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RUSIJAI Lietuvą parduo
dančiųjų spaudoje įdėtą Ang
liška kalba laišką į Valstybės 
Sekretorių ir Amerikos Kong
resą mūsų spauda tinkamai pa
juokė ir sukritikavo. Tačiau 
nebuvo sudėta du ir du ir pa
daryta keturi. Parsidavėlių 
spauda dykai nerašo, kaip ar
klys arklio dykai nekaso: ji 
rašo tai ką jai pinigus mokan
tieji nori. Kalbamą laišką ten
ka imti su poetės Salomėjos 
Neries ir feljetonisto Pivošcs-
Griciaus telegrafuotais iš Mas
kvos laiškais (vienas į New 
Yorko Herald-Tribune, kitas į 
Anglijos Manchester Guardi
an). Jį tenka imti su veikla 
Sovietų konsulato New Yorke 
tariamo "attache" Ratomskio. 
Iš to viso Lietuvis tik šias iš
vadas tegali darytis: (1) So
vietų Rusija nemano Atlanto 
čarterio principų Lietuvos po
kariniam likimui taikyti, ir 
(2) Rusai varo Anglo-Saksų 
ir Lietuvių visuomenėje savo 
naudai propagandą. Kitais žo
džiais tariant, varoma darbas 
priešingas pareikštam Ameri
kos užsienio politikos princi
pui, nepripažinti smurtu pada
rytų rubežių pakeitimų. 

• 

1 PASIKLAUSIUS ką fi da
ro Amerikos Lietuviai tikrąją 
tiesą Anglo-Saksų visuomenei 
sakyti, visu kartumu stoja at
sakas: veik nieko! Jei koris 
Amerikonas ar Anglas veikė
jas, norėdamas Lietuvos lais
vės klausimą patirti, paprašy
tų duoti kokį nors leidinį An
gliška kalbą, mes įsu įgėda tu
rėtume pasakyti kad tokio lai
dinio netwimė! , Jo neturi tris 
metus gyvuojąs»ir i <fiaiag pinigų 
suaikvojęe! 'Lietuvių Kralturinis 
Institutas (lišlėidęs keturias ko* 
kio tai dalbai*. įiereikalingo tu
rinio knygeles). Jo neturi tris 
metus gyvuojanti - Amerikos 
Lietuvių iTatryba. - Jo neturi 
jau du meti* "veikianti" lietu
vių Tautinė Taryba. > 

šią spragą skubiai rūpinasi 
užkišti tik s Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga, greitomis leisdama 
Norem'o knygą "Timeless Li
thuania". Bet už šią knygą 
agitacijos jųs įnematysite nei 
socialistų nei katalikų spaudo
je. Mat, šią taip svarbią da
bartiniu momentu, knygą lei
džia ne "košerni".' ; • • : ;.. . 

Reiškia, ̂ Lietuvos priešai" at-i 
virai dirba,/ o kai kurie mūsų 
"pinacų politiką" varinėja. Įdo
mu kad apie Norem'o knygą 
tyli musų *tautini6" Susivie
nijimo organas. 
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Jankių Pasisekimai i 

PRIEŠŲ JIEGOS NORS DIDELES BET 
PALENGVA NAIKINAMOS 

Pietų Pacifike eina at
kaklus karas Japonų išnai
kinimui salose kuriose jie 
Įsistiprino karo pradžioje, 
jas staiga užgriebdami 

Liepos 8 praneša apie 
Amerikiečių įsiveržimą į 
Munda arti Japonų lėktu
vų stočių, ir apie paskandi
nimą devynių ar net 11 
Japonų karo laivų Kula 
užlajoje. 

Pradėjus i antrą savaitę 
didžiojo ofensyvo 700 my
lių lanku Pacifiko salose, 
pasisekimai seka vienas ki
tą. 

Paskirose salose, kurios 
užpuolamos lėktuvais, su
naikinama Japonų lėktuvų 
stotys ir dešimtys lėktuvų. 

Pirmutinė didelė perga
lė jurose buvo Liepos 5 na
ktį tarp salų Naujos Geor-
gijos ir Kolombangara. Po 
to sekė kitos. 

Centralinėje dalyje Solo-
monų salų U. S. kariuome
nės paėmė Viru uostą, po 
atkaklaus - mūšio Rendova 
salos: srityje.;'Numušta 65 
priešų lektkvuj prarasta 17 
AmeHkos "lėktuvų ir;vienas 
transporto laivas. • 

Liepos 7 praneš# apie 
nuskandinmą U. S. 9,700 
tonų kreiserio Helena. • 

Tose salose -kaip spėja
ma sugrusta 60,000 Japo
nų kareivių paruoštų žuti 
bet1 nepasiduoti. 

VOKIEČIAI PRADĖ
JO OFENSYVĄ 
RUSŲ FRONTE 

Vokiečiai pradėjo . smar
kų puolimą Rusų ilgame 
165 mylių fronte nuo Orei 
iki Belgorod, ir, kaip Lie
pos 7 praneša, užėmė ke
lis miestelius, įlenkdami 
bolševikų liniją. Tai pra
džia senai laukto ofensyvo 
prieš Rusus. 

Rusai praneša apie nau
jus nuostabiai didelius žu
domų nazių skaičius — po 
kelioliką tūkstančių vienu 
užsimojimu. 

Paveizdan, Liepos 8 iš 
Maskvos skelbia sudavimą 
Vokiečiams didžiausio šio 
karo istorijoje smūgio — 
per trejetą dienų išmušta 
30,000, Vokiečių kareivių 
centraliniame fronte, su
naikinta 1,539 tankai ir nu
mušta 649 lėktuvai. 

ATVYKO PRANCU-
ZU GEN. G1RAUD 

Liepos 7 į Washingtona 
pas Prez. Rooseveltą pasi
tarimams atvyko Gen. Gi-
raud, Laisvų Prancūzų ka
riautojų vadas. Jį Amerika 
ir Anglija pripažino kaipo 
atsakomingą Prancūzų va
dą Afrikoje, nors už vado
vybę varžėsi Gen. De Gaul
le, kuris palinkęs į Maskvą 
ir jos pripažintas Afrikos 
Prancūzų vadu. 

Martinique sala, priklau
santi Prancūzijai, esanti 
Amerikos, vandenuose, šio
mis dienomis pasivedė S. 
Valstijų viršenybei iki ka
ras tęsis. Bijota seniau kad 
tą salą Vokiečiai neužgrie
btų ir neįsteigtų joje ' sa
vo bazių. 

Japonus Plečiasi JUL. 
r  D A R B A I  

Amerikos Kareiviai Šaltame Alaskos Fronte IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Sako Reiks dar 10 Mi
lijonų Darbininkų 

Karo darbo jiegų virši
ninkas skelbia kad reika
linga dar 10 milijonų vyrų 
ir moterų paruošti dar
bams karo reikmenų dirb-
t uvėse ir ūkiams bėgyje 
sekančių 12 mėnesių. 

Ūkiams reikia apie mili
jono darbininkų; patyru
sių darbininkų ir darbų ve
dėjų reikalinga 4,900,000; 
prie to reikia apie milijo
no profesionalų ir techniš
kų darbininku. 

* 

2 
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AMRIKOS Lietuvi# ' seimas, 
matyti, taip "rimtai" ALT ruo
šiamas kaip pasimatymas su 
čekoslovakų prezidentu Bene-
šu. "Gryni demokratai" iš 
praeties 1 net pavyzdžių bijo 
semtis. Kai brendo reikalas 
šaukti seimą 1914 metais, Lie
tuvių Spaudos Draugija atsi
klausė laikraščių redakcijų ir 
didžiųjų organizacijų. Ameri
kos Lietuvių "demokratinė" 
Taryba, matyti, nerado reika
lo dabar su spauda pasitarti, 
nes Bostono Darbininkas ir 
Brooklyno ] Naujoji Gadynė iš
ėjo prieš sušaukimą, o ir Wil-
kes-Barre Gardas pejoją. 

Darbininkas teisingai 1 rašo, 
geimas dabartiniu momentu 
tik tada Lietuvos laisvės prin
cipui naudos duotų jei drauge 
su pareiškimu reikalavimo ir 
ii* Lietuvai Atlanto čarterį tai
kyti, duotų Amerikai bent mi
lijoną dolarių karo bonų, pa
dėti nugalėti fašistus. . Naują 
Gadynė sako, Amerikos Lietu
vių principinė nuotaika visų 
yienoda^ tai kam suvažiuoti ir 

pakartoti tai kas žinoitta? Ki
tais žodžiais' tariant, pirm sei
mą saukti, reikia gerai špatu 
pądįrbėti. * Reikia Sįukelti ap
čiuopiamą' paramą'1 Amerikai 
jos pavojaus valandoje, ir rei
kia rasti priemonė. kaip ge
riausią Amerikos visuomenei 
parodyti kaip Atlanto Čarterio 
nuosird\imas stoja ar miršta 
atsižvelgiant kaip bus pasiel
gta po karo su Lietuva. Ame
rikos Lietuvių nuotaika aiški, 
organizacijų darbą dirbti turi
me, fondai suorganizuoti — ne 
seimo reikia, bet darbo, darbo 
if .dar sykį darbo! 

PANAIKINTA NYA 
IR WPA 

: DARBO, betgi, il-ALT lau
kti sunku, nes - išmintingas 
Kun. švagždys gerai Kunigų 
Vienybės Biuletene sakė: "A-
m^rikos Lietuvių Taryba sun
kiai laikosi. Tiesa, ji forma
liai egzistuoja ir bendriausiais 
požvilgiais yra minčių sutapi
mas, bet kaip tik reikalas kon
kretizuojasi, tuo pačiu vyksta 
ir nuomonių priešingumas". O 
dalbai, kaip tik, yra labai kon
kretus dalykas. Be to, abejo
tinas ir "minčių sutapimas", 
nes kaip Kun. Bartuška savo 
knygoje apie 1914 metų sei
mus sakė: "Socialistai atsisa
kė dalyvauti seimo Chicago j e 
motyvuodami kad tarp jų ir 
klerikalų nebuvę bendrų reika
lų nei Lietuvoje, nei Ameriko
je". , .Tautininkai savo atsisa
kymą' tada grindė tik faktu 
kad seimo sušaukimo iniciaty
vą viena partija pasiėmė. 

Abejotina ar tarp katalikų 
ir socialistų nuo 1914 metų at
sirado "bendrų reikalų". 

Po' 8 metų veikirho, 
viduota Nacionalė Jaunimo 
Administracija (NYA) ii* 
sulaikyta visoje šalyje tos 
administracijos palaikomos 
įstaigos, kuriose buvo la
vinama jaunimas depresi
jos laiku. Tarp gerų daly
kų, buvo ir blogų. Paveiz-į 
dan, komunistai stengėsi 
visaip pasinaudoti jaunimo 
darbų projektais, gauti pi-, 
nigų savo jaunimo būriams 
palaikyti, ir varyti agita-, 
riją tarp jaunųjų. J 

Užsidarė ir WPA darbai 
kurie per blogus laikus dar 

vė pragyvenimą daugybei 
bedarbių. Iš šios organiza
cijos liko 130 milijonų do
larių, kurie grąžinti iždui. 

Penki priešų submarinai 
paskandinta ar sugadinta 
Liepos pradžioje Angliška
me Kanale, kurie užpuolė 
Britų konvojų vykstantį į 
Gibraltarą. 

Japonai panešė 55,870 
savo kareivių nuostolių 
mušiuose su Kinais aukštu
tinėje dalyje Yangtze upės 
tarp Gegužės 4 ir Birželio 
30. 
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KINAI TAIPGI NORI 
ANTRO FRONTO 

Prez. Roosevelt trumpa 
radio kalba pasveikino Ki
nijos žmones šešių metų 
sukaktuvėse Knflj , atspa
raus kariavimo - su Japo-
nai& užpuolikais. # ' i > 

Roosevelt užtikrino pri
žadėtos pagalbos teikimą. 

Kifių vadas Gen. Čiang-
Kai-Šek ragina Suvienytas 
Valstybes smogti Japoniją 
vienu kartu didelėmis jie-
gomis, ir tą daryti dabar, 
nes dabar yra geriausia 
progra priešą sumušti. 

Panašiai rėkia ir bolše
vikai iš Maskvos, norėda
mi kad alij antai dabar ir 
visomis jiegomis pultų Vo
kiečius antru frontu, nes 

, dabar yra geriausia proga 
! priešą sumušti. 
i Kinai, kurie yra tikrieji 
Amerikos karo talkininkai, 
tikrai gelbsti Amerikai ka
riauti su Japonais. Jeigu 
Kinija butų taikoje su Ja
ponais, kaip yra Rusija, 
Amerikos padėtis Pacifike 
butų beviltė. Tuo gi tar
pu Kinai tik prašo Ameri
kos pagalbos, o Sovietai 
gvoltu rėkia reikalauja. 

Amerikoje nelaisvių sto
vyklose randasi jau apie 
37,000 karo nelaisvių par
gabentų iš Šiaurės Afrikos 
karo. Jie išdalinti po pa
skiras stovyklas, kurių yra 
jau 21. Italų nelaisvių at
gabenta jau 14,500. 

Vaizdas iš Amerikos kareivių tolimoje šiaurėje, kur jie 
šaltyje kariaudami Japonus Attu solos užėmime įvairiai nuken
tėjo. Vienas vyras nešamas su nušalusiom kojom. 

ŽUVO LENKŲ PREMi-
JERAS SIKORSKI 

Iš' Londono praneša kad 
Liepos 4 d., oro nelaimėje 
žuvo Lenkų valdžios, in 
exile premjeras Gen. .Si
korski. Lėktuvas nukrito 
po pasikėlimo į orą Gibral
tare, su juo užsimušė 14 
kitų kaleivių, ir Sikorskio 
duktė. Sikorski gryžo iš 
artimų Rytų, kur sakoma 
buvo sutvarkyti Lenkų ka
riuomenę paruoštą kovai 
už Lenkijos laisvę. Tai ta 
kariuomenė kuri- išlaisvin
ta iš Rusijos. 

Su Sikorskiu skridę ki
ti penki Lenkų vyriausy
bės nariai taip pat žuvo., 

BRITAI VIS VALDO 
OKEANUS 

Maisto gamybos reikalai 
šią vasarą stovi prasčiau 
negu buvo pernai. Nors iš 
viso pasaulio kyla reikala
vimai Amerikoje maisto, 
pasirodo kad šių metų der
lius bus menkesnis negu 
buvo pernai. Daug paken
kė javams lietingas pava
saris. 

Ūkių darbai pavėlavę po 
kelias savaites. 

Britai praneša kad mi
nos jurose, kurių daug iš
mėtyta iš lėktuvų, nuskan
dino ar sugadino suvirš 
400 ašies laivų EurOpos 
pakraščiais. Žuvo kariniai 
ir prekiniai laivai įvairaus 
didumo. 

Kinai Veikmeje prieš Japonus Savo Šayje 

Kiniečiai pastarame žygyje prieš Japonus Kini jog viduje, 
gerai pasiruošę, išpaikino daug užpuolikų. 

LIEPOS 4 šventėj žuvo 
palyginamai mažai žmonių 
— 60 užsimušė trafiko ne
laimėse ( 43 prigėrė, ir nuo 
šiaip nelaimių žuvo 41. 
Darbingumas ir mažas au
tomobiliais važinėjimas su
taupė daug gyvasčių. 

Trafiko nelaimėse Gegu
žės mėnesį visoje šalyje žu
vo 1,830 asmenų. 

SICILIJA, Italijos sala, 
alijantų lėktuvais tiek ar
doma ir daužoma jog tiki
ma ji greitai bus priversta 
pasiduoti. Užpuolama ir 
be pertraukos sprogdina
ma lėktuvų stotys su lėk
tuvais. 

Kita sala, Sardinia, taip 
pat neliaujamai bombar
duojama. 

Iš Amerikos karinių jiį-
gų iki šiol jau yra paleista 
apie 1,100,000 vyrų. Vieni 
jų yra virš 38 metų amž., 
kiti kitaip netinkami. Keli 
tūkstančiai paleista del ap
sireiškimo juose protiško 
nesveikumo. 

Britai skelbia pastatydi
nę nuo karo pradžios 900 
narujų karo laivų ir tuo bu-
du atstatė pervirš tiek kiek 
jų karo laivynas buvo pa
nešęs nuostolių nuo ašies 
jiegų iki pereito Rugsėjo 
jo mėnesio. 

Britai pervežė į kitas ša
lis juromis 3 milijonus sa
vo kareivių ir tik 1,348 jų 
žuvo juroje nuo to kai kri
to Prancūzija. 

Priešų paskandinta 2 di
dieji karo laivai, 14 kreise
rių, 87 naikintojai ir daug 
kitų mažesnių laivų. Italai 
iki šiol nepajiegė nuskan
dinti nei vieno Britų karo 
laivo. 

Britai dabartiniu laiku, 
sako, juroje turi 600 karo 
laivų ir 2,000 prekinių lai
vų. 

Prez. Roosevelt pasirašė 
vieną didžiausių karo rei
kalams pinigų skyrimo bi-
lių — $71,500,000,000, kas 
suteikia Karo Departmen-
tui pinigų tris kartus dau
giau per sekančius 12 mė
nesių negu atsiėjo visas 
pereitas pasaulinis karas. 

Fedcralės valdžios įstai
gose, šiuo laiku dirba apie 
7-50,OOŽ) jaunų vyrų kurie 
yra draft o amžiaus, kurie 
raštinėse sėdi ir kedėse su^ 
kinėjasi, vietoje tarnauti 
po ginklu, kur jie priklau
so, pareiškė Senatorius W. 
Langer. ;, * 

Vafšavoje pastaru laiku 
sako veik išnaikinta visi 
Žydai. 14,000 deportuota 
tolyn į rytus, 2,000 iššau
dyta susirėmimuose gatvė
se, ir 3,000 žuvo padegtuo
se jų namuose. 

Žydai išžudę apie 300 
Vokiečių kareivių ir#sužei-
dę apie 2,000 nuo to kai 
Vokiečiai užėmė Varšavą, 
pranešimas sako. 

WILLKIE, buvęs Roose-
velto oponentas 1940 metų 
prezidento rinkimuose, vėl 
pradedamas stumti prieša-
kin Republikonų kandida
tu į prezidentus. 

Kiek populiaresnis už jį 
yra naujasis New Yorko 
vals. gubernatorius Dewey. 

Prezidento kandidatų no
minacijos bus 1944 metų 
vasarą, rinkimai rudenį. 

Pereitos savaitės pabai
goje S. Valstijų laivų sta
tybos uostuose nuleista į 
vandenį 12 naujų padarytų 
laivų, iš jų devyni subma-
rinų naikintojai. 

Bingham, Utah. — Ge
ležinkelio tarnautojai atsi
sakė operuoti vagonus ga
benančius vario rudį iška
samą iš vienos didžiausių 
pasaulyje vario kasyklų, ir 
del to turėjo sustoti dirbę 
6,000 kasyklos ir dirbtuvių 
darbininkų. 

New Yorke, Liepos 6 d., 
5 vai. vakare, sustreikavo 
225 elevatorių operatoriai 
70 aukštų Rockefeller Cen
ter budinke. Tūkstančiai 
tame budinke buvusių žmo
nių turėjo lipti laiptais že
myn. Iš viršaus, nuo 860 
pėdų aukščio, iki apačiai 
nulipti ėmė pusę valandos. 

Akron, Ohio. — Liepos 7 
čia užklupo smarkus lietus 
su perkūnija, užtvino gat
vės ir nekurios dirbtuvės, 
kuriose sulaikyta darbai. 

Pittsburgh, Pa. — Pra
dėta piketuoti Fayette ap
skrities kasyklų darbinin
kai kad neitu dirbti, ir su
laikyta beftt 10,000 nuo 
darbo. 

Piketavime veikia lygiai 
moterys kaip ir vyrai. 

Laivų statybos darbinin
kų unijos, atstovaujančios 
1,100,000 darbininkų, rei
kalauja pertvarkymo dar
bininkams mokesčių, ati
tinkamų pakilusioms pina -
gyvenimo reiknieiiX| *kai-

' noms. 
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D I R V A 

rEENNSYLVANIJOJE 

t PITTSBURGH I Apsaugai nųo Saulės 
•i—L-

yEIK VISI ANGLIA
KASIAI DIRBA 

išios savaitės pradžioje va
karinėje Pennsylvanijoje gry 
žo j darbus veik visi angliaka
siai po apie poros savaičių 
streikavimo. Dar apie 2000 
nedirbo Fayette apskrityje. 

Del mainerių streiko plieno 
dirbtuvėse, kurių pačių kasy
klose anglis gaunama, šią sa
vaitę bus pagaminta plieno 
126,000 tonų mažiau negu pa
prastai per savaitę pagamina
ma. Kaip apskaičiuojama, iš 
126,000 tonų plieno galima pa
dirbdinti 60 karo laivų naikin
tojų, taigi kiekvienas gali su
prasti koks didelis nuostolis ir 
kį| tiek karo laivų reikštų Dė
dės Samo karo laivyne. 

Detroit, Mich.. Naujienos 

BALTIMORE MD 

8 ŽUVO AUTO NELAIMĖJE 

Prie Marienville, Pa., Liepoj 
5 susilėkė du automobiliai ir 
juose užmušta 8 asmenys. Abu 
automobiliai sudegė. 

! Vienas automobilis važiavo 
iš Akron, Ohio, į Scranton, Pa., 

'kitas iš Ėlmira, N. Y., i Niles, 
Ohio. Automobilyje iš Elmi-
ra sudegė 7 asmenys taip kad 
nebuvo galima jų lavonų nei 
pažintu Kito "autbmolbilio va
žiuotoja 30 metų amžiaus mo
teris po susimušimo' mirė ligo
ninėje. 

šis permatomas plastiškas 
galvos uždangalas padarytas 
ūkių darbininkams apsaugai 
galvos nuo saulės spindulių, 
dirbant lauke, tokiems kurie 
nuo to apserga. 

'PAKRIKŠTYTAS' 
BOMBANEŠIS 
'LITUANICA' 

PENNA MIŠKŲ 
GAISRAI 

du 

CHICAGO, IU.— Perei^ va
sarą, prie Dariaus-Girėno pa
minklo, minint jų žuvimo de
vynių metų sukaktį ir 20 metų 
kaip Amerika pripažino Lietu
vą "de jure", pradėta parda
vinėti ir Amerikos Karo Bo
nai. Nuo tos dienos "Margu-
tis"-A. Vanagaitis su savo šta
bu pradėjo Lietuvių tarpe va
jų bonų pirkimui. Jis per sa
vo kasdieninį radio programą 
paleido šūki: "Lietuviai, pa
skolinkit Dėdei Šamui vieną 
milijoną dolarių !'\ Nebuvo ap
sirikta. Minint Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų su-

IŠ LfS 4rlD SKYRIAIIS VP-
KIMO 

Birželio 29, Lietuvių salšje 
įvyko Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos 4-to skyriaus susirinkimas. 
Nepribuvus skyriaus pirminin
kui nei vice pirmininkui, rašti
ninkas P. P. Jaras pakvietė p. 
J. Milunaitį vesti susirinkimą. 
Jo vadovybėje susirinkimas ėjo 
sklandžiai Įr atlikta naudingi 
tarimai. 

Šiame susirinkime poni Ras
tenienė perstatė naują narę, 
Eleną Levonavičienę; poni Mi-
lunaitienė perstatė Magdaleną 
Aleknavičienę, ir A Kurelaitis 
trečią naują narį, Matą Man-
dravicką. Visi trys liko pri
imti ir užsimokėjo sava meti
nes duokles, po $2. 

Toliau buvo apkalbama LVS 
metinis suvažiavimas įvykstan
tis Liepos 4, Clevelande. Išrin
kta dvi delegatės: Marijona 
Milunaitienė ir Jule Rastenie
nė. 

Skyrius taip pat davė $25 
auką nuvežti suvažiaviman. 

Po to raštininkas P. P. Ja
ras išdavė raportą iš atsibuvu
sio skyriaus parengimo Birže
lio 12. Pelno tą vakarą pada
ryta $61. 

Apkalbėjus prieita išvados, 
del neparankaus išvažiavimo f 
laukus, per vasarą neturėti j<>-
kio parengimo, tačiau orui at
vėsus nutarta vėl imtis rengti 
vakarėlius Lietuvių salėje taip 
tankiai kaip bus galima ir kaip 
aplinkybės leis. 

Sekantis 4-to skyriaus susi
rinkimas pripuola Liepos 27 ir 
kuris bus metinis. Nutarta na-

g&STUTIS AMBROSE G§-
. " iftAS ŠAULYS! . 

ttetrtftto Amerikonų spawns 
paskelbė atsižymėjusius Michi
gan valstijos kareivius įvairio
se stovyklose. Tarp kitų mi
nimas vardas musų žinomo 
veikėjo J. Ambrose, kuris pats 
buvo pereitame kare, sunaus 
Kęstučio Ambrose, kuris ran
dasi Fort McClellan, Ala. Jis 
už gerą šaudymą į taikinius 
net gavo atžymėjimo dovanas. 
Jei Kęstutis gerai pataiko šau
ti į taikinius jis gerai patai 
kys į Japonus ar Vokiečius, 
jei šie bandys pastoti jam ke
lią žengiant į taiką, laisvę ir 
demokratiją. 

IR LIETUVOS 
ATEITI 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
minusius Lietuvius šiame skyriuje teJpiafima dykai) 

Šį pąyąsprį, > Pennsylvanijos • kakti švmet, Vasario 16-tą, j rjus sukviesti atvirutėmis. Ta-
Chicagiečiai Lietuviai tą pasi
ryžimą ištęsėjo net su pervir-
šium. 

Už tas pastangas ir paramą 

miąkuoąeį iki užsibaigimo "pa
vojingo i sezono", išdegė miškų 
palyginamai sir kitų metų pa
vasariais, labai mažai. 

' Krfip1 'raportavo miškų sek- karo reikalams, U. S. Treasury 
retoritis,' Mki Birželio .25 išde- j Departmentas sutiko pavadin-
gė tik 18,000 akrų ČennsyJva- j ti vieną bombanešį tokiu var-

' du kaip buvo Dariaus ir Girė
no lėktuvo, "Lituanica". Prie 
šio darbo daug pastangų pri-

nijos giriu.' Mat, pavasaris 
buvo lietingas. 

Kitais 'metais pairaslario se
zonų yra išdegę šimtai tuks- j dėjo žinomas veikėjas ir Mar-
tančįų akrų girių. Rekordi-; gučio štabo narys, Adv. Anta-
nis pavasaris buvo 1913 me
tais kada išdegė 344,752 akrai. 

PENNSYLVANIA dar vis 
išleidžia i.o 5 milijonus dola- šventin0 Kun. A Linkus> Lie. 

nas Olis. 
Bombanešio krikštynų iškil

mė įvyko Liepos 3, kariškoje 
dalyje Municipal "aerodrome. 

Bombanešį "'Lituamica" pa-

me susirinkime musų delega
tės išduos raportą iš LSV su
važiavimo. 

Mylintieji Lietuvą ir norin
tieji prisidėti prie Lietuvos at
vadavimo prašomi atsilankyti 
į skyrių susirinkimą ir prisira
šyti prie Lietuvai Vaduoti Są
jungos. P. P. Jaras. 

.vi1 v •v 
[DAYTON,OHIO j 

ŽODIS REIKALE KNYGOS 
"TIMELESS LITHUANIA" 

Daytoniečiai jau yra devy-
žmona T asmen>'s aukav? P° Penkinę nų šelpimo reikalams kas mš-;tuvos KonsuJo į 

•nesj, nežinrint pagerėjimo dar- i  vaniien? to Kktuvo pilotui itei.;ir vienas, Juozas Burneka, iš 
!>u. Allegheny apskrityje tam kį Lietuvos ,vu ir rašto i Springfield, Ohio, aukavo pen-
tikslui išleidžiama po $800,000 į 0 Lietuvutė Aldona ikinę kn>T£ai "Timeless Lithua-
mt^fiui-' . . „„o Kirstukaitė, su Lietuvišku kos-inia" ,leisti'. Taif iš šio kamP° 

\alstijo.ie yra 201,798 asme- tinmUi pUota atsisveikinan a_| suaukota jau $50. Bet dar 
nys gaunanti tiesioginę pašai- bu č i a v o  '  -Lituanica" rvikiln Serokas skaičius gerų Lietu-
pa, senatvės , pagalbą, vaikai rata | vlw Daytoniečių privalėt, pri-
reikalaujanti išlaikymo ir ak-jpasuko rytŲ

l 
Jinkui gu geriau jsideti su savo aukomis, tuojau, 

v . ... Lietuviu linkėjimais j už-;tos ^rangios ir labai reikalin-
Bedarbių kūne yra sveiki ir duoti> su priešu kQvoti B G_|goS Lietuvių tautai knygos iš-
i? — • 1 ^ _ r -. - leidimui. 

Kurie norite aukoti, priduo-
kit savo auką man, o aš pasių
siu pinigus knygos leidimo ko
mitetui. Tat, brolau ir sesuo 
Lietuvi, aukok. 

J. A. Urbonas, 
1302 Lamar Street. 

ATEIVIŲ SKAIČIUS 
NYKSTA 

Direktorius 
Lietuviams bus labai malo

nu patirti kad Argentinoje gy
venantis Lietuvis dailininkas 
Jonas Rimša gavo pakvietimą 
iižimti Meno Akademijos di
rektoriaus vietą Sucre mieste, 
Bolivijoje. Šį pakvietimą p. 
Iii m ša priėmė ir jau išvyko 
Bolivijon. 

Pastaru Jaiku p. .Kimša dar
bavosi Bariioche žavėtinoje 
gamtoje, iš kur tik ką gryžo j 
Buenos Aires ir parsivežė la
bai gražių savo naujausių pa
veikslų. 

Bolivijoje p. Rimša gyveno 
prieš keletą metų ir ten pagar
sėjo kaipo žymus dailininkas. 

Savo tautiečiui nuoširdžiai 
|ijpkime geriausio pasisekimo 
vadovaujant Meno Akademijai 
ir savo darbais garsinant savo 
.Tiv^nė^-Jrfįet^iįyoa vardą. , 

gali dirbti čia isvardytose šel
piamųjų grupėse nesiranda. 

Apie 35 nuoš. tų pinigų gar.-
ta iš federates valdžios, kitą 
sumą turi parūpinti pati vals

tija. 
Surinktomis žiniomis, dabar-

Lietuvis Bolivijos Me- tinia; Suv" VabtijlJ ^"tojai 
.. susideda: 1 svetur gimęs prie 

no Akademijos kiekvieno 10 Amerikoje gimu
sių. Bet tas nuošimtis mažė
ja, kas metą nykstant senajai 
gentkartei ateivių. I 

Kaip Lietuviai ateiviai mir-! 
šta taip mažėja ir kitų tautu I 
ateiviai. 

Kaip mažėjimas reiškiasi 
matome iš šių skaitlinių: 

1930 metų cenzo (gyvento
jų surašo) buvo užžymėta 1 
milijonų svetur gimusių. 

1940 metais jau skaičius bu
vo žemiau 11,500,000. 

1960 metais kitur gimusi 
Amerikos gyventoji! skaičių" 
bus apie 6 mjlijonai, o 1S8 
metais — apie 2 milijonai. 

Tas apskaičiavimas daromi' 
remiantis dabartine padėtimi, 
jeigu į Ameriką durys nebu-
laisvai atidarytos. 

•APIE 40 nuoš. gydytojų 
kurie mirė pereitą metą buvo 
širdies ligos aukos, perdaug 
nusidirbę. 

GRYŽO Iš CLEVELANDO. 
Detroitiečiai delegatai į LVS 
metinį suvažiavimą Clevelan
de Liepos 4 d., praleidę šven
tes, atlikę savo pareigą, ir pa
siviešėję su savo draugais ir 
pažystamais, gryžo vieni lie
pos 5 d., kiti 6 d. 

LVS suvažiavime dalyvavo: 
J. Smailis, Dr. J. Jonikaitis, 
F. ir V. Motuzai, Dr. ir Marė 
Sims, V. ir M. Petrikai, ir Juo
zas Kripas, iš Ann Aribor. 

PREZIDENTAS DOVANOJO 
GYVASTĮ 

Detroitietis Vokietis Max Ste-
phan, nuteistas užmokėti sa
vo gyvastimi už išdavikišką 
savo darbą, turėjo buti pakar
tas valstijos kalėjime, Milan, 
Mich., Liepos 3 d. Bet štai 
Prezidentas Roosevelt dovano
jo jam gyvastį ir bausmę pa
keitė Italėj imu iki gyvos gal
vos. 

Kuomet teismai per tris kar
tus pripažino jį kaltu šalies 
išdavystėje, tos bausmes pakei
timą padaryti galėjo tik pats 
šalies prezidentas, ką Roose
velt ir padarė. ; ; 

Gavęs žinią apie tai diena 
prieš pakorimą, Stephan išbu
čiavo rankas iš džiaugsmo sa
vo advokatui kuris rūpinosi jo 
gelbėjimu, ir kalėjimo viršinin
kui kai jiedu atėjo jam pasa
kyti apie prezidento nuospren
dį. 

Max Stephan, valgyklos sa
vininkas, priglaudė pas save 
iš Kanados pabėgusį Vokietį 
karo nelaisvį. Už tai jis bu
vo suimtas ir teisiamas šalies 
išdavystės įstatymais. Prezi-
rentas Roosevelt pripažino kad 
jo pasielgimas nebuvo tiesiogi
nis jo paties darbas išdavystę 
papildyti, kaip buvo tų Vokie
čių kurie slaptai išlipo Ameri
koje sabotažui vykdyti, šiam 
Vokiečiui aplinkybes sudarė 
kitas asmuo, kurie atbėgo pas 
jį ir Stephan tą atbėgeli slėpė, 
vietoje išduoti valdžiai. 

Pernai vasarą, pripažintas 
kaltu ir nuteistas mirti, She-
phan pasakė kalėjimo prižiūrė
tojams : 'Tergalinti Vokietija 
neleis mane pakarti, aš niekad 
nebusiu įakartas. Vokietija 
laimės!" 

• GALVIJŲ S. V. ukėse 1942 
metais buvo 78,170,000 galvų, 
1941 m. — 75,162,000 galvų; 
1938 m. — 65,249,000 galvų. 

Kareiviai Sulaikę Detroito Riaušes 
te 

SLA. PREZIDENTO LAIŠ
KAS DIRVOS REDAKCIJAI 

Nevisada man galima atitai
syti klaidingas žinias apie mu
sų Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje veiklą, kurios karts nuo 
karto pasirodo taip vadinamoj 
"pašalinėj" spaudoj. Bet tam
stos redaguojamame laikrašty
je, Birž. 25„ nr. 26, "Mirgu 
Marga" skyriuje, matomai ne 
su blogais norais įsiskverbė 
klaida pareiškime, būtent: 

"Jeigu šiai turtą į daugiau 
du milijonu dolarių skaitančiai 
organizacijai reiktų staiga duo
ti Lietuvos laisvės ar kitam 
gyvybiniam Lietuvos reikalui 
vieną tūkstantį dolarių, SLA 
pinigų tam tikslui neturi. Jos 
milijonai sukaustyti pomirti
nėmis ir pašalpai, ši didžiau
sia ir turtingiausia organizaci
ja pati savo rankom smogė 
Amerikos Lietuvių spaudai, su
mažindama organą Tėvynę vie
nu lapu. O kiek ginčų kuopo
se kelta del mokėjimo 15 cen
tų narių-kareivių duoklėms už
mokėti ...." 

Ar galiu aš tamstos prašyti 
atitaisyti tas klaidas? Taigi: 

1. SLA nariai moka duok
les į tam tikrus fondus, ir nei 
vieno cento Pildomoji Taryba 
negali vartoti vieno fondo pi
nigų bent kokiam kitam tiks
lui, kaip tik to fondo. Todėl 
pareiškimas kad musų milijo
nai yra "sukaustyti" yra ne
tikslingas. Bet SLA nariai 
kas metą moka po 12 centų į 
taip vadinamą "Tautiškų Cen
tų" fondą. Į metus tas fondas 
surenka nuo su virš 15,000 na
rių, suvirš $1800. Su Sausio 
1, 1942, tame fonde turėjome 
$6,552.54. Pinigus to fondo 
paskirsto Seimai. Pittsburgh o 
Seimas, del susibėgusių karo 
aplinkybių, visų tų pinigų ne
išdalino, bet paskyręs didokas 
sumas Pittsburgho Mokslo Ka
tedrai (Lietuvių Kambariui), 
CleveLando Lietuvių Kulturi 
niam Darželiui ir kitiems rei
kalams musų tautos naudai, 
likusius paliko Pildomosios Ta
rybos žinioje. Todėl, jei bu
tų umus reikalas, ne tiktai tūk
stantis bet ir penki tūkstančiai 
yra Lietuvos laisvės reikalam 

2. Tėvynės sumažinimas iki 
6 puslapių yra apgailėtinas da
lykas. Bet nariai moka tik po 
7c į mėnesį Tėvynės reikalams, 
ir P. T. kas metą turėjo ir da
bar dar turi pridėti iš Lėšų 
Fondo Tėvynės leidimui. Iš ki
tų fondų, apart Lėšų, pinigų 
imti negalima. Todėl tankiai 
prisieina net organizatorių pra
šyti palaukti jiems priklauso
mų atlyginimų. 

3. Kareivių duoklių mokes
čių delei nesusipratimus kėlė 
nežymi dalis narių. Daugelis 
turėjo rimtus argumentus. Ki
ti tai darė vien kad "pasirody
ti" arba kurie suiručių ir pro
testų kėlimus skaito savo rū
šies sportu. Dabar, su Birže
lio 30, 1943 m., mokesčiai ka
reivių duoklėms pasibaigė, nes 
Seimo nutarimu P. T. turi už
tektinai pinigu apmokėti už 
kareivius iki sekančio Seimo. 
Bu sintis 1944 metų Seimas pa
darys .reikalingus patvarky
mus. 

(JRANIGKAS Ąlbinas, senyvo 
amžiaus, mirė Birželio 18, 
Worcester, Mass. (čipėnų k. 
Vabalninko par.). Ameriko
je išgyveno virš 30 metų. 

JURKšAITIENĖ Magdalena, 
mirė Birž. 11, Waterbury', 
Conn. 

MASIULIENĖ Sofija, 55 m., 
mirė Birželio 17, Chicago j. 
(Raseinių ap., Adakavos p., 
Giržadų k.). Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

MILAšAUSKIS Juozas* pusam
žis, mirė Birž. 16, Chicago j. 
(Šiaulių ap., Kuršėnų par., 
Naimiečio k.). Amerikoj iš
gyveno 43 metus. 

KONSTANTINAS Antanas, 57 
m., mirė Birž. 14, -Philadel
phia, Pa. 

BUROKAS Martynas, mir§ 14 
Birželio, Philadelphia, Pa. 

BERNOTAS Liudvikas, 45 m.,: 
mirė Birž. 13, Hartford, Ct. 

RUKŠTELIS Jurgis, 70 metų, 
mirė Birž. 9, Brooklyn, N.Y. 

GEČIUS Antanas, 57 m., mirė 
Birž. 11, Brooklyn, N. Y. 

BEGANSKYTĖ Julė, mirė 10 
Birželio. Hudson, Pa. 

ČIKANAVIČIENĖ Felicija, mi
rė Birž. 11, Pringle, Pa. 

ŠAKOČIUS Kazys, mirė Birž. 
14, Wilkes-Barre, Pa. 

NAUJAVICIENĖ Marė, mirė 
Geg. 25, Saginaw, Mięh. 

SAVICKIS Pranas, 53 m., mi
rė Birž. 14, Chicagoj. (Šiau
lių aps., Šiaulėnų p., Batkų 
kaimo). 

EITMANTIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Birželio 14, Chicagoje. 
(Kelmės par., Dikšių k.). 

PETKUS Kazys, 61 m., mirė 
Birž. 15, Indiana Harbor, 
Ind. 

MATUSEVIČIŪTĖ Margarieta, 
22 m., mirė Birž. m., Frack-
ville, Pa. ' 

JUOZAPINAS Juozas, mirč 
Birželio jn., Frackville, Pa. 

ANDRIUŠKEVIČIUS Mykolas, 
70 m., mirė Birž. 14, Chica
goj. (Suvalkų r., Kriokalau-
kio par., Luklingelių k.). A-
merikoj išgyveno 48 metus. 

KASIULIS Vincas, pus amžis, 
mirė Birž. 14, Ohicagoj. 

GULBINAS Ona, 29 m., mirė 

•JEIGU susitiktum ir 
patelę ir turėtum tik vieną šo
vinį, saugiau butų nušauti pa
telę. Patinas greičiausia bėg
tų šalin, bet jeigu nušautum 
patiną, patelė tikriausia pultų-
si ant tavęs. 

• APIE 900,000 rūšių gyvū
nų žinomi egzistuoja dabarti
niu laiku. 

Vaizdas iš Detroit, Mich., riaušių negrų su baltaisiais, ku
riose virš 30 asmenų užmušta, apie 700 sužeista, ir padaryta 
didelių nųpstolių.' ; Hfguliag# XT. S. kariuomenė pagaliau įvykdė 
tvarką* L -f ; •' ' " • '! 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujiena*' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Aletams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
$32 N. 6 St. Philadelphia, Pa. 
Saw 

AUKŠTIKALNIS Stąsys, pus
amžis, mirė iBirž. 10, Chica
goj. — Tauragės ap., Žvin
gių p., Gulbiškių k. Ameri
koj išgyveno 45 metus. 

M A'LKVIČIEN Ė Paulina, 62 
m., mirė Geg. 25, Philadel
phia, Pa. 

LA URYNAITIENĖ Izabelė, 57 
m., mirė Gsg. 24» Philadel
phia, Pa. 

ŠAULIENĖ Marė, 50 m, mire 
Birž. mėn., Philadelphia, Pa. 

GEDVILAS Pranas, 68 m., mi
rė Birž. 6, Philadelphia, Pa. 

BAKANAUSKAS Simas, "13 
m., mirė Birž. 4, Philadel
phia, Pa. 

BAGDONIENĖ Valerija, 58 m. 
mirė Birž. 4, No. Arlington, 
N. J. 

BABšIENĖ Ona, #0 m., mire 
Birž. 8, North Bergen, N. J. 

PETRAUSKAS Vincas, 52 m. 
mfrė Geg. 27, Northport, 
L. I., N. Y.. 

KAUNIENĖ Eleonora, 53 m., 
Birė Birž. 7, Elizabeth, N.J. 

NASVITIENĖ Elena (Briede-
liutė)., pusamžė, mirė Birž. 
9, Chicagoj. (Raseinių aps., 
Nemakščių p., Pabalčių k.). 

SAMULIONIENĖ Ona (Moc-
kiutė), pusamžė, mire Birž. 
29, Chicagoj. (Gaurės par., 
Rudžių k.). 

ZIENIUS Vincas, p M s ą mžis, 
mirė Birželio 29, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Galzaikių k.). 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

SKRABULIENĖ Liudvika (po 
tėvais Girkantaitė), pusam
žė, mirė Birž. 29, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Kvėdarnos p. 

- kembo k.). Amerikoj išgy
veno 21 metus. 

URBANSKIENĖ Ona, 99 m,, 
mirė Birželio 29, Chicagoj. 
(Šiaulių ap., Žagarės p.). 

BUDRIENĖ Lucija (Venskai-
tė), pusamžė, mirė Birž. 28, 
Chicagoj. (Kretingos apskr., 
Kalnaliu p., Klaugalių k.). 

, Amerikoj išgyveno 33 m. 

Birž. 18, Chicagoj. 
kio par.). 

(Joniš-

KNISTAUTIENĖ Liudvika, 
pusamžė, mirė Birž. 12, Chi
cagoj. (Šiaulių ap., Gruzdžių 
p., Karvelių k.). Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

GUREVIČIUS Antanas, seno 
amžiaus, mirė Birž. mėnesį, 
Seltzer City, Pa. 

GAIMONTAS Antanu#, pus
amžis, mirė Birž. 12, Chica
goj. (Kėdainių ap., Krakių 
p., Plankių k.). 

KEKšIS Adomas, 67 m., mire 
Bal. 25, Aberdeen, Wash. 

I) KLLA C. J  A K I  H S 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pa šarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

I LITHUANIAN FUNERAL HOME 
|j 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1703 

PAJIEŠKAU 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. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
0Kuomet kankinat<"s viduriu užkietėjimu— 
'.ariios neveiklios, tkauda galvą, nera ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Ši sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai ::mon:iį naudoja 
FEEN-AV1INT. Tik pekramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekantj rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

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

Norėdami pigiai pirkti namus miegte urbti priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmenii&fti. 
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| Naujoje Vietoje | 

j Nikodemas A. Wilkelis j 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius i 
= !R BALZAMUOTOJAS . ' | 
s Šermenims kambarius duodame vartotj nęino!kaip|ii 1 
S Naujoj, moderniniai įrengtoj nįiosavioj vietoj v | 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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Lietuvos žmonių Kančios 
Vokiečiai Žiaurus kaip ir Rusai.\ Lietuva Ap

gyvendinama Vokiečiais Kotenistais 

Lietuvą pirmą kartą okupa
vus, okupantų Rusų valdžia 
pabaigoje 1940 metų pasirašė 
su Berlinu sutartį Lietuvių iš 
Vokietijos ir Vokiečių iš Lie
tuvos grąžinimui į jų tėvynes. 
Sekant tuo susitarimu per Ko-
vo-Gegužės mėnesius 1941 me
tais į Lietuvą sugryžo apie 
20,000 Lietuvių iš Klaipėdos ir 
Suvalkų kraštų (daugiausia 
viengungių darbininkų, kurių 
šeimos buvo Lietuvoje) ir apie 
53,000 išvyko iš . Lietuvos j 
Vokietiją. Mes jau žinom kad 
iš tų 53,000 apie 35,000 buvo 
Lietuvių, kurie del susidariu
sių nepalankių sąlygų turėjo 
apleisti Lietuvą. Be tų, lega
liai iš Lietuvos išvykusių jų, 

"dar keli tūkstančiai pabėgo j 
Vokietiją slaptai. Einant pa
sirašyta sutartimi, legaliai iš-
vykusieji galėjo pasiimti su 
savim šiokį-tokį judamą turtą; 
viskas kitas ir jų nejudomoji 
nuosavybė —r ūkiai ir namai— 
tapo Rusų okupantų nuosavy
bė. < 

Vokiečiams okupavus Lietu
vą, prasidėjo Vokiečių gryži-
mas j Lietuvą. Gryžo ne tiek 
Vokiečiai kurie pirmiau I^ietu-
voje ' gyveno, bet daugumoje 
visai 'svetimas Lietuvai ele
mentas. Vokiečiai sudarė spe
cialią įstaigą rūpintis tų Vo
kiečių kolonistų 1 apgyvendini
mu. ! Ta įstaiga vadovavosi Ge-
neralkomisariato Kaune suda
rytu protokolu naujakuriams 
Apgyvendinti ir žemių bei kitų 
nuosavybių suteikti. 

Protokolas numatė iškėlimą 
žmonių kurie tuo laiku gyveno 
Vokiečių numatytose ukėse. Ei
nant tuo protokolu, be žemių 
kurios prieš repatrijavimą Vo
kiečiams priklausė, kolonizaci
jos tikslams turi buti paimta: 
(1) Nuosavybės politiškai ak
tyviai pasireiškusių Lenkų; 
(2) Rusų ir (3) žydų. Kas 
būtent yra Lenkas ir politiniai 
aktyvus sprendžia Vokiečių 

; Qeueralkomisariatas. 

LIETUVIŲ, UKĖSE APGY
VENDINA VOKIEČIUS 

Jau pats "protokolas" pa
kankamai skaudžiai palietė 
kraštą, gi tos Vokiečių koloni
zacijos įstaigos darbas prakti
koje pasireiškė dar aršiau. Di
delis skaičius Lietuvių liko iš
mesti iš savo nuosavybių, nes 
be paskelbto plano ta įstaiga 
turi visą eilę slaptų instrukci
jų, visai naikinančių aukščiau 
paskelbtą "protokolą" ir duo
dančių neribotą teisę šeiminin
kauti. žmonės kurie iš savo 
žemių prašalinti, tuojau pri-
skaitomi prie bedarbių ir siun
čiami į Vokietiją darbams. 

Rusai irgi gabenami iš Lie
tuvos į Vokietijos užimtas že
mes. Taisyklės numato kad 
iškraustyti iš savo žemių Lie
tuviai turi buti apgyvendinti 
kur kitur ir jie gali paimti su į 
savim: baldus, 15 klg. maisto i 
asmeniui, 1 karvę, 1 kiaulę ir| 
5 vištas kiekvienai šeimai. Len
kams ir Rusams karyės nelei
džiama pasiimti. 

Tikrumoje ir. td neduoda su 
savim pasiimti. Ypač blogai 
yra tiems kurie pateko į Len
kų ar Rusų paskirstymą. Iš 
visos praktikos matyti kad 
Vokiečiai buvusį Lietuvos-Vo-
kietijos parubežį, kaip tai ša
kių, Vilkaviškio, Raseinių bei 
Tauragės apskričius, nori iš
imtinai Vokiečiais apgyvendin
ti ; iš tų apskričių kraustomi 
visi nevokiečiai. 

Jau 1941 m. rudenį, tų aps
kričių gyventojai buvo kraus
tomi* nepaisant šalčių. Visi 
su vaikais ir ligonimis turėjo 
apleisti savo ukiue. Tokie pa

rėdymai . dažnai buvo duodami 
naktį ir iškraustomiems dažnai 
buvo duodama . 15-20 minutų 
pasiruošti išeiti. Blogiausia 
kad Vokiečių administracija to
kius iškraustymus atlieka ne 
pati, bet verčia vietinius val
dininkus Lietuvius tai atlikti, 
grasindami jiems kad jei ne
pildys bus priskaityti prie sa-
botažninkę ir išsiųsti iš Lietu
vos. .' 

Pav. 1041 metų rudeni la
bai dįdelė ūkininkų grupe bu
vo iškeldinta iš Alytaus aps
krities. Jie buvo surinkti Aly
taus aerodrome ir laikomi lau
ke apie tris savaites. Vieto
je pažadėtų naujų žemių, po 
trijų savaičių tokio gyvenimo 
Vokiečiai atskyrė darbui tin
kamus vyrus ir moteris ir nu
gabeno juos į Kybartus į dar
bo komandas; likusius 210 as
menų, silpnų, senų ir vaikų, 
nugabeno į Radviliškį, kur ba
rakuose ,ant durpyno jiems te
ko išgyventi visą žiemą. Tie 
barakai nebuvo pritaikinti gy
venti žiemą, dėlto daugumas 
jų ten sirgo. Taip nėra trak
tuojami nei beląisvėn . patekę 
Rusai. , 

KAM UŽTARTI 
JEI NEVERTA 

PAVIENIAI RŪPINASI 
UŽTARIMU 

čia mes paduodariie tik dale
lę 'tų žiaurių' metodų kuriuos 
praktikuoja Vokiečiai. Lietu
viai neturi jokių savo įstaigų, 
nei institucijų ar organizacijų 
kurios galėtų užstoti už tuos 
nelaimingus arba jiems padė
ti. Todėl keli autoritetingi Vy
rai, matydami savo žmonių 
vargą, išdryso Išdėstyti tuos 
faktus ir prašė okupantų Vo
kiečių sustabdyti polonizaciją 
ir del to vykdinimo budo susi
dariusį chaosą kuris veda prie 
katastrofos. Vokiečiai nenori 
prisipažinti prie kolonizacijos 
vykdymo, kalba apie repatri
antų sugrąžinimą, bet tas aiš
kiai matosi iš praktikos ir iš 
pačių autoritetų išsireiškimų. 

Jie . sako: "Mes nevartosim 
senų budų kolonizavimui, tai 
yra primetant Vokiečių kalbą 
bei įstatymus vietos gyvento
jams; mes pasirupinsim nau
jas teritorijas apgyvendinti 
grynais Vokiečiais turinčiais 
savyje tikrą Germanišką krau
ją". * • , 

Kitas jų pareiškimas: 
"Iš užkariautų tautų Vokie

čiams jokios naudos nėra. Ge
riausia jas stumti kuo toliau 
į rytus!" 

Tą patvirtina ir kitas fak
tas kad . Vokiečiai išviso nelei

džia gryžti Lietuvon nei tiems 
35,000 legaliai išsigelbėjusių 
Lietuvių, nei tiems keliems 
tūkstančiams Vokietijoje pasi
slėpusių nuo pirmojo okupanto 
teroro. Tokiu budu Vokiečiai 
pagavo juos į spąstus — jų 
žemes ir turtus paėmė savo 
kolonizacijos naudai. 

Lietuviai buvę valstybes vy
rai aiškiai pasakė Vokiečiams 
kad jie yra pri«š tokias prie
mones, . nežiūrint ar tas liečia 
Lietuvius, įlenkus ar Lietuvos 
žydus. 

Lietuva iš senų senovės bu
vo žemės ūkio kraštu. Lietu
vis myli savo žemę, tat atplėš-
mas nuo jos reiškia jam mo
ralinę mirtį. . • į : • 

Pirmieji okupantai tai žino
dami, nedryso bent pradžioje 
visiškai atimti žemę, palikda
mi ją betgi ūkininkams nuola
tiniam vartojimui, šiądien ta
čiau ūkininkai yra išvaromi iš 
savo ūkių, kurie be jokio tei
sinio pagrindo su gyvu ir ne
gyvu, inyentorium yra perduo
dami Vokiečiams repatrian
tams ir naujiems kolonistams. 

Jau du metai kaip Vokiečiai 
perėmė Lietuvos ekonominį gy
venimą į savo rankas. Deja, 
per tą laiką Vokiečiai palaiko 
suirutę ; sukurtą pirmojo oku
panto. Tokiu budu Lietuvis 
ūkininkas baimingai laukia ry
tojaus. . i « i • { 5 

Buvę valstybės vyrai krei
pėsi į^ Vokiečių vyriausybę pra
šydami sustabdyti iLietuvos 
kolonizaciją ir grąžinti nuosa
vybes , išmestiems iš jų ukinin 
kams, neatsižvelgiant į jų tau
tybę. Jb R-s. 

LVS 3-as Metinis Suvažiavimas 
Švedų Valdovai 

Musų katalikiški laikraščiai, 
Amerika ir Draugas, vienas po 
kito pakartodami, gina ir pa
teisina tos Lietuvių Tautinės 
Tarybos narius, kurie save ap-
sišaukė Lietuvos "valdžia" už
sienyje. 

štai kaip jie rašo: 
"Lietuvių Tautinė Taryba, 

kiek teko skaityti visus jos pa
skelbtus pareiškimus, niekur 
savęs 'neapsišaukė' nei kabi
netu, nei parlamentu". . - • 

Gal but, Amerikos ir Drau
go- redaktoriams netenka buti 
tose pačiose vietose kur švais
tosi p. Pakštas, Gabaliauskas 
ir kiti tos tarybos nariai. 

Ponas Pakštas viešai pasiva
dino save "Lietuvos parlamen
taru" SLA seime Pittsburghe, 
seimo delagatams ir svečiams 
sakytoja prakalboje, kur da
lyvavo apie 300 žmonių, Birže
lio pabaigoje, 1942 m. 

Gabaliauskas taip pat kiek
vieną savo kalbelę, kur tik pa
sisukęs, pradeda pareikšdamas 
viešai ir iškilmingai, jog jis 
esąs ir "Lietuvos parliamenta-
ras", ir tam panašiai. 

Gal but tą girdėjo iš jų ir iš 
kitų ir tie ką juos teisina už 

Kalbėjo Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona* 
Atsiųsta Dikčiai Sveikinimų su Aukomis. 

Centro Valdyba Lika veik Ta Pati 

Švedijos karaiius uusiav (kairė
je), jo sunus sosto įpėdinis Prin
cas Gustav-Adolph (dešinėje), ir 
jo anūkas, Gustav-Adolph (centre), 
tėmija švedų karo lėktuvų manev
rus. 

ARGENTINOS NAU
JA VYRIAUSYBĖ 

DRAUGINGA 
LIETUVAI 

BUENOS AIRES. — Gegu
žės 20, Lietuvos Pasiuntinys 
Pietų Amerikai Dr. Graužinis 

klastingą jų vadinimąsi Lietu-f ir ponia Graužinienė surengė 

) »  

RŪPINAMASI VAIS
TAIS LIETUVAI 

Didelis vaistų trukumas Lie
tuvoje yra tapęs nuolatiniu ru
pesniu Lietuvos įstaigų kaip 
Europoje taip ir čionai. Tuo 
reikalu yra susidomėję kaip 
Tarptautinis Raudonasis Kry
žius Šveicarijoje, taip Ameri
kos R. Kryžius Washingtone. 

Yra patirta kiek ir, ypač ko
kių vaistų reikia. Betgi dar 
nenugalėta kliūtis gludi karo 
veiksmų apystovose: iš vienos 
pusės del alijantų blokados to
li ne viską galima kas reiktų 
siųsti, iš kitos pusės nieko ne
galima siųsti Lietuvon neužsi
tikrinus kad vaistų siuntiniai 
pasiektų patikimas Lietuvių 
įstaigas okupuotoje Lietuvoje. 

Kaip tik kliūtys bus pašalin
tos, vaistų pasiuntimas galės 
įvykti. 

Kas platina Dirvą —? 
platina apšvietą. 

tm 

Kitokios Rūšies Karas Kareivių Tarpe 

vos "seimu" ar "valdžia", tik 
praleido taip sau. Gal jie pa
tys iš jų juokiasi ir nelaiko jų 
tas plepgyras ko vertas. 

Jeigu taip tai kaipo nevertą 
plepalą ir kaipo tų plepalų plė-
tėjus, nevertus , rimto dėmesio, 
neapsimoka nei teisinti ir: ap-
ginti. : . f . , - ; : 1 • 

Jeigu' 'gi j juos ^iurima kaip 
į kokį rimtą padarą, tada Ame* 
rikos ir Draugo redaktoriai, 
kaipo atstovaujanti Amerikos 
Lietuvių išeiviją, privalo pa
statyti tuos "parliamentary" 
jiems priklausomoje: vietoje. 

Lai jie nemulkina ir nesu-
vedžioja Amerikos Lie t u viii' ko
kiais neteisėtais save apsišau-
kimai,s. ; } \ \ 

Amerika ir Draugas/ įteisina 
juos del to jog, sako, "kiek te
kę skaityti visus jos paskelb
tus pareiškimus, niekur savęs 
'neapšaukė' nei kabinetu, nei 
parliamentu". Koks skirtumas 
tarp viešo skelbimosi žodžiu ir 
raštu? Jeigu kitų veikėjų žo
dis ar raštas dedama svarsty-
klėsna, kodėl nededama žodis 
šių "samozvancų" "parliamen
tary'? 

Pakartoju: Jeigu gi jų žo
dis ir vieši plepalai neverti at
kreipimo dėmesio, tada, kata
likai laikraštininkai ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos nariai, 
pastatykit tuos "parlamenta
rus" jiems priklausomoje vie
toje ir nesiimkit jų ginti nei 
teisinti. 

Tie "parliamentarai" savo 
pastarame biuletenyje ant 8-to 
pusi., šį kartą Angliškai ir jau 
rašytu žodžiu, stengiasi įrody-

j ti ir Amerikos publikai (nes 
tą talpina savo leidžiamame 
Angliškame biuletenyje), buk 
kas tai Lietuvoje jau "apšau
kia" juos "atstovais visos Lie
tuvos", nes jie arba jų taryba 

Į sudaryta "iš visų politinių Lie-
| tuvos grupių". 

Tas juk neteisybė, tas juk 

pusryčius naujam Argentinos 
Užsienio Reikalų ministeriui 
ir jo poniai pagerbti. ' 

Pusryčiuose tarp kitų daly
vavo ir Apaštališkas Nuncijus, 
Užsienio reikalų vice ministe-
ris, Graikijos ir Dominikonų 
Respublikos ministerial su sa-

>vo žmonomis; Latvijos Charge 
d'Affafres it žurnalo Criterio 
redaktoriui.'" Laikė pusryčių 
šeimininkai turėjo progos pa
pasakoti svečiams apie Tėvy
nės Liettivos padėtį. 

Kaip žinoma, pasikeltus Ar
gentinos vyriausybei, naujas 
Užsienių Reikalų Ministeris vi
ce admirolas R. Storni Birže
lio 8 d. oficialiai pranešė Lie
tuvos. _ Nepaprastam Pasiunti
niui ir įgaliotam! Ministeriui 
Dr. Graužiniui apie naujos Ar
gentinos Vyriausybės susida
rymą ir apie jos norą palaiky
ti tradiciniai draugingus san-
tikius su Lietuva. 

Gavęs šią notą, Lietuvos Pa-
,siuntinis tuojau patvirtino jos 
gavimą ir iš savo pusės parei
škė kad dės visas pastangas 
draugingų santikių palaikymui 
tarp Lietuvos ir Argentinos. 

Liepod 4, Clevelande, Fen
way Hall Hotelyje, įvyko Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos trečias 
metinis suvažiavimas išrinki
mui LVS centro valdybos ir 
aptarimui kitų organizacijos 
reikalų, bei Lietuvos vadavimo 
darbų. 

Suvažiavimą atidar# centro 
pirmininkas Dr. S. T. Tamošai-
; s. Po trumpos savo kalbos, 
i »r. Tamošaitis perstatė kalbė
ti Lietuvos Prezidentą Antaną 
Smetoną, kuris buvo pakvies
tas specialiai kaipo garbes sve
čias. 

Ponas Prezidentas padrąsino 
Amerikos Lietuvius dirbti už 
Lietuvos laisvę, remiant Ame 
riką, ir pasitikint Atlanto Čar-
teriui bei Prezidento Roose-
velto ir Premjero Churchill pa
žadais mažoms ir pavergtoms 
tautoms. 

Kiti kalbėjo ir sveikino su
važiavimo dalyvius, pareikšda-
ftii Lietuvių viltis ir raginda-
miesi dirbti už Laisvą Lietuvą 
šie: Julius Smetona, Vytautas 
Abraitis, Hypatija Yčienė-šliu-
paitė, Dr. J. Jonikaitis, J. J. 
Smailis, P. J. žiuris. 

Clevelando LVS 1-mo sky
riaus narės, Marė Mišeikienė, 
delegate, ir Julė Salasevičienė, 
rengimo komisijos narė, sura
šė mandatus ir įteikė delega
tams ir svečiams ženklelius. 

Spaudos Komisijos pirmi
ninku aklamacijos budo Jlž-
girtas vėl P. J. žiuris. 

Konferencija baigėsi appe 
7:30 vai., po to sekė suvažiavi
mo vakarienė, kuriojė dalyva
vo apie 60 asmenų. 

Vakarienėje taip pat kalbas 
pasakė svečiai ir p. Preziden
tas A. Smetona. 

Programą vedė Dr S. T. Ta
mošaitis. Kalbėjo paeiliui: Ju
lė Rastenienė, P. J. žiuris, Dr. 
J. J. Sims, F. Motuzas, K. S. 
Karpius, Alekas Banys, Vyt. 
Abraitis ir Lietuvos Preziden
tas. Ponas Prezidentas pasa
kė taip pat laibai įdomią, pa
mokinančią ir inspiruojančią 
kalbą Amerikos Lietuviams 
dirbti ir dirbti už Lietuvos at
vadavimą. 

Vakaras baigta sugiedant 
Lietuvos ir Amerikos Himnus. 

AUKOS IR SVEIKINIMAI 
konferencijai bus paskelbta ki
tame numeryje. 

LAIKRAŠČIŲ žiniomis, Vo
kiečių pašto komisaras praplė
tė pašto korespondencijos tei
sę susisiekime į "Ostlandą" ir 
iš jo. Laiškus esą galima ra
šyti ne tik i Vokietiją ir Pa
baltijo valstybes, bet ir į Uk
rainą, Belgiją, Daniją, Holan-
diją, ir Norvegiją. Tačiau su 
kitais kraštais normalaus paš
to susisiekimo vis dar. nelei
džiama. 

pagaliau daroma aiškiu tikslu: 
iškelti tuos tarvbininkus Lie
tuvos 'valdžia' užsienyje, nors 
jie nedirba Lietuvos vadavi
mui, o tik savo klikos išsirek-
lamavimui, kad Amerika prir 
pažintų juos Lietuvos "parlia-

yra klastavimas Amerikos vi- mentu" ir "valdžia".... 
suomenėje tikrų faktų, ir tas žinantis. 

Delegatai ir LVS veikėjai ir 
centro valdybos nariai dalyva
vo sekantieji: 
Dr. S. T. Tamošaitis, centro 

valdybos pirmininkas; 
Dr. J. Jonikaitis, vice pirm., iš 

Detroit, Mich.; 
J. J. Smailis, iždininkas, iš 

Detroito; 
K. S. Karpius, sekretorius; 
P. J. žiuris, Spaudos komisi

jos pirmininkas; 
Marė Mišeikienė, Cleveland; 
Alekas Banys, Cleveland; 
Jonas Verbela, Cleveland, 
Julė Salasevičienė, Cleveland, 
Jurgis Salasevičius, Cleveland, 
Ona Karpius, Cleveland, 
Jonas Brazauskas, Cleveland, 
A. M. Praškevičius, Cleveland 
Jonas Petrauskas, Cleveland, 
Juozas Bendikas, Cleveland, 
Hypatija Yčienė, Cleveland. 
Dr. J. J. Sims, Detroit, 
Marė Sims, Detroit, 
Veronika Motuzienė, Detroit, 
Feliksas Motuzas, Detroit, 
Viktoras Petrikas, Detroit 
M. Petrikienė, Detroit, 
Marė Milunaitienė, Baltimore, 
Julė Rastenienė, Baltimore, 
Adv. N. Rastenis, Baltimore, 
B. Gramba, Ambridge, Pa. 
Vytautas Abraitis, Jersey Ci

ty, N. J. 
Juozas Kripaitis, Ann Arbor, 

Mich. 
CENTRO VALDYBA 

Suvažiavimas užtvirtino vi
są senąją valdybą, su išimtimi 
antro vice pirmininko, kuris 
išrinkta naujas, Adv. N. Ras
tenis. Valdyba tokia: 
Dr. S. T. Tamošaitis — Pirm. 
Dr. J. Jonikaitis — Vice Pirm. 
Adv. N. Rastenis — Vice Pirm. 
K. S. Karpius — Sekretorius 
J. J. Smailis — Iždininkas. 

AUKOS KNYGAI 

Iš AMSTERDAM, N. Y. 
Zigmas Jasionis $5.00 

Petras Lalas v§l prisiuntė 
$35 šių: 
Jonas Maziliauskas 5.00 
Miss Mary Bartkus 5.00 
Petras ir Ant. Venckai 5.00 
Edwardas Staknis 5.00 
A. J. Radzevičius, Jir. 5.00 
Mr. & Mrs. V. Gerdvila 5.00 
Mr. & Mrs. F. Aibukas 5.00 

S ROCHESTER, N. Y. 
V. Norkelunas vėl prisiuntė 

tris prenumeratorius: 
Feliksas šlapelis 5.00 
Pranas Samuolis 5.00 
Lietuvių Pinocle Club 5.00 

Iš DETROIT, MICH. 
Per Dr. J. Jonikaitį užsira

šė šie: 
Felix Arman 5.00 
Mike Naruszewicz 5.00 
Frank Kazlauskas 10.00 

Per Oną Aksomaitienę pri
siuntė: 
Lietuvių Katalikų Moterų 
Sąjungos 54 kuopa 15.00 

Iš DAYTON, OHIO 
J. A. Urbonas prisiuntė vėl 

4 prenumeratorius: 
Benis Naginis 5.00 
Andrius August 5.00 
Juozas Burneka 5.00 
Antanas Arzulaitis 5.00 

Iš PASKIRŲ KOLONIJŲ 
Petras Aizis, Ilion, N. Y. 5.00 
Algirdas Vizbara, 

Brooklyn, N. Y. 5.00 
W. J. Bludzuns, 

Baltimore, Md. 5.00 
Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas, Chicago 5.00 

WATERBURIEHAI DIRBA 
TOLIAU 

Waterbury, Conn., kolonija, 
kuri pasidarbavimu Jono Ta-
reilos, Petro Steponavičiaus, 
Dr. Colney prisiuntė virš po
rą šimtų dolarių, neužbaigė 
rinkimą knygai aukų. Prane
ša kad dirba ir toliau, ir ne
trukus vėl pasirodys jų naujos 
aukų sumos. 

išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

Trys sužeisti kareiviai Staten Island, N. Y., ligoninėje, 
vo tarpe šachmatais* laiko praleidimui. 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 
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TZ ARAS bus ir pasibaigs, o partijos turi gyvuoti. To-
kia bent išvada išeina tėmijant Amerikos RepubK-

konu elgesius. Republikonų partijos vadai ruošiasi jau 
šią vasarą sušaukti savo susirinkimą kuriame vidurinių 
valstijų mieste pradėti pasiruošiamus darbus 1944 metų 
savo partijos platformos. Juk ateina prezidento rinki
mai, reikia paruošti stiprius prižadus kurie ir pasaulį 
išgelbėtų, ir Amerikai išeitų Į naudą, ir Republikonų 
partija užvaldytų šalį. Jie kalba apie paruošimą "rea
listinio karo meto programo Amerikos progresui", ir 
tą programą patieks kaipo vadovą sekančiai Republiko
nų nacionalinei konvencijai, kurį nominuos kandidatą 
i prezidentus. 

Taip Republikonai pakartoja tą patį ką darė 1939 
metais — visu metu išanksto ruošiasi prezidento npmi-
nacijai. Kiti šalies darbai tegul palaukia* arba tegul 
prisitaiko jų partijos reikalui.... 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas 

D AIGIAMA suplaišinti Italija atsisako taikytis su ali-
jąntais ir pamesti Hitlerį jo paties likimui. Musso-

linio ryžimasis tęsti karą, gal but, dar remiamas vilti
mis kad jis su Hitleriu pajiegs atsilaikyti prieš alijąn-
tus ir įstengs išgelbėti savo sukurtą imperiją. 

Kaip dabar dalykai stovi, Italai sumušti ir Afrikoje 
prarado visas milžiniškas savo žemes, Įskaitant ir Etio
piją, kurią prieš kelis metus prijungė Italijos karūnai. 

Alijantų kalbinimas Italijos žmonių atsikratyti ka
riaujančiųjų vadų su Mussoliniu priešakyje, matomai, 
nors iš vienos pusės reikštų baigimą karo, iš kitos reiš
kia Italijos visišką prakišimą, ir, matomai, dalis jų ne
nori to pasižeminimo, kita dalis neturi galimybių pra
šalinti karinius vadus ir siūlyti alijantams paliaubas. 

Mussolinio žentas, grafas Ciano, užsienio reikalų 
ministeris, sakoma vyko pas Hitlerį prašyti jo daugiau 
pagalbos Italijai atmušimui alijantų oro atakų ir sulai
kymui grąsiančio alijantų įsiveržimo Italijon. Nors tai 
beviltės pastangos, nes Amerikos didėjanti karo lėktu
vų skaičiai darys dar daugiau ir didesnių nuostolių Ita
lijai, tačiau Ciano, kaip ir Mussolini su savo visu šta
bu, nori tęsti karą toliau — ir dar labiau panešti išnai
kinimą. 

CUV. Valstijos pradėjo savo fiskalį 1944 metą Liepos 
^ 1 dieną su valstybinėmis skolomis siekiančiomis 140 
bilijonų dolarių. Amerikos Įstojimas į karą ir pasiry
žimas karą laimėti valstybės skolas iškėlė į tokias pasi
baisėtinai aukštas skaitlines kad paprastas žmogus net 
nesikėsina įsivaizduoti kiek tai butų pinigų ir kada šalis 
iš tų skolų galės išeiti. 

• 
CTALINAS, pasirodo, pasiryžęs yra visiškai suardyti 
^ Lenkų pastangas atsteigti nepriklausomą Lenkiją. 
Kaip tik pereitą Balandžio mėnesį suiro santikiai tarp 
Rusijos ir Lenkijos vyriausybės in exile, Stalinas pra
dėjo ruošti pačioje Rusijoje esančių Lenkų komunistų 
neva I^enkijos vyriausybę, kuriai leido atlaikyti suva
žiavimą po vardu "Lenkų Patriotų Unijos". Lenkų vy
riausybė in exile nepripažysta tų Sovietų kvislingų, o 
tie iš savo pusės nepripažysta Londone esančios Lenkų 
vyriausybės in exile. 

Stalinas tuomi parodo kad jie tiesioginiai $rba 
prieš Alijantų programą ir Atlanto Čarterį. 

Su Stalino "palaiminimu", tie Rusijoje esanti Len
kai pasiruoš Lenkiją prijungti prie Sovietų, ir jei ko
kios Maskva pareikalaus kad Lenkų vyriausybė in exile 
butų išmesta iš United Nations narių tarpo. Tai bus 
atsilyginimas Lenkams kurie pasiskubino ištiesti bol
ševikams ranką kaip tik Hitleris užpuolė Rusiją, nesu
sitardami su Maskva jokiais rimtais pagrindais. 

Sovietijoje juk sėdi gauja Lietuvos kvislingų, ku
rie laukia savo laiko kaip šarančiai, ar Stalino varomi 
kurtai, vėl gražinti Lietuvon "saule".... 

\ 

• 
PjEŠIMTYS tūkstančių vyrų ir moterų žus šymet šio-

je šalyje, ir, kaip skelbia nacionalė Saugos Taryba, 
niekas jiems karžygiškų kapų nesupils, neapdovanos jų 
medaliais už jokį narsumą. Neapdainuoti, nepagarbin
ti kaip kiti karžygiai, šie asmenys mirs — 52,000 jų žus 
kaip darbininkai. Ir jie žus bereikalingai, nuo galimų 
išvengti nelaimių. 

Pereitą metą, kaip ta Taryba skelbia, daugiau žu
vo darbininkų darbuose ir savo liuoslaikiu negu žuvo 
kareivių frontuose. Darbuose ir liuoslaikiu pernai su
tik staigią mirti 52,000 asmenų; 4,000,000 kitų sužei
sta. Del tų nelaimių prarasta 480,000,000 darbo, valan
dų. 

Pravedant įvairias apsisaugojimo priemones bėgy
je eilės pastabų metų darbuose, nelaimės ir užmušimai 
prie darbų jau sumažinti 90 nuošimčiais tam tikruose 
darb iiose. Tą gali atsiekti ir tos įmonės kurios dar nė
ra pilnai priėmusios saugumo programo. 

Šymet jau per pirmus tris mėnesius tiktai svarbio
se šalies industrijose, prie darbų tiesioginiai, užmušta 
2,037 darbininkai, 8 nuoš. daugiau negu pernai per tą 
patį metų bertainį. 

t 
•GYVAČIŲ nuodai renkama dideliais kiekiais, nes 

jie naudojami keletui atvejų žmonių gyvasčių gelbėji
me. ^ Barškuolių gyvačių nuodai sulaiko kraujo tekėji
mą iš žaizdų; kitose formose tie nuodai sumažina skau
smą, o dar kita forma — veikia kaip antitoksinas nuo 
gyvačių įgilimo. 

Baramės, bet Kalaus 
Nuverčiame* 

Laikas nuo laiko musų spau
doj pasigirsta pesimistiniu bai
sų del musų vidinių barnių. 
Barniai tai Amerikos Lietuvių 
istorijos neatskiriamas šešelis: 
šliupas ir Paukštis, Burba ir 
šliupas, tautiečiai ir katalikai, 
šliupas ir socialistai, tautinin
kai ir socialistai, ir taip toliau, 
ir taip tolau. 

Sandara pasakoja (nežinia 
kuriais faktais atsiremdama) 
buk atsakingi žmonės Washin-
gtonę "nusistebėję pataria 
mums susivaldyti nuo tarpu
savio ginčų." 

Sunku visuomenę įpratinti 
nuo to kas jai Įgimta. Socio
logas, ar psichologas, gali bū
ti, kada nors išaiškins Ameri
kos Lietuvių palinkimą bartis, 
bet Dr. S. Biežio žodžiai gali 
nuraminti, ir mus, ir Sandaros 
"atsakomingus žmones". 

Dr. S. Biežis nurodo, poni 
Daužvardienė, Lietuvos Konsu
lo Chicagoje žmona, sumanė 
Lietuvos Nepriklausomybės si
dabrinio jubilejaus proga su
rinkti masinį burį 35 aukotojų 
Lietuviško kraujo. Amerikos 
Raudonajai^ Kryžiui, Chicago
je. žinote fcįęk ji gavo — vi
są šimtą! 

štai dar kilnesnis pavyzdis 
kad barniai Lietuviškam smar
kumui nieko nekenkia: būrelis 
Chicagiečių (daugiausia Mar
gučio- Vanagaičio- Olio- Macke
vičiaus pasidarbavimu) sugal
vojo sukelti milijoną dolarių 
Karo Bonais Vasario 16-tos 
proga, ir jais nupirkti Ameri
kos kariautojams bomberj pa
vadintą "Lituanica". Tas mi
lijonas dolarių sukeltas su kau
pu ir Liepos 3 d. Chicagoj įvy
ko "Lituanicos" krikštynos! 

Savo tarpe Lietuviai gali 
stipriai bartis, bet kai ateina 
Amerikos reikalas, ir jei šis 
reikalas surištas su Lietuvių 
tautine savygarba, Lietuviai 
atūžia visu šimtu nuošimčių, ir 
dar kiek! 

šiuo reikalu pas Lietuvius 
barnių nėra, išskyrus komuni
stus, kurie, būdami silpni, tik 
pakampėmis urzgia ir kolek-
tuoja centukus savo matuškai 

| Rusijai, Ameriką pamiršdami. 

Nęišnau^ojo Progą 
Sandara labai teisinai pa

stebi: "Viekas svarbiausias in
formacijų šaltinis apie Pabal
tijo kraštus yra Švedijos sos
tinė Stokcjiolmas. Tačiau iki 
šiam laikui Lietuviai neturi 
ten jokio, biuro kuris žiniąs 
rinktų ir kitiems kraštams pa
rūpintų". 

To biuro nebuvimą Ameri
kos Lietuviams atstoja Ame
rikos dienraščių koresponden
tai. Betgi tenka apgailėti kad 
Lietuvos Atstovas Švedijoje 
(Gylys) pasirodė tingus įr 
nerangus. Energingesnis Lie
tuvis butų mokėjęs gerą Šve
dijos būklę Lietuvos laisvės in
formacijai panaudoti. Rašyto
jas šeinius taip pat galėtų 
daugiau energijos rodyti. Tie
sa, šeinius parašė gerų knygų 
švedų kalba ir dirba Švedų vi
suomenės rateliuose, bet kada 
musų TMD panorėjo vieną jo 
knygų Amerikoje išleisti jis 
pastatė sunkias sąlygas, tur
būt nežinodamas dabartinio T. 
M. D. stovio, ir jo sąlygos ne
leido jo knygos Ace^k$|§ iš
spausdinti. 

. * 7 r 
Klaidingas Pranašas 

Socialistų Naujienos oraku-
lauja: "Brooklyne susirinkę 
tautininkai atstovaują anti-de-
mokratinę srovę". 

Amerikos visuomenė tik ska
niai iš šio pranešimo pasijuoks, 
nes tas orakulas klydo: 1) ne
priklausomos Lietuvos klausi
mu 1918 metais, 2) Sovietų 
Rusijos atžvilgiu, 3) Lenino 
Įvertinimu, 4) tautinės Lietu
vos atžvilgiu,, ir 5) bendro 
fronto su komunistąis laikais. 

Aišku, jis klysta įr dabar: 
Amerikos Lietuvių visuomenė
je anti-demokratinė srovė tik 
vieną, tai komunistai. Visos 
kitos stoja už demokratiją. 

A L G I  
(Tęsinys iš pereito nr.). 

Lietuva Tebėra Tautų 
Sąjungos Narė 

WASHINGTON, D. C.— Pa
tirta kad Lietuvos kaipo Tau
tų Sąjungos nario mokestis 
Lygai esąs sutvarkytas už vi
sus praeitus metus. Paskuti
nis privalomas nario mokestis 
buvęs už 1940 metus. Mokes
tis už sekančius metus okopuo-
toms valstybėms padarytas ne
privalomas, laisvanoriškas. 

•ALASKA taip retai apgy
venta kad kiekvienam gyven
tojui ten ištenka po 8 ketvir
taines mylias ploto. Suv. Val
stijose gi išpuola po 44 gyven
tojus kiekvieųąi ketvirtainei 
myliai. 

Iš IŠTREMTOJO DAmV 
(Putinas) 

Vargingos Tėvynės vargingi vaikai 
Plačiai išsisklaidę po svetimą minią! 
Sudėsim mes dainą, prabils mųs vargai, 
Nušvis mums dangus apsiniaukęs pilkai, 
Ankščiau susijungsim Tėvynę priminę. 
Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudos, 
Iš savo švenčiausių teisių nun pamintu, 
Iš kraujo ir ašarų, skausmo maldos, — 
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos, 
Kad šalančioj dvasioje ugnį gamintų. 
Ne džiaugsmo balsais mųs giesmė 

suskambės, 
Ne skundais neviltingo nusiminimo: 
Nauja pajiega iš jos plaks ir spindės, 
Ištryškus iš sielų giliausios versmės. 
Ir skelbs sųkuringus gandus atminimo. 
Vargingos Tėvynės vargingi vaikai! 
Nekeikime savo skausmingo likimo! 
Mųs skriaudos, mųs ašaros, kančios, 

vargai 
Ir slegiantys dvasią tamsybių rukai — 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo! 

-r Ko tu čia žiuri? — paklausė paga
liau motina. 

— Per čia mes inėjom, bet dabar ne
galiu pasakyti kaip, — tarė Algimantas. 

— | kur inėjote? 
— Į požemį. 

Vietoje kokio nors patėmijimo., Tra
naitienė tiktai patraukė pečiais. 

Turėjo vienok Algimantas ką nors 
tuo tarpu pamatyti, nes, pritaisęs žiban
čią žvakę prie ištrauktos iš po kopėčių 
ragažės, ėmė tuštinti visą pakopėčį. Pa
kilo dulkių stulpai, bet menkai jų žiūrėda
mas Algimantas trusė toliau, ištuštinęs 
viską, sienoje po kopėčiomis rado jisai du 
medinius vagius. Emė jisai tuos vagius 
klibinti ir šiaip ir taip, bet niekas nesida-
rė. Bandė jis ir sykį ir antrą sieną pečiais 
pastūmėti. Siena stovėjo kaip siena ir ne
klausė jo. Tada jis stvėrėsi už vagių ir 
ėmė juos sukti, klibinti, bet irgi nieko ne
pelnė. Į galvą jam atėjo mintis bandyti 
ištraukti vagius iš sienojų. Ištraukęs ga
na lengvai, pastūmėjo yll sieną, bęt ta 
Stovėjo po senovei. • • , 

— Kur tu, vaikeli, išlauši sieną! —.ta
rė motina. — Sienos ąžuolinės, jų ir šim-
taę vyrų pečiais neišverstų. 

— Tada, mamule, ji suvis lengvai at
sidarė. Visa' bėda dabar tame jog aš už
miršau ką reikia padaryti su tais vagiais. 
— Tai sakydamas, Algimantas sukišo va
gius atgal į sieną ir ėmė juos kalti gilyn. 
Tie lindo, nors ir nelengvai. Sukalęs abu
du vagiu, Algimantas pastūmėjo sieną, ir 
anapus sienos išpradžių barkštelėjo gana 
garsiai, o paskui sienos apačia, sųgirgžtįę-; 
jus, kaip didelės durys, praviro. 

Tranaitienė dabar žiųręįą į. punaųs 
darbą su nusistebėjimu. : 

Per pravirą sieną tamsavo, kaip ko-
kję skradžių nasrai, inėjimas į požemį; 
barkšojo tamsumoje pirmi laipsniai kopė
čių, vedančių žemyn. 

Uždarę sieną-duris, sunus ir motina 
pelkių šalį. Čionai jo ir viršus buvo ąžuo-
pelkių šalį. Čonai jo ir viršus buvo ąžuo
liniai iš storų, pajuodusių nuct laiko ir 
drėgmės šulų. ' ; 

, Algimantas e jo požemiu pirmas, tė-
mydamas mažiausias žymes, ypač su at
sidėjimu tyrinėdamas beveik kiekvieną as
los krisleli. Vienok.... mažai turėjo ras
ti laukiamų žinių, nes kuo toliau ėjo tuo 
Algimanto veidas darėsi ruškanesnis. . 

— Stebėtinas dalykas, — tarė galop 
Algimantas į motiną, — mes čia ėjom"trie-
se: aš, tėvas ir senelis, žemė ir dabar min
kšta ir kiekviena pėda pasilieka aiškiai 
atspausta, o aš čia niekur jokios dėmės 
žmogaus pėdų nematau. • 

— Nagi ar tu nematai jog žemė čia 
visur grėbliu supurenta, — atvertė moti
na, atydžiai apžiurėjus. 

— Tiesa! — sušuko Algimantas, nu
švietęs žvake arčiau aslą. — Dabar aš ir 
pats atsimenu jog tėvas ir grėblį, išėjęs 
su manim iš požemio, į pelkę numetė.... 
Tiktai jisai ne visą požemį lygino. O čia 
visur išlyginta Aš maniau rasti, sek
damas pėdas, — kalbėjo toliau Algiman
tas. — Bet palauk, mama, jie eidami stuk
sėjo į šulus, pastuksėsiu ir aš. 

Metęs dabar tyrinėjimą požemio ėmė 
Algimantas stuksėti kirvepenčiu kiekvie
ną šulą. _ Balsai nuo užgavimo buvo visų 
teveik vienoki.... ir kuo tolyn ėjo t$o 

s liūdnesnis darėsi Algimanto veidas. 
— Kad senio lobis randasi čia tai a$ 

dabar esu labiau įsitikinęs negu buvau, 
bet rasti, tiktai dabar pradedu suprasti 
jog vargiai aš jį surasiu — nusiminu
siu balsu kalbėjo sunus į motiną, kaip ir 
teisindamasis, kaip į** aiškindamas, savo 
padėjimą. 

Motina šyptelėjo truputį ir linktelė
jus galva tarė: 

— Aš ir taip negaliu atsistebėti žiūrė
dama j tave. Kada buvai mažas, tu buvai 
labai nepakantrus, o dabar su atsidėjimu 
tyrinėji visą požemį Tikrai nuostabu 
kaip tave vargas perdirbo! Bet apie su
radimą lobio nesirūpink! Tam reikia tik 
kantrumo. Nesurasim šiądien, surasim 
rytoj, arba poryt. Aš tau šitai galiu nuo 
savęs prižadėti, — kalbėjo toliau motina, 
eidama vis toliau paskui sunų. 

Tųo beveik laiku jiedu abudu pat& 

• \ Dr. Vincas Pietaris ; ! j 

A N T A S 
mijo jog sienos šulai, užgaunami, ėmė lyg 
garsiau atsiliepti, kaip ir tuštumą po sa
vim rodydami. Vieną iš tokių šulų Algi
mantas ėmė žiūrinėti ir bandyti. Šulas 
judėjo, klibėjo, bet išsiversti nesidavė. Ta
da Algimantas ryžosi perversti jį. 

— Pabandyk, vaikeli, kraštutinių vie
ną, ar tą negalėsi kaip nors išimti, — pa
tarė motina. — Išvertęs paliksi ar šiokią 
ar tokią žymę ir svetimas patekęs į šitą 
požemį, iš tos žymės baisu kad neatspėtų 
jog čia kas nors ypatingo gali buti. 

' Algimantas ėmė bandyti sulyg moti
nos žodžių ir keldamas šulą aukštyn pa
juto jog tas, nors atstangiai bet kyla. To 
tiktai ir reikėjo vyrui. Dabar jisai su
tvenkęs visą savo jiegą kilstelėjo kraštu
tinį šulą, šulas pakilo ir griuvo į šalį^po-
žemio, išpradžių savo apatiniu galu, pas
kui nusmukęs žemyn ir visas. Nuo šito 
laiko darbas ėjo lengvai. Algmantas per 
spragą sienoje įlindęs į užtiktą požemio 
alkūnę pirmiausia numetė spyrį kuriuo 
buvo paremtas antras šulas, ir dabar per 
padidintą landynę suėjo abudu su motina 
į atrastą požemį. Požemis šitas buvo troš
kus. Jamei stovėjo keli katilai pilni viso* 
kio lobio, i 

Motina paragino Algimantą pasisem
ti surasto turto apsčiai, kad nereiktų grei
tai vėl lankyti požemio, nors pats Algi
mantas buvo besirengiąs gryiU tuščiom, 
kaip ir atėjęs požemin. ~ f ! 

— Ot, vaikeli, ir išteklius kareiviams 
pasamdyti, — tarė Tranaitienė. — Dabar 
dievų valia! Duos giminės pagalbą — ge
rai. Neduos — irgi gerai. Apsieisime ir 

•be jų. . ;į 

Tolydžio didėjantis požemi©1 trošku
mas paskatino Algimantą su motina išei
ti iš jo. Pėdų žymės, paliekamos ant min
kštos požemio aslos žemės, parodė Algi
mantui visą jo apsiėjimo nepatyrimą ir 
jam pagailo jog neturi kuo užlyginti pėdų. 

— Nesirūpink, vaikeli, tuo, — sura
mino jį motina. — Viena, šito požemio 
niekas nežino, o antra — a& .rytoj, naktį 
užlyginsiu pėdas. , 5 

Kada šulus sustatė ir išėję iš pože
mio pakilo į kuorą, kampe rytų ir žiemių 
brėško pirmi aušros spinduliai. Per iš
imtą gryčios langą tvoskė vėsus vėlybos 
nakties oras, nešdamas vėlybų lakštinga
lų balsus iš upelio krūmų. 

Tranaitienė nei tai ilsėjosi, nei tai 
klausėsi lakštingalų, sėdėdama ant savo 
lovelės. Sėdėjo tylėdamas ir sunUs ant 
patalo, pataisyto ant aslos. 

Algimantui dar malonu buvo su moti
na pasikalbėti apie businčius jų darbus, 
bet jau ir jis sviro į šalį snausdamas, ir 
motina pradėjo snuduriauti. 

Jeigu butų kas nors kitą dieną pa
klausęs Algimanto kaip jis praleido nak
tį, kaip jis miegojo, tai jis nebūtų galėjęs 
nieko tikro atsakyti. Jis nežinojo nei kaip 
jis užmigo, nei kaip naktis praėjo. Pa
budęs jau gerai saulei pakilus, jisai prieš 
save pamatė nepažystamą žmogų, su ku
riuo motina šnekėjosi. Žmogus stovėjo 
užpakaliu į jį, ir turbut tiktai ką buvo 
inėjęs su kokia nors svarbia žinia, nes 
kalbėjo: 

— Kunigaikštiene! atleisk jog aš taip 
anksti drysau ateiti į jusų gryčią. Mane 
privertė reikalas persergėti jus": pulkas 
šarvuočių eina ant pilies. 

— Ar tikrai sakai? — paklausė Tra
naitienė. 

— Tikrai! , 
— Uždegk tada ugnis ant kuorų! 
Po šitų žodžių ant inėjusiojo veido 

pasirodė nusistebėjimas ir jis metė akim 
į Tranaitienę ir per langą ant įrančių kuo
rų ir pilies sienų. 

— Kunigaikštiene! Ugnys ant kuorų 
dega šaukiant valdonus į pagalbą kovoje. 
Kas ves sušauktus? Grynos sienos ir tuš
ti kuorai nesigins ir nereikalauja pagal
bos.. ̂ Tu, silpna moteriškė, neveši karei
vių į kovą. Pasislėpki vėl kur nors pily
je, arba bėgki vėl per pelkes į Stabifiį 
gardą . 

_Ątsakymo vietoje kunigaikštienė mo
stelėjus ranka parodė Algimantą, kurį gu
lintį tamsiame kuoro kampe ne&OBio iki 
šiol patėmyti žmogus. 

(Bus daugiau) 
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VIENAS Ltetuvos "parla
mentaras" baigia išlaikyti kvo
timus patekimui į NeMvfourgą. 
Jis užsimanė Amerikos Lietu
vių "demokratiško" seimo, bet 
tas seimas turi buti sušauktas 
tik jo padiktuotu budu, ir dele
gatai tegalės buti įleisti tie ku
riuos jis užtvirtins ir sutiks \ 
seimą įsileisti.... 

Reikia tik stebėtis kaip ne
kuriu žmonių razumas suglera 
laisvėje pagyvenus. Pabuvę 
Amerikoj metą-kitą Įsivaizduo
ja kad jie gali diktuoti visai 
Lietuvių išeivijai. 

, Dar metą pagyvenę, galima 
tikėti pradės diktuoti kokį pre
zidentą Amerika gali sau rin
ktis ! 

KATALIKAI» ' peni Grigaitį 
lašiniais, o tas atsilygina us
nimis. Aną dieną šis uolus 
viskarrv opozicininkas pareiškė 
kajd katalikų unijos Vokietijo
je "ne laisvos". Socialdemo
kratų — tai kas kita: jos bu
vo tiek laisvos kad suleido jun
kerius ir Hitlerį atgal valdžion 
ir dabar kantriai tempia na-

. zių jungą. 

LIETUVIŠKI raudonieji da
bar daug kalba apie kitų sro
vių tariamą ruošą "persiorien
tuoti". Greičiausia, patys rau
donieji nepraustburniąi ar tik 

t nesiruošia; vel ragožium persi-
versti? ; 

SOCIALISTŲ ir katalikų 
"koalicija" vėl parode "vienin
gumo" darbą: tomis pačiomis 
dūdomis ir cimbolais pasveiki
no New Yorko apielinkės tau
tininkų suvažiavimą. Graži 
harmonija, ar kakafonija? 

RAUDONŲ fašistų Vilnis 
pravirko kam socialistai pir
miau negu tautininkai puolė 
draugą Ratomskį, Sovietų Ru
sijos konsulato New Yorlce ne 
tai dženitorį, ne tai langų ati-
darinėtoją, kuris sakosi turis 
Maskvos įgaliojimą atstavauti 
Paleckį. Kam Ratomskis kiša 
savo mordą kur nereikia? 

JUGOSLAVIJOS vyriausybė,, 
sakoma, įsidėjus naujas 'grin
dis". Lietuviški Gataliauskai 
ir Januškiai senai nori "nau
jos" Lietuvos vyriausybės len
tomis buti, bet — nuodėmės 
neleidžia. Tegul prisimena, iš 
lentų kaip kada ir karstai dir
bami. 

SOCIALISTŲ pranašas Chi-
cagoje pasižiurėjo i tautinin
kų seimą Brooklyne ir burbte
lėjo: "Tie tautininkai atstova
vo anti-demokratinę srovę". 
Nors šį "pranašą" ir "visko 
žinovą" apgauti visai lengva, 
visgi reikia Brooklyno tauti
ninkus pagirti už gerą "kamu-
flažą": kadangi pas Lietuvius 
jokios 'anti-demokratinės' sro
vės niekad nebuvo ir nėra tai 
Grigaitis taip ir pasiliko neži
nąs ką ištiesų tautininkai 
Brooklyne atstovavo.... 

5 

JONAS G. 

POI/TER 
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

KIBIRKŠTYS 
Rišo Titnagas. 

POLITINĖ MAŠINA prade
da jau sukti visuotino Ameri
kos Lietuvių seimo ratą. Tr-
čiau ar iš tokio seimo, jeigu 
jis įvyktų, butų kokia nauda 
Lietuvai, tai klausimas. 

Ar toks seimas subendrintų 
Amerikos Lietuvius vieningam 
veikimui už atgavimą Lietu
vos nepriklausomybės taip pat 
yra didelis klausimas. 

Į tokį seimą, jeigu jis poli
tikieriams ir pavyktų sušauk
ti, suvažiuotų visi tokie akiplė
šiški užsispyrėliai kaip Grigai
tis, Michelsonas, šimutis, Lau-
čka ir visa eilė kitų tokių, jau 
nekalbant apie kunigus, fana
tiškai asmeninės neapikantos 
apimtų prieš tulus jiems ne
patinkamus tautininkus veikė
jus ir Lietuvos Respublikos 
Prezidentą Antaną Smetoną. 

JEIGU ta politinė mašina 
pradėjus sukti visuotino Ame
rikos Lietuvių seimo šaukimo 
ratą, neįstengia dabar suburti 
visus Amerikos Lietuvius ben
dram veikimui tai kaip tie po
litikieriai galės per seimą tą 
atlikti? 

žinant iš praeities kaip to
kie politikieriai organizuotai 
suvažiuoja į musų visuomeniš
kus seimus ir kaip jie užsispy
rusiai negerbia kitų įsitikini
mus ir viską mina po savo po
litiniu padu kas tik ne iš jų 
portfelio yra patiekta seimui, 
to galima tikėtis ir dabar. 

Jie atvažiuodami ir į sei
mą, jeigu toks seimas jiems 
pavyktų sušaukti, atsiveš jau 
gatavai iškeptą blyną ir jį pa
lieps seime visiems suvalgyti. 

Jeigu kas išdrys pasiprie
šinti tai jų prievartai, tie bus 
apšaukti "fašistais", "Smeto-
nininkais" ir tam panašiai. 

Toks seimas padarytų musų 
organizacijoms ir* veikėjams 
didelių bereikalingų kaštų, o 
naudos iš jo tai visai nebūtų. 
Priešingai, po seimo butų dau
giau musų savitarpinių erge
lių, daugiau pjovynių. 

KADA tik New Yorke įvyk
davo kokis nors tautininkų pa
sitarimas kokiais nors tauti
niais reikalais, ar tai vietinių 
tautininkų ar tai su iš kitur 
atvykusiais tautininkais veikė
jais, pirmiausia apie tokį pa
sitarimą sužinodavo socialistų 
spauda. 

Reiškia kad į tautininkų pa
sitarimus visuomet įlenda so
cialistas tautininko kepuraite 
užsidėjęs, kuris išėjęs iš pasi
tarimo tuoj bėga į telegrafo 
raštinę pasiųsti iš to pasita
rimo žinias socialistų spaudai. 

Tai buvo socialistų yla pa
slėpta tautiniame maiše, kuri 
tačiau dabar išlindo iš maišo 
ir pasirodė visame savo nuo
gume. 

STAt Gegužės 30, Brookly
ne įvyko Tautininkų konferen
cija, į kurią suvažiavo apie 60 
delegatų. Užsiregistruoja lai
kraščių reporteriai nuo Vieny
bės, Dirvos, Amerikos Lietu
vio ir Rimbo, visi tautinės sro
vės žmonės, visi turi geltoną-
žalią-raudoną spalvą. 

Nebuvo nei vieno-reporterio 
nuo socialistų, nei nuo katali
kų. Vienok gi po konferenci
jai socialistų ir katalikų laik
raščiai pirmutiniai patalpino 
po platų aprašymą apie šią 
konferenciją. 

Kas gi tų laikraščių repor
teriu buvo? Nagi Sandariečių 
kailin įlindęs socialistas, Rim
bo reporterio priedanga, K. J. 
Paulauskas. 

Nieko įstabaus nebūtų jeigu 
pats aprašymas butų bešališ
kas, be blogos tendencijos, 
kaip rimti reporteriai kad pa
teikia spaudai bešališkas ži
nias. 

Tačiau J*aulausko aprašyme 
tautininkų konferencijos to be
šališkumo, to rimtumo kokis 
reikalingas reporteriui, neį su 
žiburiu nerasi. 

Taą jo atsiprašant aprašy

mas tautininkų konferencijos 
ne ta minčia pagamintas kad 
teikti spaudai bešališką žinią 
apie konferencijos eigą, bet 
kad atkreipti visuomenės dė
mesį lyg į kokį baubą kurio 
musų žmonės turčtų bijoti, ne
apkęsti. . . ' . 

Tokis aprašymas daugiau 
atsiduoda šnipišku donosu, o 
ne rimto laikraštininko darbu. 
To žmogaus reikia saugotis. 

Kareivio Vaikams Atsiranda Daug Globeję 

LIETUVOS VARDAS 
BRAZILIJOS SPAU

DOJE 
Balandžio mėnesį, Sao Pau

lo, Brailijoje, laikraštis "Mo-
cedade Paolista" talpino per 
du numerius straipsnį apie Lie
tuvą, pavadintą "O Pais do Ca-
'valeiro Branco". Buvo cituo
jama to pat vardo knyga — 
"Baltojo Ritierio Kraštas" — 
Prancūzo rašytojo Jean Mau-
clere I ir II skyrius. Straips
nis iliustruotas Lietuviškų tau
tiškų kostiumų fotografijomis. 

SMASH 
TKE AXIS 

WAR BONDS 

WATERBURY, CT. 

JONAS TAREILA PĄSįKIR-
TAS VERTĖJU 

Waterbury miesto teismas 
paskyrė vertėju ir perkalbėto-
ju žinomą tautininką veteraną 
Joną Tareilą. Tareila yra Re-
publikonas. Jis užims vietą 
kito žinomo musų veikėjo ve
terano Jono žemantausko, De-
mokrato, kuris jau ištarnavę 
4 "metus'* ^ J ! < J • "' 

Jiedu tarnauji f -pakaitomis 
per daug mėtų, kaipo Lietuvių, 
Rusų, Lenkų kalbų 1 žinov&į .ir 
perkalbėto j ai tėismO bylose. 

IŠLEISTUVĖS. Venta sa
lėje buvo surengta išleistuvės 
į kariuomenę Lietuviui Edward 
Paige, kurio kiti trys broliai 
jau tarnauja. Edward Paige 
aktyviai dalyvavo Lietuvių or
ganizacijose. 

ĮKURTUVĖS. Dr. Mykolas 
Devenis, nesenai išsilaisvinęs iš 
Sovietų vergijos ir grvžęs į 
Ameriką, įsikūrė naujuose są-
vo namuose. Ta proga jų ar
timi draugai surengė įkurtu
vių pokilį, apdovanodami nau
jakurius. 

TAIPGI PASKIRTAS. Dr. 
M. J. Colney, žymus Lietuvių 
darbuotojas, tapo vėl Guber
natoriaus Baldwin paskirtas 
kitam 3 metų terminui Conn, 
valstijos Natureopathiškos ta
rybos egzaminatorių nariu. 

LIETUVIŲ PRAKALBOS. 
Birželio 27, Watenburio Lietu
vių Amerikos Tarybos steigi
mo proga įvyko didelės pra
kalbos. Kalbėtojai buvo Lie
tuvos Generalinis Konsulas Jo
nas Budrys, miesto mayoras, 
Pulk. John Donahue, guberna
toriaus atstovas; Kun. Balku-
nas iš Brooklyn, N. Y., ir SLA 
prezidentas Adv. F. J. Bago-
čius iš South Bostono. 

Mayoras Monagan, sveikini
mo kalboje, pareiškė, "mes tu
rim protestuoti visais galimais 
budais prieš nazių kankinimą 
mažų tautų, bet, taip lygiai 
svarbu kad mes kaipo Ameri
kiečiai, nepražiurėtume tikslo 
kuriam mes kariaujame. Mes 
turįro dėti visas pfistąngas į 
tai." 

Muzikalį programą šiai iš
kilmei vadovavo komp. Alek
sandras J. Aleksis, su Šv. Juo
zapo parapijos Vyčių Choru. 

Tą vakarą buvo taip pat 
svečių kalbėtojų pagerbimui 
vakarienė, kurioje dalyvavo į 
60 asmenų. 

ĮBirželio 231, buvo surengę 
prakalbas musų bolševikai Ru
sijos iigarbinimui. x» 
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"PAY-AS-YOU-GO" 
TAKSAI PRASIDĖ

JO SU LIEPOS 1 ' 

Kadangi dabar visi uždirba 
gerus pinigus, visus palies nau
jas taksų mokėjimo planas, 
taip kaip palietė senasis "in
come tax" planas. 

Už 1942 metus šymet moky
ta taksai Kovo 15 ir Birželio 15 
(jeigu nesumokėta viską* Ko
vo 15). 

Senu planu, reikėtų mokėti 
už 1942 metus dar ir Rugsėjo 
ir Gruodžio 15 dd., jeigu neuž
mokėta viskas vienu kartu. 

Bet naujas taksų planas, ku-

jmmmm 

ĮJiE VIETINES ZINiOS 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
BINGO 

Gubernatorius Bricker pasi-^ 
rašė bilių kuris tarp kitko lei
džia ruožti bingo gemblerystes 
"labdarystės tikslams ir baž
nyčių naudai". Tai politikie-
riškas pataikavimas. Prieš to
kį jo pasielgimą protestuoja 
United Protestant Bažnyčios 
grupės Clevelande ir ragina 
Mayorą Lausche nedaleisti su
grąžinti tos gemblerystes Cle-
velando bažnyčiose. 

MOTERŲ rekrutavimui dar
bams j ukes atidaryta ofisas 

ris pradeda veikti nuo Liepos "T • Moter*s 
„ . , ... turės sutikti dirbti vieną me-

nesį Jaiko, nuo vidurio Liepos. 
Jos gaus uniformas. Ūkių dar
bininkės vadinamos "Women's 

Šie ketur i  Iml iukai ,  kare iv io  va ika i ,  kur ių  mot ina  serga, 
buvo pasiūlyti kg m nors paimti globoti iki tėvai galės juos vėl 
paimti atgal, susilaukė daugybės pasisiūlymų. Apačioje Grai
kas turtuolis, William G. Hellis, buvo vienas iš atsišaukusių su 
pasiulymu vaikams globos. Jis jau paaukavo virš milijoną do-
larių savo tėvynes Graikijos karo nukentėjusiems šelpti. 

AMSTERDAM, N. Y. 

VIENINGAI DIRBANTI 
KOLONIJA 

x Sia Lietuviai per du susi
rinkimus Karo Bonų tiek išpir
ko kad patys rengėjai nesiti
kėjo: viename už $18,000, ki
tame už $25,000. 

Lietuvių Moterų Karui Gel
bėti Draugija Raud. Kryžiui 
Surifiko apie $4,000. šiaip 
Lietuviai dirbtuvėse ir prie 
biznių gan atsižymėję karo 
reikalų rėmime. Lietuvių sa
vanorių jaunų vyrų irgi ne
mažai įstoję į laivyną ir armi
ja. • 

Lietuvos reikaluose dirbam 
nej kaip. ^kokios paj-tijoą šalinin
kai bet kaip Lietuviai." Taip 
surengėm LiėtUvos' Prezidentui 
A. Smetonai priėmimą ir Kun. 
J. židanavičiaus metų -ku
nigavimo jubilejų, . -,»i 

Dabar dirbame gelbėdami 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai iš
leisti knygą "Timeless Lithu
ania". Šį reikalą: pirmiausia 
parėmė Lietuves šelpimo Fon
das aukodamas .$300. Aš pats 
eidamas į namus pas gerus 
žmones tai knygai aukų iki 
Birželio 27 surinkau $169. J. 
Olšauskas ir A. J. Lukšis su
rinko apie $50. Manau jie dar 
gerokai surinks. Renka aukas 
šiai knygai ir George Gaška, 
Jonas Bublinskas, Antanas Ba
gdonas ir Ben. Belžakas. 

Ajukų reikalais lankantis nė-
kurie priėmė gražiai, išsireik-
šdami prielankiai, tuomi davė 
daugiau energijos ir pasiryži
mo, bet nekuriu gerų žmonių 
neradau namie; pas kitus del 
laiko stokos dar negalėjau at
silankyti. 

Pageidaujama: kad patys gė-
ros valios Lietuviai siųstų sa
vo užsakymus ir aukas knygai 
"Timeless Lithuania" į Lietu
vai Vaduoti Sąjungos centrą, 
arba priduotų bent kuriam iš 
viršuje paminėtų, jusų pinigai 
bus pasiųsti tam svarbiam 
musų tautos reikalui. 

Ačiu Kun. J. J. Raštučiui, 
jis pats aukavo ir kitus ragi
na aukoti. Aukavo Kun. J. 
židanavičius ir parapijos ko
miteto nariai. 

Todėl musų kolonijoje yra 
geras sutikimas 'ir vieningu
mas, nuo to ir geros pasekmės. 
Mes laikomės Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos patarimo, 
ką jis pareiškė čia lankydama
sis: "Atiduokit kas Dievo — 
Dievui; kas ciesoriaus — cie
soriui". 

J. Bublinskas su pagalbą sa
vo gražios šeimynėlės surinko 
sąrašą Lietuvių kilmės karei
vėlių iš Amsterdamo: iš to pa
sirodo kad yra tarnyboje jau 
apie 260- vyrų, iš jų nekųrie 
kapitonai, leitenantai, daugel 
saržentų bei kitose svarbiose 
vietose Dėdės Samo tarnybo
je; Petras Lalas. 

AKRON, OHIO 
Sinulkip$ Žinios 

Juozas Jonuška, sunus Juo
zo ir Frances Jonuškų, išėjo 
į U. S. Navy. Jis šį pavasarį 
baigė meno mokyklą ir už jo 
gabumą gavo stipendiją toliau 
tęsti 'mokslą. . Bet tuo tarpu 
tapo -'pašaukta . >rmiljtarinėn 
tarnybon. 

Vladas Korneliukas, Rudžių 
sunus, prieš pusę metų tapo 
pašauktas karo tarnybon, įsto
jo į Navy, pasiųstas į Great 
Lakes; stovyklą prie Chica-
gos. ;šiose dienose jo motina 
ir patėvis gavo laišką > ijš karo 
laivyno vadovybės kad jų sū
nų, kaipo gabų vaikiną, perke-
lė į Minneapolis, Minn., į uni
versitetą studijuoti laivų tai
symo 'specialybės. Tokius pa
skyrimus gauna tik turintieji 
palinkimą ir specialius gabu
mus prie mekanizmo. Jis tos 
specialybės išmokas turės vi
sam ^avo gyvenimui darią. 

V. Korneliukas čia yra bai
gęs High Training mokyklą. 
Tš jos išėjęs dirbo Standard 
Mold kompanijoje, gęrai atsi
žymėdamas.' 

Jonąs Lapienii su siivo žmo
na, buvusia Bartkiene, Liepos 
4 lankėsi Akrone pas J* Jqnuš-
k u s .  •  •  • '  1  -

Veronika ' Rudienė Lfepos 2 
pasidavė f Peoples ligoninę, 
operacijai. Linkėtina pagyti ir 
gryžti prie savųjų. Kalnas. 

Land Army". 

1 dienos, panaikina mokėjimą 
taksų už 1942 metus Rugsėjo 
ir Gruodž:o mėnesiais. 

Nauju taksų planu, .prade
dant Liepos 1, visi kurie turi 
uždarbius ir gauna algas, mo
kės "income taksus" už šiuos 
metus, iš jų algų ir atlyginimų 
būs išskaityta 20 nuošimtis — 
17 nuoš. "income" ir 3 nuoš. 
"Victory" taksų. Tą turės mo
kėti pavieniai #kurie uždirba 
virš $12 savaitėje (mokės už 
tą kas viršaus $12) ir vedusie
ji kurie uždirba $24, jiems dar 
bus atskaityta po $6 kiekvie
nam išlaikomam šeimos nariui. ( 

Rugsėjo . 15 arba pirm tos ^ darbo, 
dienos, visi kurių metinis už
darbis už 1943 metus viršys 
pavienių S2700, ir $3,500 ve
dusių, turės išpildyt tam tik
rą "income tax" blanką. 

Tada, tie kurie mokėjo šymet 
income taksus Kovo 15 ir Bir
želio 15, pasiliks sau tą sumą 
iš mokamų taksų kurie išpuls 
mokėti iki Gruodžio 31, ųž 
1943, metus. 
: 1944 metais iki Kovo 15 tu
rės buti išpildyta reguliarė 
"income taksų" blanka. Tada 
reikės sumokėti tiek taksų kiek 
jų išpuls, o jeigu už 1942 me
tus arba už 1943 metus bus 
kiek permokėta sulyg šio nau
jo taksų plano, tiems valdžia 
grąžins tą permokėtą jdali ar
ba duos kredito naujiems j tak
sams. 

Kaip tas planas dirbs kiek
vienas patirsit pilnai, nes nuo 
taksų mokėjimo neišsisuksit. 

Paskiau gi, kai išsilygins šių 
metų taksai taikyti prie naujo 
plano, kiekvienas mokės "in
come taksus" tiesiog nuo savo 
uždarbio ir tuo pat laiku kai 
uždirba, nelaukdamas sekančio 
meto, kaip buvo iki šiolei. 

KIŠA SAVO NOSIS 
Karo Darbo Jiegų tvarkyto

jui paskelbus sumanymą duo
ti darbininkams alaus neku-
riuose karo darbupse, kur dir
bama prie karščio, prieš tai 
pakėlė savo protesto balsą Me
todistai, savo konferencijoje, 
laikytoje Lakeside, Ohio, jie 
vra tie rėmėjai "prohibicijos". 
Jie kiša savo nosis ne į savo 
reikalus. Darbininkai vistiek 
geria alų, ir eidami į darbą, ir 
per pietus, ir vakare gryždami 

REIKALINGA ERDVUS KAM
BARYS 

geroje šeimoje, turinčioje savo na
mą. Butų gerai ir garažius. Esu 
ne jaunas žmogus, bet turiu ineigu 
geram gyvenimui. Praneškit: 

S. LUKOŠIUS (28) 
North Olmsted, Ohio 

HIPPODROME 

'Action in 
North Atlantic' 

štai vaizdas iš karžygiškų Ame
rikos Prekinio Laivyno vyrų žygių 
pavadintas "Action in the North 
Atlantic", gamintas Warner Bros., 
ir pradedamas rodyti Hippodrome 
Theatre ketvirtadienį, Liepos 8, su 
pirmu rodymu 1:00 vai. nakti. 

Vadovaujamose rolėse vaidina šie 
žymus artistai: Humphrey Bogart, 
Raymond Massey ir Alan Hale, gi 
moteriškose rolėse Julie Bishop, ta
lentinga artistė, ir Dane Clark, 
nauja žvaigždė paimta iš Broad
way scenos, ir eilė kitų. 

Veikalas vaizduoja prietikius vy-
rij- gabenusių tankerį su gasolinu, 
kuri užpuola ir nuskandina priešu 
submp.rinas; vyrai išsėda Į gelbėji
mosi valtį, bet tą submarinas sumu
ša; keli vyrai išsigelbsti ant rafto 
po 11 dienų plaukiojimo, iki juos 
užtinka Amerikos karo laivas. 

Toliau jie dalyvauja kitame lai
ve gabenančiame karo reikmenis j 
Murmanską, ir pergyvena kitus di
delius nuotikius su priešais. 

MIEGAMAS K AM BARIS 
Išsinuomoja miegamas kambaris 

vienam vyrui arba dviem mergi
noms, visai arti prie gatvekarių li
nijos. (29) 

1309 EAST G5TH ST. 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
SALDAINIŲ ir mokiniams reikme

nų krautuvė, netoli mokyklų, už
tikrinta $£00 savaitinių ineigų, nė
ra kompeticijoš. Geri kambariai 
gyvenimui greta; žema nuoma; par-
siduos pigiai. 8928 BUCKEYE Rd. 

•!*• ' s"; 
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KEEP FIT FOR VICTORY! Take an "all-oui" vacaxion ai 
nearby Cedar Point, this summer. Closer io home ... you spend 
less time getting there . . . more time for fun. Save tires . . . 
save gasoline. On arriving, park your car for the duralion oi 
your stay... No car is needed at the "Point." • Every summer 
xesort 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 r.he famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from home. 

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

CESAfi POWT-ON-LAKE ERIE, Sandusky,0. 

* Vacation Mean* Increased Abilltr to Wot Si and Help Win the War 



CLEVELAND*} IR APIELINKES ŽINIOS 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais | 

135,000 MATĖ IŠKIL
IU MES LIEPOS 5 
r —— 

Paminėjimas Liepos 4, 167 
taetų sukakties nuo paskelbi-
tno Suv. Valstijų Nepriklauso
mybės, Clevelande atlikta pir
madienio vakare, Liepos 5, nes 
sekmadienį smarkus lietus iš
kilmių programą privertė ati
dėti. 

"Festival of Freedom" pro
gramas atsibuvo Stadiume va-
itfcro metu, kur dalyvavo virš 
80,000 publikos. Kita 55,000 
žiūrėtojų stovėjo šaligatviais 
laike militariško parado, nuo 
E. 21 gatvės, Euclid avenue, 
iki Stadiumo. Paradui buvo 
atitraukta kariuomenė iš Camp 
Perry su įvairiais karo pabūk
lais. 

• OHIO valstijoje per penkis 
šių metų mėnesius iš valstijos 
iždo išmokėta $1,015,098 be
darbiams atlyginimų. Viduti
niai buvo po 187 bedarbių kas 
savaitę. Tai yra tie bedarbiai 
kurie dirbo ir iš kurių uždar
bių buvo atskaitoma bedarbės 
fondui mokesty s, o jie laikinai 
buvo netekę darbo. 

1942 metais iš bedarbių fon
do buvo išmokėta $9,000,000 
per pirmus penkis mėnesius.. 

UŽSIDARO SALIUNAI 
Ohio valstijoje, karo delei, 

per pirmus keturis šių metų 
mėnesius užsidarė apie tūks
tantis karčiamų, kurių savinin
kai neatnaujino laisnų kuomet 
jos išsibaigė. 

• Valstija del to turi keliasde-
Hmts tūkstančių dolarių nuo
stolių. 

NAMŲ SAVININKŲ 
REIKALAIS 

Lietuviai namų savininkai, 
rūpinkitės savo reikalais sta
tant juos pirmon vieton. Mū
sų pirmieji reikalai kaip sykis 
if yra musų namas, į kuri mes 
e.sam sudėję viso savo gyveni
mo sutaupas. 

Dabar Washingtone musų 
kongresmanai svarsto musų 
reikalus ir eina karštos dis
kusijos del to kad mes nenu
stojame reikalavę savo teisių 
savo susirinkimuose, įrodant 
JJongresui kad OPA pasielgė 
visai nelygiai ir prieš šalies 
Konstituciją, n u s k riaudžiant 
namų savininką. O tu kuris 
nepriklausai prie šios organi
zacijos, arba ir priklausydamas 
nelankai susirinkimų, ar daug 
prisidėjai prie to? Nagi nieko. 
Tat užsidėk sau pirmo reikalo 
pareigą prigulėti prie šios or
ganizacijos ir lankyti jos su
sirinkimus, tada daug dalykų 
pagerės ir pradės eiti savo ke
liu. 

Musų susirinkimai yra lai
komi kiekvieno mėnesio antros 
savaitės trečiadienio vakare, 8 
vai., Lietuvių salėje. Sekantis 
susirinkimas įvyks Liepos 14. 
Tikrai ateik, ir atsivesk savo 
kaimyną ar draugą, prižurėk 
kad ir jie neužmirštų. 

K. štaupas, pirmininkas. 

Užims Naują Vyskupi-
Liepos 22 

Naujai įsteigtos Youngstow-
no vyskupijos vyskupo Įvesdi- j 

n i m a s  a t s i b u s  L i e p o s  2 2  d . ,  s u  !  
didelėmis ceremonijos St. Co- i 

lumba's bažnyčioje, Youngs-
towne. 

Tos diocezijos vyskupu pa
skirtas Clevelando diocezijos 
vedėjas Vyskupas James A. 
McFadden. Jo išleistuves iš 
Clevelando bus Liepos 20. 

Amerikiečių Belaisvis 

Youth's 
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

Degtinės Pirkimas Su-
ly g Zonų Panaikintas 
Nuo šios savaitės panaikin

ta patvarkymas pirkti degti
nę tik savo zonos parduotuvė
je. Turintieji degtinės korte
les galės pirktis bent kurioje 
valstijinėje parduotuvėje. 

Valstijos degtinės kontrolie
rius skelbia taip pat kad deg
tinę galima bus importuoti ir 
iš kitų valstijų, bet reikalinga 
sumokėti valstijos taksai 60c 
nu© kvortos. 

Užsidarė Daugybė 
Krautuvių 

Suvirš 1,100 maisto krautu
vių didžiajame Clevelande iš
ėjo iš biznio pastarų 12 mėne
sių bėgyje. Užsidarė 310 gro-
sernių, 355 mėsinės, 480 įvai
rių pieno produktų ir delika
tesų krautuvių. 

M I R I M A I  
GUDINĄS Vincas, 53 m., mi

rė Liepos 6, pašarvotas Del
ia Jakubs laidotuvių name, lai
dojamas Liepos 10, Kalvarijos 
kapinėse. Pamaldos šv. Jurgio 
bažnyčioje 10:30 vai. 

Liko žmona, Margarieta, 1 
duktė, Irene, sunus Edvardas, 
U. S. Armijoje. Taipgi posū
nis Kazys, U. S. armijoje, ir 
podukrė Marie. 

Velionis laikė vienokius ir 
kitokius biznius, keletą metų 
darbavosi prie Lietuvių salės 
direktorium ir biznio vedėju. 

šiuo laiku gyveno 3043 Su
perior a ve. 

GOLD A U SKIE N Ė Ona, 54 m., 
nuo 1671 E. 26 Street, mirė 

Liepos 3, palaidota Liepos 7, 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko du sunai, Petras, ir 
Juozas, U. S. Armijoje, viena 
duktė, Mrs. Olga Frank. 

Laidojime abiejų pasitarna
vo laidotuvių direktorė Delia 
Jakubauskienė. 

PASTŲ prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 
* * 

SVEČIAI 
Per šventes Clevelande lan

kėsi pas savo tėvus dikčiai ka
reivių ir jūreivių. 

Parvyko 9 dienų pasiviešė-
jimui ir Jonas Polteris iš U. 
S. Navy, Jono G. Polterio su
nus. Jis apsilankė, Dirvos re
dakcijoje. 

Pas tėvus lankėsi Marinas 
Stanev Chesnis. Antras Čes
nių sunus Vincas taip pat pa
imamas kariuomenėn. 

Pas savo motiną Oną Baltrų-
konienę vieši Julė Rastenienė, 
iš Baltimorės. Kartu su ja čia 
svečiuojasi ir Marė Milunaitie-
nė, taip pat iš Baltimorės. Jos 
yra veiklios savo kolonijoje vi
same Lietuvių kultūriniame ir 
socialiame gyvenime, ir uolios 
Dirvos platintojos. Jodvi at
vyko kaipo delegatės į LVS 
konferenciją. 

Konferencijoje dalyvavo ir 
Adv. Nadas Rastenis, bet jis 
tik porą dienų čia praleidęs iš
siskubino atgal į Baltimorę. 

Julius Klimaitis, su žmona, 
iš Pottsville, Pa., atvyko pra
leisti šventes pas savo drau
gus P. ArmuleviČius. Atsilan
kę Dirvos redakcijoje, užsimo
kėjo Dirvos prenumeratą už 
kitą metą, paaukojo $5 knygai 
"Timeless Lithuania", $2 Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai ir $1 
Lietuviu Darželiui, kurį norė
jo specialiai pamatyti, i 

Detroitiečiai delegatai LVS 
konferencijoje, smagiai pralei
do laiką su Clevelandiečiais ir 
kitų kolonijų Lietuviais. 

(Apie LVS suvažiavimu ttl-
pa ant 3-čio pusi.) 

Pirmas na/.iu kareivis pate
kęs nelaisvėn Islandijoje, sar-
žentas Mafrak, aviatorius, ku
ris buvo numuštas Amerikos 
kareivių šaudymu. Jis sėdi nu
siminęs prie paduoto jam val
gio, Amerikos kariui tėmijant. 

• MIESTO ligoninėje pakel
ta mokestys 492 paprastų dar
bininkų atliekančių įvairius 
darbus. Miesto ligoninėje iš
viso yra 1,260 tarnautojų, gy
dytojų, slaugių ir šiaip darbi
ninkų. 

• BANKAI Clevelande susi
tarė buti atdari ir penktadie
nio vakarais, geresniam patar
navimui karo darbininkams. 

Pradės buti atdari nuo Lie
pos mėnesio, ir bus paskelbta 
kurie bus atdari, pusantros 
valandos laiko. 

APSIVEDĖ 
LIEUT. PETER C. STONIS 

Lieut. Peter C. Stonis (Gre-
bauskas) apsilankė Dirvos re
dakcijoje su savo jauna žmo
nele, kurią vedė Liepos 6, par
vykęs į Clevelandą pas savo 
tėvus ir savo mylimąją, kurią 
paliko išeidamas kariuomenėn 
porą metų atgal. Jis vedė p-lę 
Julia E. Nagy, iš Cleveland 
Heights. Šliubas atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Jis tarnauja Air Corps na
vigatorium, jo stovykla randa
si San Marcas, Texas. 

Jaunavedžiai gyvens Austin, 
Texas. Liepos 8 jiedu buvo 
išlydėti giminių ir draugų ir 
išvažiavo į tolimą Texas. 

SVIESTO STOKA 
Clevelando gyventojai vidu

tiniai gauna po 11 svarų svie
sto metuose, dabartiniu suvar
žymu. Taikos metu gaudavo 
po 17 svarų sviesto. 

Bet dabar, valdžiai pareika
lavus daugiau sviesto kariuo
menei ir gabenimui į kitas ša
lis, nckurios sviesto gaminimo 
kompanijos sako neturi gana 
sviesto duoti į parduotuves ci
viliniams žmonėms ir valgyk
loms. 

Tuo tarpu, dabartinis laikas 
yra pats aukščiausias sviesto 
gaminimui periodas, _ _ 

ATSILANKĖ IR 
GABALIAUSKIENĖ 

Dalykų iškraipymui, dides
niam tautininkų apšmeižimui, į 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos su
važiavimą atdzimbino ir Ga-
baliauskienė, kaipo Gabaliaus-
ko žinių "reporteris". Žinant 
kad jai nerūpėjo aprašyti LVS 
reikalai, o tik pasiklausius, ir 
pasižvalgius, viską raportuoti 
Gabaliauskui, kuris gi savo ža
rų išpleškintų, išterliotų, iš-
dergt į visą kas tik konferen
cijoje vyko, maršalka Alekas 
Banys tos smailanosės bobe
lės į konferencijos kambarį ne
įleido. 

Aišku, Gabaliauskaa ir taip 
konferenciją "aprašys" visu 
savo šmeižikišku gabumu, tai 
kam tai bobelei reikėjo dar per 
lietų plumpti, vargintis, vykti 
į hotelį, ir kodėl jai svetimas 
suvažiavimas, kaipo "gerai" 
katalikei, rūpėjo labiau negu 
šv. mišios bažnyčioje tą rytą? 

Jau prieš suvažiavimą Ga-
baliauskas savo gazietėlėj iš
reklamavo Jkad toje konferen
cijoje tautininkai "perkunus ir 
žaibus svaidys" ant ko tai. Gal 
ir butų gerai kad senas teisin
gas dievas Perkūnas tokiems 
kaip jis ir jo "parliamentary 
gauja parodytų savo teisingą 
bausmę už Lietuvių tautos ar
dymą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
tikslas yra rūpintis vaduoti tą 
Lietuvą kurią Gabaliauskas ir 
jo kamarotai nori Lenkams 
pavergti. LVS suvažiavimas 
neturėjo tikslo "svaidyti per
kūnų ir žaibų", tik rūpintis 
nelaimingos Lietuvos gelbėji
mu. Tik tokie Gabaliauskai gi
riasi apie terorus kokius jie 
Lietuvoje vykdys prieš gerus 
patriotus Lietuvius. Tos^ jo 
kalbos tikriausia yra tai išda
vimas paslapčių ką tie "parlia-
mentarai" savo suvažiavimuo
se tariasi daryti.... 

Bet iš tautininkų nieks neki
ša nosies į jų posėdžius, nors 
iš jų suvažiavimų gal butų ir 
geros medegos Amerikos val
džiai keno nors teroriškas am
bicijas atvėsinti. Esant sveti
mos šalies piliečiams, čia są-
mokslauti ką jie Lietuvoje su 
kokiais žmonėmis darys yra 
jau keli žingsniai perdaug iš
niekinimui Amerikos teikiamos 
jiems laisvės ir prieglaudos. 

Veržimasis į svetimus susi
rinkimus šnipinėti yra tai da
lis tų žmonių desperatiškos ko
vos prieš tautininkus ir jų pa
stangas atsteigti nepriklauso
mą Lietuvą, žinantis. 

THERE IS MUCH .TALK of the 
peace aims of this or that nation. 
But is it not generally recognized 
that Lithuania, occupied though she 
is, and coveted by another neigh
bor, has her peace aims. In ac
cordance with the principles of the 
Atlantic Charter, Lithuania has no 
territorial claims, but she has the 
grand claim for liberty. 

m 
THIS CLAIM for liberty irked 

the Moscow Pravda of April 28, 
since this paper lambasted the 
Polish propaganda campaign "to 
force Russians to abandon", among 
other things, Lithuania. We have 
never seen any Polish campaigns 
for the principle of Lithuania's in
dependence, but, probably, the Rus
sians have better eyes. 

### 

THE UNITED NATIONS have 
to provide a scheme in Europe un
der which the. position of a small 
nation would not be that of a pawn 
in the game of power politics (even 
though played by a Socialist state) 
but that of a people drawing 
strength from the common re
sources, material and moral, of the 
whole of Europe. As one student 
of post-war Europe said: "European 
stability and progress are scarcely 
possible until the Danubian, Balkan 
and Baltic countries have establish
ed modern systems of communica
tion, education, marketing and so
cial services". In the post-war 
world it would be criminal to waste 
the capital of Peasant Europe for 
armaments instead of these needed 
improvements. 

The Lithuanians are proud of the 
record they established in regard 
to the elements ' listed above as 
necessary to European stability and 
progress. They modernized their 
systems of cdmmunications, in
cluding 20 million dollars sunk in 
improving the port of Klaipeda 
(Memel). The£ built miny modern 
schools taught by good teachers. 
They were, building tk"p 'otte of the 
best cooperative marketing sys
tems in Eastern Europe, and steadi
ly developing1: all the social serv
ices. • ' 

With freedom restored, they are 
willing to pitch in find rebuild 
everything de Viovo, as in 1918. 
"Lithuania has no territorial claims, 
but she has the gralnd claim for 
liberty". ' ' 

THE MANCHESTER Guardian 
Weekly of England wrote: "The 
small nations of Europe have a 
great past; the standards of gov
ernment and social life of some of 
them were among the highest in 
Europe; names like those of Masa-
ryk, Venizelos, and Nansen recall 
striking contributions they hav^ 
made to politics. If cooperation of 
the nations is planned on the lines 
that are taking form, the rights of 
the small nations will be restored, 
like those of the great. But their 
right to their essential freedom 
must be as sacred as that of the 
greater nations". 

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

K E E P  L I B E R T Y  
A L I V E  
J 

Buy 
WAR 

BONDSU, 
Now! CI 

NAZI 'JUSTICE' 

THE ITALIAN-AMERICAN LA-
BOR COUNCIL, representing 300,-
0 0 0  I t a l i a n  A m e r i c a n  w o r k e r s ,  
adopted a resolution warning the 
United Nations against making a 
deal with any "diluted or> perfum
ed monarchist-Fascist set-up in 
Italy". The resolution said: • "To 
e m p l o y  A m e r i c a n  b a y o n e t s  o r  
British machine guns to force a 
discredited combination on Italy 
will only cause Italian people to 
despair." » 

Something of a like kind might 
be said of the other side of Europe 
—the Baltic States. If Russian 
bayonets and machine guns will be 
used there ,to force a discredited 
combination on Lithuanians, Lat
vians and Estonians, there will be 
only black despair on the fair 
shores of the ancient Baltic Sea. 

/#/ 
DURING the "I Am An Ameri

can Day" in Norwood, Mass.. th«> 
local Lithuanians purchased $22,52f> 
worth of War Bonds. 

//# 

IN APĘJL, a Council of Lith
uanians was organised i in - Water-
bury, Conn., composed of repres
entatives from 23 Lithuanian or
ganizations. The first job this 
Council tackled was participation in 
the War Loan drive—during a spe
cial Lithuanian Day $20,000 worth 
of war bonds were sold. The Coun
cil estimates that during the past 
two years, Waterbury Lithuanians 
invested two million dollars in war 
b o n d s .  f . - ? - ,  i  •  

The next two objectives of the 
Council 'is the organizing of a group 
of Lithuanian blood donors, and 
calling a meeting to explain and 
popularize the meaning of the At
lantic- '(?h&rtė»," since ;1jhe' Lithuan
ians place the hopes of freedom for 
Lithuania in this Charter. 

The New York Times on May 11 
carried in its late city edition the 
following: 

Nazi occupation forces are ex
ploiting "the last resources of the 
Estonians, Latvians and Lithuan
ians", the Swedish newspaper Af-
tontidningen declared in an article 
reported to the Office of War In
formation yesterday. 

Latvia has suffered the least, the 
paper said, but even so townfolk 
are living on starvation wages with 
rations at only one-third of the 
Germans. In place of former meth
ods of justice, offenders in severe 
cases are now hanged publicly for 
many offenses punished by impris
onment.. 

A Soldier at 70 

Alpine Practice 

|' Cain Park Theatre 
< Cain Park Theatre šią savaitę, 
iki šeštadienio, Liepos 10, vaidina
ma įdomus veikalas, "Claudia". 

Kitą savaitę, per keturis vaka
rus, bus statomas pragarsėjęs vei
kalas, "The Old Homestead", iš 
praeito šimtmečio. Šis . veikalas 
bus perstatomas keturis vakarus, 
Liepos 14, 15, 16 ir 17. 

Surasti šis atvirame ore teatrag 
lengva, randasi prie kampo Supe
rior ir Lee roads, davažiuoti gali
ma busais. 

When American troops are ready 
to control Alpine mountain passes, 
the army's mountain climbing 
troops will be equal to the job as 
a result of training at Camp Car
son, Colo. This climber is on a 
jagged side of 'one 6f the Rocky 
mountains. 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 
StalT S'-iut. '-.Viiiiam L. Lanlz is 

70 years old but every day he is 
on the job in the army's quarter
master bakery at Camp Polk, La. 
Lantz began his military career in 
1894. 

"Dirva!" Išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
| laišką $1 dabar ir "Dirva" 

lankys jus ištisą pusmetį. 

Karo Vaizdai iš Attu 
Pirmi  va izdai  "Vis iškos  U.  S. 

Pergalės ant Attu"' pradedama ro-
ryti Telenews Theatre penktadienį 
Liepos *9. U. S. kareiviai išmuSa 
Japonus iš šios plikos salos tolimo
je Aleuti£ku salų dalyje. Vaizduo
jama Amerikos kareivių gyvenimas 
tose pasaulio dalyse, ir žygiai prie
šus nugalėti. Užtinka ten Japonu 
kapines, žuvusių karių Amerikos 
lėktuvų atakais pirmiau. Šiame su
sikirtime musų nuostoliai buvo ma
žiau 700, kuomet priešai neteko su
virš 2000 vyrų. 

Rodoma vaizdai iš Pietų Pacifi-
ko, kur Gen. MacArthur pradėjo 
dabartini savo ofensyvą juromis, 
oru ir žeme. Parodoma Amerikie
čių išsėdimas Rendova Saloje ir 
Munda punkte Naujos Georgijos 
salose, ir kiti įdomus vaizdai. 

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

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

T H E  B A N K  

FOR 
ALL 
THE 

PEOPLE 
r 

Che 
Cleveland 

Crust Company 
f  M  V  I A N I  A l l  I N I  r i o n i  

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t 

CAIN PARK 
T H E A T R E  

JSuperio.r ?nd Lee Roads 

Iki šešta. July 16 
"C 1 a u d i a" 

Treč. July 14 iki šešt. Juty 17 
'The Old Homestead' 

Pradžia lygiai 8:30 vai. 
Tikietai 55c. Rez. vietos 83c. 

Lee i r  T ; i \ l o r  B u -  l i n e s .  

L i e t u v i š k ą ;  

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

f , 1 

JACK GANSON 
T A V E R  N : ;  

Lietuviška [ųžeioA 
24150 Euclid Avenue 

' ' ; : Vieta prjviatiškiems pokSliamS, 
Engagement Partėms, Vestuvėms , 

i ir šiaip prphtogOm^. • 
• į 'f i v * * 

Rezervacijai telefonuokit: » 
•RE. 9782 '  ;  ' .  .  

Prie U. S. - Route 20"* * * *\. 
Jack Gansori-Karabinas, SaV. 

S U P E R I O R -  '  
RUSSELL INN 
;  ;  .  Į -  .  •  .  i . . . . * -

6824 Superior Ave*, , 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų ifliest\| 

pravažiuojanti I^ietuviia^ ( 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes 

* 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkelė šiltesng" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

Ant U. S. Route 20 
Kazys Stonis, Savininkas. 

WICKLIFFE, OHIO 

i  i H i m i  

Vyrai! PASIRĖDYKIT VASARAI 
Vėsiais Dėvėjamais Reikmenimis 
Didžiausias pasirinkimas DabarT 

MARŠKINIAI 1.65 Iki 2.95 
Didelis pasirinkimas gražių mar
škiniu, 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. Susegamo* 

arba užsimaunamos per galvą. 
UNION SUITS 1.50 

Gero darbo, trumpom rankovėm 
ir pilno ilgio blauzdom 

SLACK SUITS 4.95 
Karštam orui tinkamos kelnės 

ir išlaukiniai marškiniai. 

D Y K A I  G R E E N  S T A M P S  
0ja JgJjgigįį 

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 skalbi amų slac k s. 
' KAKLARAIŠČIAI 1.0#' 
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 Vatos kojinės 

su kožnu pirkiniu, ft Y If Al 
savo Stamp Books. -

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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