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
hudu—kramtykite FEEN-A-M1NT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AM1NT. Tik pakramtykite FEEN-A-
M1NT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rylą tna-
i onus palengvinimas jums pagelbės vėl jau-
stis puikiai. 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bidg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami 'filgiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-inaurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitfis į mane telefonu arba asmemikni. 

m 111111; 111 i i n!! ni j!! 111 n 111 n ?i n 11119111 i 11111111111 i 111 i 111111111111111! 111119! s i; 11111 m 111 rr. 
| Naujoje Vietoje 

Į Nikodemas A. Wilkelis 
S Laisnuojtas Laidotuvių Direktorius 
| !R BALZAMUOTOJ AS 

= Šermenims kambarius duodamo vartoti^nem^amai 
= Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHEiiiiHiiiiiiiiiHiiuiiiuiiHiiiiiitiiimiifiuiiiiiiiuiiiiiiiiuifck! 
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* Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — ' r Jį T^\\ 
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Lenkija ir Lietuva 
Lietuvos Džentelmeniškumas Lenkijos Atžvilgiu 

Jai Sugniužus; Vilnius — Lenku Brutalia Jiega 
Pagrobtas, Lietuvių Taikiu Keliu Susigrąžin
tas. Lenkai Nelinkę Atitaisyti Praeities Skriau
dų. Istorinis Simpsono Įspėjimas. Ar Pavirs 
pp. Jurgėla, Pakštas, Grimus Lenkiškomis 
"Bimbomis"? Del Vilniaus Lietuviai Turi 
Buti Tvirti kaip Uola. 

III 
Nežiūrint praeities ir nau

jųjų skriaudų, Lietuva ne žo
džiais bet darbais įrodė savo 
džentelmeniškumą L e n k i j os 
linkui. Kai prasidėjus šiam 
karui, Vokiečiai primygtinai 
siūlė Lietuviams virsti jų są
jungininkais ir smogti Len
kams į nugarą — štai jums. 
Lietuviai, puiki proga atsiim
ti Vilnius — Lietuviai atsisa
kė tatai padaryti, nurodydami 
kad jie šiame kare laikysis sa
vo paskelbto neutralumo. 

Už Lietuvių persekiojimą 
Vilniaus krašte, už jų kalini-

'mą, baisioje Berezoje - Kartus-
koje Lietuviai Lenkams atsa
kė kelių dešimčių tūkstančių 
Lenkų pabėgėlių širdingu pri
glaudimu ir gražiu internuotos 
Lenkų kariuomenės traktavi
mu. Naujoje Lietuvoje tebe
gyvavo dar senųjų Lietuvos 
karžygių paskelbtas principas: 
"Lietuvis nemuša sukniubusio 
priešo". 

Ta proga negaliu iškęsti ne
išreiškęs pasipiktinimo p. K. 
Jurgėlos posakiu kad, girdi, 
Lietuviai "rėme Lenkų valdžia 
nepatenkintus pabėgėlius ir 
netgi vienu atžvilgiu pamėg-
ždžiojo Želigovskio veiksmą"; 
Lenkai gi, anot Jurgėlos, pasi
elgė taip kaip jokia kita vals
tybė nebūtų pasielgus — juk 
jie galėję lengvai ginklu užim
ti Lietuvą. Norėčiau ta pro
ga pastebėti kad tie "Lenkų 
valdžia nepatenkinti pabėgė
liai" buvo Vilniaus krašto Lie-
tuviai-mokytojai, Lenkų admi
nistracijos persekiojami už 
vaikučių mokymą Lietuviškai, 
ir šiaip įvairų s Vilniečiai vei
kėjai, Lenkų engiami ne už 
kokį nusikaltimą, bet už jų 
meilę ir pasiaukojimą savo tė
vynei Lietuvai. 

Gi sulyginimas Vilniaus . at
siėmimo sutartimi su SSSR 
su Želigovskio Vilniaus užgro
bimu tėra nekritiškas Lenkų 
tauškalų priėmimas bei didžiau
sias dvasios menkystės ir ver
giškumo pasireiškimas. Želi
govskis užgrobė Lietuvos teri
toriją jiega, sulaužydamas 
tarptautinę sutartį (Suvalkų), 
o Lietuviai taikiu keliu atsi-
ėmė savo sostinę, atsiėmė tai 
kas iš jų buvo brutališkai iš
plėšta, ko Lietuviai niekuomet 
nebuvo atsisakę, nei kas nie
kuomet jokios valstybės Len
kams nebuvo pripažinta (Am
basadorių konferencijos nuta
rimas, kaip Tarptautinio Tei
singumo Tribunolo Hagoje bu
vo įsakmiai nurodyta, ne tik 
nera jokis tarptautinis įsipar
eigojimas, bet net sudaro tei
singumui priešingą aktą). 

Kas del Jurgėlos nuomonės 
(arba, tiksliau, nekritiško Len
kų argumentacijos perdavimo) 
kad Lenkai, girdi, galėjo ginčą 
su Lietuva lengvai užbaigti 
ginklu, tai šitai greičiau didy
bės liga sergančių Lenkų fan
tazija negu realus dalykas. 

1920 metais Lietuvą nuo 
Lenkų smurt6 išgelbėjo Gene
rolo Žukausko suduotas želi-

• govskiui smūgis ties širvintais 
ir Giedraičiais, o ne Lenkų ge
ra valia. Jei jie vėlesniais lai
kais butų mėginę ginčą sprę
sti ginklu, galimas dalykas 
kad Lenkų valstybė jau daug 
anksčiau butų susilaukus savo 
1939 metų likimo. Ir tik tai, 
o ne kas kita, Lenkus ir sulai* 

kė nuo naujo smurto prieš Lie
tuvą. Tiek apie tai. 

AR LENKAI PASIKEITĖ? 

Po to kai Lenkija taip nu
kentėjo nuo Vokiečių ir bolše 
vikų ir kai patyrė tiek užuo
jautos iš Lietuvių pusės, buvo 
geras momentas santikiams su 
Lietuva išnaujo peržiūrėti, pra
eities klaidoms atitaisyti. Len
kai galėjo pasakyti: "Lietu
viai, daug skriaudos mes jums 
praeityje esame padarę, daug 
kur pakenkę; dabar matome 
kad klydome, ir savo klaidų 
gailimės; kad įtikėtumėte jog 
mes šį kartą esame nuoširdus, 
atsisakome nuo bent kuriu pre
tenzijų i Vilniaus kraštą ir pri-
pažystame jums sienas tokias 
kokios jums pripažintos 1920 
metų sutartimi su SSSR", ši
toks ar panašus Lenkų žygis 
tikrai butų galėjęs atitaisyti 
Lenkų reputaciją ne tik Lie
tuvių bet ir viso pasaulio aky
se. Kiekvienas butų pasakęs: 
nors ir pavėluotai, bet vis dėl
to Lenkai pasimokė iš istori
jos, atsisakė nuo didybės ma
nijos pagrystos agresijos ir 
nuėjo realiu keliu. Bet šito 
Lenkai nepadarė, o dar parei
škė kad Vilniaus gryžimo Lie
tuvai negali pripažinti teisėtu. 

Kita proga Lenkams pasiro
dyti žmonėmis buvo kai Vokie
tija pradėjo karą su SSSR. 
Tuo metu Lenkija buvo ver
čiama užmegsti santikius su 
buvusiais Vokiečių sąjunginin
kais bolševikais. Lenkai galė
jo pasakyti: "Santikius mes 
užmegsti galime, bet tik po to 
kai bolševikai mums pripažins 
mūsų buvusias sienas ir atsi
sakys nuo Pabaltijo valstybių, 
nes Pabaltijo valstybių nepri
klausomybė savu ruožu yra 
Lenkijos saugumo garantija". 

Tačiau Lenkai ir šito nepa
darė, o nuėjo negarbingo pa
taikavimo sovietams keliu. Tie
sa, realieji Lenkijos politikai 
kaip Zaleskis ir kai kurie kiti, 
protestuodami prieš savo kole
gų Lenkijos vyriausybės-in-
exile narių nusistatymą suda
ryti su sovietais draugingumo 
sutartį, išstojo iš kabineto. 
Bet tatai tebuvo mažumos nuo
monė, o diduma nuėjo ten kur 
vėjas tuo metu putė, pasirašy
dami žeminančią sutartį su 
tais kurie Lenkijos agonijos 
metu dar smogė peiliu į nuga
rą ir išžudė bei nukankino bent 
keliasdešimts tūkstančių Len
kijos inteligentijos. 

Kas gi išeina? Lenkai, pa
ties p. Jurgėlos žodžiais, bol
ševikus laiko savo priešais, o 
užuot tatai užakcentavę, kai 
proga yra, pasirodo žmonėmis 
be garbės ir be ambicijos, ir, 
vizgendami uodegomis, su sa
vo žudikais pasirašo net drau
gingumo sutartį. Lenkai su
tinka kad Pabaltijo valstybių, 
ypač Lietuvos, nepriklausomy
bė yra ir jų saugumo garanti
ja, bet vėl) kai turi progos už 
Pabaltijo valstybes užsistoti— 
jie juk patys save laiko vienu 
svariausių United Nations na
rių — nei žodžio pratarti ne
įstengia. Vietoje to Lenkijos 
premjeras Sikorskis kokio ten 
minėjimo metu isteriškai su
šunka kad, girdi, narsioji Len
kų kariuomenė greta kitų vie
tų, žygiuosianti ir į Vilnių. 

Yisa tai turint galvoje, Įr 

Knyga Timeless Lithuania' Baigiama Spausdinti 
kyla. Mausimas: kurių galų 
mums bendradarbiauti su Len
kais? Iš istorijos jie nepasi
mokė, vis tebesapnuoja apie 
savo iš svetimų žemių sulipdy
tą "mocarstvo", o apie Vil
niaus pripažinimą Lietuvai tai 
ir kalbos buti negali. 

Iš kur gi p. Jurgėla ištraukė 
kad "po karo Vilniaus klausi
mas taikiu budu neabejotinai 
bus išspręstas Lietuvos nau
dai" ir kad, girdi, tiek Lenkai, 
tiek Rusai turi gerbti sutarčių 
šventumą ? šitoks pasakymas 
tai arba apsimetimas neišma
nėliu, arba jau tikrai neribo
tai* naivumas. Tiek Lenkai, 
tiek bolševikai yra sulaužę su
tartis su Lietuva, tai kaip gi 
tikėtis kad ateityje jau jie bus 
kitokiais ? 

Kai 1920 metais Lenkai pa
grobė iš Lietuvos Vilniaus sri
tį, visas klausimas netrukus at
sidūrė Tautų Sąjungoje. Ben
droji opinija buvo Lietuvai pa
lanki, o tuometinis Tautų Są
jungos pirmininkas pareikala
vo kad Lenkai neatidėliodami 
išsikraustytų iš Vilniaus. Len
kai apsimetė nekaltais avinė
liais ir atsakė kad Želigovskis 
sukilęs prieš teisėtą valdžią ir 
savo iniciatyva užėmęs Vilnių. 
Bet tai buvo tik laikinis atsi-
kalbėjimas, ir tokiu keliu il
gesnį laiką Tautų Sąjunga ne
būtų davusis mulkinama. Kiek 
anksčiau ar kiek vėliau Vilnius 

LVS METINIS SUVAŽIAVI-
MAS 

L. V. S. PIRMININKO KVIETIMAS 

vistiek butų buvęs grąžintas 
Lietuvai. Todėl Lenkai tuojau 
ėmė suktis apie tuometinę Lie
tuvos valdžią (katalikų ir val
stiečių liaudininkų koaliciją) 
ir kalbino ją atsisakyti nuo 
Vilniaus klausimo sprendimo 
paskirai, o kalbęti del Lietu
vos-Lenkijos santikių išviso, 
Vilniaus klausimą paliekant 
nuošaliai. Lenkai ir tuomet 
tikino Lietuvius kad "Vilniaus 
klausimas bus neabejotinai iš
spręstas Lietuvos naudai". ' 

Tuomet Lietuviams palankus 
Didžiosio Britanijos užsienio 
reikalų ministerijos politinio 
departmento direktorius Simp
son privačiu keliu įspėjo tuo
metinę Lietuvos valdžią kad 
Vilniaus klausimo palikimas 
nuošalyje Lietuvai atneš ne
malonių komplikacijų. Tačiau 
ano meto Lietuvos valdžia pa
sielgė taip kaip šiądien yra lin
kę pasielgti p. Jurgėla ir tary-
bininkai: užuot tvirtai laikiu-
sis Vilniaus bylos, ji sutiko 
kalbėtis del santikių su Len
kais išviso. Kaip visa tai pa
sibaigė puikiai žinome. Lietu-
tuva neatgavo Vilniaus krašto, 
bet dargi vos netapo inkorpo
ruota į Lenkiją (Hymanso pro
jektas). 

Tačiau tolimenis Lietuvių 
užsispyrimas Vilniaus klausi
mu užrekomendavo Lietuvą iš 
gerosios pusės-. Vilniaus byla 
išgarsėjo visame pasaulyje, ir 
visas pasaulis turėjo progos 
įsitikinti Lietuvos pozicijos tei
singumu. 

Be to, Vilnių Lietuvai nau
jausiais laikais yra pripažinę 
tiek Vokiečiai, tiek Rusai. Tat 
šlykštu darosi kai iš tokio p. 
Jurgėlos išgirsti kad, girdi, Vil
niaus klausimą reiktų atidėti 
tolimesniam laikui. žinoma, 
Lenkams tai butų argumentas. 
Jie galėtų pasakyti: "žiūrėkit, 
patys Lietuviai ne taip jau 
karščiuojasi del to Vilniaus, su 
mumis bendradarbiauja, o Vil
niaus klausimą palieka nuoša
lyje. Užsispyrimas del Vilniaus 
tai tik saujelės žmonių, ultra 
nacionalistų, padaras, o plačio
ji visuomenė yra greičiau už 
platų kooperavimą su Lenki
ja". Lygiai kaip bolševikai. 
Jie irgi sako kad plačiosios ma
sės nori buti SSSR nariu, o 
prieš juos tik tautininkai-faši-
stai. Bolševikų agentų rolę 
čionai atlieka Bimba, Mizara, 
Pruseika, Nejaugi Jurgėlos ir 

Į Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
metinį suvažiavimą, sekmadie
nį, Liepos 4, Cleveland, Ohio, 
dar nepervėlu pasirengti atva
žiuoti ir dalyvauti organizaci
jos posėdyje. 

Svarbu Clevelande lankytis 
štai del ko: 

Clevelande randasi Lietuvių 
Kulturinis Darželis, kuriame 
yra įtaisyta fontanas garbei 
Kęstučio žmonos, Vytauto Di
džiojo motinos Birutės, Lietu
vos garbės ir didybės simbolis, 
čia yra paminklai-statulos Dr. 
Jono Basanavičiaus, Lietuvos 
atgimimo tėvo; Dr. Vinco Ku
dirkos, Lietuvos Himno auto
riaus. Tai Nepriklausomos Lie
tuvos dovanos Amerikos ir 
Clevelando Lietuviams. Kad 
ne karas, butų jau pastatytas 
paminklas ir didžio Lietuvos 
dainiaus Maironio, kurio žo
džiai tiktų ypač "rašte mokin
tiems", raginanti iš širdies dir
bti Lietuvos naudai.... "vyrs 
į vyrą, 

šarvuoti mokslu įstabiu, 
Paimkim knygą, lyrą 
Eikim Lietuvos keliu". 

Clevelande dabar gyvena 
pirmutinis ir dabartinis Lietu
vos Prezidentas Antanas Sme
tona su šeima, kuris daug dir
ba ir rūpinasi atgavimui Lietu
vai nepriklausomybės. 

Tat tikiu kad LVS suvažia
vimo delegatams bus malonu 
aplankyti Darželį — Lietuvių 
šventovę — ir pasimatyti su 
Prezidentu A. Smetona. 

Remiantis L. V. S. statytu, 
kviečiu į metinį LVS suvažia
vimą visus Centro Valdybos ir 
Ekzekutyvio Kqmiteto narius, 
LVS narius rėmėjus, garbės 
narius, skyrių atstovus ir L. 
V. S. veiklos rėmėjus- svečius. 

SUVAŽIAVIMO DARBAI 

kai kurių 'tarybininkų" sieki
mas yra ar bus prisiimti Len
kų agentų vaidmenį? 

Išgirstame kad Pakštas, Gri
nius ir dar gal vienas-kitas ve
da su Lenkais kažin kokius 
pasitarimus, formuluoja kažin 
kokias "nuomones". Gerbia
mieji, susipraskite kol dar lai
kas. Nei vienas Lietuvis te-
neužmiršta kad iš Vytauto Di
džiojo karūnos vagių, Lietu
viškų žemių grobikų, sutarčių 
laužytojų Lietuva nieko gero 
laukti negali. Tepasiseka Len
kams atkurti nepriklausomą 
Lenkiją — mes jiems to linki
me, — bet tik iš Lenkiškų že
mių. O del Vilniaus, Lietuviai, 
mes bukime tvirti kaip uola. 
Atsiminkime nemirtingojo mū
sų dainiaus Maironio žodžius: 
"O Vilniaus neužmiršk, Lietu
vi. čia ne tik tavo praeitis, 
čia tavo irgi ateitis, Čia kova 
vedama už buvį". 

Kazimieras Rimvydis. 

• BRAZILIJOS girios užima 
apie pusę tos šalies žemių plo
to. 

Šiame suvažiavime numaty 
ta sekanti darbai: 

1. Išklausymas Centro Val
dybos raportų ir apyskaitų iš 
viso meto darbuotės; 

2. Priėmimas papildyto L. 
V. S. statuto; 

3. Aptarimas leidimo kny
gų ir brošiūrų Lietuvos klau
simu; 

4. Pagalba Lietuvos gyven
tojams ir ištremtiesiems; 

5. Santikiai su kitomis sro
vėmis ; 

6. Visuotinas Tautinis Sei
mas; 

7. Lietuvos atstatymas po 
karo; 

8. Lietuvių pastangos prie 
Amerikos laimėjimo karo; 

9. Kiti visoki sumanymai 
naudingi Lietuvai ir musų tau
tai. 

10. Rinkimas LVS Centro 
Valdybos, jos papildymas ir 
praplėtimas. 

Sąjungos tikslas — išvaduo
ti Lietuvą iš okupantų paver
gimo — ir tą padarysime tik 
dirbant, dirbant be atleidimo 
ir iš širdies, su noru ir meile 
savo tėvų šaliai. 

Nesekau kad viena LVS iš
vaduos Lietuvą, ne, bet mes 
dirbame kiek galime ir prašo
me kitus dirbti išvadavimo dar
bą. 

LVS nėra ir nenori buti sun
kenybe nei vienai organizaci
jai, taip pat nepavydi ir ki
tiems veikti Lietuvos išvada
vimo darbe, kad tik darbas 
butų konstruktyvis. 

Leidžiame Dr. Norem'o kny
gą "Timeless Lithuania", pra
šome aukų jos išleidimui iš ge
rų Lietuvių. Kulturą ir laisvę 
mylinti ir suprantanti dabarti
nę Lietuvos nelaimę Lietuviai 
noriai aukoja. Garbė jums, 
broliai ir sesutės. Aukoja dar
bininkai, biznieriai, inžinieriai, 
advokatai, daktarai (profesio
nalai galėtų geriau pasirody
ti), kunigai ir laikraštininkai, 
žodžiu nuo visokių tikybų ir 
luomų, mokytų ir nemokytų, 
nuo susipratusių Lietuvių ku
rie negarbina izmų ateina au
kos šiam prakilniam tikslui — 
išleidimui Lietuvos Istorijos i 
Angliškoje kalboje, ir kitų kny
gų kurias išleisime vėliau. 

Suprantama kad mes .vieni 
Lietuviai besibardami tarpsro-
viniai, be įtakingų aukštose 
sferose Amerikiečių pagalbos 
vargu apgintume Lietuvos lai
svę. 

'Timeless Lithuania" ir ki
tos knygos bus išplatintos tarp 
įvairių šalių diplomatų, senato
rių, rašytojų, universitetų pro
fesorių ir tt. Pasiskaitę ir su
sipažinę su Lietuvos byla ir 
likę jos draugai jie, be abejo, 
laikui atėjus gelbės mums Lie
tuvą išvaduoti. 

Dr. S. T. Tamošaitis, 
LVS Pirmininkas. 

SUAUKOTA JAU APIE $2,500; REIKIA DAR 
APIE $1,500! — CHICAGIEČIAI PRISI

DĖJO SU APIE $250.00 

Prisidek ir Tamsta prie šio svarbaus Lietuvos at
žvilgiu veikalo. — Įtalpinkit šioje knygoje sa
vo vardą pavieniai ir organizacijos! — Skubė
kit, nes knygai paramos būtinai reikia! 

AUKOS KNYGAI 'TIMELESS LITHU 
ANIA' LEISTI 

KADA 'TIMELESS LITH
UANIA" BUS GATAVA? — 
Klausia nekurie veikėjai ir au
kotojai suprasdami tos knygos 
svarbą ir reikalingumą turėti 
ją jau gatavą. Juo greičiau ji 
bus gatava ir paleista pasaulin 
tuo daugiau naudos ji neš mu
sų Tėvynės Lietuvos vadavi
mo pastangose. 

štai ką turime pasakyti vi
suomenei: Knyga skubinama 
spausdinti, nelaukiant iki su
eis visi pinigai reikalingi jos 
spaudos kaštų padengimui. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
paėmus knygos išleidimą rūpi
nasi visais budais kad "Time
less Lithuania" kuogreičiausia 
butų baigta spausdinti. 

Yra numatyti knygą turėti 
gatavą Liepos mėnesį. 

Jos spausdinimo paskubę j i-
mą sutrukdė paties autoriaus 
Dr. Owen J. C. Norem'o išsi-
kėlimas tarnybos reikalais į 
tolimą Kaliforniją. Jeigu jis 
butų gyvenęs Chicago je kaip 
gyveno kuomet pradėta kny
gos raštų tvarkymas Ir tieki
mas spaustuvei, knyga jau bu
tų buvus gatava apie Velykas. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
valdyba permatydama kad ta 
knyga reikalinga buvo jau per
eitą žiemą, ir darosi reikalin
gesnė kasdien, paėmė knygos 
spausdinimo atsakomybę ant 
savęs, pasitikėdama kad patrio
tinė Amerikos Lietuvių visuo
menė ateis šiam darbui i talką 
gausiomis savo aukomis. 

Aukų rinkimas prasidėjo Ba
landžio mėnesį, ir jau iki šiam 
laikui sudėta virš $2400 iš nu
matytos apie $4,000 knygos 
išleidimui sumos. 

Su aukomis atfcjo be skir-
% 

tumo — patriotinė visuomenė, 
organizacijos, parofesionalai ir 
dvasiškija. 

Pasitikime kad ir likus su
ma, apie $1,500, bus geros va
lios Lietuvių netrukus sudėta! 

Draugijos, klubai, kuopos, ir 
šiaip visi Lietuviai kurie trok
štate savo Tėvynei Lietuvai 
laisvės ir norite vėl matyti ją 
atsteigta Nepriklausoma, sku
biai siųskit savo auką parėmi
mui šios knygos leidimo! 

Aukavusių vardai ir aukų 
sumos tilps knygoje. 

DAR $50 Iš PHILADELPHI-
JOS 

Philadelphijos Lietuvių ko
lonija energingai stojo į talką 
paremti "Timeless Lithuania" 
išleidimą. 

Prie pirmesnių aukų gauta 
dar $50 čekis per Adv. C. S. 
Chelediną, vedėją Liberty Fed
eral Savings and Loan Ass'n. 
Knygas užsako šiems: 

Egen Adams 
C. S. Cheleden 
J. F. Corcoran 
Joseph Kavalauskas 
Liberty Federal Savi 

& Loan Ass'n 
A. Marcinkevicz 
John J. J. Matulis 
Peter J. Tamulis 
Gus Tunaitis 
Stanley Wasikonis 

5.500 
5.00 
5.00 
5.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Iš BALTIMORE, MB. 
Marė Milunaitienė prisiuntė 

vėl 6 aukotojus iš Baltimore: 
Mr. & Mrs. V. J. Wiszinc-

Mr. & Mrs. Joseph Krau-
čelunas 5.00 

Mrs. Eliz. Lazauskas 5.00 
Miss Eugenia Sliburis 5.00 
Antanas Jakaitis 5.00 
Mr. & Mrs. Mike 

Jazalunas 5.00 

Iš PASKIRŲ KOLONIJŲ 

So. Boston Lithuanian 
Citizens Association 

So. Boston, Mass. 15.00 
Jonas L. Kasmauskas 

Roslindale, Mass. 10.00 
Anelė M. Januškevičienė 

So. Boston, Mass. 5.00 
Kazimieras Vileišis 

So. Boston, Mass. 5.00 
N. A. Wilkelis 

Cleveland, Ohio 10.00 
Petras W. Urbonas 

Cleveland, Ohio 5.00 
Adomas Petryla 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Simas Ambrasas 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Benis Slivka 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
J. Karpavičius 

Brooklyn, N. Y. 5.00 
Lietuvai Gelbėti Komitetas 

Ansonia, Conn. 5.00 
D. B. Brazis, 

Detroit, Mich. 5.00 
Marija Aukštaitė 

Montreal, Canada 5.00 
Henry Disley (per Pranę 

Lapienę, Babylon, 
Long Island, N. Y. 5.00 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Pagelbekįt išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO Al/KA ŠIĄDIEN Kas duo« $5.00 ar daugiau gaug vieną knygą 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps 
knygoje. 1 : 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Sujrerior Avenue Cleveland 3, Oh§q 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

AMERIKOS Lietuviai privalo imtis greitai ir griežtos 
akcijos prieš savus Lietuvius bolševikus ir pastaty

ti juos jiems priklausomoje vietoje. Turi išsiaiškinti 
kas Amerikoje nuosprendžius daro: ar Prezidentas Roo-
seveltas ir jo valdžios nnriai, ar musų išgamos, Maskvos 
agentai, nežiūrint kad Raudonasis Internacionalas įsa
kytas uždaryti! 

Kada Prezidentas Roosevelt yra pažadėjęs Lietu
vai ir kitoms mažoms šalims pilną nepriklausomybių at-
steigima, 

Kada tą klausimą pakartoja ir Churchill ir kada 
visi žymus Amerikos politikos vadai ir Roosevelto ka
bineto nariai reikalauja kad butų užtikrinta mažoms 
tautoms nepriklausomas, laisvas gyvenimas po karo, -

Štai dabar, kada paties Kremliaus valdovai laukia 
naujo Vokiečių ofensyvo, kada pasiruošę į lemiantį mū
šį kuris turės Įvykti šią vasarą; 

Kada Maskva išnaujo šaukiasi Amerikos pagalbos 
atidarymu anl.ro fronto; 

Miisų Lietuviški Rusų vergai pakartotinai rėkia-
skelbia-tikrinfl jog Lietuva, Latvija ir Estija tik laiki
nai atskirtos nuo SSSR ir jog jos vėl bus dalimi tos di
delės šalies! 

Kas valdo šią šalį ir kas tvarko Amerikos karo jie-
gas? Kas gelbsti Rusijai išlikti gyvai iš po nazių pa
vietrės — ii* kas davė Lietuvai pažada laisvės ir nepri
klausomybės? — PREZIDENTAS ROOSEVELT! 

Tai kokią teisę turi musų bolševikai, savo tautos iš
sižadėjusieji, svetimai puslaukinei tautai pasivergusie
ji. šioje Roosevelto valdomoje šalyje daryti patvarky
mus apie tautų likimą po šio karo?! 

Tuomi jie paniekina Prezidento Roosevelto ir gar
bingos demokratinės Amerikos principus kuriems ve
damas šis karas. Jie spjauna į veidą Prezidentui Roose-
veltui, sakydami: Tas ką tu skelbi ir tiki yra tuščia, 
kvaila sapalionė — mes nustatome kas valdys Lietuvą, 
Estiją, Latviją, Lenkiją, Besarabiją, Suomiją — ir jei 
kokios visą Europą! 

^ Tokiomis savo pasalintomis žiniomis, gąsdinimais ir 
gandais Lietuviški komunistai atšaldo dešimtis tūkstan
čių gerų, dorų Lietuviu nuo patriotinio rėmimo Ameri
kos karo pastangų, nuo pasitikėjimo Prezidento Roose
velto ruošiamai pasaulinei taikai ir jo žmoniškumo prin
cipams ! 

AMERIKOS Lietuviuose siaučia dalinis surambėjimas 
ir nelankstumas gyviems musų Lietuviško gyveni

mo reikalams. 
Nei vienas Amerikos Lietuvis nepasakytų jog jam 

bus vistiek jeigu Lietuvą pavergę laikus svetimi priešai; 
nei vienam nesinori manyti kad jo garsi senovėje tau
ta turėtų likti vergė kitos kurios šalies, kad ir jam čia 
svetimi pirštais badytų į akis sakydami, "Tu nevertas 
laisvės, tavo tauta neturi teisės buti laisva; tu esi ver-

tautos, užtai tavo tėvynę kiti vaido...." 
Bet ar daugelis moka dirbti*tos gėdos šalinimui? 

Ai* daugelis stoja Į eiles tų kurie supranta kas yra turė
ti savo senosios tėvynės laisvę ir atsidavusiai dirba? 

Tik dešimtimis galima suskaityti aukotojus kurie 
savaitės bėgiu ištiesia savo ranką su dolariu-kitu Lie
tuvos laisvės atsteigimo darbams. 

Maži būreliai aukoja Norem'o knygai "Timeless Li
thuania" leisti: 

Mažai kas parenka aukų Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai ar šiaip kitiems Lietuviškiems fondams; 

Nors svarbu išlaikymas Londone Lietuvos Pasiun
tinybė, vos tik keli žmonės tepasiryžo pasiųsti keletą 
dolarių Balučiui i Londoną; 

Niekas dar nepasikėsino teikti per Tarptautinį R. 
Kryžių pagalbą vaistais Lietuvos žmonėms. 

Nekuriosp kolonijose randasi susitvėrę vietiniai ko
mitetai ir fondai Lietuves vardu aukoms" rinkti, o su
rinktas aukas išdalina šiaip reikalams, tuo tarpu kai 
reiktų Amerikos reikalus remti šimtais ir tūkstančiais 
dolarių perkant Karo Bonus, o smulkias aukas skirti 
savo senajai Tėvynei laisvinti. 

Laikymas pinigų paskirų kolonijų fonduose skelbia 
lyg nepasitikėjimą didiesiems centrams. Nepasitikėji
mui sukelti užtenka vieno-kito net mažai išmanančio 
žmogelio ėmus versti kaltinimus veikėjams ir fondams 
kurie dirbo prieš 25" metus. Už anas senas klaidas no
rima apkaltinti dabartinius veikėjus, arba pateisinti sa
vo užsispyrimą laikyti pinigus pas save, ir dažnai kolo
nijų fondai tokiu bud u sunyksta. 

Kolonijų veikėjai privalo pasitikėti centrų veikė
jams, atsižvelgti j tuos kurie žinomi kaipo sąžiningi ir 
kurie dirba tikrąjį darbą, ir su jais kooperuoti. Kolo
nijos vienos nesudarys nei atstovybių, nei komisijų ku
rios reikalingos atstovauti Lietuvių tautos reikalų gy
nime bei visos akcijos vadovavime. 

Teisingai vadovaujamos centrinės organizacijos vi 
sačla prisiims į savo valdybą įvairių kolonijų atstovus ir 
veikėjus. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas 

Ką Pakeitė? 
Bolševikų Viltfte iš Tarybų 

Lietuvos persispausdino buvu
sio Lietuvos prezidento Stul
ginskio, St. šilingo, Kun. Ma-
žonio, J. Tonkūno ir Juozo Vi
leišio mintis apie Vokietiją ir 
sako, "Jie pakeitė SAVO min
tį". 

Visi tie asmefiys ir pirma 
buvo griežti Vokiečių imperia
lizmo priešininkai. Stulgins
kis, kaip Brooklyno Amerika 
primena, net iš Lietuvos Tary
bos išstojo kai ši Gruodžio 11, 
1917 metais, priėmė rezoliuci
ją "amžinai" susirišti su Vo
kietija. Tai buvo čia "nuomo
nės pakeitimas" ? Visi tie as
menys griežtai priešingi taip 
Vokiečių, taip Rusų imperia
lizmui. Tą geriausia įrodo 
Kun. Mažonio žodžiai: "Siekiu 
gryžti į gimtąją Lietuvą, lai
svą nuo svetimos policinio po
būdžio santvarkos". 

t t t 

Lenkai 
Lietuviai Lenkams linki taip 

pat nepriklausomais ir laisvais 
nuo Rusų ir Vokiečių buti, kaip 
patys nori. Bet nereikia pa
miršti ir teisingos vieno Ame
rikono žurnalisto nuomonės: 
"Senovėje Lenkų ponija už
kirto Lenkijai pažangos kelią. 
Po Pasaulinio Karo, ta pati 
ponija sulindo į Lenkų parti
jas ir jas užvaldė". 

Lenkų ponija niekados Lie
tuvos laisvei nebuvo prielan
ki, nes gyveno Lublino Uni
jos dvasia. Bet Lietuviai Lub-
Jino Unijos dvasią senai pa
smerkė ir jos atsisakė. 

i i i  
Lietuves Moterys 

Pittsburghe Įvyko 32 Lietu
vių moterų (11-kos organiza
cijų atstovių) susirinkimas, įs
teigęs Moterų Labdarybės Ko
mitetą, tikslu išanksto pinigus 
ir drapanas rinkti nuo karo nu
kentėjusiems Lietuviams. Dra
panos bus laikomos sandėliuo
se iki rasis keliai Lietuvon jas 
gabenti. Aukų jau suplaukė 
$55.40. 

Drapanų rinkimo, sutaitym© 
ir paruošimo siųsti moterų ko
mitetai privalėtų Įsisteigti vi

sose Lietuvių kolonijose* Ho-
landai, pavyzdžiui, New Yorko 
sandėliuose jau turi .<3«&į>aniį 
daugiau aegu pusės milijono 
dolarių vert€s. 

/ / y , , 

Trumpai k Drūtai 
Daug prirašyta del Komin-

terno uždarymo ir komunistų 
partijos, bet, musų nuomonėj1 

dalyką geriausia apibudina mu
sų protėvių patarlė: wGlost<S 
kaip šunis, ir pasielgė kaip sui1 

šunimis". 
g i r  

Naujos "Knygos 
Latvijos Ministeris Washing-
tone išleido Angliška kalba 
knygą, "The Baltic States and 
the Problem of Freedom of 
the Baltic Sea". Tarp įdomių 
faktų pabrėžiama šis: 1938 m. 
Suomija, Estija, Latvija ir 
Lietuva turėjo užsienio preky
bą, siekusią 568 milijonus do
larių. Tą patį metą milžinas 
Rusija teturėjo užsienio preky
bos tik už 525 milijonus. Tarp 
knygos silpnybių tenka paste
bėti perdidelis Latvijos, o per-
mažas Lietuvos ir Estijos vaid
menų nušvietimas. 

Kitą knygą Latvių Ministe
ris išleido šiuo vardu, "Latvia 
in 1939-1942". 

Estijos generalinis konsulas 
Londone išleido Angliška kal
ba 31 puslapio knygelę, "The 
Baltic States as a British Mar
ket ir the Past and Future". 

Veikalas parodo Anglams 
kaip svarbi buvo prekyba su 
Pabalti j u. Savaime darosi iš
vada, jei Pabalti j is tektų Ru
sijai, ši prekyba sumenkėtų, 
nes Rusų užsienio prekyba, 
bendrai, buvo menka ir nevys
toma. 

Estų leidžiamame mėnesinia
me žurnale "Meie Tee" Gegu
žės mėnesio laidoje telpa Ang
liškas straipsnis A. Simučio, 
Lietuvos Generalinio Konsula
to nario, "Baltic States* and 
the Bogey of Bolshevism". 

t i t  
Pas Lietuvius Muzikus 

Lietuviui muzikos leidėju!, 
ar kompozitoriui, gyvenimas, 
matyti, ne pyragai, nes komp. 
A. Vanagaitis Margučio re
dakcijos atsakuose sako: "Mu
zikui Lietuvių tarpe sunku 
verstis. Yra daug išnaudoto
jų kurie su muzika nieko ben
dro neturi, iš to duonos neval-
gydami, muzikus visaip išnau
doja". 

Kitoje vietoje Vanagaitis 
sako: "šiuo metu ką spausdin
ti didelės išlaidos, be to, per
daug išnaudotojų, kurie gaidų 
nenori pirkti, o kopijuoja." 

Taigi, musų muzikos fronte 
ne harmonija. 

Dr. Vincas Pietaris . : • ] 

A  L  G  I M A N T A S  

•MIRČIŲ skaičius Suv. Valstijose per pirmus de
vynis mėnesius 1942 metais buvo žemiausias kiek yra 
žinoma. 

•KAREIVIAMS šiltuose kraštuose duodama turė
ti prie savęs druskos tabletės, kurią jie laikas nuo laiko 
naudoja atgrąžinimui kunui druskos, išeinančios pra
kaitavimu. Kune sumažėjus reikalingam kiekiui drus
kos žmogų apima "karščio traukuliai". 

•APSKAITLTUOJAMA kad apie 10,000 mokytojų 
pasitraukė iš Amerikos kolegijų ir Įstojo į militarinę 
šalieš tarnybą. 

KODĖL? 
„ . (Margalis) 

Kodėl aŠ Vis nusiminęs? 
Neapleidž skausmai krutines? 
Ašaros per veidą rieda, 
Nuliūdimas širdį ėda? 
Man kaip jura verda kraujas, 
Man kasdieną skausmas naujas, 
Sopulius turiu kentėti, 
Negaliu nei atilsėti. 
Oi, mes dainiai — nelaimingi, 
Vis digliuose, vis verksmingi, 
Nors j padanges kur skrendam, 
Sau paguodos nėsurandam, 
Vis vaitojam, nenutylam, 
Nors ir prie žvaigždžių pakyla®\ 
Vis pasiekia mus ši žemė 
Ir į ašaras mus tremia. 
Kryžiai slėgti nepaliauja 
Ir pečius mums vis užgauna; 
Vis kaž kas mus gniaužia, • žeidžia, 
Siela atilsio vis geidžia. 
Bet čia vieta ištrėmimo, 
Vieta vargo, prispaudimo. 
Laimės nors kaž kaip jieškosim, 
Niekados čia nedastošim. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

— Kas tu esi ir fcoftori? 
Mamule! — sušuko vyras ko ne 

pro verksmus. — Argi tu jau nepažysti 
savo Algimantėlio, argi ir tu išsižadi jo? 

Kartus riksmas suskambėjo kuore j 
šituos žodžius, ir moteriškė griuvo ant 
Danylos rankų. 

Su išgąsčiu žiurėjo vaikinas į nuba
lusį motinos veidą, atsargiai paguldęs ją 
ant lovelės, stovinčios kampe kambarėlio. 
Bet štai praslinko valandėlė-kita, ant nu
balusių veidų pasirodė rausvumo dėmelė, 
atsivėrė lupos. 

— Vaikeli tti'iftžffto! Sulaukiau aš ta
vęs! -*• ištarė moteris ir vėl apalpo. 

Atsipeikėjo dabar Danyla visai ir at
sipeikėjęs išsitraukė iš po diržo taurę su 
midum ir įpylė kelis midaus lašus motinai 
į burną. įpylė antrą, trečią syki. Motina 
pakėlė galvą ir atplėtė akis. 

— Sėsk, vaikeli, prieš šviesą, —- it&rė 
ji. — Tegul aš matysiu jog tai ne per sap
nus man rodosi kad tu sugryžai pas mane, 
sugryžai po ilgai eilei sunkių ir vargo 
pilnų metų 

Ir kada Algimantas (kuri dabar ir 
vadinsime jo tikru vardu) atsisėdo prieš 
motiną, pildydamas jos norą, ji žiūrėda
ma į jį traukė toliau kalbą : 

'— Suaugai, vaikeli! Sudužojai! Už
siliko vienok daugelis ir seno. Užsiliko 
tavo akys, kakta. Ir veide, nors ir drū
čiai atsimainė, vis tiktai užsiliko tavo tė
vo panašumas. Beje! — tarė motina lyg 
susigriebus. — Parodyk peti! 

Algimantas šyptelėjo ir neklausda
mas motinos katrą petį, numetė drabužius 
nuo kairiojo. Čia aiškiai žymus buvo žu
vies paveikslas. 

Visi musų giminės turi šitą ženklą. 
Sako, jį labai senai musų proseniai išsine-
šę iš pietų šalies, išeidami namon į pajū
rį. ... — kalbėjo motina, beveik su savim, 
beveik šnabždėdama, užsimąsčius. — Ir 
tėvo petys buvo su šituo ženklu, ir sene
lio.... Užsimanė Aršusis išnaikinti vi
sus savo gimines, kad pats aprėptų visas 
jų žemes. Nužudė jisai ir tėvą ir vyres-
nyjį brolį, ir dėdės turėjo trauktis šalin. 
Užgeso senai mano saulė. Ilgai traukėsi 
vargo dienos. Tu sugryžai, prašvito vėl 
man giedri dienelė, kurios aš kaip paukš
tė laukiau su išsiilgimu. * 

-— Užsidegsime ugnis ant kuorų, <— 
kalbėjo ji toliau. — Išvydę jas, susirinks 
po senovei musų pulko vyrai-milžinai. Ir 
jeigu tu mažai prityręs, tai aš pati juos 
vesiu ant Aršiojo ir vysiu jį iš visur! 

— Be reikalo, mamute, tu ir manai 
apie tai, — žadino motiną Algimantas. — 
Prityrimo kareiviško aš ikvaliai įgijau 
būdamas Romano pulke, ir nekirs mane 
Aršusis. Jeigu jau reikės vesti ant jo tai 
vesiu aš kareivius. 

— Tai tu, sūneli, buvai pas Romaną?! 
- su nusistebėjimu užklausė motina. — 

I)el ko gi aš, nors nesvkį siunčiau pas jį 
pasiuntinius, negavau žinios jog tu ten 
esi? 

— Turbut, jog jis nenorėjo kad tu 
žinotum.... 

Taip šnekėdamiesi ir nepatšmijo kaip 
laikas plaukė. Algimantas dabar vieną 
tik jautė, jog jis tėviškėje; vieną tik moti
ną matė; daugiau jam niekas pasaulyje 
nerūpėjo. Ir nemaža jis butų uždavęs 
Virpšai rūpesčio kad ne motina, kuri pa
mačius jog temsta, paragino sunų: 

— Vaikeli, temsta. O tu ak ne pės
čias atkeliavai: pasirūpink, kol šviesu, 
apie žirgą. Geriausia vesk jį į kiemą. 
Jam čia bus gerai. Žolės ikvaliai porai 
savaičių. 

Algimantui liko tiktai prisipažinti jog 
jis ne vienas ir jog jo bendras su žirgais 
laukia jo anapus vartų. 

— Jeigu tu, vaikeli, juo pasitiki —: 

tarė motina suširupinus. 
Ne tik pasitikiu, mamute, bet kad 

ne jis tai vargiai bau ir matytum mane 
šiądien, — tarė Danyla užstodamas savo 
kelionės draugą, ir papasakojo prie kokių 
aplinkybių susitiko jis su Virpša. 

Motina su nusistebėjimu klausė pasa
kos apie Ivoną-Dimitrą, apie jo paukštę, 
apie Armino žirgus ir lenktynes. 

— Ne kitaip, vaikeli, kaip Basasis tai 
bus,,— palingavus galva tarė moteris. — 

Jis ir jo brolis Luišis, ką gavo iš tavo se
nio ir tėvo, viską sunaudojo man ir tau, o 
Basasis gal ir galvą paguldė. Bet ne jis 
vienas, vaikeli, visi šio kampo žmonės, ka
da reikės paguldys už tave galvas. Jie 
tiktai laukia gando. Ne sykį jie manęs 
klausė ar ne laikas kilti prieš Aršųjį, ir 
kiekvieną sykį man reikėjo drūčiai dirbti 
kad apmalšinti juos. 

- — Ar tai jie žino jog tu gyva ir kur 
tu? 

— Žino, vaikeli, jog gyva; bet kur esu 
žino nevisi. Vienok gana šnekėjus, eik, 
vaikeli, pas savo bendrą, — paragino dar 
sykį motina. 

Virpša neramiai vaikščioja ties var
tais ir laukė mažiausio gando kad eiti į 
pagalbą savo bendrui, kada pasirodė Al
gimantas. Abudu žirgai stovėjo atokiai 
pririšti prie nedidelio medelio. 

— Jau tu ir žirgus pririšai! — ne tai 
paklausė, m tai taip sau patėmijo Algi
mantas. 

— Ttfkioše dėtose geriausia buti visa
da ant atsargos, — atsiliepė Virpša. — 
Bet kaip matau iš balso tai nelabai tave 
nugąsdino pilies vaiduokliai. O gal ir ne 
be reikalo ją atlankei. 

— Taip! Aš čia gimęs. Pilis šita tai 
mano tėvo pilis. 

— Tai tu Tranaičio sunus? 
— Taip. Aš Algimantas. 
— Ot, tai gaila kad aš šito anksčiau 

nežinojau, — rūškanai patėmijo Virpša. 
, — O kas butų buvę? 

— Kas? Ot kas, — kalbėjo Virpša:— 
vietoje bėgti kaip kokie valkatos, mudu 
būtume dabar ėję su pulkais kareivių, be
keliaują ne i Stabinj, į girias slėptis, tik
tai i Gardiną, į Dainavą, vyti laukan Ar
šųjį. Bet šitame aš ir pats kaltas. 

. — Kaltas?! — paklausė Algimantas. 
— Aš savęs nekaltinu, o kaip tu gali buti 
kaltas? 

— Mane Ivonas pasiuntė j Galičą ta
ve sutikti. Na, man ir reikėjo suprasti 
jog ne pusbernį kokį reiks man lydėti, tik
tai žmogų už kurį ir galvą padėti ne per
virš. Taip aš išsykio ir maniau. Taip ir 
išėjo. Na! Jeigu taip tai po tiek vargų 
dabar reikia ir užkąsti. Kaip ims vaidin-
tis tada bus ne laikas. 

Bematant, žirgai atsidūrė kiemo žo
lėje, o vyrai ant akmens po liepomis susė
dę maitinosi, užgerdami midum. 

— Ir koks aš spangis, — murmėjo 
sau po nosim Virpša. — Kiek sykių žiūrė
damas į tave laužiau sau galvą kur galė
jau matyti aš tave, ar panašų tau, ir vis 
negalėjau atminti. Ot, tikras spangis. Tie
sa ak ir tai jog aš Tranaitį porą tik sykių 
mačiau, bet vis jau, jeigu nebučiau span-
gas, bučiau atsiminęs.... 

— Ar tai aš panašus į tėvą? 
— Labai panašus! Tiktai sudėjimas 

tavo stipresnis, turbut į motinos veislę. 
Tuo tarpu, bešnekant ir užkandžiau

jant vyrams, sutemo galutinai. Po kiemą 
ėmė skrajoti šikšnosparniai; sudegusia
me kuore užde javo pelėda. 

— Kad ją ir šimtas! — užpurijo krup-
teldamas Virpša. — Žinau jog tai pelėda, 
o kiekvieną sykį kada ją išgirstu šiurpu
liai per visą pereina. Ir nenorėdamas im
siu tikėti jog čia vaidinasi. 

— Nebijok! čia jokių vaiduoklių nie
kad nebuvo, — , r amino Algimantas j j. 

— O nuplikintas Gudas? 
— Nuplikino ji kad nelystų kur jam 

nereikia. 
— O akmens ištiktas? 
— O ko į kitus mėto akmenimis? Ji

sai į mano motiną paleido akmeniu ii* ko
ne užgavo. Na tai jam Luišis ir atlygi
no. Matai, Luišio ranka ne Gudo ranka. 
Kur Luišis pasiuntė akmeni ten tas ir pa
taikė. 

— Stačiai j kaktą Gudui?! paklau
sė Virpša. 

— Tai jaiu nė kitaip! 
— Ka! ka! ka! — pasileido juokais 

Virpša. — Ot, vaiduokliai man, tai vai
duokliai! Jeigu taip tai aš čia sau patie
sęs gūnią ir gulčiau. Tik uodų baisu. 

— Pažiūrėsime, senovės gyvenamoje 
gryčioje ar nesiras kokios lovos, arba 
nors plataus suolo, ant kurio galėtume atr 
fiigulti. 

(Bus daugiau) 
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AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTININKŲ 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS 

1 
ANĄ METĄ, kada cicilikų 

"^įtipa Grigaitis susidėjo j "ben
drą frontu" u komunistais, 
Tysliava Vienybėje padarė pra-
tiiiašystę: Matysim katrie ku
kiuos pirmiau apgaus.... 

Iš pastarų dienų komunistų 
aimanavimų kad socialistai pa
gavo to "bendro fronto" fondą 
ir juomi naudojasi, pasirodo 
kad Grigaitis komunistus su
kirto. 

Tą "bendrą frontą" lipdant 
Grigaitis su komunistais Bim
ba ir kitais tiesiog bučiavosi iš 
džiaugsmo kad sekasi.... 

Pagaliau, apsilaižęs tuo lai
mėjimu, tas pats Grigaitis tais 
pačiais savo taukuotais zubais 
bučiuoja Lietuvių katalikų va-

>dus, laimingai padaręs su jais 
"bendrą frontą". 

Dabar jau nereikia prana
šauti katrie kuriuos apgaus — 
visiems jau aišku kad tas ku
ris visada turi savo zubus ga
tavus kitų srovių vadus bu
čiuoti, kuris aplaižė ir apkirto 
sandariečius, kuris apibučiavo 
ir aplošė komunistus, gražiai 
mbkės apkirsti ir savo laižo
mus katalikus vadus. 

BALŠAVIKŲ Vilnis sako: 
"Smetoninirikai izoliuota gru
pė". Tiek "izoliuota" kad ji§ 
fondai jau daugiau pinigų tu
ri negu katalikų, įr leidžia už 
$4,000 Norem'o knygą Lietu
vos laisvės naudai! 

LIETUVIŠKIEMS s o c ialis-
tams kitas pliusas: "Naujienos 
senai reikalavo Kominterną pa
naikinti", Grigaitis sako. Sta
linui, matyti, paibodo tų reika* 
lavimų klausyti, ėmė ir uždarS. 

NARSUS dezertyras Abekas 
pasakoja: "Komunistų pozici
ja garbinga visų Susivieniju
sių Tautų adresu". Tiesa, ji 
negarbinga tik vargšės Lietu
vos "adresu". 

SOCIALISTŲ Naujienos Įdo
mus paukštis: iš "neteisėto" 
Smetonos "teisėtą" Paleckį iš
vysčiusios, jos dabar purvais 
drabsto Paleckio "teisėtą"v at
stovą Ratomskį, kuris vos Li#» 
tuviškai susigraibo. 

SOCIALISTŲ Naujienos sa
ko, Lietuvos Atstovybės palai
kymas Londone "menkas da-
tykas". Pagal Jurgio ir kepu-
rė. 

BALŠAVIKŲ Vilnis, Rusiją 
gindama, sako: Sovietija pir
mutinė pastojo kelią Japonijai 
rytuose". Bet, draugužiai, Lie
tuva pirmutinė pastojo kelią 
naziams Klaipėdoje, areštuoda-
<!ama visą jų bur j, bet už tai 
Lietuvą jus ne ginat, tik Mas-
lėvai atiduodate! 

Tikras Paliubsavimas 
nuo simptomų 

AUKŠTO KRAUJO 
- SPAUDIMO 

Grvno Česnako tabletės 

C A R L O  
Be skonio ar atsidavimo! 

Jei turit ženklus aukšto kraujo 
spaudimo kaip tai: svaiguli, silpnu
mą, palvos skaudėjimą, nervingu
mą, nemigę, duokit sau palengvini
mą kuri 

gArlo garlic pills 
jums suteiks. Patirkit patys k®det 

•Migelis daktarų išrašo gryno čes
nako koncentratą daugeliui atveju 
avkšto kraujo spaudimo ir kodėl 
GARLO pilės naudojamos visoj ša
lyj su gerom pasekmėm ir patenki
nimu. Užsisakykit šiądien dėžutę 
GARLO viso mėnesio naudojimai, 
Tik SI, apmokėtu persiuntimu, ar
ba COD. 20c daugiau. Rašykit: 
' NATURE'S AIDS CENTER 

55-28 Myrtle Avenue. 
Brooklyn, N. Y. Dp. L. 10 " 

Gegužės 80 d., Tautininkų 
Klubo patalpose, 322 Uinon av., 
Brooklyn. N. Y., atidaryta Lie
tuvių Amerikiečių Tautininkų 
Konferencija tolimesnės tauti
ninkų veiklos gairėms nusta
tyti. 

Konferenciją atidarė Vytau
tas Afctraitis, Konferencijai 
Ruošti Laikino Komiteto pir
mininkas, pasakydamas įžan
ginę kalbą, apibudinančią kon
ferencijos tikslus. Vincas Vy-
šnius užregistravo organizaci
jų atstovus ir pavienius veikė
jus. 

Konferencijoj dalyvaujančių 
organizacijų atstovams ir vei
kėjams susipažinti, buvo pa
kviesti pasakyti kalbas: 

Vyt. Abraitis, pirmininkas, 
pirmutini paprašė tarti žodį il
gametį visuomenės veikėją Jo
ną Tareila, iš Waterbury, Ct., 
Pb jo kalbėjo B. F. Simons-Si-
mokaitis, K. S. Karpius, Juozas 
Tysliava, Adv. N. Rastenis, Dr. 
M. J. Colney, K. Demikis, Si-
manas Cvirka, Jadvyga Tube-
lienė, p-lė Hypatija Yčaitė. 

Baigus sveikinimo • kalbas 
perskaityta telegramai: Adv. 
A. O. Shallnos, iš Boston, 
Mass.; Dr. B. K. Venciaus, 
Brooklyn, N. Y.; laiškai: Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos pirmi
ninko Dr. S. T. Tamošaičio iš 
Geveland, Ohio, P. J. žiurio, 
iš Lakewood, Ohio, rūpestin
gai paruoštas Vytauto Sirvy
do, iš Rouses Point, N. Y., re
feratas, ir nuo P. Juknio. 

Telegramus, laiškus ir refe
ratą perskaitė J. Sagys, konfe
rencijai ruošti komiteto sekre
torius. 

Telegramai, laiškai ir refera
tas visumos nutarimu prijun
gti prie konferencijos protoko
lo priedu. 

Konferencijoje dalyvauja: 
. šv. Jono Draugija, Bronx, 
N. Y.: Petras Talečka, Juozas 
Tiškus, Juozas Kšcehaitis, Al
fonsas Stankevičius. 

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Klubas, Brooklyn, N. Y.: 
Jonas Baltus, Kazimiera Garš-
vienė, Vincas J. Vyšnius, Vy
tautas Abraitis, Paulina šimė-
nienė. 

Liet. Tautos Fondas, Brook
lyn, N. Y.: Petras Pusnikas, 
Juozas Sagys; 

Liet. Radio Draugija, Brook
lyn, N. Y.: Juozas Ginkus; 

SLA. 242 kuopa, Brooklyn, 
N. Y.: Pr. Narvydas, Edvar
das Rudnikas; 

Lietuvių Vaizbos Butas (L. 
Chamber of Commerce), Wa
terbury, Conn.: Dr. M. J. Col
ney, ponia Colney, Petras Ste
ponavičius, p. Eva Steponavi
čienė, Jonas Tareila; 

SLA. 150 kp., Maspeth, N. 
Y.: Domininkas Klinga. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
2-ras skyrius, Brooklyn, N. Y.: 
X. Strumskis; 

Moterų Vienybė, Brooklyn, 
N. Y.: Marijona Strumskienė, 
Ona Valaitienė. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
3-Čias skyrius, Newark, N. J.: 
A. S. Trečiokas, Vincas Am-
brozevičius. 

Laikraščių atstovai: 
Vienybė — Juozas Tysliava, 

Brooklyn, N. Y.; 
Amerikos Lietuvis — B. F. 

Simons-Simokaitis, Worcester, 
Mass.; , 

Dirvos, ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos Centro — K. S. Kar
pius, Cleveland, Ohio. 

Pavieniai veikėjai: Kastan
tas Demikis, New Britain, Ct.; 
Ad. Gudaitis, Bridgeport, Ct.; 
Mikas Buika, Brooklyn, N. Y. 
Adv. N. Rastenis, Baltimore, 

jie Mėgsta Gauti Laiškus 
Tas smagus, pralinksminantis laiškas iš 
namų skaitomas ir pakartojamas tuzinus 
kartų, nes jis pilnas brangių žinių—apie 

Mamos Victory Waržą, Sesers karo darbą, 
. ką veikia jo seni draugai, ir kurie išvyko 

j karo tarnybą. 

Atidėkit valandėlę laiko kas vakarą parašyti vai
kinams ir merginoms Karo Tarnyboje laišką, ku
rie tokiu nekantrumu laukia kiekvieno žodelio iš 
namų liuo šaviškių. 

Būtinai stengkitės laiškus rašyti linksmus ir sma
gius taip kaip smagi yra sigst-saving šviesa prie 
kurios rašote—ta gausi, nežėrinti, be šešelių švie
sa moderniškos, moksliškos Sight-Saving Lempos. 
Šioje patogioje, patraukiančioje atmosferoje prie 
sight-saving šviesos, jųs apsaugosi t savo akis nuo 
įtempimd-^ir parašysit geresnius laiškus, taipgi! 

D I R V A  

Andrius Strimeikis, Brooklyn, 
Simanas Cvirka, New Haven, 
Teof. Sušinskas, Brooklyn, 
Ant. Mikalauskas, ^Brooklyn, 
Jurgis Lapinskas, Worcester, 
Uršulė Bacevičienė, Brooklyn, 
Jurgis Puidokas, Hartfcrt, Ct. 
Jonas Steponaitis, Brooklyn, 
Vincas Kuras, Maspeth, N. Y. 
Jadvyga Tubeliene, Brooklyn, 
Hypatia Yčas, Washington, 
Violeta Yčas, Washington, 
Marija Tubelytė, Brooklyiv 
Pulk. A. Valusis, New Yonc, 
Ponia Valušienė, New York, 
Jonas Vaivada, Philadelphia, 
J. Andriuškevičius, Brooklyn, 
Violeta Tysliavienė, Brooklyn, 
Jonas žemaitaitis, Brooklyn, 
Kazys Paulauskas, Brooklyn, 
Pranas Rimkus, Brooklyn, 
Vincas Daukšys, Brooklyn, 
Kazys Buivydas, Brooklyn. 

Viso 55 atstovai. 
Konferencijos p r e z idiitotmh 

išrinkta: Jonas Tareila, pirmi
ninkas ; Vytautas Abraitis, pa
dėjėjas; sekretoriai: Juozas 
Sagys ir Dr. M. J. Colney. 

Prezidiumas, užėmęs vietas, 
trumpomis kalbomis išreiškė 

•padėką atstovams - veikėjams 
už pasitikėjimą ir pavedimą 
jiems konferencijos vedėjų pa
reigų. 

Tuo bąigta pirmoji sesija 1 
vai. po pietų, vienos valandos 
pertraukai pietums. 

ANTRA SESilA 

Antrą konferencijos sesiją 
atidarė konferencijos pirminin
kas J. Tareila, 2:15 vai. p. p. 

Konferencijai šaukti Komi
teto patiekta dienotvarkė vi
sumos delegatų priimta kaip 
patiekta. 

Einant dienotvarke, šioje se
sijoje išrinkta rezoliucijų ko
misija iš šių: B. F. Simons-Si
mokaitis, K. S. Karpius, Juo
zas Tysliava, Adv. Nadas Ras
tenis, Vytautas Abraitis. 

Perskaitomas iniciatorių pir
mo susirinkimo protokolas, ku
riame nutarta sušaukti šią 
konferenciją. Protokolas pri
imtas kaip skaitytas, prijun
giant tą protokolą prie šio kon
ferencijos protokolo priedu. 

Iškelta klausimas ar tauti
ninkams reikalingas tautinių 
organizacijų ir pavienių veikė
jų tautininkų centras. Visų 
dalyvių užgirtas. 

Santikiuose su kitų ideolo
gijų organizacijomis ir pavie
niais veikėjais, bendrai, pa
vesta pačiai sudaromo Tauti
ninkų Centro išrinktai valdy
bai elgtis pagal reikalo ir nuo-
žiuros. Ilgiau apsistota kal
bant apie santikius su Ameri
kos Lietuvių Taryba ir su Lie-
ttlvių Tautine Piliečių Taryba. 

Tarybų^,, klausimus išdisku-
savus nutarta: 1. Kad Ameri
kos ^ Lietuvių Taryba neatsto
vauja visų Amerikos Lietuvių 
bendros nuomonės Lietuves 
reikalais, kaip kad ji visuome
nėje bando sudaryti Įspūdi, 
bet daugiau atstovauja * Ame
rikos Lietuvių Taryboje daly
vaujančių srovių nuomonę Lie
tuvos reikalais, kuri nuo Ame
rikos Lietuvių tautininku ski-

Ir Mulai Naudojami Kare prieš A»j 

Isežiuriiit iiiecliaiii/dčiLi.iOij, čiiiiiijai ai lwUiiiA 
tikrais atvejais. Del to Amerikoje pakilo mulų kaina. 

riasi. Todėl tautininkai jos 
veikloje dalyvauti neranda į-
manomu,' kol nebus parodyti 
norai kitų srovių pagerbti jų 
nuomonę. 

2. Kad Lietuvos Piliečių Ta
ryba, kuri suspėjo pati save 
apsišaukti ir "Lietuvos kabi
netu" ir "parliamentu", tokia 
savo veikla, statančia partijų, 
srovių ir asmenų, praeities ir 
ateities reikalus lygiomis arba 
net pirm bendro Nepriklauso
mo Lietuvos atstatymo reika
lų ne tik kad neatlieka jos 
kūrimosi metu jai skirto užda
vinio, bet pretenduoja į lega-

| liškos Lietuvos vyriausybės pa
dėtį, veikiant Alijantų ir ne
utralių valstybių pripažintiems 
Lietuvos Vyriausybės liku
čiams, net gali pakenkti na
šiam Lietuvos atstatymo dar
bui. Todėl Amerikoje tauti
ninkai, turėdami prieš akis tik 
vieną idėją Lietuvos reikalais 
— pagalbą atsistoti Lietuvai 
nepriklausomų valstybių tar
pe — smerkia tokius Lietuvos 
Piliečių Tautinės Tarybos pa
sireiškimus. (Bus daugiau) 

Dirvą galima išsirašyti ui 
vieną dolarį — pusei metų. 

T R U M P O S  
Z I N U T E  5  

(Ib musų laikraščių) 

• BUENOS AIRES, Argenti
na. — Einant geležinkelių 

Avellanedoj, Kovo 6 traukinis 
užgavo Kaizį Zubricką, 40 m. 
amžiaus. Jis mirė ligoninėje 
po 6 dienų. Jis buvo atvykęs 
iš Lietuvos, 1927 metais, iš 
Leipalingio vai., Seimų apskri
ties. Jis buvo be pinigų, tai
gi jo pažystami surinko aukų 
jo palaidojimui. Druskininkų 
kaime, Lietuvoje, liko jo mo
tina, o Šiaurės Amerikoje gy
vena dvi jo seserys. Paliko 
žmoną ir 11 metų sunų, bet su 
žmona negyveno, buvo pasime
tę. 

• WORCESTER, Mass. — čia 
augęs jaunuolis, Mykolas F. 

Tamulevičius, Vinco ir Pranės 
Tamulevičių sunus, įšventintas 
į kunigus šv. Mykolo katedroj, 
Springfield, Mass. Pirmas sa
vo mišias laikė savo mieste, 
Aušros Vartų bažnyčioj, Bir
želio 20. 

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 
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KEEP FIT FOR VICT0BY! Take an "all-oui" vacation ai 
irby Cedar Point, this summer. Closer to home . .. you spend 

less time getting there . . . more time for fun. Save tires . . . 
save gasoline. On arriving, park your car for the duration of 
your stay... No car is needed at the "Point." • Every summer 
resort recreation! Swim in the blue waters of Lake Erie . . . 
relax on the white, sandy beach. All sports and amusements 
... tennis, riding, boating, golf, fishing. Exciting fun in t.ne famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from homo. 

EASILY REACHED by convenient rail, bus and 
steamer routes, as well as U. S. Route 6 and Ohio 2 

GĮtkįfMerUcal'Cravel^Bureau urCįuto CLJ> far folder * writ* CEDAR P0INT-0N-LAKE ERIE, SandUSkf, 0. 

Pažinkit Sight-Saving Lempas 
iš šių Ypatyįiy 

(A) 100-200-300 watt šviesos lem
putės daugumoj grindų mo
deliuose; 150-watt mažuose 
grindų modeliuose ir stali
niuose modeliuose. 

(B Reflektorius ir skirstymo bliudelis da
viniui nežėrinčios ir tiesioginės bei 
'netiesioginės šviesos. 

f C) Platus gaubstuvas su baltu pamušalu. 
'(D) Illuminating Engineering Society ų&-

• gyrimo ženklas,..^ 

T H E  ' E L E C T R I C A L  L E A G U E  
18tas Aukštas Midland Building • 101 W. Proscept Ave. 

A Vacation Means Increased Ability to Work and Help Win the Wat 

Mes OiMidam ir Iškeičia* Eagle Stamps 

The May Company's 
Vešiame Basemente 

^ f f** 4 
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Turkish 
Towels 

29c. 39c - 49c 
Authklos paskuiiiiieji . . . dalinai nereguliarus 
Troškus, gerai vandeni sugerianti turkiški rank
šluosčiai už žymius sutaupymus! Balti arba 
Švelnių špnivu languoti su apvedžiojimais kurių 
spalvos tinka jusų kambario spalvai ! Mes pa-
silaikom teisę apriboti pardavimo kieki! Par-
duodama tik naudotojams! Visokių dyrilių. 

¥he May Cn. 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 1 S 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO 

LVS SUVAŽIAVIMO 
r - >  V A K A R I F N Ė  
S*' 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
metinio suvažiavimo posėdžiai 
bus privatinio pobūdžio, Fen
way Hall Hotel, Euclid Ave. ir 
East 107th St., sekmadieni, 
Liepos 4. Prasidės 10 vai. ry
to. 

Tą patį vakarą, tame pačia
me hotelyje, rengiama drau
giška vakarienė delegatams ir 
svečiams. Kurie vietiniai no
rės toje vakarienėje dalyvauti 
prašomi užsisakyti vietas Dir
vos redakcijoje. 

Iš kitu miestų delegatai ir 
svečiai prašomi taip pat pra
nešti apie sutikimą dalyvauti 
vakarienėje. 

Vakarienė bus 7:00 valan
dą, tikietas $2.50. 

Komisija. 

LVS SUSIRINKIMAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1-mo skyriaus svarbus susirin
kimas bus laikomas šio penk
tadienio vakare, Birželio 25, 
Dirvos redakcijoje. Bus rinki
mas delegatų į LVS suvažiavi
mą Liepos 4, ir visos komisijos 
to suvažiavimo pasekmingam 
pravedimui. Nariai prašomi 
pribūti 8:15 vai. vakare. 

LVS 1-mo skyriaus organi
zatoriai Alekas Banys ir Julė 
Salasevičienė priima prenume
ratas ir aukas knygai "Time
less Lithuania", per juos galit 
priduoti savo aukas. Taipgi 
galit užsisakyti per Dirvos re 
dakciją. 

M I R I M A I  
KEMEŽAS Juozas J., 56 metu 

amžiaus, nuo 3721 Kelley 
ave., mirė Birželio 21. Pašar
votas buvo Delia Jakubs laido
tuvių^ namuose, palaidotas 24 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Liko žmona* Viktorija, du 
sunai, Juozas ir Antanas, ir 
duktė Mrs. M. E. Wolfe. 

Persergėjimas 
THE PERISCOPį 

PADĖKA 

šiuomi reiškiame savo nuo
širdžią padėką visiems drau
gams, kaimynams ir priete-
liams už jų parodytą prielan
kumą atsitikime mirties mūsų 
vyro ir tėvo, Antano Čypo. 

Ačiu už gėles, už aukas ir 
sąjausmą, taip pat dėkojame 
Adv. P. J. Keršiui už pasaky
tas kalbas šermenyse ir kapi
nėse ; ačiu laidotuvių direkto
riui N. A. Wilkeliui už jo prie
lankų pasitarnavimą laidojimo 
apeigose. 

Mrs. Petronėle Čypas 
ir duktė, Violet. 

By ŠARŪNAS. 

PARVAŽIAVO i.v VĖL 
IŠVAŽIAVO 

P. J. žiuris, LSV Spaudos 
Komisijos pirmininkas, kurios 
rupesniu spausdinama Dr. No-
rem'o knyga "Timeless Lithua
nia", pereitą savaitę buvo iš
važiavęs šios knygos reikalais 
keletui dienų į Chicagą. Ten 
gavo knygai aukų apie $250 ir 
sutvėrė LVS skyrių. 

Gryžęs j Clevelandą, šio pir
madienio nakti p. žiuris išskri
do orlaiviu į New Yorką savo 
biznio reikalais. Gryžo atgal 
ketvirtadienį. 

GERAI PASISEKĖ 
šv. Jurgio parapijoje reng

tas draugijų vakaras Raudona
jam Kryžiui pilnai pasisekė, 
pelno liko $250.15, kuris pri
duotas A. R. Kryžiui. 

Komisija dėkoja Kun. Vil-
kutaičiui už salę, muzikantam 
J. Tamošiunui, A. Bukniui, J. 
Langiui ir J. Luizai už nemo
kamai grojimą. Visom? komi
sijos narėms už nuoširdų pasi
darbavimą, ir biznieriams ku
rie davė dovanas: Sofijai Pali-
lunas (Mikėnaitei), Jonui Bra
ziui, Victor Romond, J. Blaš-
kevičiui ir Ch. Gbelieniui, taip 
pat visuomenei už gausų atsi
lankymą. Ačiu Dirvai už šio 
vakarėlio pagarsinimą dykai. 

M. S. Drasutis. 

DIMITRI CHI TRO STATO 
BALETĄ "DELIBAB" 

Amerikos Vengrių Moterų 
Komitetas ruošia Ambulanso 
fondo naudai perstatymą pir
mą kartą žymaus Vengriško 
Baleto dramos "Delibab", ku
rio muziką parašė garsus kom
pozitorius Franz Liszt. Bale
to pastatymą vadovauja žino
mas Ukrainietis baletų šokių 
mokytojas Dimitri Chutro. 

šis veikalas statomas Music 
Hall, sekmadienį, Birželio 27, 
pradžia 8:15 vai. 

MĖSOS PARDAVĖJAI 
GRASINA 

Valdžiai nustačius žemesnes 
mėsos kainas, apie 650 mėsos 
parduotuvių pasiryžo trum
pu laiku užsidaryti, jeigu joms 
nebus duodama daugiau mė
sos, ypatingai jautienos. 

Mėsos gamintojai, del kainų 
numušimo, pasiryžo neaprupin-
ti mėsos parduotuves mėsa, 
nes sako jiems neapsimoka 
gyvulius skersti ir mėsą par
duoti su nuostoliu. 

Mayoras Lausche sukvietė 
mėsos pardavėjų konferenciją 
taisymui padėties. 

JIS NEPASITIKĖJO 
BANKAMS 

Donald S. Shambach, White 
Motor Co. mechanikas, matyt 
netikėjo bankams, nes pinigus 
laikė namie. Kampe savo na
muose, rubų kamarėlėje jisai 
pasistatė seną blešinę ir į ją 
dėjo pinigus. Bet štai aną 
dieną jis tos blešinės kampe 
ima ir neranda. 

Bėga prie žmonos, klausia 
ar ji nematė tos blešinės, ji 
sako jau koks laikas atgal ji 
tą blešinę išmetė laukan. Jo
je buvo pridėta $500, ir bleši-
nė, išmesta laukan, gal but su 
pinigais išvežta į dumpą, o gal 
kas nors pirmiau pinigus pa-
tėmijęs susirinko. 

T o k i e  d i r b t i n i  l a p a i ,  - u  J a 
ponišku užrašu, Amerikos la
kūnų mėtoma persergėjimui 
Japonų kad jie Kiška saloje il
gai nebus ir kad skubėtų išsi
nešdinti. Japonijoje yra me
džiai turinti panašius lapus ir 
Japonai tuos lapus laiko "pra
našingais". 

Pasikorė Redaktorius 
Louis Rozman, 43 m., Slovė

niško laikraščio "Hlas" re
daktorius, kuris dali laiko dir
bo karo reikmenų dirbtuvėje, 
Birželio 18 d. rastas pasikoręs 
savo gyvenamo namo skiepe. 
Jis paliko parašęs 10 pusi. di
dumo straipsni apie pokarinę 
Europą, reikšdamas viltį kad 
United Nations atstatys Euro
pą laisvą, ir kad jo tėvyne, Ju
goslavija, bus vėl laisva. 

UŽMUŠTA 46 
Antradienį, trokas užmuša 

60 m. amžiaus moterį, ir tas 
sudarė šių metų trafiko nelai
mėse 46 aukas nuo metų pra
džios. Pernai per tiek laiko 
užmušta buvo 62. 

Nuteistas Mirti 
Edward J. Ralph, 32 m., ku

ris rastas kaltu išgėdinime ir 
nužudyme 5 metų amžiaus 
mergaitės prieš keliolika die
nų, trijų teisėjų teisme tapo 
nusmerktas mirties bausmei. 
Jis bus nužudytas elektriškoje 
kėdėj e Kovo 4 d. 

Ralph norėjo prisimesti ne
sveiko proto žmogum, tačiau 
pripažintas pilno proto. Buvo 
sakęs jog papildė tą savo žiau
rų darbą būdamas visai gir
tas ir nežinodamas ką darąs, 
bet ir tas jo argumentas įro
dyta neteisingas, nes moteris 
kurios bute jis gyveno, liudijo 
kad jis buvo blaivas. 

A LETTER from Sweden to the 
Lithuanian American press describes 
the attitude of the people in Nazi-
occupied Lithuania, as reflected in 
German and Lithuanian newspapers 
published there and, received in 
Stockholm. The Germans admit 
that of the three Baltic nations the 
Lithuanians have proven to be the 
most recalcitrant toward the Ger
mans. Their daring encourages 
the Latvians and the Estonians. 

The strongest weapon of the Ger
mans is the Bolshevist bogey, but 
even this is wearing off, since the 
people of Lithuania place their hope 
in America and England to save 
them from another Bolshevik ex
periment, or "federation" with So
viet Russia. If, on the opening of 
the second front in Europe, Moscow 
has the political acumen to pro
claim its wish for- independent Lith
uania, Latvia and Estonia, as she 
proclaimjs the aim of a strong and 
independent Poland, the Baltic 
provinces will be in seething and 
active revolt against the Nazis. 

/// 

IN TIIE HURLY-BURLY of ev
eryday affairs, it is interesting to 
take a glance once in a while at 
the road traversed. This should 
prove especially interesting to our 
Lithuanian Reds, who think they 
promote national unity by leveling 
unfounded accusations against all 
Lithuanians who are not Commun
ists. While all these accused Lith
uanians, without exception, were 
fully supporting the policies of 
President Roosevelt, here is what 
out Lithuanian Bolsheviks were 
doing up to June 22, 1941: they 
fought military conscription, they 
attacked the government's plan to 
train new merchant sailors: they 
fought lend-lease; they called all 
advocates of rearmament (including 
President Roosevelt) warmongers 
and Fascists; they organized gangs 
to parade under banners 'The 
Yanks aren't coming" and "Don't 
train our liners into troopships". 

/## 

B. LEONARD JAKUTIS, of 
Waukegan, 111., was promoted to 
Lieut. General at Fort Leonard 
Wood, M». He is a graduate of 
Marquette University. 

T E L E N E W S  
T H E A T R E  

• VALDŽIOS Prekybos Ko
misija paruošė planus staty
mui naujos rūšies kroviniams 
vežti laivų, po 4,000 tonų di
dumo. Jų bus statoma apie 
100, iš jų 60 statydins Didžių
jų Ežerų laivų statybos dirb
tuvėse. 

• OHIO valstijos angliaka
siai, kurių yra apie 21,000, su
streikavo vėl, kartu su kitais, 
kai Birželio 20 pasibaigė pa
liaubos. Jie sako, "mes ne-
streikuojam, bet neturėdami 
su kasyklų operatoriais kon
trakto negalim dirbti". 

NUŽUDĖ 200 JAPONŲ 
Clevelandan su gryžo Marinų 

Saržentas John Wright, 26 m. 
amžiaus, kuris pats buvo 43 
šūvių sužeistas ir tris kartus 
perdurtas Japonų durtuvais, 
mušiuose Guad vanal saloje, 
tačiau išlikęs gyvas. 

Jam priskaitoma nužudy
mas 200 Japonų, ir jis turi 
parsivežęs medalį nuo kruti
nės Japonų Generolo T'ojo sū
naus, kurį jis nukovė ir nuplė
šė nuo krutinės medali. Tas 
Gen. Tojo yra tai tas kuris su
planavo pasalingą užpuolimą 
«mt Amerikos, 

• VALDŽIOS Namų komisi
ja statydins dar 500 laikinus 
namus sutalpinimui darbinin
kų naujoje Fisher bomberių 
dirbtuvėje West Side. 

• DEL DIDELIO lietaus per
eitą savaitę, užtvino trys ka
ro reikmenų dirbtuvės. Visos 
jų mašinos sumirko ir surudi-
jo, jos išardytos, pervalomos, 
tik tada galės vėl buti naudo
jamos. 

• CUYAHOGA apsk. valdy
ba pasiryžo parduoti nuosavy
bes už kurias nemokėta tak
sai, gavimui taksų pinigų. To
kių sklypų ir namų yra 130,-
300, kurių vertė siekia apie 
80 milijonų dolarių. 

• POLICIJA laiku sutramdė 
apvogimą valstijos degtinės 
parduotuvės, 5342 Broadway. 
Peršautas vienas iš dviejų plė
šikų, kuris pasirodė turi kelis 
plėšikiškus rekordus ir dabar 
buvo paleistas po priežiūra. 

Jau buvo sulioduota apie 110 
dėžių degtinės, vertės $5,000, 
bet pravažiuojantis policijos 
automobilis patėmijo ir pasi
šaukė daugiau pagalbos. Per
kautas plėšikas yra Walter 
Zienibicki, 31 m. amžiaus. 

FESTIVAL OF FREE-
DOM LIEPOS 4 

Liepos 4, Amerikos Nepriklause-
mybės paskelbimo minėjimo dienoje, 
didžiajame Clevelando Stadiume at
sibus iškilmingas Festival of Free
dom. Prasidės vakare, ir visiems 
ižanga dyfcai. 

Bus įvairus programas, kaip bu
vo paeiliui kelis metus, pritaikytas 
karo dvasiai. 

Dr. Rudolph Ringwall vadovaus 
Festival of Freedom orkestrą, bus 
bendras dainavimas, taipgi dainuos 
paskiras choras. Po visko, užbai
gimui atsibus 45 minutų spektakliž-
ki fajerverkai. 

POP KONCERTAI 
Šią Savaitę 

Antra Pop Koncertų savaitS pra
sidėjo trečiadienį. Gi šio penkta
dienio vakare, matysite dviejų pia
nistų Braggiotti ir Shaw įdomiausį 
piano muzikos atvaidinimą nuo kla
siškos Grieg Piano Concerto in A 
minor iki pačios moderniškiausios 
boogie-woogie. 

Šeštadienio vakare, prie regulia-
rio koncerto bus dvi paskiros solis
tės, Annamary Dickey, iš Metropo
litan Operos, dainininkė, antra gi 
pažymi 15 metų amžiaus smuiki
ninkė, Teresa Testa. 

Koncertai atsibuna didžiojoj Pub
lic Auditorium, gražiai išpuoštoje, 
griežiant 70 asmenų orkestrui, su
sidedančiam daugiausia iš The Cle
veland Orchestra narių, vadovau
jamų Dr. Rudolph Ringwall. 

REIKIA DARBININKO 
Jaunas vaikinas, arba vyras virš 

drafto amžiaus, reikalingas pagal
bininku prie stogų taisymo, tinavi-
mo, ir plumbing darbo; patyrirnan 
nereikalingas, išmok* gftrą darbą 
kas norės dirbti. Kreipti*: 

13915 Elm Ave. GLen. 8231 

Nauji Alijantų Žygis! 
Ši penktadienį Telenews Theatre 

pradedama rodyti naujausi vaizdai 
vėliausių Amerikos oro atakų su
koncentruotų i Ašies svarbiausias 
vietas Europoje ir Pietų Pacifike. 
Parodomia nuostabus vaizdai skrai
dančių tvirtovių plaišančių Italijos 
punktus. 

Bus rodoma vėliausi Kinų veiks
mai prieš Japonus, Churchill'o ap
silankymas pas Generolus Eisen
hower ir Montgomery Šiaurės Af
rikoje; pasidavimas Pantelleria; ir 
vaizdai iš Britų Karaliaus netikėto 
apsilankymo Šiaurės Afrikoje. 

Prie to visko, naujas Telenew-
ehort "Gay Rio", spalvuotas vaizdas 
iš Brazilijos ir keli kiti trumpi da
lykai, Kaltenborn's klausimai ir tt. 

Cain Park Theatre 
"SMILIN* THROUGH" 

šis veikalas, pasekmingai staty
tas scenoje, filmose ir per radio, 
nuo to kaip Jane Cowl firmą kartą 
jame vaidino 1919 metais, bus sta
tomas antru kartu Cain Park Thea
tre, atvirame ore, per keturis va
karus, pradedant Birželio 30, bai
giant Liepos 3. 

Tas visas veikalas atsibuna dar
želyje, taigi labai pritinga šiame 
vasariniame teatre. Jis taipgi ap
ima gryžtantį iš karo sužeistą ka
reivį. 

Vaidinimai prasideda lygiai 8:30 
vai. 

PARSIDUODA NAMAS 
2 šeimų namas, su kampine gro-

seme, 30 metų to paties savinin
ko; parsiduoda visai pigiai; nėra ki
tos krautuvės per 3 mylias. Gera 
proga. (26) 
8905 Cannon ave., kampas E. 89, 

už Harvard ave. 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
SALDAINIŲ ir mokiniams reikme

nų krautuvė, netoli mokyklų, Už
tikrinta $COO savaitinių ineigų, nė
ra kompeticijos. Geri kambariai 
gyvenimui greta; žema nuoma; par-
siduos pigiai. 8928 BUCKEYE Rd. 

PA.)IEŠKAU draugą Antaną Jo
nušą, apie 15 m. atgal gyveno Ke
nosha, Wis. Kauno g., Tauragės 
ap., Skaudvilės miestelio. Taipgi 
pajieškau kitų savo draugų ir pa
žystamų iš Lietuvos. (28) 

Petras Norbutas-Nobirt 
5904 Whittier Av. Cleveland 3, O. 

SPEAKING at the commencement 
exercises of the North Carolina 
College for Negroes, Under Secre
tary Sumner Welles said that a 
world court to settle disputes a-
mong nations and international po
lice force to keep the peace must 
be established at the end of this 
war if humanity is to be spared a 
repetition of the conflict. Of es
pecial interest to Lithuanians were 
the following words: "The recogni
tion — nęt merely in words, but in 
practice, as in the Western Hemis
phere — of the principle of equal 
sovereignty of all States, whether 
great or small, is a cardinal prin
ciple to preserve peace". 

The Lithuanians are fighting to 
establish this principle in respect 
of Lithuania which lost its sover
eignty during the exigencies of this 
war. They hope it will be restored 
to them. 

iff 

A NEW BOOK dealing with the 
Baltic States appeared in Great 
Britain. It was written by the Es
tonian Consul General in London, 
Dr. V. Raud and is titled "The 
Baltic States as a British Market 
in the Past and Future". 

/// 

SENATOR REYNOLDS, chair
man of the Senate Military Com
mittee, expressed the wish that 
President Roosevelt, Prime Minis
ter Churchill and Premier Stalin 
get together and decide the fate of 
the "many smaller nations now liv
ing in fear that when the war is 
ended they may be swallowed up 
by their larger neighbors". Lith
uania is one of these small fearful 
nations. How much she has to fear 
is shown by Alter Brody's article, 
"The Atlantic Charter and the 
USSR" in the pro-Soviet New Mas
ses (June 15). According to Brody, 
the best that Lithuanians, Latvians 
and Esthonians can do with the 
principles of this Charter is to 
"whistle for them". 

/// 

IN A FORUM on post-war plan
ning which was broadcast over the 
NBC, Senator Robert A. Taft, Re
publican, of Ohio, stated that any 
plan for a post-war world "must 
be based on the retention of sover
eignty by every nation, with cove
nants between them". This is the 
opinion of the underground press 
in Lithuania. A copy of the Ne
priklausoma Lietuva (Independent 
Lithuania), received in London says 
"We do not know what the future 
configuration of Europe is to be, 
but we want to enter it as a free, 
sovereign stater containing all Lith
uanian lands, whether formerly 
ruled by Lithuania, or not". 

/#/ 

THE 15 LITHUANIAN parochial 
schools in the vicinity of Chicago 
graduated 224 pupils. They had 
2,200 students. Eight girls re
ceived High School scholarships to 
the Academy of St. Casimir, which 
itself graduated 120 students out 
of an attendance of 490. The Sis
ters of St. Casimir teach 4,436 
pupils in 80 Lithuanian parochial 
schools. 

• PASKOLOS: • 
DAUGELIUI METŲ! 

^ Žmogus pirkęs namą ga
li mokėti nuomos formoje 
mėnesinėmis mokestimis, ir 
po kiek metų tampa pilnai 
namo savininku. 

Šioje įstaigoje paskolos 
padaromos daugeliui metų 
be ekstra iškaščių, pakol 
pilnai išsimokės. 

Dabar yra geras laikas 
apie tai pamąstyti ir pasi
teirauti. 

Šioje įstaigoje depozitai 
kiekviena knygutė iki $5,-
000 yra saugi po Federal 
Insurance Corp., valdiška 
Įstaiga. 

INSURED 

AFTER NINE DAYS, they say, 
a pup begins to see. It is not so 
with Mr. Laukuviškis, a Bolshevik 
pen pusher in the English Section 
of the Chicago Vilnis, a pap'er styl
ing itself the "Lithuanian Peoples 
Daily", although working solely for 
Russian interests in the. United 
States. If there ever was a blind 
man in a dark room looking for a 
black cat that isn't there, Mr. Lau
kuviškis is certainly "it". 

According to his well oiled lies, 
there is not one (mind you, not 
one) Lithuanian American editor 
who is not a pro-Nazi (we do not 
list the editors of Lithuanian sheets 
published for Russian interests as 
Lithuanian American editors). 

Well, Mr. Laukuviškis has a 
right to believe his own lies, but 
there is another sinister gentle
man, the greatest liar of them all, 
who uses these lies. That gentle
man is the notorious Doktor Goeb-
bels of Berlin, Germany. He goes 
to the Lithuanian people in Europe 
whom his henchmen despoil and en
slave in every way and says: j 
"Don t you know that your cousins 
in the United States support our 
Fuehrer's New Order?" Who says 
so? Why, that "prominent" Lith
uanian journalist, the great nit-wit 
Mr. Laukuviškis, to whom the man
agers of the "Lithuanian peoples 
daily" pay good American dollars 
to manufacture counterfeit opinion 
of Lithuanian Americans for Dok
tor Gcebbels' use! 

/## 

A FORMER Captain of the Lith
uanian navy, Povilas Labanauskas, 
has given a lecture entitled "Seven 
Centuries of Lithuania's Struggle 
for Freedom", to the students of 
the University of California where 
he it taking ft technology course. 
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Zip Off Zoots V: 
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AFTER a showing of a new 
play written by Rev. Norbutas of 
Brockton, Mass., the Lithuanian 
audience in South Boston purchased 
$11,000 worth of War Bonds. The 
title of the play is "Under Swas
tika Slavery". 

K .  Š T A U P A S  
D E C O R A T O R  

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

• 1 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Servicemen and zoot suit wearers 
fought a small war of their own in 
Los Angeles, sending many youths 
like the one above to jails and hos
pitals. The servicemen were strip
ping the "zooters" in revenge for 
previous assaults. 

• FBI STATISTICS show that 
55.7 per cent more girls under 21 
were arrested in 1942 than in 1941, 
while the number of boys arrested 
under 21 decreased 17.1 per. cent. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  
JACK GANSON 

T A V E R N  
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

24150 Euclid Avenue 
Vieta privatiškiems pokiliams, 

Ęngagement Partėms, Vestuvėms 
ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 L 

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

V / 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miectt) 

pravažiuojanti Lietuviai. •» 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkele šiltesnė" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

Ant U. S. Route 20 
Kazys Stonis, Savininkių 

WICKLIFFE, OHIO 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

REIKALINGA ERDVUS KAM' 
BARYfc 

geroje šeimoje, turinčioje savo na 
mą. Butų gerai ir garažra*. Esu 
r.e jaunas žmogus, bet turiu ir>eigu 
gerini gyvenimui. Praneškit; 

S. LUKOŠIUS (28) 
North 01 m* ted, Ohio 

VISOKIA APDRAUDA 
^ Mch esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
k i os Apdraudos (Insurance) visai dykai, Todėl pirma 

\\ šaukite mus negu ugniagesius (fare-monua). 
* * ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t !\ 

Vyrai! PASIRIDYKIT VASARAI 
Vėsiais Dėvčj amais Reikmenimis 
Didžiausias pasirinkimas Dabar! 

MARŠKINIĄ! 1.65 iki 2.95 
Didelis pasirinkimas gražių mar-
škinių, pasirėdymui ir sportinių. 

SWETERIAI 1.95 
Vilnoniai be rankovių — vie

nodu spalvų ir maišytų. 
PLAUKIMO KELNĖS 1.95 
Su prilaikytojais viduje, įvairių 

mėgiamų spalvų. 
PAJAMAS 1.95 

Gražios Broadcloth. Susegamos 
arba užsimaunamos per galvą. 

UNION SUITS 1.50 
Gero darbo, trumpom rankovėm 

ir pilno ilgio blauzdom 

SLACK SUITS 4.95 
Karštam orui tinkamos kelnis 

ir išlaukiniai marškiniai. 

D Y K A I  G R E E N  S T A M P S  
galit iškeisti 

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
1.65 iki 3.95 

Jausies vėsiai ir patogiai po 
gera skrybėle. Naujausių stilių 

ir spalvų. 

KELNĖS 2.45 iki 6.50 
Sportui arba šiaip Dėvėjimui 

Didelis pasirinkimas įvairių gerų 
kelnių — vilnonių ir Gabardi-

nes ir skalbiamų sliaeks. 
KAKLARAIŠČIAI 1.00 

Gerai žinomos Silvo Brand — 
gražių marginių ir vienodų 

Gražios PETNEŠOS 1.00 
Elastiškos arba megstinės — 
užsegamos arba užkabinamos 

Gražios KOJINĖS 3 prs. 1.15 
Pilno ilgio ir trumpos Rayon 

ir Viatos kojinės 

su kožnu pirkiniu. ftYlf Al 
savo Stamp Books. lx/\| 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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