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AMERIKOS Lietuvių tauti
ninkų iniciatyvos galiai visos 
srovės nusilenkė. Dviejų tau
tininkų konferencijų sušauki
mas privertė negamtinę kata-
likų-socialistų koaliciją šaukti 
savo konferenciją, žiūrėkime, 
ir nepaslankus komunistai kal
basi šaukti savą šurum-burum. 

Tautininkai leidžia Norem'o 
"Timeless Lithuania". Ir New 
Yorkinė koaliciją paskatino lei
sti knygą Angliška kalba. Norš 
apie ją jau nieko nebesigirdi-, 
bet komunistai pradėjo skelb
tis jie leisią "objektyvią" kny
gą Angliškai apie Lietuvą. 

Pas tautininkus ganėtinai 
politinio sumanumo, pasiryži
mo, energijos ir gabumų tik
ruosius Lietuvos išlaisvinimo 
darbus dirbti. Pavyzdžiui, tau
tininkai jau senai sakė kad 
vienintelis išmintingas kelias 
Lietuvos laisvės draugams A-
merikoje dirbti yra kelias 
glaudaus bendradarbiavimo su 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos pareigunais-atstovais, 
kuriuos Amerikos vyriausybė 
pripažysta. Katalikų Susivie
nijimo organas Garsas tą patį 
pripažino, sakydamas: "Pitts-, 
burgho konferencija privalo 
nustatyti gaires glaudaus ben
dradarbiavimo su Lietuvos At
stovybe Washingtone". Bet 
vargu "koalicija" šiuo išmin
tingu keliu eis. Jai kas kita 
rupi. 

• 
ĮVYKIAI ROD#, tarp Ame

rikos, Anglijos ir Rusijos bū
tinas greitas susitarimas, taip 
karo, taip politikos klausimais. 
Nesusitarus, Vokietija dar ga
li išvengti kartaus pralaimėji
mo vaisių, įvarydama kylį tarp 
Rusijos ir Anglo-Saksų. Tame 
susitarime pirmas žodis tenka 
tarti Rusams. Rusai reikalau
ja antro fronto, bet jo reika
lauja ne ten kur Amerika ir 
Anglija nori. Rusai nori kad 
talkininkai pultų Vokietiją tie
sioginiai. Talkininkai, puolę 
Šaurės Afriką ir Siciliją, paro
dė kad tuo keliu galima Ašį su
silpninti, išmušant Italiją ir 
prisėlinant prie Vokietijos iš 
jos silpniausios pusės. 

Rusai reikalauja Pabaltijo 
valstybių ir Lenkijos. Ameri
ka pasilieka ištikima Atlanto 
čarterio principams. Jei Ru
sai čia laimėtų, Amerikos vi
suomenė pasipiktintų raudonu 
imperializmu, ir vėl reikalautų 
pasitraukti iš nepagydomos 
Europos reikalų, kaip reikala
vo po Wilsono laikų. Vokieti
jos atžvilgiu, Stalinas taip pat 
nesusitaria su Rooseveltu ir 
Churchill'u. šie nori Vokiečių 
karo galią sunaikinti, Stalinas 
nori tik Hitlerį prašalinti, o jo 
vieton įstatyti "demokratinę", 
reiškia, komunistinę valdžią, 
kuri Amerikai ir Anglijai ne
gali buti priimtina. 

• 
AMERIKOS LIETUVIAI vėl 

susilaukė neginčijamo įrodymo 
Rusijos tikslų del Lietuvos at
eities. Musų bolševikų spau
dai tapo įsakyta savo pasekė
jus raginti šiems darbams: 1) 
sušaukti plačią konferenciją 
reikalauti Lietuvos pardavimo 
Maskvai; 2) sudaryti aparatą 
veikti Amerikos visuomenės 
mintis ta kryptimi; 3) leisti 
Angliška kalba žurnalas su 'in
formacijomis' apie 'Amerikos 
Lietuvių' pažiūras į Lietuvos 
reikalus; ir 4) lysti Amerikonų 
spaudon su savo "aiškinimais" 
ir propagartda prieš Lietuvos 
laisvę. 

Matyti, patriotingų Ameri 
kos Lietuvių veikla turi pasi
sekimo, jei Maskva įsako vi
siems Lietuvos nėpriklausomy 
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20. — Aukščiausioji Ame-
rikos-Britų karo vadovybė 
savo slaptam posėdyje, da
lyvaujant Prez. Roosevel-
tui su savo štabu ir Britų 
premjerui Churchill su sa
vo štabu, išleido viešai se
kantį pareiškimą apie savo 
sutarimus iki šiojei: "Visu 
atkaklumu priešai bus ata
kuojami, b o m bar duo j ami, 
deginami ir naikinami" — 
Japonai ir Vokiečiai. Tiek 
tik gali viešai pranešti. Ki
ti apkalbę j imai ir nutari
mai paliekami slaptybėje ir 
pavedami generolams, ad
mirolams ir maršalams vy
kinti. Toks tai yra pasi
ryžimas didžiųjų alijantų 
vadų, nuo kurių priklauso 
šio karo pergalė: priešai 
atsakingi už šio karo pra
dėjimą bus sutriuškinti, jų 
miestai sugriauti, su žeme 
sulyginti. 

Churchill ir Rooseveltas 
vėl pakartojo savo supra
timą iš anksčiau, kad šis 
karas yra vienas bendras 
karas prieš Vokiečius kaip 
ir prieš Japonus, ir kad 
Britų imperija visapusiai 
pasiryžus kariauti išvien 
su Amerika iki bus Japoni
ja sunaikinta. 

^ Paskelbiant žinias apie 
didžiųjų alijantų pasiryži
mus, kartu skelbiama kad, 
nežiūrint gero sekimosi 
priešus niogti visais fron
tais, karas tęsis ilgai ir 
bus labai sunkus. 

JAPONAI SMARKIAI 
SUMUŠTI 

QUEBEC TARYBŲ 
EIGA 

Dabartinių Prez. Roose-
velto ir Premjero Church-
ilFo pasitarimų eiga tokia: 

Rugp. 15 — Churchill 
viešėjo tris dienas pas Roo-
seveltą, New Yorke, ir ta 
proga jie pakartojo užtik
rinimą Atlanto Čarterio. 

Churchill sugryžo į Que
bec, Roosevelt gryžo į Wa-
shingtoną. 

Rugp. 17 — Prez. Roose
velt pribuvo i Quebec, pra
dėti aptarimus karo ir su 
juo surištų kitų reikalų. 

Rugp. 18 — pribuvo Bri
tų užsienių reikalų sekre
torius Anthony Eden ir 
U. S. Sekretorius Cordell 
Hull. 

Apie tarybų eigą prane
šama ir Stalinui Maskvoje. 

SICILIJA JAU 
PAIMTA 

Rugp, 19, Amerikiečiai 
atmušė Japonų pasikėsini
mą atgauti Velia Lavella 
salą, Solomonų grupėje, ką 
Amerikiečiai paėmė prieš 
kelias dienas. Tik 300 iš 
2,200 Japonų pasiekė salą 
tame pasikėsinime. 

Naujoje Guinejoje prie 
Wewak, alijantų jiegos di
deliame užpuolime Japonų 
sunaikino 225 priešų lėktu
vų ir išmušė apie 1,500 la
kūnų ir lėktuvų prižiūrėto
jų. 

ARMIJOS PASIRUO
ŠUSIOS VERŽTIS 

į EUROPĄ 

Alijantų kontroliuojamos 
radio stotys Afrikoje pra
dėjo skelbti Europos oku
puotų šalių žmonėms buti 
pasiruošus "dienai kada iš
girs Alijantų aukštųjų va
dų" pašaukimą bendrai im
tis jų šalių išlaisvinimo. 

Gen. Eisenhower, Sicili
jos užkariautojas, praneša 
jog dvi didelės alijantų ar
mijos, gerai paruoštos, yra 
gatavos bent kurią minutą 
pradėti veržtis Europon. 

Ašies vadai jaučiasi la
bai nervingi, jie tikisi se
kančio alijantų žygio kur 
nors nuo Gibraltaro ir Dar-
danelių. 

Prancūzai patriotai de
gina laukuose javus ir nai
kina nazių kuliamas maši
nas kurios sugabentos su
rinkimui derliaus. 

Amerikos ir Britų karo 
laivai bombarduoja Italijos 
pietinius pakraščius, lėk
tuvai Dlaišo miestus. 

Rugp. i1? pasibaigi ašies 
jiegų priešinimasis Sicilijo
je. Po 38 dienų ta didelė 
Italijos pašonėje salo tapo 
Amerikiečių-Britų jiegomis 
paimta. Amerikos kariuo
menė paėmė paskutinį toje 
saloje miestą Messina, tik 
skersai siaurą vandenį nuo 
pačios Italijos žemyno. 

Alijantų vyriausias karo 
vadas Sicilijoj, Gen. Eisen
hower, Amerikietis, prane
ša kad iki Rugp. 10 Sicili
joje užmušta, sužeista ir 
paimta nelaisvėn 167.000 
Vokiečių ir Italų kareivių. 

Alijantų pusėje nuosto
lių iki tai dienai turėta, sa
ko Gen. Eisenhower, apie 
25,000 kareivių. ? 

Ar Italija bus tuoj puo
lama, ar bus palaukta, pa
silieka neaišku. 

Tuo tarpu, Italijos mie
stai, kartu ir Roma, smar
kiai bombarduojami lėktu
vais. Italija sumaišyta — 
vieni nori taikos, kiti dar 
kariauja. Romą skelbia at
viru miestu, sulaikymui jo 
ardymo, bet alijantai atsi
sako susilaikyti nuo bom
bardavimo net jei ir butų 
Roma paskelbta atviru,, ne
ginkluotu miestu. 

Reikalaujama Italijos vi
siško pasidavimo. 

Vokiečių kareiviai grū
dami į Italiją, matomai ti
kimasi atkakliai kautis jei 
alijantai pasieks šiaurinę 
Italiją ir Austrijos sieną. 
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Italiją išmušus iš "karo, militariniai ekspertai tiki, Vokie
čiai gal butų priversti apleisti Jugoslaviją, Graikiją, Rumaniją 
ir Bulgariją, ir sudarytu trikampę apsigynimo liniją su apie 
5,500,000 savo kariuomenės, kaip viršuje braižinys redo. Bal
kanuose randasi apie 600,000 nazių kariuomenės. 

ROOSEVELT PA* 
LAIKO ATLAN* 

TO ČARTERI 

RUSIJOS FRONTE 

IMA LIETUVIUS KA
RIUOMENĖN 

Iš Stockholmo praneša
ma apie nazių vertimą sto
ti kariuomenėn visų vyrų 
Lietuvoje, Estijoje ir Lat-
vijije. Tarp tų, sako, ver
čia į kariuomenę eiti ir ku
nigus kurie neprielankus 
naziams. 

Moterys gimusios tarp 
1914 ir 1922 įsakytos regis
truotis karo darbams. 

Prez. Roosevelt, Rugpj. 
14 minėdamas dviejų metų 
sukaktf nuo paskelbimo sa
vo garsaus Atlantic Char
ter, pakartojo vėl kad vi
sos tautos kurioms laisvė 
jiega atimta, turės buti at-
statvos ir jų valdžios at-
steigtos. 

Kas skaitoma Amerikos 
ir žmonijos priešais, Roose
velt pasakė sekančiai: 

Musų priešai yra ne tik 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja, bet "visos jiegos prie
spaudos, nepakantos, ne
saugumo ir neteisingumo". 

Tas gal but taikyta tie
siog Rusijai, kuri kimba į 
mažas tautas, kurių laisvę 
pagniaužė! Akivaizdoje vi
sų karo sunkumų ir rūpes
čių, Prez. Roosevelt neuž
miršta ir nepaneigia to 
reikšmingo ir garbingo 
nuostato už kuri pasiryžo 
kariauti ir tas priespaudų 
jiegas sutriuškinti. 

bes priešams didinti savo iš
davikišką akciją. 

GERUS ir turiningos straip
snius Lietuvos reikalais talpi
na katalikų žurnalas The Sign 
(išeina Union City, N. J., žr. 
Liepos nr.) ir Anglijos The 
Nineteenth Century and Aft
er žurnalas, Liepos mėnesį. 

The Sign straipsnio autorius 
sako, Lietuvos pakilimas po 
pereito karo esąs "stebuklas" 
ir "puikiausias Europoje pavy-
zdis teisingų pastangų ir noro 
gyvais išlikti". The Nineteenth 
Century išsamiai papasakoja 
bolševikų atliktas deportacijas 
Lietuvoje ir tremtinių gyveni
mą Sibire. Butų gerai tuos 
straipsnius atskirai atspausdin
ti ir plačiau Amerikonų visuo
menėje paskleisti. 

Bolševikų jiegos veržiasi 
j Kharkovą, kurį Vokiečiai 
laiko nuo pereito meto. 

Raudonieji kėsinasi nu
kirsti dvi likusias geležin
kelių linijas kuriomis pri
statoma užgultiems Vokie
čiams reikmenys. 

Toliau šiaurėje, Sovietų 
jiegos iš trijų pusių supa 
miestą Bryansk. 

STALINAS VEIKIA 
; SAVARANKIŠKAI* 

Vienas politinis rašyto
jas tikrina gavęs patikėti
nų žinių, sulyg kurių san-
tikiai tarp alijantų vadų ir 
Stalino persviro iš papras
tų nesusipratimų j klastin
gas painiavas, kurios virs
ta net tiesioginiu grąsini-
mu alijantams iš Stalino 
pusės. Stalinas, savaran
kiškai veikdamas, griebėsi 
pats daryti taikos siuly-
mus. Roosevelt ir Church
ill reikalauja besąlyginio 
pasidavimo, o Stalinas siū
lo Vokiečiams lengvesnes 
taikos išlygas. Jis nori pa
sirodyti Europos žmonėms, 
trokštantiems taikos, kad 
tik jis vienas yra žmonių 
draugas, o Vakarų Demo
kratijos, iš kurių jie tiki
si daug, nori tik jų šalis 
visiškai sunaikinti ir juos 
pačius pavergti. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Amerikos ūkininkai ragi
nami mobilizuoti e visas sa
vo jiegas ir ūkio išteklius 
išauginimui kitą metą re
kordinio derliaus, karo pa
stangų palaikymui. 

Valdžia nori kad 1944 
m. ūkininkai užsėtų 380 
milijonų akrų, arba 16 mi
lijonų daugiau negu 1943 
metams buvo užsėta. 

Ūkininkams žada duoti 
daugiau ūkiams dirbti ma
šinų, kurios dabar suvar
žytos. 

Moterys po šio karo bus 
geresnėje padėtyje pasta
tyti savo reikalavimus sa
vo darbų atžvilgiu, negu 

ibuvo po pereito karo. 
I Milijonai moterų dirba 
'prie karo darbų, bet karui 
pasibaigus jos bus paleis
tos iš darbų. Milijonai jų 
galės pasilikti savo dar
buose, jei kiek gelbės Dar
bo Biuro pastangos, kuris 
tam tikslui įsteigtas. 

Surinktomis žiniomis, ša
lyje yra 76,704 ūkės kurios 
'Visai neoperuoja, apleistos. 
Jos sudaro 6,484,292 akrų. 

Bet tai yra tik mažas 
kiekis lyginant su 56,928,-
656 akrais žemės, kuri už
leista ir neapsėta dirbamo
se ukėse. 

Tos visai apleistos ūkės 
yra mažos, nuo 85 iki 174 
akru. 

U. S. NETEKO ŠEŠIŲ 
KARO LAIVŲ 

Bėgyje pastarų dviejų 
mėnesių, karuose su prie
šais įvairiuose vandenuose 
Amerika neteko šešių savo Per Londoną praneša a-
karo laivų, tarp įiį dviejų j pie Sovietų siūlymą Suomi-

SIULO SUOMIJAI 
TAIKĄ 

'ISPANIJA atsikreipi į 
alijantus duoti jai ginklų 
atimtų iš Italų ir Vokiečių, 
Siciliją ir Tunisiją užka
riavus. 
„ Tik metas laiko atgal ta 
pati Ispanija buvo surupi-
nus alijantus palankumu 
Hitleriui. 

submarinų. 

Oro nelaimėse, Rugp. 17 
d. Vancouver, Kanadoj, už
mušta 13 asmenų. 

Rugp. 18, prie EI Paso, 
Texas, užmušta 12 Ameri
kos kariškių. 

Italijoj naikinama fašis
tiški vardai ir ženklai; pa
keičiama ir karo laivų fa
šistiški pavadinimai. 

Turkija esanti pasiryžus 
stoti į karą prieš ašį, atsi
lyginimui Britams už tam 
tikras obligacijas. Kaip tik 
bus reikalas, mes stosime į 
karą, nereiks mus stumti, 
rašo vienas Turkų laikraš
tis. 

JAPONAI, kaip praneši
mas sako, iki šiol turi pa
ėmę 320,000 alijantų karei
vių, iš jų apie 40,000 Ame
rikiečių. Kiti yra Britų, 
Indų, Kanadiečių, Austra
liečių, Holandiečių karei
viai. 

jai taikos sąlygų. Rusai 
savinasi visas Suomijos že
mes kurias 1940 m. iš Suo
mijos atėmė, todėl Suomiai 
pasiryžę laikytis su Vokie
čiais iki šie visai- bus su
mušti. 

RATION BOOK 3 ineis 
galion Rugsėjo 12 d. Jos 
štampai rudi ir tiks pirki
mui mėsos, sviesto, rieba
lų, aliejų ir sūrių. . 

Amerikos Karo Laivyne 
ir pakraščių sargyboje iki 
šio laiko randasi 2,666,500 
vyrų. Gale šių metų bus 
išviso 2,861,000. 

Sicilijos Valdytojas 

Apie milijonas automo
bilių savininkų padėjo sa
vo automobilius ir nenau
dos jų per karo laiką. Prie 
to dadėjus išsibaigimą se
nų automobilių, kurie su
genda, tuomi žymiai mažė
ja šalyje transportacijos 
priemonės. 

Iš Londono skelbia kad 
alijantai nuo karo pradžios 
iki Bieržlio 30 nuskandino 
9,0450,683 tonus Vokiečių 
ir Italų laivų. Dalis tų lai
vų pateko alijantams. 

PRANCŪZAI, r u o š d a 
miesi stoti į talką alijan
tams laukiant jų įsiverži
mo į savo šalį, pastaromis 
dienomis nužudė 93 Vokie
čius karius, tarp jų du ge
nerolu ir pulkininką. 

Anglijos arbatos pirkliai 
nupirko visą 1943 metų ar
batos derlių Indijoje, Cey-
lone ir Afrikoje, viso 700 
milijonų svarų. 

Wesley A. Sturges, Ameri
kos valdžios paskirtas Sicilijos 
administratorium, kurią Ame
rikiečiai ir Britai užėmė. 

Amerikos ginklu o t o m s 
jiegoms reikalinga bus iki 
galo šių metų dar 6,000 
daktarų. Tikima ims gy
dytojus tarp 38 ir 45 me
tų amžiaus. 

Korporacijos Amerikoje 
1943 metus taksų sumo

kės 14 bilijonų dolarių •— 
veik trigubai daugiau ne
gu 1940 metais mokėjo. 

Taigi, nežiūrint jų dide
lių uždarbių už karo reik
menis, dideles sumas tų pi
nigų atmoka valdžiai at
gal taksais. • - . 

ils 
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KAIP PHILADELPHtJOS LIETUVIAI RĖMĖ PIRMĄ LIETU 
VIU SKRIDIMĄ PER ATLANTIKA LIETUVON 

Rašo Zigmas Jankauskas. 

TU RITANČI AI 
DALYVAVO LIE
TUVIU DIENOJE 

Lakimas Steponas Darius su savo motina 

(Tęsinys iš,pereito nr.) 
• 

Lietuvos Konsului Chicago j e 
pasiųstas sekantis raportas da
lyvavusių lakūnų parėmimui va
karo surengime: 

. "V. V. Sąjungos komiteto 
viršininkai: A. Tvaranavičius, 
pirm.; Z. Jankauskas, rast.; 
Spaudos komisija: A. Garliau
skas, Z. Jankauskas, A. Tvara
navičius; V. V. S. komiteto 
nariai: S. Masickas, J. V. Gri
nius, J. Ivanauskas, K. Žilin
skas, B. Sarcevičius, P. A. Ker
šis. S. Puteikis, J. Pečiukas, F. 
Nemokšas, P. Bingaila, A. Ta
mulevičius, K. Slivynas, Alex 
Uršinskas, Kaz. Valys. 

"Baliaus darbininkai. J. Ta
mašauskas, J. Mažeikis, P. Ą. 
Keršis, B. Tautkus, B. Taut-
kienė; A. Garliauskas, J. Stre-
leckas. M. Mankelevičius, J. 
Maslauskas, S. Masickas, A. 
Uršinskas, J. Ivanauskas, A. 
Balinskas, S. Vinelis, F. Ne-
mėkšas, K. Valys, p. Valienė 
ir Ona Sprindienė. 

"Balių rėmė šios draugijos, 
klubai, parapijos ir kuopos, ju 
komitetų vardai: 

"1. Lietuvių Muzikalė Salė 
ir DLK Gedimino Klubas. Vir
šininkai: M. Mankelevičius — 
pirm.; P,. A. Keršis, vice pirm.; 
J. Ivanauskas, užrašu rašt.; 
D. Barunas, fini rašt.: J. Mas
lauskas, ižd. 

"2. Liet. Ukėsu • Paš. Klu
bas : viršininkai: Alex Uršin
skas, pirm. (.1932), J. Ivanau
skas, pirm. (1933) ; O. Orintas, 
vice : pirm.J. Poznakaitis, už
rašų rašt.; J. Markūnas, fin.: 
K. Dauknis, ižd. 

"3. šv. Jurgio Piet. Pašalp. 
dr-ja; viršininkai: J Maslaus
kas, pirm.; A. Vaikšnoras, vi
ce pirm.; P. Janeliunas, užr. 
rašt.; D. Barunas, fin. rašt.; 

•J. Svensickas, ižd. * 
"4. Liet. Republikonų Paš. 

Klubas; viršininkai: J. Matu
lis, pirm.; V. Bišius, v. p.; J. 
Jaskelevičius, užr. rašt.; J. A, 
Vitkauska.*.  i ' in.  rašt . ;  J .  S: 'v~ 

Minia apie 25,000 Su
sirinko Pamatyti Liė-

tuvos Prezidentą 
A. Smetoną 

DETROIT, MICH. Konvojų Tvarkytojas 

le Salė ir Gedimino Klubas; 
Liet. Ukėsų Pašalpinis Klubas; 
LTKB. šv. Marijos Parapija; 
Šv. Jurgio Liet. Pašalpinė dr~ 
stė. Imant sąskaiton baliaus 
pelną $59 ir iš surinktų Kaz. 
Valio $41, susidaro $100, duo
dant kiekvienai draugijai po 
$25 kredito. 

"Tarimus WS komiteto ir 
prašymą šiuomi liudija Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Įgaliotas ko-

A. Tvaranavičius, pirm., 
Kaz. Valys, ir 

Z. Jankauskas, rašt." 

Lietuvos Konsulas A. Kal
vaitis. gavęs šią apyskaitą, at
sakė Bal. 4, 1933, Z. Jankaus
kui sekančiai: 

"Gerb. Tamsta: Atsakyda
mas i- Tamstos š. m. Vasario 
28 d. laišką Lietuvių Lakūnų 
Skridimo per Atlantiką reika
lu, turiu garbės padėkoti Tam
stai ir visiems komiteto na
riams už prisiųstus šiam rei
kalui pinigus $64. 

"Tamstos ir kitų komiteto 
nariu šiam reikalui pasidarba
vimas Įrodo kad Jųs pilnai 
Įvertinate šio skridimo svarbą. 

"Su šiuomi siunčiu Tamstai 
atskaitas iš pinigų gautų iš 
Philadelphia, Pa. Taipgi siun
čiu ir garbės rėmėjų sąrašą. 

"Taip pat siunčiu Tamstų 
žiniai bendrą fondo atskaitą, 
iš kurios matyti kad Fondan 
Įplaukė virš $5,000 ir kad ga
lutinai šio projekto realizavi
mui reikalinga dar apie $1709. 
Nėra abejonės kad per tuos li
kusius du mėnesius sugebėsi
me, bendromis jiegomis, sukel
ti trukstančius pinigus, k?d 
suteikus visų galimų musų la
kūnams garantijų vykdant šĮ 
drąsų jų žygj. 

"Reikšdamas Tamstai, komi
tetui ir visiems asmenims, au
kavusiems šiam reikalui, ma
no,-, padėkos žodžius, lieku giliai 
Tamstą gerbiąs 

A. Kalvaitis, 
Lietuvos Konsulas." 

Gavus tokj pranešimą nuo 
Lietuvos Konsulo, kuriame sa-liukas. ižd. 

i k° kad "reikalinga" dar apie 
$1700" lakūnų projekto reali
zavimui, musų komitetas gerai 

čios (šv. Marijos parapija); 
viršininkai: J. Pečiukas, pirm.; 
Kaz. Valys, vice pirm.; F. Ne-
mėkšas, fin.; P. Mileris, i?d.; 
J. Barčys, užr. rašt. 

"6. S.L.A. 135 kp.; virši
ninkai: A. Garliauskas, pirm.; 
J. Ivanauskas, vice pirm.; Alb. 
Garliauskaitė, užr.: W. E. Nor-

MAHANOY CITY, Pa. — 
Tūkstančiai Lietuvių suvažia
vo Į Lakewood Parką, sekma
dieni, Rugpjučio 15, Lietuvių 
Dienos iškilmėn — kaip tą vie
tą žinantieji spėja, dalyvavo 
tarp 25 ir 30 tūkstančių Lie
tuvių iš Schuylkill ir aplinki
nių apskričių, kurie atvyko pa
matyti ir išgirsti kalbant Lie
tuvos Prezidentą A. Smetoną. 

Diena buvo ideališka, oras 
puikus, ir ištisą rytą Lietuviai 
traukė į parką automobiliais 
ir specialiais traukiniais, ku
riems pasažierius vežti buvo 
išsirūpinta leidimas iš pačios 
federalės valdžios Washingto-
ne. . 

Kaip Mahanojaus laikraštis, 
The Record American, rašo, 
ši Lietuvių Diena buvo didin
giausia iš visų per ketvirtdali 
šimtmečio rengtų. 

Atvykimas ir Pasitikimas 
Kun. P. C. česna ir Kun. 

J. J. šukevičius parsivežė savo 
garbingą svečią savo automo
biliu iš Pittsburgho. ,, 

Atvykęs i Mahanoy City, p. 
Prezidentas penktadienio va
kare buvo širdingai priimtas 
Lietuvių ir miesto valdžios na
rių, nors atvykimo metu lijo. 

Atėjo p. Prezidentą priimti 
ir pasipažinti Kongreso atsto
vas, Dr. Ivor D. Fenton, kuris 
ilgiau užtruko ir su p. Smeto
na pasikalbėjo ir pasitarė apiė 
Lietuvos ir bendrai pasaulinius 
klausimus. 

šeštadien], Rugp. 14, p. Pre
zidentas ir jo palydovai, Dr. S. 
T. Tamošaitis ir Karpius lankė 
anglies valymo Įrengimus ir 
pačias angliakasyklas — Coal-
dale kasykloje, p. Prezidentas 
su savo palydovų buriu, kurių 
tarpe buvo keli kunigai, buvo 
nuleistas j žemės gilybes, 2,400 
pėdų Į kasyklą, kur aprodyta 
iš kur ir kaip gaunama anglis. 

Ponas Prezidentas tą dieną 
pietavo Mahanoy City klebono 
Kun. P. C. česnos globoje, da
lyvaujant kitiems kunigams, ir 
aplankius kasyklas, pasikvietė 
pas save ir pavaišino Coaldale 
klebonas Kun. F. Mockus. Va
karienę parengė Tamaąua kle
bonas Kun. Juozas J. šukevi
čius. 

Tą pat vakarą p. Smetona, 

; . Uttats KVfeDtišfSs 
'I ' 

fcer tris metus muzikas An
tanas Kvedaras linksmino Det
roito Lietuvius gražiomis dar 
nottiis ir operetėmis, fctet metai 
laiko atgal pasitrauks nuo 
Dailės Choro, ir apie jį nieko 
nebuvo girdėti. Dabar, perei
tą sekmadienį, atsitiktinai te
ko telefonu su p. Kvedaru su
sisiekti ir išgirdęs jo baritono 
balsą sušukau: "Alo, dėde An
tanai!" Pasisakius kaip eina
si," tuojau užklausiau, Ką veiki 
muzikos srityje? Sako, mažai 
veikiau, bet dabar rengiuos di
deliems darbams. Su Rugsė
jo 1 diena, sako, atidarau Mu
zikos Studiją, tai viena; o ki
ta, organizuoju profesionališ
ką vaidylų - dainininkų grupę, 
su kuria linksminsiu Detroito 
Lietuvišką publiką. Sako, pa
tarnausime programų išpildy
mui visoms Detroito Lietuvių 
organizacijoms ir klubams. O 

MIRę IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(ž&ibs apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Britų karo laivyno Admiro
las Sir Max Horton, stovi prie 
mapos kuria jis vaduojasi nu
statymui karo laivų ir reikme
nų gabenimo konvojų juromis 
į Angliją, šis darbas labai 
svarbus ir slaptas. Maža klai
da gali reikšti didelius nuosto
lius kareiviais ir reikmenimis. 

Sims, poetės Kapsų Aguonoj 
langu ir žadins ją posmuoti ei
les nešančias žmones grožį, 

trečia, pridėjo, atgaivinsiu ir 'meilę ir laimę. 
lavinsiu jaunuolių-vaikų cho-
rą. 

šitą muziko Kvedaro pasiry
žimą reikia sveikinti. Išėjus 
jaunuomenei į karą, meno rei
kalai čia labai nukentėjo, taigi 
kas tą spragą užpildys jei ne 
senieji musų veteranai. 

Kur muziko Kvedaro Muzi
kos Studija rasis nepaklau 
siau, bet kurie norėtų su mu
ziku susižinoti gali telefonu jį 
pasiekti, PLaza 0573. 

DR. SIMS ANT DVIEJŲ 
BULVARŲ 

suprato kad reikalinga bus su
rinkti dar daugiau negu tiek. 
Laikas bėga, skridimo diena 
artėja, o čia pinigų dar nėra 
surinkta kiek reikalinga. Kad Karpius, Dr. Tamošaitis 1 ir 

ton, fin.; M. Dambrauskienė, |neaikvojus daug laiko ir, kad! Prof. Senn, kuris buvo atvykęs 
ižd. 

"7. Am. Liet. T a u t .  Sanda
ros 42 kp.: nariai: j. V. Gri
nius, Z. Jankauskas, 

nepalikti kaltininkais jeigu la- i iš Philadelphijos pasimatyti su 
kūnai del pinigų stokos negalė-Į P- Prezidentu, buvo užkviesti 

Kazė Antanavičienė. 13. Taut-
kienė. 

"Balius pelnė lakūnų naudai 

tų savo žygio įvykdyti, musų 
"Prie to reikia priminti kad!komitetas šaukia vėl šiam rei-

vir.šminėtos draugijos ir kuo-: kalui susirinkimą. 
pos buvo surengę VV pikniką j  Kovo 26 1933 Liet. Muzi-
R u g s ė j o  1 1 ,  1 9 3 2 ,  ' V y t a u t o  L  . . . .  .  .  
Parke, kuriame gerai pasidar-' f e^e susirenka drau-
bavo parduodamos skridimui &UV atstovai ir pavieniai dar-
bilietus šios tautietės: Stasė buotojai. Tarp kitų reikalų ir 
Grinienę \ incė Jankauskienė, apkalbėjimų, komitetas nuta

ria antrą lakunū naudai gegu
žinę turėti anksti pavasarį, 

S59. Kaz. Valys surinko aukų1 bet dabar visas pelnas bus ski-
nuo pavienių: FMockus, $5;įriamas išimtinai jų naudai. 
U m. \ alenis, $5; Aleks. ši- I Susižinoti su lnknnnic knHn iip 
maitis, $5; Sim. Urbonas, $5; 
M. M. Milienė, $5; Dr. Ignas 
Stankus, $5; Jos. Kavalaus-
kas, .*5; Ona Sprindienė, $5, ir 
Juzė Vilkienė, $1. Pats rinkė
jas. Kaz. Valys, aukavo $25. 
Viso SGfi. Iš tu, rinkėjas per
davė Kapt. Dariui $G1 ir pri
davė VVS komitetui $5. Pri
dėjus baliaus pelną $59, kas 
sudaro viso $64, kuriuos čia 
ir siunčiame čekiu No. #11, 
"Lit. Trans - Atlantic Flying 
Fund vardu' ir jo apyskaitom 

"VVS. komitetas laikytame 
savo oficialiniame susirinkime 
Vasario 23, 1633, Liet. Muzi
kalė j salėj, išnešė pageidavimą 
lead sekamų draugijų vardai iš 
philadelphijos ant orlaivio bu-

užrašyta; 'Lietuvių Muzika-

Susižinoti su lakūnais kada jie 
galės pas mus atskristi paves
ta VVS komiteto raštininkui. 

Sekant susirašinėjimui, Kovo 
27, 1933, Kapt. Dariui pasiųsta 
sekančio turinio laiškas: 

"V. V. Sąjungos skyriaus ko
mitetas, laikytame savo susirin
kime Kovo 26, 1933, Lietuvių 
Muzikalė j salėj, tarp kitų svar
bių reikalų atrado reikalinga su
rengti Jūsų ir Leit. Girėno gar
bei prieš išskrisiant Lietuvon, 
jusų naudai pikniką. 

"Susirinkusieji tarė, trūks
tant skridimui reikalingų lėšų, 
butų labai naudinga padaryti 
panašų laukuose išvažiavimą 
kaip Tamstos liudijote patys 
pereitą metą; bet dabar jau 

pas žinomiausius Mahanojaus 
tautinius darbuotojus, poną ir 
ponią Stasį Gegužius. 

Sekmadienį, Rugp. 15, atsi
kėlus, diena pasirodė puikiau
sia, kokios rengėjai nedryso 
nei tikėtis. 

Seka: Lietuvių Diena ir 
jos Iškilmingumas 

visą uždarbį skiriant išimtiniu 
Jusų skridimo naudai. Susi
rinkimas tarė pageidavimą tu
rėti Tamstas kaip garbės sve
čius tokiame išvažiavime, jei 
aplinkybės ir laikas jums ve
lytų. 

"Todėl pildant VVS susirin
kimo tarimą, šiuomi pranešu 
jums ir prašau duoti mums at
sakymą ar galėsite pas mus 
pribūti su orlaiviu rengiamose 
jusų naudai išleistuvėse. Pa
vežioti norinčius ore palieka
m e  j u s u  n u o s p r e n d ž i u i .  L a i 
ką nuskirti kada mes galėtu
me rengti išvažiavimą, taipgi 
priklauso nuo jusu. Musų ma
n y m u  b u t ų  g e r a i  p i k n i k ą  t u 
rėti viena-dvi savaitės prieš 
jugu išskridimą. Išvažiavimas 
turėti}' atsibūti nedėldieni." 

(Bus daugiau) 

Pereitą savaitę susikraustė 
į savo naujus puošnius rumus 
Dr. J. J. Sims su savo ponia. 
Tie rūmai randasi ant Oak-
jnan ir Dexter bulvarų kampo. 

Detroite Lietuviai pradėjo 
apsigyventi apie 60 metų at
gal. Iš pirmutinių keturių šei
mų atvykusių čia vienas dar 
randasi gyvas, p. Kasevičius. 
Jo pasakojimu, išpradžių Lie
tuvai gyveno labai vargingai, 
turėjo .tenkintis prasčiausiomis 
gyvenimo vietomis. Lietuviai 
pradėjo nuomoti, ir paskui pir
kti namelius surukusiame De-
lery, dabar jau prijungtame 
prie Detroito. Toliau, taip va
dinamame "žiurkių Kaime"— 
A, B, C, D ir E gatvėse, ku
rių ilgis vienas blokas nuo ge
ležinkelio iki Waynewood gat
vės. 

Bet po pusės šimto metų 
progreso, nebėra Detroite vie
tos į kurią Lietuvis negalėtų 
ineiti gyventi. Lietuviai jau 
gyvena visuose gražiausiuose 
bulvaruose ir garsiame Grosse 
Point, ir to viso pasiekė patys 
ateiviai iš Lietuvos. Jų gi 
vaikai turi daugiau progų pra
sisiekti Į aukštesnį ir gražes
nį gyvenimą, jei eis tėvų pra
mintu taku, tai galima drąsiai 
pareikšti kad Detroitas bus 
musų. 

Oak man bulvaras tai Detroi
to tėvūno Roberto Oakman di
džioji viltis ir pastangos: jis 
tą bulvarą, kuris jungia tris 
miestus — Highland Park. De
troitą ir Dearborn, pravedė sa
vo lėšomis ir apsodino įvairiais 
žydinčiais medeliais ir gėlė
mis kokių tik galima rasti ką 
auga Michigano klimate. Tos ligoninių prietaisais ir patyru-
jpuikios gėlės Žydės po ponios siais. gydytojų štabais, t 

ŽYDAS GABGALflJOJA 
LIETUVIŠKAI 

Bolševizmas visame pasau
lyje dvokia žydu. Tuo dvo
kia ir Detroito Lietuvių bolše
vikų radio programai. Jau ke
lintą kartą musų bolševikai 
leidžia dainuoti per savo radio 
programą žmogui kurio pavar
dės nesako, bet kiekvienas Lie
tuvis iš jo gargaliavimo su
pranta kad tai esama žyjlo — 
ir tikrai, kai patyriau pasiro
dė atvykęs iš Clevelando tūlas 
žydas. Musų bolševikai neiš
manydami kaip labiau Lietu
višką dainą išniekinti, pasi
kvietė žydą. Gėda jums, iš
gamos. D. R. 

DAILĖS CHORAS RUOŠIASI 
PRIE RUDENS SEZONO 
Ncpersenai kilo klausimas 

Detroito Lietuvių tarpe. Ar 
Dailės Choras šymet surengs 
savo šaunų pikniką kaip su
rengdavo kitais metais? 

šiais metais Dailės Choro 
nariai, kaip ir visas pasaulis, 
stojo į eiles karo darbininkų ir 
laikinai atidėjo žaidimus, pasi
linksminimus. Gasolino stoka 
ir kiti trukumai, kartu su ka
ro pastangomis, sudarė tokias 
kliūtis kad patartina buvo pra
leisti šią vasarą be pramogų 
rengimo. 

Vasaros metas jau baigiasi 
ir Dailės Choras ruošiasi prie 
veiklaps sezono. Visi išsijuo
sę dirba išvien kad padarius šį 
rudens ir žiemos laikotarpi žy
miu, ne vien Dailės Choro bet 
ir viso Detroito Lietuvių isto
rijoje. 

Naują sezoną Dailės Choras 
pradėjo radio programą nauju 
laiku — šeštadienio vakarais, 
nuo 7 vai., iš stoties WJLB. 

Choristas. 

Stėlta (RuminaitS) 1 
26 m., mirė Liepos 22, Chi
cago j, kur buvo ir gimus. 

PE'LIKšA Juozas, pusamžis, 
mirė Liepos 22, Chicagoje. 
(Kaltinėnų par.). 

LUOBIKIENĖ Marė, mirė Li^ 
pos 11, Detroit, Mich. 

PETRAUSKAITĖ Jeanette, 7 
m., mirė Liepos 30, Chicagoj, 

kur buvo ir gimus. 
BROWN Marčia (Urbaite), 28 

m., mirė Liepos 28, Chica
goj, kur buvo ir gimus. 

SAROČKIENĖ Juozapata (pb 
tėvais Lauruškaitė), 52 nr., 
mirė Liepos 30, Chicagoje. 
(Panev. ap., Ramygalos jk, 
Klebonų k.). 

TAMKEVIČIENĖ Rozalija, se
nyvo amžiaus, mirė Liepof 
30, Chicagoj. (Panev. ap.) 

TRAKIMIENĖ Barbora (Ber-
neckaitė), 43 m., mirė Lie
pos 29, Chicagoj. (Kauno r., 
Janapolio par.). 

MARGELIS Vincas, 69 metų, 
mirė Geg. 14, Athena, IR. 
(Kapčiamiesčio par.). 

ČEPULIS Ignas, 47 m., mire 
Birž. 26, Philadelphia, Pa. 
(šiauliu ap., Barisių k.). 

KUTULIĖNĖ Katrė, 72 metų, 
mirė Birž. 30, Hart, Mich. 
(Marijamp. ap., P'atkulginės 
kaimo.) 

MOCKAITIENĖ Agnieška, 73 
m., mirė Liepos 10, Mahanoy 
City, Pa. (Kauno a$., But-
kiškių k.) 

ŠUŠIENĖ Ona, 56 metų, mirė 
Liepos 31, Chicagoj. (Šiau
lių ap.), Gruzdžų p., Konto
ros k.). Amerikoj išgyveno 
38 metus. 

PETRULIENĖ Sofija (Mesiu-
nytė), 54 m, mirė Geg. 20, 

KUtfDTfoTAS Edvardas, 21 
m., mirė Liepos 20, Bowling 
Green, Va. Gyveno Phila
delphia, Pa. 

MENKIUTĖ Aldona (jaunuo
lė), mirė Liepos 17, Los An
geles, Calif. 

RIMKIENĖ Uršttit (Bražaus-
kaitė), pusamžė, mirė Rugp. 
1, Chicagoj. (Tauragės ap., 
Šilalės par., Lapkalnio k.). . 
Amerikoj išgyveno 43 m. 

NORVILAS Clarence. 54 m., 
pasikorė policijos nuovadoj, 
Rugp. 2, Chicagoj. (Telšių 
ap., Kartenos par.). Ameri
koj išgyveno 32 metus. 

KUDRECKĮS Antanas. piMm-
žis, mirė Rugp. 4, Chicagoj. 
(Mažeikių ap., Akmenės p.). 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

GAILIA USK AS Juozas, mirė 
Liepos 19, Worcester, Mass. 

MALINAUSKAS Justinas, se
nyvo amž., mirė Rugpj. 1, 
Chicagoj. (Pa#ftV. ap. ir p., 
Vaivadų k.) 

ŽMOGAUS AMŽIUS 
PRAILGINTAS 

žmogaus amžius, bendrai 
skaitant, bėgyje pastarų 50 
metų pailgėjo 23 metais, pra
nešė. Los Angeles apskrities 
medikalės draugijos sekreto
rius. Daugybės žmonių gyva
stys prailginta moderniškais 

Amerikos Kareivis ir Sicilijos Vaikučiai 

\ 

J. A. Urbonas 
; Dirvos Agentas Daytone 

t302 Lamar St. Dayton, O. 

B Y l A I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kui.o rkausmus; jei sąnariai 
Jauslus; jei užtina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti ROSSE Tabs b« 
riokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito, paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE Tabs, 

prašom jus BANDYT juos—išbandvkit mu
gu kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
pnkelį--sunaudokit 24 tablelcs DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
|ųs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa-

Valentin Alsina, Argentinoj. ! f c c l i o  ž e m a  kaina, grąžinkite nesunaudotij 

(Pandėlio par.). , 
GUI DA Andrius, 'nifre 

Geg. 9, Villa Lugano, Argen
tinoj. 

KLIŠIUS Andrius, mirė Liė-
pos 29, Elizabeth, N. J. 

VAGONIS Kazys, 55 m., mirė 
Liepos 24, Maspeth, N. Y. 
(tlkm. ap., Bogoslaviškių k.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

BULKTENĖ Solomeja, 40 m., 
mirė Geg. 6, Montevideo, 
Urugvajuje. 

ALEKNAVIČIUS Vincas, 37 
m., mirė Geg. 29, Rosario, 
Argentinoj. (Marijamp. ap., 
Sasnavos p., Vosupėlių k.)« 

'GALABURDA Alfonsas, prigė
rė upėje Geg. mėn., Berisso, 
Argentinoj. 

SAVICKAS Stasys, seno am
žiaus, mirė Liepos mėnesj, 
Frackville, Pa. 

BUBELIS Jonas, mirė Liepos 
m., Maizeville, Pa. 

VERBIENĖ Barbora (Vielai-
tė), 26 m, mirė Liepos nu, 
Chicagoj, kur buvo ir gimus. 

dali, ir jums nieko pekaštuos. Nesiųskit pi-
ijigų, .tik savt. \a»"dą ir adresn j: . 

' ROSSE Products Co., Dept. X-3 
2707 W. Farwell Ave. Chicago 45, 111. 

JAUT! BLOGAI? 
VISIŠKAI 'PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
4)Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma r  

i on u s palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia, Pa. 
v / 

T) K L, LA C. JA.KUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Lailsnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 17M 

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

NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, 
kites i mane, gauiit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

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

i 

S i ' -Pi įojo užimtu v i d i *  v a i k a i  susir inkę apie  Amerikos  ka
reivi", kurid mr ajkanai* vaikučiais, savo turimar mAi'sįo 
porcija. . , — : - I ~ 
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I Naujoje Vietoje 

| Nikodemas A. Wilkelis f 
- Laisnuotas Laidotuvių DirektoHus- I 
l IR BALZAMUOTOJ AS I 
|  Ščrri$Af*ns kambarius duodame varto#' nėtaokamaf _ g 

S Ifaujoj, moderniniai į rengto j nuosavioj vietoj ' ^ 
f 6202 04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 S 
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r t* Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  
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Laisvę Pažinę ~ ' |J' Įl ĮJį 
Jungo Nevilksirft! f 4I4 

Negrų Politika 
Baltinimas Nenubaltinamų. — Su Lenkais Tikrai 

Slaptai Tartasi — Štai Įrodymai, ir Jų bus 
Daugiau, jei Prašoma. 

.(Nim jos: šf straip
snį patariame ir Draugo redak
cijai pasiskaityti. Ji rodo pa
sitenkinimo jog tarybininkai 
savo slaptų, tautai kenksmingų 
darbų viešai neskelbia, betgi 
negali užginčyti kad jie tokių 
darbų nevaro.) 

# * 

Savaitraščio Amerika redak
torius, kuris kartu eina gar
bingas pareigas Amerikos Lie
tuvių Tarybos nario ir ALKF 
pirmininko, p. J. Laučka ilga 
me straipsnyje, "O gal kas ir 
pripils " (Rugp. 6, 1943) 
iasišove n® visai dėkingos ro
les — viešai p. K. Jurgėlą, 
Prof. Pakštą ir Pulk. Grinių 
iibaltinti. 

Jeigu p. Laučka butų buvęs 
atydžiau skaitęs p. Jurgėlos 
paskutinį straipsnį Lietuvių-
Lenkų 'bendradarbiavimo' rei
kalu, tilpusį Vienybėje, gal nie
kad nebūtų rašęs: "Klausimas, 
kiek jis . adv. K. Jurgėlos iškel
tas, paliestas atsargiai...." 

Ar p. redaktorius neužtiko 
p. Jurgėlos straipsnyje be kit
ko užgaunančių Lietuvių vardą 
išsireiškimų: buk Lietu viai 
nuolat su visais bylinėjasi (?); 
kad tik del aklos neapykantos 
ir nerangumo (suprask Lietu
vių) neiname į blaivų bendra
darbiavimą ir derybas (su 
Lenkais). 

Posakiai tolygus pilimui van
dens ant Lenkiško malūno. 

Stumti Lietuvius į besąlygi
ni su Lenkais bendradarbiavi-

' mą niekas neturi teisės. Ben
dradarbiauti su žala Lietuvos 
labui — kriminalas. Privačiai 
kalbėtis gali kiekvienas nors 
ir su Lenku. Niekas negali 
užginti ne tik siūlytis bet ir 
padovanoti Lenkui nuo savų 
pečių nuluptą odą, bet to ne
valia daryti sauvališkai, visų 
Lietuvių vardu, arba tautos 
vardu. 

Ponui redaktoriui yra puikiai 
Žinomos tų "pasikalbėjimų ir 
pasitarimų", bei laikraščiuose 
tilpusių "nuomonių" apverkti
nos išdavos. Tamsta esi ga
vęs LKFS biuro du pranešimu: 
"Lenkai ir kiti gaudo kiekvie
ną neatsargų musų spaudos žo
dį"; 2) "Atsargiai! Vienas at
sitikimas su Lenkais!" (Drau
gas, Birželio 8 ir Liepos 29, 
1943). 

Paskutiniame tų pranešimų 
skaitome tą viską apie ką mu
sų buvo rašyta, štai jo turi
nys : 

"Prieš kiek laiko, viename 
• USA centrinių miestų, Lenkų 

laikraštininkai ir kai kurie jų 
spaudoje bedirbą pareigūnai 
pakartotinai skatino Lietuvius 
padaryti bendrą pobūvį, kuria 
įce butų aptarti kai kurie ak
tualus klausimai. Kadangi jau 
Lenkai vieną tokių pobūvių bu-

* w organizavę, tai Lietuviai, po 
ilgesnio delsimo, sutiko, būda
mi tos nuomonės kad dabar 
neikia su visais palaikyti gerus 
kaimyninius santikius. šiomis 
dienomis mums pavyko suži
noti kad apie t£ įvykį buvo pa
siųsta konfidencialios informa
cijos Londone esantiems Len
kų oficialiams sluoksniams ir 
kad šie tą įvykį panaudoja ne
tiksliems aiškinimams buk Lie
tuviai ^susiskaldę, visuomenė ei
nanti su Lenkija ir tik eilė 
Lietuvos pareigūnų laikąsi ato
kiai nuo Lenkų. Iš Londono 
mes gavome žinių kad net kai 
kurie Lenkų oficialus asmenys 
laiką Lietuvą priklausančią 
Lenkijos 'įtakos sferai', jų 'gy
vybine erdve', šiuo klausimu 
Lietuvių visuomenės nusista

tymas aiškus ir vieningas: vi
si nori laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos. Lietuviai, savo gin
dami ir svetimo nenorėdami, 
būdami iš prigimties taiki tau
ta, nori su visais kaimynais ge 
rų santikių, nieko neišskirant, 
bet jeigu kai kas iš Lenkų po 
bendro pasikalbėjimo pasiun
čia netikslias informacijas 
savo centrą, tai Lietuviams 
belieka pasidaryti išvadų kad 
geriau tokiu pasikalbėjimus 
daryti platesniu maštabu, pa
sikviečiant ir Latvius bei Es 
tus, kad Lenkai nesusidarytų 
netikslaus įspūdžio buk Lietu
viai jaučia išskirtiną palinki
mą artėti prie Lenkų ir, an 
tra, atskirų tautų atstovų pa
sitarimuose dalyvauti tik įsi
tikinus kad antroji pusė netu
rės palinkimo tą viską netiks
liai interpretuoti. Lietuviai no
ri su visais gerų santikių, bet 
taipgi nori kad jų nusistaty
mas butų tiksliai suprastas ir 
teisingai nušviečiamas." 

Tai musų tarybininkų ir p. 
Jurgėlos "blaivaus bendradar
biavimo" vaisiai. Tauta atei
tyje didžiuosis savo sūriais! Ir 
kaip mes neaiškintume Lenkų 
šunybes — faktas lieka fak
tu — musų "diplomuotų gal
vų" pertoli nurėpliota. "Nėra 
dumų be ugnies!".... 

Gabaliauskui pritruko visai 
drąsos tuos pranešimus savo 
laikraštuke patalpinti. Ar ne 
"čia guli šuo pakastas"? 

Nesvarbu kad Lenkai musų 
žioplelius susigavo į savo bu-
čį, bet svarbu, ir labai, kad 
Lenkai turimą medžiagą gali 
p a n a u d o t i  b u s i m o j e  T a i k o s  
Konferencijoje; jie gali taipo
gi skelbti jiems esant jau su 
Lietuviais visais klausimais su
sitarta. ... 

Dabar gal musų "politikie
riai" ir suprato Lenkų gudry
bę: kodėl gi (Lenkai vengė ir 
vengia tiesioginių pasitarimų 
su musų įgaliotais Londone ir 
Washingtone ministeriais, o 
visą laiką gaudė ir gaudo pri
vačius asmenis, kurie savo ne
sveikoje ambicijoje nemato ką 
daro ir kur eina. Jų ambicija 
yra nelyginant ridikas: ugdo
ma kloniuose ji esti saldaus, 
malonaus skonio; kalnuotose 
vietose ji įgyja krieno dvokian
tį skonį. 

"Mes tegalime paruošti dir
vą susitarimui" — šaukė p. K. 
Jurgėla. Ponas Laučka, ar ir 
dabar dar nematai kokios gėle
lės "bendradarbiavimo dirvoje" 
pražydo? 

Romėnai turėjo gražų d#s-
nj: Salus reipublicae suprama 
Lex esto! Tą vien omenyje p. 
K. Rimvydis teturėdamas tarė 
keletą Tamstos sėbrams, kietų 
žodžių. Ten kur užgaunami 
Tautos gyvybiniai interesai ten 
nėra nei kūmų, nei titulų, nei 

nuopelnų, nei galop reikalau
jamos pagarbos. Tamstai tas 
abai nepatiko. Ne duobkasis 
caltas kad ligonis mirė. 

Ar tamsta esi naivus, ar ap
simetęs tokiu, reikalaudamas 
įrodymų? Lietuvių Tautinę 
Tarybą sudaro ne tik Pakštas 
ir Grinius, bet jusų "pažiba"-
Gabaliauskas, Kun. Prunskis, 
Dr. Vileišis ir kiti. Jie visi 
kolektyviai yra atsąkingi. 

Įrodymai: 
1) Slaptas LTT aplinkraštis 

No. 2. 
2) Du minėti LKFSB prane

šimai. 
3) Pakšto pasiųstas Londo

nan Lenkams raštas Rytprū
sių likimo klausimu. 

4) Perlai tilpusi Lietuvių 
žiniose. 

5) Gabaliausko nesivaržomas 
visiems pasisakymas: "Kas 
mums iš Vilniaus — gelbėkim 
Lietuvos nepriklausomybę Len 
kų pagalba!" 

Del kitų platesnių įrodymų 
buk tamsta kantrus. Ateis lai
kas — visuomenei bus žinomi. 

žinant Lenkų viršūnių trau
kiamą nuolatos dainelę: Lie
tuva be Vilniaus, federacijoje, 
t. y. tas pats velnias kas ir 
unija, Lietuva priklauso jų 
"įtakos sferai" ir jų "gyvybi 
nei erdvei" — aiškias galima 
daryti išvadas prie ko dasigy-
venta. Skelbti viešai savo 
"nuopelnų" tamsta gerai žinai 
tarybininkai neskelbs. Užten 
ka viršuje paminėtų faktų ir 
Lenkijos oficialių žmonių da
romų pareiškimų. 

Tamsta klausi: "Ar ne lai
kas nors 'duration' metu nuo 
jų (t. y. šmeikimų ir žemini
mų) atsisakyti ?" 

Geriau butų tamstai pasi
skaityti dviejų metų Naujienų, 
Lietuvių žinių ir Draugo laik
raščių kompletus. Ten tamsta 
r a s i  s t r a i p s n i u s  p a r a š y t  u s  
"krikščioniškos meilės dvasio
je". Rasi "keršto moralę", 
knisimąsi į žmogaus praeitį, 
terliojimą, šlykštų melą, trau
kiamą su komunistais tą pačią 
dainelę, koneveikimą, pravar
džiavimą. ... Neprisilaikoma 
net tų dėsnių kurie kultūrin
gų žmonių yra taikomi senyvo 
amžiaus asmenims. 

Sudrausti galėtų smarkes
nius "publicistus" Pittsburgho 
konferencija, bet ji yra vado
vaujama Amerikos Lietuvių 
Tarybos, kuri pati reikalinga 
gero botago už apgaudinėjimą 
Lietuviškos visuomenės. 

B. šičkus. 

PIJUŠAS MONOPOLIU DAUŽYTO
JAS, KONFERENCIJOS DELEGATU 

CENZORIUS 

Kai pfteft tris savaites Dir
voje tilpo p. Antano Smetonos 
straipsnis apie mirusį Vysku
pą Justiną Staugaitį, kame bu
vo apibrėžta patriotų Lietuvių 
veikimas už Lietuvos išlaisvi
nimą anais Lietuvių tautos at
budimo laikais, Naujienų re
daktorius Pijušas Grigaitis, 
tas "viską sukritikuosiu" eks
pertas, perskaitęs tą aprašy
mą, pasiraukęs, kažin kodėl 
nesigriebė jį "sukritikuoti". 

Man į rankas pateko 1&22 
metais Lietuvoje leistas rim 
tas mokslinis žurnalas, "Musų 
Senovė", kurį redagavo Kun. 
Juozas Tumas. 

Tame žurnale, užtinkame ži
nių ką tikrai tada veikė musų 
garsusis "viską kritikuoju" ir 
dabar paskirtas Amerikos Lie
tuvių Tarybos konferencijos 
delegatų cenzorium — Pijušas 
Grigaitis. 

žinios paimtos iš Vaclavo 
Biržiškos archyvo ir apibudi
na veikėjus iš 1950-1906 me
tų. 

štai ant 657-to puslapio pa
duota sekančiai (ištraukos): 

Iš VOKIEČIŲ laikraščių ži
nių matyti kad Vokiečių komi
sariatas deda visas pastangas 
paimti savo priežiuron visą 
Lietuvos jaunimo švietimo dar
bą. Pirmoje eilėje mokytojai 
turį išmesti "balastą", kurį jie 
perėmę iš ankstyvesnio "trum
paregiško" politinio nusistaty
mo. Mokytojai turį "persi
orientuoti", o tam turį patar
nauti "pasaulėžiūros" kursai. 
Ypač turįs but i atmestas "lifoe-
ralistinis galvojimas". 

Amerikietes ir Angles Susitinka Kelyje 

Amerikos ir Britanijos uniformuotos moterys susitinka ke
lyje Anglijoje, ir kaip ir vyrai tų šalių, susidraugauja, šios 
WACS buvo vienai i| pirmųjų Amerikiečių pasiekti Angliję. 

POLITINIAI NEIŠTIKIMŲ 
ASMENŲ SĄRAŠAS 

Naumiesčio ir Vilkaviškio 
apskrityse 1907 metais 

Vyriausia žandarų valdyba 
buvo Suvalkų mieste.... 1907 
metų birželio 2 d. Suvalkų gu
bernijos žandarų valdybos vir
šininkas kreipėsi j rajonų vir
šininkus, patardamas sustatyti 
sąrašus agitatorių ir partijų 
nariu, parodžius prie kurios 
partijos kuris priguli.... 

Vaclavo Biržiškos archyve 
radau dalį sąrašų; čia paduo
du tuos, kurie liečia Naumies
čio N aumiesčio 'Vilkaviškio 
apskritis.... 

Čia seka sąrašas paduodamų 
"politiniai neištikimų" (carui) 
asmenų, ir ant pusi. 664 pri
einame sekančius numerius: 

Eilės NN. — Pavardė, var
das, tėvo vardas ir luomas. — 
Gyvenimo vieta ir užsiėmimas. 
— Priežastys įrodančios poli
tinę neištikimybę: 

13. Vincas, Petro sun., An-
driušaitis, 19 met. Naumiestis. 
Darbininkas.— Vienas žymiau
sių Lietuvos socialdemokratų 
partijos veikėjų, agentūros ži
niomis remiantis, veikliai da
lyvavo valstybinių degtinės 
krautuvių ir valstiečių raštinių 
daužyme. Nuolatos būdavo Pi-
jušo Grigaičio ir Vinco Am
brazevičiaus draugystėje. 

17. Vincas Antano sun. Am
brazevičius, 23 met. Naumies
tis Buv. Maskvos Universite
to studentas. 

18. Pijušas Grigaitis, 24 m. 
Gudaičių kaim., Lesnistvos vai. 
Naumiesčio apskr. Buv. stu
dentas. 

Buvo rengėjais mitingų Nau

miestyje, koriuose sakS grynai 
revoliucinio pobūdžio prakal
bas, kviesdami žmones neklau
syti valdžios, nemokėti mokes
čių ir tt. Agentūros žiniomis 
remiantis, paskutinis vadova
vo valsčių rastinu ir valstybi
nių degtines krautuvių daužy
mui. 

Taigi, kas buvo apie Pijušo 
Grigaičio monopolių daužymą 
pasakojama žodžiais, bet žinan
čių jo apsiėjimus asmenų, tas 
randasi užrekorduota ir raštu. 

Kad Rusų žandarai ne visus 
(ir monopolių nedaužiusius) 
neužrašinėjo monopolių daužy
mo kaltininkais, parodo sekan 
tis numeris po Pijušo Grigai
čio: 

19. Vincas Leveckis, 27 m. 
Naumiestis Knygrišys. Vienas 
žymiausių Liet. Sos. Dem. par
tijos veikėju, vadovauja nele-
galės literatūros platinimui. 
Veikliai dalyvavo mitingų ren
gime. Pavestoje man valdybo 
j e du kartu buvo traukiamas 
tardyman, einant Krim. Įst 
Parėd. 1035 str., kaltinant jį 
nelegalės literatūros laikymu. 

Grigaičio anų dienų poelgį 
galima prilyginti prie šių die
nų negrų padaužų poelgio Det
roite. Rimtesni negrai kovoja 
rimtu budu už savo teises bal 
tųjų tarpe, bet padaužos, pasi
naudoję bendru sąjudžiu, šo 
ko daužyti baltų žmonių krau
tuves, plėšti jas, ir tt. 

Lietuvoje, 1905 metais, rim
tieji veikėjai kovojo už Lietu
vių tautos teises, už laisvę, gi 
p a d a užos "revoliucijonieriai' 
griebė daužyti, naikinti vals
tybines įstaigas, užtraukdami 
žandarų kerštą, žmonių sužei
dimą, net užmušimą. 

Toks tai žmogus valdo Lie
tuvių Susivienijimą, toks va
das tvarko Amerikos Lietuvių 
socialistų partiją; toks asmuo 
niekina visus kitus Lietuvių 
tautos veikėjus; tokį tai vei
kėją bučiavo katalikų vadai ir 
su juo susitarė rengti konfe
renciją Lietuvai gelbėti, ir pa
vedė jam "cenzuruoti" delega
tus — ką į tą konferenciją įsi
leisti, ką ne.... K-s. 

AUKOS NOREM'O KNYGAI 
TIMELESS LITHUANIA' 

— / r 
Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

SANDARA NEAT
STOVAUJA TAU

TININKU 

SawHrt-oje, iš pasalų, bando
ma privedžioti buk katalikų ir 
socialistų šaukiamoje konfe
rencijoje Pittsburghe bus at
stovaujama trys srovės. 

Kadangi Sandaros organas 
ir jos redaktorius Vaidyla se
ka visur paskui socialistus, tai 
Sandara oficialiai dalyvauja ir 
toje konferencijoje. 

1942 metais, Pittsburgho su
važiavime, sandariečiai priėmė 
sau tarimą, kuriuo įsteigė sa
vą fondą ir apsiribojo dirbti 
tik savo ribose, pasiryžę nesi
skaityti su niekuo kitu tauti
nėje srovėje. Tas jiems tei
sėtai ir galima daryti. 

Sandara kaipo tokia gali ei
ti, tartis, dalyvauti su kuo ir 
kada tik nori, bet tegali atsto
vauti save. 

Ji tačiau niekur negali kal
bėti už visą tautinę srovę, nei 
ją atstovauti. 

Sandara savo ribose yra tik 
tas kas pas katalikus yra šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjunga, 
kuri jokiu budu nėra visų ka
talikų atstovas. 

Sandaros redaktoriui p. Vai-
dylai buvo aiškiai pasakyta Va
sario 15, Chicago j, kada ten 
lankėsi tautininkų veikėjai P. 
J. žiuris ir K. S. Karpius, kad 
tautininkai višur ir visame at
stovaus save, o sandariečiai 
save, ir p. Vaidyla privalo pa
likti tautinę srovę nuo įvėlimo 
į visokius savo skymus, o at
stovauti tik save ir Sandarą 
ir už jas kalbėti ar rašyti. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba 

Dr. S. T. Tamošaitis, Pirm. 
K. S. Karpius, Sekr. 

Dar vis atsiranda daugiau 
ir stambių aukų knygai "Time
less Lithuania", kaip apačioje 
matote. Šių aukotojų, kaip ir 
visų kitų kurie paskubins pri
siųsti savo auką ir knygos už
sakymą, vardai dar spės tilpti 
knygoje. Tuomi bus istoriškas 
užrekordavimas tų Lietuvių 
patriotų kurie šiais sunkiau
siais musų tėvynės Lietuvos 
laikais prisidėjo išleidimui tos 
knygos kuri stipriausia gins 
Lietuvos bylą Angliškai kal
bančiame pasaulyje. 

•GEGUŽĖS mėnesį Vilniu
je atidaryta nauja krautuvė, 
kurioje maisto produktus gali 
pirktis tik Vokietijos piliečiai. 
Kaip žinoma, Vokiečiai pagal 
korteles gauna keleriopai dau
giau maisto produktų ne kaip 
Lietuvos gyventojai. 

•RUSIJON perkelta viena 
Amerikoniška sintetiško gumo 
dirbtuvė, kuri per metą ga
mins po apie milijoną gumų 
automobilių ratams. 

NUO VASARIO 15 iki pava
sario laukų darbų pradžios vi
si Lietuvos ūkininkai turėjo 
privalomai dalyvauti miško iš
vežime. Esanti įvesta specia-
linė kontrolės sistema kad "ap
sileidėliai ir tinginiai" negalė
tų išbėgti prievolės. Tokiems 
paskirta griežta bausmė. 

TĖVAMS Lietuvoje išleista 
įsakymas kad turi pranešti Vo
kiškoms "darbo įstaigoms" a-
pie kiekvieną mokinį kurs bai
gė bent kokią mokyklą, įskai
tant pradžios mokyklą. Tas 
įsakymas liečia ir mokytojus. 
Už įsakymo nevykdymą grąso 
bausmė iki 1,000 markių. 

Iš PENNSYLYANIJOS: 
Vincas Kasparas, 

Shenandoah, Pa. 15.00 
(LVS $10, knygai $5.) 

Kun. N. N. 5.00 
Kun. Pius C. česna 

Mahanoy City, Pa. 5.00 
Kun. Francis Mockus 

Coaldale, Pa. 5.00 
Kun. M. F. Daumantui 

Girardville, Pa. 5.00 
Kun. Jos. J. šukevičius 

Tamaqua, Pa. 5.00 
Jurgis Klimas 

Pottsville, Pa. 5.00 
Frank McLoskey 

Hazleton, Pa. 6.00 
Dr. Mary M. Romeika 

Shenandoah, Pa. 5.00 
Antanas Laurosevičius 

Frackville, Pa. 5.00 
John A. Kasales 

Tamaqua, Pa. 5.00 
Juozas žebraitis 

Shenandoah, Pa. 1.00 
Iš SO. BOSTON, Mass.: 

George C. Stukas 10.00 
A. Matjoška prisiuntė šių: 

Mykolas Venys 5.00 
Lietuvių Jaunimo Ratelis 5.00 
Antanas ir Juzė Matjoška 

Dorchester, Mass. 6.00 
Iš CLEVELAND, O.: 

Dr. A. J. Kazlauckas 10.00 
Jonas Brazauskas 5.00 
Lietuvių Moterų Atjautos 

Klubas 5.00 
Iš PASKIRŲ VIETŲ 

Liet. Laivakorčių Agentų 
Sąjunga Amerikoje 
(per A. S. Trečioką) 20.00 

John Savukinas 
Newburyport, Mass. 10.00 

J. Endziulis, Chicago 10.00 
Felix J. Vilkas 

Naugatuck, Conn. 5.00 
Motiejus Butkus 

Naugatuck, Conn. 5.00 
Andrew Dėdinas 

Greenfield, Mass. 5.00 
P. Yurgelis, Akron, O. 1.00 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki t jg tarp gayų. 

Paskutinės Dienos Prisidėti prie "Timeless Lithuania" Leidejų 
Pagelbekit išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Gyvename labai svarbų metą, esame gal išvakarėse 
to rytojaus kada bus svarstomas, o gal jau ir sprendžia
mas, mažųjų kraštų likimas, taigi ir Lietuvos buitis. 
Bukime pasiruošę jį sutikti talkoje. Tegul laiku gauna 
Angliškai kalbanti visuomene tikrą Lietuvos nušvieti
mą. Dr. Norem'o knyga puikiai atitinka tą skubų už
davinį. Ji suras Lietuvai daug draugų, stojančių už 
lietuvių tautos bylą. 

Lietuvos priešai yra prirašę ir dar teberašo apie 
ją visokių neteisybių. Jie siekia, suklaidinę pasaulį, 
pakirsti pasitikėjimą Lietuviu tauta. Te&oft pikto# 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną Įmygą 

teraturos yra paskleista visuose kraštuose Mums rei
kia kovoti su ta piktybe, tiesa kovoti prieš melą, paro
dyti Lietuvą tikroje šviesoje, parodyti kokia ji ištiesų 
yra buvus ir kokia dabar yra. Tokios šviečiamosios li
teratūros dar labai maža teturime. Reikia jos daugiau. 
Del to kiekvienas spaudos žodis, rimtai aprašąs Lietu
vių tautą ir musų gimtąją šalį yra mums labai brangus. 

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

M UMS Amerikos Lietuviams kris visa didžiausia naš
ta Lietuvos atstatymo. Po pereito karo, kada at

gavome Lietuvai nepriklausomybę, daug milijonų dola-
rlų Amerikos Lietuvių pinigų pasipylę Lietuvoje labai 
žymiai prisidėjo prie musų senosios tėvynės greitesnio 
sustiprėjimo; daugybė Lietuvių gryžo į Lietuvą įsistei
gti biznius, ukius, dvarelius. 

Panašiu budu mums reikės gelbėti Lietuvai atsista
tyti dabar — tik gal dar planingesniu budu. 

Dabar gal mažiau bus turinčių gimines — brolius-
seseris — kuriems reikalinga bus teikti pagalba tiesio
giniai. Bet tie kurie po karo susisieksit su savaisiais, 
bukit gatavi juos gelbėti. Jiems pagalba bus reikalin
ga, ii* jie bus pirmutiniai kurie vėl atgaivins musų nu-
teriotą kraštą: atsistatę savo trobesius, atgaivinę ukius 
vėl pakels kraštą, padarys jį savimi pasilaikantį. 

Kitiems reikia rūpintis kitais budais Lietuvą atsta
tyti. Suprantama, neorganizuosim Lietuvai atstatymo 
bendrovių, nepardavinėsim šėrų ir nerink^im iš Ameri
kos Lietuvių išnaujo milijonų dolarių bendrovėms — 
nedarysim tų pačių klaidų,- pasimokinę iš praeities. 

Šį kartą mes pagelbėsim Lietuvai atsistatyti geriau 
ir greičiau jeigu, jai likus Nepriklausoma, mes patys 
gryšini ten -—r savo gimtinėn šalin, su savo turimais pa
tyrimais, profesija, amatais ir turteliais — ten baigti 
savo gyvenimą ramiai ir gražiai. Viską ką parvešim 
pasiliks Lietuvoje — ir tas duos Lietuvai reikalingiau
sią pagrindą atsistatydinti ir sustiprėti. 

Tie senesnieji išeiviai jau suaugino čia savo vaikus," 
jie apsivedė. įsikūrė savo gyvenimus, jie prie tėvų ne-
siriš ir tėvams bus lengviau j Lietuvą gryžti negu bu
vo pereitą kartą. 

Lietuvai reikės Įvairiausių profesionalų, amatinin
kų, biznierių — kad vėl galėtų aprūpinti kraštą ir pa
statyti jį pirmynžangos kelyje. Jeigu nevažiuos Lietu
viai užimti vietas išnaikintų, ištrėmime žuvusių Lietu
vių, tada musų tėvynė pateks į svetimų rankas, — į ran
kas ir malonę tų kurie visada norėjo Lietuvos biznius 
savo rankose turėti ir Lietuvius išnaudoti. Jie gaus 
per savo^komitetus visokias paramas tam tikslui. 

Tą žinant, mes privalom rūpintis gryžti ir užimti 
visą pramonę ir amatus ir profesijas Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Jei čia liksim, čia liks ir net niekais nueis 
musų turteliai kuriuos kiti turim gana žymius. Lietu
voje su tais turteliais lengvai gyvenimą baigsim, — ten 
nereikės sunkiai dirbti, nes bus pačių Lietuvių kurie 
noriai mums talkininkaus, kad tik jiems- nereiklų ver
gauti svetimiems. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Lietuvoje vietos visiems Lietuviams užteks, ir gry-
žimas Lietuvon po karo privalo buti vyriausias pasiry
žimas visų senesnių ir jaunesnių Lietuvių, visu profesio
nalų, visų amatininkų, biznierių, ir darbininku. 

Į/AIP neprotingai elgiasi tie musų vientaučiai kurie 
* * kalba kovoja už nepriklausomos Lietuvos atsteigi-
mą, bet visą savo energiją aikvoja stumimui p. A. Sme
tonos nuo Lietuvos Prezidento pareigų, parodo šis pa
prastas argumentas. 

Dabar, kada Amerika pripažysta ir Lietuvos val
džios likučius ir palaiko Lietuvos Atstovybę oficialine 
buvusios Lietuvos Respublikos įstaiga, mes Amerikoje 
laisvai, išvien su Amerikos valdžia kovojame prieš Ru
siją kuri kėsinasi Lietuvą užimti ir pavergti visiems 
laikams. Amerikos Prezidentas pažadėjo mums atstei-
gti Lietuvą, kartu su kitomis mažomis šalimis, kurios 
taip pat pavergtos. 

Jeigu tiems musų negudriems rėksniams pavyktų 
išiirdyti ir likviduoti Lietuvos Respublikos likučius, — 
jeigu pati # Amerikos valdžia pasakytų mums kad nepri-
pažysta Lietuvos Respublikos Prezidento in exile, ir už
daro Lietuvos Pasiuntinybę ir Konsulaturas, — tada 
Lietuva butų jau neegzistuojantis dalykas, ji automa
tiškai paliktų Rusijos nuosavybė, kuri to tik ir laukia, 

Lietuviškas Užsispyrimas 
Kas galėjo tikėtis Los An

geles mieste išdygstant Lietu
višką parapiją? Ten 1940 me
tų Amerikos valdiškas gyven
tojų surašas terado 1,158 Lie
tuvoje gimusius (kurių dalis 
gali buti žydai, Rusai, Len
kai). Tačiau parapija jau tik
rovė, pasiekta kietu Lietuviš
ku užsispyrimu ir pasitikėji
mu savo idealais. Kaip gražiai 
kitatautis Vyskupas Cantwell, 
Pranciškietėms seselėms ten 
vienuolyną ir koplytėlę šven
tindamas, pasakė: "Per konti
nentus ir per didelius vande
nius, per tyrus ir per žaliuo
jančius laukus, per klonius ir 
kalnus važiavo jau senas Lie
tuvis kunigas jieškodamas sa
vo žmonių". Tas kunigas tai 
daugiau 75 metų amžiaus tu
ris pralotas Macijauskas. Jis 
Los Angeles mieste įkūrė pa
rapiją, įsitaisė bažnytėlę, ir 
suorganizavo mokyklėlę. 

Lietuvis kietas ir pasiryięs. 
štai kodėl smarkiai klesti vil
tis kad Lietuva vėl bus laisva, 
nes Lietuvis nenurims iki ne
gaus laisvės. Jis gaus Lietu
vą, gaus Vilnių, gaus Klaipė
dą, nes "eis per kontinentus ir 
didelius vandenius, per klonius 
ir aukštus kalnus" iki to pa
sieks ! 

/ # / 

Musų Inteligentų 
Mokslo Darbai 

inteligentų, mokslo laipsniam* 
įsigyti, yra parašęs darbų Lie** 
tuviŠkomis temomis. 

Vienas didžiausių veikalų 
Pr. Gialinio, "The Influence off~ 
the Baltic Languages on tlioi 
German Language in East 
Prussia", už kurį Harvard U-
riiversitetas suteikė jam Filo
sofijos Daktaro laipsnį. Taf 
vienas keturių veikalų, pava^ 
dintų "Honorary". Bet šis vei-* 
kalas knygoje neišleistas, tik. 
du jo nuorašai guli Harvarrf 
knygyne, disertacijų skyriuje,1 

Cambridge, Mass. 

Detroito Univefsitete 
laiką profesoriavęs Kun. E. 
Montvilas dabar mokytojauja 
West, Baden Kolegijoj, India
na valstijoje, ir rašo mokslo 
darbą daktarato laipsniui įgy
ti. Tema pasirinko Lietuvos 
santikius su šv. Sostu — tema, 
reiškia, Lietuviška. 

Ta proga tenka atsiminti 
kad gana didokas buris musų' vadų laukti. 

Kun. Pr. Morkūnas, Katali-
kų Universitete, 1941 metais 
ruošė daktarato laipsniui dar
bą vardu "Amerikos Lietuvių 
Vaidmuo Nepriklausomai Lie
tuvai atstatyti, 1914-1918 me
tų Laipotarpiu". Neteko gir
dėti kas su šiuo darbu nutiko, 
bet tema, aišku, Amerikos Jafe-
tuviams įdomi ir svarbi. 

Nėra abejojimo, taip pasati-
lionys, taip musų jauni dvasi
ninkai parašė jau didoką skai
čių mokslo darbų. Bet kas 
juos žino, kas rūpinasi jų at
spausdinimu? Pats įdomų mo
kslo darbą (Angliškai apie 
DLK Vytautą) parašęs Kun. 
Dr. Končius, graila, šią kryptį 
neapibudino nesenai išėjusioje, 
jo redaguotoje knygoje "Ame
rikos Lietuvių Katalikų Dar
bai". Gali buti, čia gera tema 
"Disertacijai apie Amerikos 
Lietuvių Disertacijas" f 

#  t  t  

GrWAfltS apie Lietuvių ben
dradarbiavimų su Lenkais mu
sų spaudoje einant, įdomu pri
siminti naujos Lenkų vyriau
sybės Londone galvos, premje
ro Mikolajczyko atsaką į spau
dos atstovų klausimą, "Ar jū
sų valdžia planuoja, arba nu
mato Pabaltijo valstybių atkū
rimą?" Lenkų premjeras at
sisakė Į tai duoti aiškų ir tvir
tą atsaką, tik pareiškė: "šiuo 
laiku butų sunku ką nors tik
ro sakyti, kad neduoti Vokie
čiams propagandai medegos. 
Bet galiu sakyti, joks Lenkas 
nėra bešališkas bile kurio kra
što siekimui nepriklausomy
bės". 

šie žodžiai tik margas nie
kutis prieš tai ką Jogailos di
nastija ir Pilsudskis Lenkijai 
davė. Su Lenkais bendradar
biauti norį Lietuviai turi tei
sės stpresnių nuomonių iš jų 

Dr. Vincas Pietaris ni 

A L  G  I M A N T A S  
(Tęsinys ifi pereito nr.). 
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matams" amžinai uždarytu duris j Lietuvą sugrvžti. 
Jeigu Wpshingtono vyriausybė paskelbtų likvidavi

mą Lietuvos Respublikos likučių šioje šalyje, tada mes, 
norėdami^ atgauti Lietuvai nepriklausomybę, turėtume 
kovoti prieš pačią Ameriką ir, Rusiją, kuri nori Lietuvą 
savintis. 

Tie musų žiopliukai "diplomatai* pjauna patys tą 
>ciką ant kurios sėdi — ir peržiopli tą suprasti. 

Teisingai, ką Dievas nori nubausti pirmiausia pro
tą atima. 

OAS tam tikrus žmones yra palinkimas linkui tuščios 
garbės. Neskaitant jaunuolių ir šiaip vyrų kuriuos 

vilioja uniforma ir jie, jos delei, įsirašo į militarinę tar
nybą net ramiais laikais, ir tik del uniformos jaunuoliai 
dažniausia stoja į karinę tarnybą karo metu, neatsi
žvelgdami i pavojų kuris jų laukia, yra dar ir tokių ku
rie įsitaiso uniformas ir dėvi jas neteisėtai, štai Ame
rikos valdžios investigacijos biuras (FBI) skelbia kad 
per 11 pastarų mėnesių sugauta net 413 vyrų ir nubau
sta už dėvėjimą militariškų uniformų nesant karinėje 
tarnyboje. 

Neužteko kitiems vogtinai uniformas dėvėti, tuli 
pasinaudojo net specialėmis privilegijomis kokias uni
forma teikia, pravedimui apgavysčių: jie lengvai išsi
keitė klastuotus čekius, pasinaudojo specialėmis nupi
gintomis kainomis viešbučiuose, ir tt. ir tt. 

LEIDŽIANTIS SAULEI 
(Putinas) 

Saulei į vakarus leidžiantis, 
Tyli svajonėj gamta. 

Angelas atilsį skleidžiantis 
Žengia ant žemės tada. 

Ūkanų debesiu skriedamas 
Skambina aukso kanklius; 

Plečiasi himnas jo giedamas — 
Atbalsius kelia tylius. 

žvaigždės padangėje stebisi, 
Seka į dangų mintis. 

Skliautais pro rausvąjį debesį 
Plaukia gražuolė naktis. 

Laukia jos žvaigždės mirgėdamos, 
Laukia vainikai žiedų, 

Laukia svajonės ilgėdamos, 
Lauki, širdele, ir tu. 

TIK ATMINIMAS 
(Margalis) 

Praėjusio laiko sapnai išblaškyti, 
Skurdus atminimas giedrių valandų — 
Krūtinėn ko brukatės neužprašyti 
Ir didinat skaitlių širdies pažaidų? 
Atstokit!.. ..Tegu užsimiršta kas buvo: 
Tegu ateigoje pasakęs rūpestis! 
Juk jau vakarykštė kaip dūmai pražuvo, 
Tebūk tat tvarki ateitis! 
Atstokit!.... Jųs širdžiai peiliai! 
Nebvirkdinkit!.... raudu giliai — 
Nežudomas vergas kaičios, 
Bet.... jaunas, prislėgtas skriaudos. 

Po valandėlės iš stubų išėjo plėšikų 
vadas. 

— Tai ką tu, išmirita! — itsiliėpe vėl 
jis Erdvilą, išjuokdamas. — Bandei ir 
bėgti, tik nepasisekė. Na, ką dabar sa
kysi? 

Bet Erdvilas tylėjo. 
Bandė plėšikas ir šiaip ir taip pa

juokti surištą pilies valdovą, bet visi jo 
norai nepasiekė tikslo. Pasityčiojęs iki 
valiai Skučas atsiliepė pagaliau į Erdvilą: 

— Tu mano ne vieną norą išpildei, no
riu ir aš tau atlyginti tuo pat. Prašyk ga
limo daikto ir aš išpildysiu tavo paskuti
ni prašymą prieš mirtį. 

Patylėjęs kiek Erdvilas prabilo: 
—• Nuo senų prosenių eina padavimas 

•jog mirusį reikia apraudoti. Neapraudo
tų vėlės valkiojasi po svietą, gąsdina žmo
nes prašydamos apraudojimo, prašyda
mos gero žodžio, geros minties. Ypač sa
ko jog jos lanko savo netikėtos mirties 
kaltininkus- Mane nieks neapraudos- Ju
du čia du ir abudu su ginklais- Leiskite 
man pačiam save apraudoti. Duok man 
mano ragą, tegul aš sati pats ir šermenų 
raudą atliksiu .... 

Skučas ar tai iš baimės kad Erdvilo 
neapraudota vėlė negąsdintų jo, ar tai 
didvyriškumo kurstomas, sutiko išpildy
ti Erdvilo norą; surado jo ragą, atrišo 
rankas, nors pirm to pririšo jį prie me
džio augančio pilies kieme. Gavęs į ran
ką ragą, Erdvilas užtrimitavo šermenų 
raudą, gražią, netikėtai gražią. Toje rau
doje, tartum, stengėsi jis išpasakoti savo 
neilgą gyvenimą, imtynes, medžioklę, ko
vas. Štai staugia vilkų ragas, štai meška 
rėkia. Štai, tartum, žviegia ir žvengia 
žirgai, ir baubia tauras, rėkauja elnias. 

O tuo tarpu, kiek žirgai iškerta, girių 
takais-takeliais lekia į pilį, išgirdę supran
tamą jiems didžiausio pavojaus gandą, jo 
pilies vyrai. Lekia Lokis, paskui Vilkas 
ir Elnytis; juos seka Briedis su Katilium, 
Tauras. Sudundėjo tiktai perkaso tiltas. 

Šoko bėgti laukan Skučas su ir jo 
draugas plėšikas, bet jau buvo vėlu- To
je akimirkoje jų lavonai dryksojo ant kie
mo- Žvingilė mėtėsi po kiemą, kaip išėjus 
iš proto-

— Pririškit prie medžio! — įsakė 
Erdvilas. — Tegul pasimokina! 

Senis Lokis savo rankom rišo myli
mą kunigytę prie medžio.... ir verkė. 

— Lavonus lauk iš pilies šunims su
draskyti! — riktelėjo į vyrus, toliau rūs
taudamas pilies valdovas. 

Keli vyrai ant tų pėdų išvilko per til
tą laukan plėšikų lavonus ir numetė. 

— Iškrėskit visą pilį, kad nepasiliktų 
per pirštą neišžiurėta! — šukavo toliau 
Erdvilas. — Pilyje buta pasislėpusio plė
šiko. i 

Vyreli Užsiėmė dabar visos pilies kra
ta, pradedant nuo pamatų ir baigant tro-į 
bų stogais. ' 

Paleistos mergos ir moterys negalėjo 
vis dar atsipeikėti. Vienos vis dar rėkė, 
kitos verkė, o trečios iš papratimo aima
navo kad neatsiliktų nuo kitų. Tylėjo dvi: 
jauna mergiščia, artima Žvingilės tarnai
tė. Aldona- Ji sėdėjo mergų gfyčioje ant 
suolo drebėdama visa; išreto iš jos lupų 
lėkė nesuprantami žodžiai; pastyrusios į 
vieną vietą akys rodė jog ji nieko netėmi-
ja J? nesupranta- Antroji buvo Žvingilės 
nešioti, sena Kurpė- Ta visa pavirto j 
akis, o tos matė vien pririštą prie medžio 
apalpusią Žvingilę. Pamačium šalia jos 
sargą su nuogu kardu, Kurpė tiktai stvė
rėsi rankom už krutinės, bet neišdavė nei 
balso, nei paklausė delko tai taip. Ji ir 
be to viską gerai suprato. 

Erdvilas, išdalinęs paliepimus, užko
pė ant kuoro, kad apžiūrėtų ar nėra dar 
kokios klastos apygardoje. Metė jis akim 
ir į rytų kampą ir žiemių, iš kur laukė po 
dienai-antrai sav^) pulko vyru su Akeliu. 
Ten mėlynavo girios. Vakarų kampe tū
nojo viršum girių tamsus Gabiauriškio pi
lies medžių guotas. Ten viršum medžių 
skaisčia^ mėlynavo šviesus dangus. 

Iš girios, pilies link lėkė pora varnų. 
— A! Jau pajutote maistą! — tarė 

žvalgydamasis Erdvilas- — Dar truputį, 
ir vietoje prakeikto plėšiko butumet dras
kę mano kulią. — Dabar per jo galvą pir

mą syki blykstelėjo mintis: kaip tai" taip 
greitai spėjo atsirasti jo vyrai pilyje, nors 
jie buvo išsiųsti medžioti? 

— Turbut taip laimės lemta! — mąs
tė sau jaunas valdovas- Vienok, katla po 
valandėlei, pabaigus pilį krėsti, susitiko 
jisai m vyrais, šita mintis vėl pakilo gal
voje. 

— Kaip jųs vyrai pasitaiket taip arti 
kad išgirdot mano rago balsą? — užklau
sė Erdvilas jų. — Tai didelė mano, visų 
pilies gyventojų ir apygardos laimė. Ne
būk to,/ pilis rusėtų, o aš su kitais degčiau 
pririštas pilyje. 

— Tiesą sakant, — atsiliepė už kitus 
ir save senyvas Lokis, — tiesą sakant, 
Hm! Aš jau senai laukiau nelaimės. f 

— Kodėl? Ar tai ką žinojai? — ipa-
klausė karštai Erdvilas. 

— Ką aš žinosiu! — atverfce paklaus
tas.— Aš tiktai patėmijau. 

— Ką gi tu patėmijalf 
— Tai! Patėmijau — vilkdino at

sakymą, — kad sveikas be reikalo lankai 
kalinį. Patėmijau kad be reikalo leidi 
jauną kunigytę lankyti plėšiką.... 

— Tuščias kalbas šneki! — nekan
triai atsiliepė kunigas-

— Sakyk viską! — praniurnejo Vil
kas- Prie šitų žodžių ir Erdvilas metė 
akim Į kalbantį ne tai klausdamas, ne tai 
grąsindamas-

Pajutęs šitą kunigo žvilgsnį, Vilkas 
neramiai sukrutėjo. 

— Patėmijau, — atsiliepė dabar Lo
kis lyg kurtesniu balsu, — jog ji ir slap
tomis lanko plėšiką.... ir pamaniau: iš 
šitų slaptingų lankymų gero negali buti. 
Šnekėti kitiems apie tai ką mačiau aš ne
norėjau, nes tai butų buvę tuščios šnekos. 
Bet nuo pilies aš su keliais vyrais nieka
dos toli nesitraukiau. Ypač dar ir dėlto 
jog taip mudu ir su Akeliu susišnekėjom. 
Ir jis patėmijo viską ką ir aš mačiau. Jei
gu ne jis tai aš, o jau vienas iš musų vi
sada buvo arti pilies. 

— Dėkui tau! Dėkui ir jam, atsi
liepę dabar Erdvilas, paduodamas ranką 
Lokiui. — Dė&ri ir jums visiems! Jųs pa-
sirodėt esą man patikimesni negu tikra 
mano sesuo. Už šitai bus jai atlyginta-

— Kunige! nebausk jos! užtarė už 
Žvingilę su paskubiu Loki- — Kuo ji kal
ta? Tamsta dvigubai kaltesnis esi negu 
ji- Tamsta vyras, tamsta vyresnis, o taip 
pamėgai plėšiką jog nesigėdijai eiti į ka
lėjimą pas jį. Ak tamsta, ne kas kitas, 
į vedei seserį į kalėjimą, kad pasipažintų 
su plėšiku. Ak tamsta gyrei jai vyrą, va
dindamas ir drąsiu, ir smarkiu, ir išmin
tingu. 

— Aš ne už tai pykstu ant jos, — at
vertė dabar Erdvilas. — Aš pykstu už 
klastą su kuria ji išdavė mane plėšikui. 

— Bet ar pamanei, tamsta, ar galėjo 
ji kitaip pasielgti? Armink gerai kaip ji 
užsiminė sykį tamstai jog už tokio plėšiko 
ir kunigytei ne gėda tekėti. Ką pasakei? 
Ak tamstos žodžiai, kad tokioje dėtoje 
pirma šunes jo kraują laktų negu jis tap
tų tavo gimine. Žvinginė penkioliktus me
tus teeina, iš kur imsis pas ją protas, iš 
kur patyrimas? Nei motinos, nei vyres-
nėses sesers kuri galėtų pamokinti.... nei 
giminės kuris galėtų užstoti, — baigė se
nis, o ašaros ritosi per jo raukšlėtą vei
dą. — Tiktai vienas brolis, ir tas pats vie
nas mano kaip ją nužudyti! 

^Tardamas paskutinius žodžius senis 
neišlaikė ir su paskubiu, gaikščiodamas iš 
verksmų, nusibloškė į šalį- Ir pulko vyrai 
ėmė raukytis, girdėdami šituos senio žo
džius. Kas dėjosi Erdvilo širdyje sunku 
buvo vyrams atminti- Veidas jo likosi 
rustus- Nekantriai pasukęs i šalį, nuėjo 
jisai į savo gryčias. 

Diena ėjo vakarop. Vyrai valgė ir 
pavakarius ir vakarienę, o jų tarpe nebu
vo jų kunigo. Atėjo ir rytojaus diena. Vi
sa šeima sėdo pusryčių, jų tarpe nebuvo 
tiktai Erdvilo ir Žvingilės. Kunigas ne
sirodė iš gryčių, o mergiotė pririšta prie 
medžio turbut merdėjo apalpus po sargy
ba, laukdama kokia mirtimi žudys ją bro
lis. 

Prieš piet Erdvilas pašaukė vieną iš 
savo vyrų ir liepė jam pabalnoti mylimą 
žirgą, atnešti dvejus šarvus ir maisto po
rai dienų. 

(Bus daugiau) 
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KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

f . 
KAS pasidarė Adv. K. Jur-

gšlai kad jis taip uoliai pradė
jo piršti bendradarbiavimą SU 
ponais Lenkais? 

Nežiūrint kad tas žmogelis, 
kaip jis pats sakosi, buvo Lie
tuvos liuosnoris, Lietuvos ka
rys, ir kariavo su Lenkais, šią
dien virtęs Lenkų agentu per
ša Lietuviams bendradarbiavi
mą su Lenkais, siūlant net už* 
miršti Vilniaus klausimą. 

Pagal Jurgėlos advokatišką 
filosofiją, Lietuviai galė^ pra
šyti Lenkų kad jie grąžintų 
Lietuvai jos širdį sostinę Vil
nių kada Lenkai jau bus įsi-
kraustę į Vilnių su vis* savo 
kariška mašina. 

JEIGU LENKIJA š iądien, 
kada ji pati yra karo auka, na-( 

zių ir bolševikų parblokšta ir 
nukankinta, nenori atitaisyti 
savo grobuoniškos klaidos ir 
klastos, atsisakant nuo Vil
niaus, tai ko ji tada norės at
sisakyti kada vėl bus Vilniaus 
pilnu šeimininku? 

Tik Lenkų agentas tegali 
piršti Lietuviams tokį bendra
darbiavimą su Lenkais, bet ne 
Lietuvis kurio gyslose teka 
Lietuviškas kraujas, kuris ger
bia savo motiną Lietuvą ir jos 
širdi Vilnių. 

AR JURGĖLA nebus tiktai 
antras Rotomskis? Vienas jau 
sėdi Sovietų konsulate ir bas
tydamasis po Lietuvių koloni
jas agituoja už "Tarybų Lie
tuvą", tvirtindamas kad lais
viausia Lietuva tik Sovietų Są
jungoje, po Stalino krauju per
mirkusiu badu. 

Adv. Jurgela, gal norėdamas 
panašaus Ratomskiui "džiabo" 
Lenkų konsulate, per laikraš
čius prisispyręs perša bendra
darbiavimą su Lenkais, neke
liant Vilniaus klausimo dabar. 

PRIEŠ šį kąrą veik per 20 
metų kruvinasis Stalinas su vi
sa savo komunistine propagan
dos mašina gąsdino visą pasau
li savo "galinga raudona armi
ja", demonstruodamas ją kož-
ną metą Gegužės 1 dieną. 

Tačiau kaip tik Hitleris, bu
vęs Stalino artimiausias sėb
ras, užpuolė Sovietų Sąjungą 
tai i trumpą laiką iš tos "ga
lingos" raudonosios armijos 
pavirto minkšta raudona košė. 

Jeigu Stalino nekenčiamos 
Anglija ir Amerika nebūtų su
skubusios pasiųsti pagalbą — 
ginklų, amunicijos, maisto, tai 
šiądien ne tik kad jau nebūtų 
tos raudonosios košės-armijos, 
bet nebūtų nei pačios Sovietų 
Sąjungos, o raudonasis caras 
Stalinas jau senai butų kabo
jęs ant sausos šakos kur už 
Uralu kalnu. 

Ašies Lėktuvams Pražūtinga Medžiaga BROCKTON, MASS. 

Skraidančių tvirtovių lakūnai sėdi ant dėžių šovinių kurie 
naudojami apšaudymui priešų lėktūvų pasitinkančių bombėrius 
vykstančius ; užpuolimą. Taipgi parodoma 2,000 svarų "bloku 
ardymo" bomba, kurią vienas lakūnas apsižergęs. 

' New Yorko Negrų Riaušių Priežastis 

Remiant 

Moncrief Furnaces 
ir 

TAISYMO 
DALI V 

kreiptis i 

Moncrief Dealer 

' Kairėje, negras kareivis, kurio Įsikišimas sutramdyti bal
tam policininkui areštuoti negre moterį buvo priežastimi riaušių 
Harlem dalyje, New Yorke. Tose riaušėse baltų su juodaisiais 
užmušta penki negrai, 600 asmenų nužeista ir nuostolių pada
ryta už penkis milijonus dolarių. Dešinėje, mayoras La Guar-
dia tariasi su negrų vadais apie nesusipratimų prašalinirną. 

HIPPODROMl? 

"Hers To Hold" 
Žavėjau lis romansas ir puiki dra

ma sujungiama šiame naujam Uni
versal veikale "Hers To Hold", ku
ris rodoma Hippodrome Theatre šią 
savaitę, su Deanna Durbin ir Jo-> 
Keph Cotton vadovaujamose rolėse. 
Deanna vaidina debutantes rolę, ji 
stoja dirbti karo industrijoje ir su
randa sau romansą ir pasitenkinimą 
kai sali dirbti savo šaliai. Cotten 
vaidina armijos lakūno ro!ę. 

Nekurie Įdomiausi vaizdai yra iš 
didžiosios Vega orlaivių dirbtuvės 
Kalifornijoje! Deanna šiame veika
le sudainuoja kelias puikias dainas. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naujji antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

NEUŽMIRŠKIT 3C 
Siųsdami Dirvos Redakcija? 

Administracijai ar Agentūra: 
kokius paklausimus, visada įdč 
kit už 3c pašto ženklelį atsa 
kvmui. Tas būtina. 

CAIN PARK 
T H E A T R E  

"THE FIREFLY" 1 

šis įdomus veikalas, kurį padarė 
populiariu Friml mužiką, skambės 
tarp medžhi atviro oro teatre pas
kutinę atviro oro perstatymų savai
tę šia vasarą, pradedant antradie
niu, Ruftp. 24, ir tesis per penkis 
vakarus, baigiantis šeštadienį, flug-
pjučio 28. 

Ruth Sterne, soprano, dainuoja 
vadovaujamoje rolėje, Nina. Prie 
jos vaidins eilė kitų gerų artistų. 

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

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at- . 
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kainą, Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

0 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo ši idomų, dideli ir nebrangų laikraštį DABAKi jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. . ' 

j 

:w 

Š 

Iš SANDARIEČIŲ VEIKIMO 
ALT. Sandaros 24 kuopos 

mėnesinio susirinkimas atsibu
vo Liepos 29. ši kuopa užlai
ko gražų klubą, turi nuosavą 
namą su sale antrame attkšte, 
visokiems parengimams. 

Susirinkime valdyba išdavė 
pusmetinį raportą, padaryta 
biznio už $18,000 ir pelito tu^ 
rėjo virš $3,000. 

Skaityta laiškas Am. Liet. 
Tarybos, kviečiantis dalyvauti 
Pittsburgho suvažiavime; kuo
pa išrinko delegatu į suvažia
vimą savo pirmininką K. Jur-
geliuną. Taipgi nutarta pa
sveikinti suvažiavimą su $25 
auka. 

Apkalbėta apie Norem'o kny
gą "Timeless Lithuania", jaf 
nutarta paaukoti $10; ir 8 na
riai pasižadėjo užsisakyti kny
gas po $5, tai viso pasidarys 
$50. Pinigus pasiųs kuopos val
dyba. Klubo Narys. 

•VIŠTOS Amerikoje padeda 
tiek kiaušinių kad kiekvienas 
asmuo gali suvalgyti po 18 tir-
rinu. 

"War For Men's Minds" 
Nazių propagandos pastangų pa

slaptys pirmą kartą išeina aikštėn 
filmoje "War For Men's Minds", 
kuri rodoma Televiews Theatre šia 
savaitę. Iš Vokietijos iššmug-eliuo-
tos filmos parodo kaip Naziai nuo-
dina žmonių mintis. 
- Naziai naudojo visokius propa
gandos budus kaipo priemonę savo 
karui. Tarp tų ir melagystės. 

Priešingai tam, United Nations 
priėmė savo budą skleidimą teisy
bės prispaustiems žmonėms. 

Rodoma taipgi filmos iš Sicilij'os 
kariavimo, alijantų užpuolimą Hu- j 

! manijos aliejaus laukų ir Amerikie- ! 
į čių smūgi suduotą Japonams Kula I 
' Bay. 

PASKOLOS! 
Reikaluos® paskolų kreip
kitės į Lietuvių Banką— 
gausit reikalingus paaiški
nimus kuopilniausia, o pa
skolos duodama lengvais 
mėnesiniais i š s i m o kėji-
mais. 

Depozitai šioje įstaigo
je po Federal Insurance 
Corp. kiekviena kftygęlė 
iki $5,000. 

AKRON, OHIO 
MIRĖ. Liepos 20 mirė Jo

nas Jasiunas, 70 m. amžiaus. 
Keli metai atgal mirė jo žmo
na. Liko sunus Pranas, duk
tė Bronė, švogeriai: Vincas, 
Tgnas ir Kažys Puišiai, visi gy
vena Akrone. 

J. Jasiunas su šėfrfta 1919 
metais atvažiavo iŠ Bostono ir 
čia iki mirčiai gyveno. Buvo 
ramaus budo, dučsnus Lietu
vos reikakims ;• stambia; auka 
prisidėjo prie buvusios Lietu
vių šv. Petro bažnyčios ją sta
tant. Per daug metų skaitė 
Dirvą. Paskutiniais metais nu
puolus sveikatome, turėdamas 
silpnas akis turėjo atsiskirti 
nuo savo spaudos. Kaimynų 
visada klausinėdavo ką rašo 
Dirva ir tą mylėdavo kas jam 
Dirvos turinį apsakydavo. 

Tapo palaidotas iš buvusios 
Lietuvių bažnyčios, Šv. Kry
žiaus kapinėse, Liepos 23. 

Velionio sunus ir duktė iš
pildė jo norą kad butų palai
dotas su pamaldomis Šv. Pet
ro bažnyčioje, nors jis dabar 
gyveno kftoje miesto dalyje ir 
kitoje parapijoje. 

Iš Lietuvos paėjo nuo Uk
mergės. Amerikoje išgyveno 
apie 40 metų. Lai buna jam 
amžinas atilsis šioje laisvos 
šalies žemelėje'. Kalnas. 
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THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

FLORAL 
SISTEMOS TONIKAS 

I 
i Labai ireras vaistas uataisvmu* 
I suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. 
! Jei jums valgis neskanus, arba jei 
| vargina nevirškinimas ir gastritis,, 
i arba esat nervingas ir lengvai suer-j 
; zinamas, jei skauda galvą ir jusų j 
j miegas nesuteikia tinkamo poilsio, 
j jei kenčiat nuo užkietėjimo ir jau
čiatės nuvargęs ir nevikrus, jei tu
rit blogą kvapą, apvilktą liežuvj ar
ba skaudėjimą strėnose ties inks
tais. Florai System Tonic jums tik
riausia suteiks greitą palengvinimą. 

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik 
! žolių, šaknų ir žievių. Turi Gentian 
| Šp.knis, Buckthorn Ž:eVę, Star šak

nis, Senna, Cascara Žievę, Mayapple 
Šaknis ir kitų gerai žinomų žolių, 
šuknų ir žievių. Lengvas gerti ir 
iižuki'inta pasekmės. Jis veikia vi
duriuose be diegimų. Stimuliuoja 
gastriškus syvus, teikia gerą ape
titą ir palengvina geriau suvirškin
ti valgomą maistą. Sujudina kepe
nis ir užlaiko vidurius naturališkoje 
padėtyje, jeigu naudosit jj kaip na-

j tariama. Tonikas švelniai sužadina 
! inkstų veikimą ir sugrąžino juos i 

p.r.rmalumą. Paprastai suteikia pui
kias pasekmes beveik visose formo
se skilvio ir inkstų negerovėse ir 
sroviausias nuo užsisenejusio užkie
tėjimo. Kaina .SI.00 u/ 8 cz. butelį. 

FLOP Al. HFRIi CO . Dept. 305 
Box 305 CLINTON. IN D. 

NN 

LAIMINGI Lietuviai, daug 
gerų draugų Amerikonų turi! 
Apie Lietuvius rašo Hearstas, 
rašo Chicago Tribune, rašo Tė
vai Pasionistai, rašo Tėvai Jė
zuitai, tik patys Lietuviai tyli 
kaip muilą (ar Grigaičio-kleri-
kalų komoinaeiją) nuriję. 

KOSTA RIKOS Respubliko
je, komunistams pavyko su ka
talikais sudaryti bendrą fron
tą. Socialistų Naujienos del to 
rašo: "Pažiūrėsime ar ištiesų 
komunistai su katalikais sugy
vens, nes tokio atsitikimo dar 
nebuvo niekur pastebėta". 

Ot, socialistai • su komunis
tais tai kitas dalykas — jie į 
pasiruošę bent kada. Tikre
nybėje, Grigaitis su Bimba 
nelabai senai vieną polką šoko, 
vadinamą "anti-Smetoninė". 

Arba — socialistai su kata
likais, net pasibučiavimais su
darytus bendrus frontus už
tvirtinti. 

KATALIKAI, kaip bolševi
kai susekė, išrado Dr. Krivaiti, 
kurį bolševikai vadina "fikty
viu", bet- jie užtyli savo fikty
vi draugą "Laukuviškį". 

MAINOSI rūbai margo svie
to. Du metai atgal Dr. Kaš-
kiaučius šaukė duoti medika-
lės pagalbos Sovietijai. Dabar, 

j regis pačiam draugai daktarui 
reikia pagalbos. 

YLA iš maišo išlenda, kaip 
Naujienos su savo "Uracho pa
saka". Butų gerai redaktoriui' 
bent syki visus faktus patirti: 
juk jie visi jau paskelbti ir ži
nomi (tik Grigaitis kaip apuo--j 
kas dienos šviesoj ių nemato) 

NAUJIENOS rašo, Metodis
tai atstatė nuo kunigavimo ži
nomą B. F. Kubilių, susekę kad 
tas kunigužis dalyvavo komi
tete kuris agituoja už . Pilec
kio vyriausybę. 

To komiteto parengime daly
vavo ir Bagočius — tai Gri
gaitis privalo išmesti jį iš Su
sivienijimo vadovybės. Ar tą 
"padarys? 

SANDAROS Vaidyla papra
stai Įsižeisdavo jei kas jį pa
vadindavo tautininku, mat, jis 
yra valstiečių liaudininkų ideo
logijos, socialistus sekiojantis 
sandarietis. Bet štai katalikų 
Draugas ima ir išranda kad 
Vaidyla yrą "geras tautinin
kas", ir Vaidyla, biznio sume
timais, net apsilaižė. ... 

TARYBININKAI žada savo 
konferencijoje net karo bonų 
pirkti! Tai vis priemonė vi
lioti sau iš visuomenės aukų! 
Politikieriams reikia pinigų — 
tą boną sekančią dieną par
duos, bet bono pirkimas gera 
meškerė aukoms prašyti. 

Ištikimi Amerikiečiai nevar
toja jokų "gudrybių", ir geri 
žmonės pirko ir perka bonus 
be visokių Mtriksų". 

DRAUGAS Pruseika pavydi 
penkių Amerikos senatorių ke
liones po karo frontus. Ot, jei 
Pruseika tai butų kas kita: jis 
ir Kalifornijoj atsiduria, ir pa* 
stalėse pavieši (tik Maskvos 
vengia), ir nuo kapų mirusių 
Lietuvių pavardes nusikopija
vęs "sukuria" naujus narius 
LDS ir skaitytojus Vilniai. 
Reiktų tokį leisti važinėti, a? 

o PER praeitus 1~> metus, 
buvo nužudyta apie 100 kara
lių, prezidentų, princų ir kitų 
aukštų valdžių vadų. 

Lietuvos Generalinio Kon
sulato Pajieškomi 

Asmenys 
KALAUCKAS Valentas, kilęs iš 

Veiverių, gyvena Brooklyn, N. Y. 
KLIAUGIENK Paužaitė, Katrė, du
ktė Petro ir Elzbietos, kilus ">š "u-

-žy$kių-: " 
MAČLYSKIENĖ - Kalaucknitė, Mag
de, kilus iš Veivarių parapijos, gy
venant? Brooklyn, N. Y. 
MAGULEVIČIUTĖ, Natalija, tar
navus pas Argentinos konsulą Phi-
ladelphijoje. 

.Tieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi rašyti: 

('.'insulate Tfeneral of Lithuania 
41 West 82 Street 
New York. 24, N. Y. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co's B 
Rugpjučio Metinis Išpardavimas 

KbA.X.N KI. 

27 coliy Baltas Baby Flannel 

36 coliu Bryžiuotas Outing Flamtel -

36 Colių Baltintas Outing Flannel _ -

36 colių Spausdintas Outing Flannel 

39 olių Extra Storas Navy Flannel _ 

- Jgc yd. 

- tt 
23c yd-
35c yd-

- 3SC yd-

YARDAIS AUDINIAI VISOKIEMS NAMU REIKALAMS 

i 

(Įdėkit j laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 

y , j ai 

; 36 colių "Glenwood Nebaltintas 
! Muslinas 16* yd. 18 ctliu Roman Dryžiuoti Rankšluosčiai 

(Dalinai Lininiai) 28s' yd. 

36 colių "S par ton" storas nebaltintas 
1 Muslinas 19* yd 1$ colių Baltas Boot Mill Audimas 

RankšluoFČiams 29c yd. 

| 3(j colių "Black Rolk" Nebaltintas 
Muilinas IT yd. 16 colių Gražus šmtoai RankšluosMams 

Audinius 24° y d. 

40 colių "Black Rock" Nebaltintas 
Murinas 1 

29c yd. 36 cclių "Hr-pc" L'n Mintas 
Musiinag 19° y a. 

63 colių Storos Rūšies Nebaltintos 
Paklcdes 49c yd. 36 colių "Introducer* Baltinta-

Muslinas 22° yd. 

108 colių Stcra3 Nebaltintas Audimas 
1 Pafclcdems' 
| 

S9C yd. 36 colių "Lonsdale*' Geros RuJies 
Baltiniay Muslinas 29c yd. 

6 uncijų Brvžinotas Aidimas 
Impilams 35* yd. 30 colių Maliavoti Langams 

Uždangalui 59c yd. 

The May Co. Cool "Basement 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
i "DIRtTA —6820 Superior Avenue, ENd. 4486—-Atdara vakarais 
+ 

Prezidentas A. Smeto- Naujos Parapijos Pašalintas iš Vietos 
Sode na Gryžo iš Penna 

Pennsylvanijos Lietuviai di
deliu svetingumu ir nuoširdu
mu priėmė Lietuvos Prezidentą 
A. Smetoną Mahanoy City ir 
kituose apielinkės miestuose— 
apie tai bus aprašoma ant 2-ro 
pusi. Dirvoje. 

Ponas Prezidentas su savo 
palydovais, Dr. S. T. Tamošai
čiu ir K. S. Karpium gryžo į 
Clevelandą antradienio vakare, 
labai patenkintas savo apsilan
kymu toje senoje Amerikos 
Lietuvių srityje. 

Vienas ypatingas įvykis pa
sitaikė traukinyje važiuojant 
iš Pittsburgho į Clevelandą: 
tūlas žydų rabinas įsižiūrėjo į 
p. Prezidentą ir pažino. Dide
liu džiaugsmu rabinas prisėdo 
prie p. Smetonos pasikalbėti. 

Jis pasisakė yra pabėgęs iš 
Lietuvos bolševikams užeinant, 
paeina nuo Ukmergės, dabar 
gyvena Chicago j e, t et Lietu
voje liko jo šeima, apie kurios 
likimą neturi žinių. Jis labai 
trokšta kad Lietuva vėl atsi-
steigtų laisva kokia buvo, ir 
jis norėtų kuogreičiausia jon 
gryžti. 

18022 Neff Road 
VASAROS DIDYSIS 

FESTIVALIS 
SEKM. RUGP.-AUGUST 29, 

nuo 2:00 vai. po pietų 
Šokiai, Dovanos, Lenktynės 

ir kitoki įvairumai. 
Prie įžangos tikieto bus dova 
nos, prie to bus kitokių pra 
mogų ir dovanų. 

Nuoširdžiai prašomos mote
rys ką galint paaukoti, visos 
po biskį. . Visas pelnas naujos 
bažnyčios statymo fondui. 

(Jei lytų tą dieną, festivalis 
bus nukeltas į Rugsėjo 5.) 

Kviešia Klebonas ir Komisija. 

GRYžO Iš KELIONĖS 

Ponas P. J. žiuris su žmo
na, sugryžo iš Kanados, kur 
praleido porą savaičių "honey 
moon" ir atostogaudami. Ap
lankė tolimas Kanados sritis, 
kur jau mažai ir žmonių gyve
na ir daugiausia miškai ir ak
menynai bei ežerai. 

RUOŠKITĖS PIRKTI 
KARO BONUS NAU

JAME VAJUJE 
Rugsėjo 9 prasidės trečias 

Amerikos Karo Paskolos vajus 
— šį kartą nustatyta 15 bili
jonų dolarių visoje šalyje. 

Cuyahoga apskrityje nuskir
ta sukelti apie 200 rr)įjjjonų 
dolarių. 

Kiekvienas Amerikos gyven
tojas raginamas skirti mažiau
sia 10 nuošimtį savo uždarbio 
karo bonams pirkti. 

Rekrutuos Moteris 
Clevelamle ruošiama planai 

plačiam vajui rekrutuoti mo
terų jiegas karo darbams. 

Tam tikslui bus naudojama 
spauda, bažnyčios, radio ir ki
tos priemonės, išjudinimui mo
terų stoti į darbus, ne tik ka
rinius bet ir visokius viešo ap
tarnavimo užsiėmimus. 

Vajus bus tęsiamas penkias 
savaites laiko. 

Trafiko Pranešimai 
Daugelis Clevelando motoris

tų matomai visai nežino kad 
sulvg Įstatymų jie turi duoti 
progą pėkstiems eiti skersai 
gatvę ties skersgatviais. Tie 
skerskeliai yra ne tik kur pa
žymėti, bet ties kiekviena vie
ta kur gatvės kryžiuojasi. 

Motoristai sukanti į dešinę 
turi antraeilę teisę važiuoti 
jeigu pėkstieji tuo tarpu eina 
teisėtai skersai gatvę. Triubi-
jimas gal suteiks važiuojan
čiam pirmenybę, bet tai yra 
užsispyrėlių būdas. Daug gra
žiau butų jeigu motoristas lei
stų pėkstiems saugiai praeiti. 
Sulyg įstatymų jis turi tai pa
daryti, ir to neprisilaikantis 
motoristas gali buti areštuotas. 

Sukantis apie kampus mo
toristo pirmutinė mintis turi 
buti saugumas pėksČiųjų kurie 
pasitaiko eiti skersai gatvę. 

Cleveland Police Dept. 

RUOŠKITĖS SMAGIAM 
VAKARĖLIUI 

LVS. 1-mo skyriaus Garden 
Party rengiama šeštadienio va
kare, Rugsėjo 11, p. Onos Peč-
kaitienės sode, bus linksmas, 
draugiškas susiėjimas čia pat 
mieste, Lietuvių kolonijos cen
tre, 6028 Superior ave. Pel
nas šio vakarėlio skiramas Lie
tuvos reikalams. 

Tikietai bus po 50c., bus pa-
sikortavimas, užkandžių ir tt. 

Kviečia Komisija. 

NESUTINKA 
SALES TAX 

MAŽINT 

Kaip su "Lietuviškų 
Saldainių" Katiluku? 
Ponui (Sabaliauskui parupo 

kad Lietuviu visuomenė auko
ja išleidimui Dr. Norem'o kny
gos "Timeless Lithuania". Jis 
griebiasi šmeižti ir Dr. Norem 
ir įtardinėja knygos leidėjams 
noru pasipinigauti. 

Del Dr. Norem'o šmeižimo ir 
jtardinėjimų LVS Gabaliauskas 
privalo žinoti kur yra ribos ir 
kad koks atsibastėlis, nepilie-
tis, Amerikos laisve naudoda
masis, vis tik negali žmonių 
kriminališkai įtardinėti ir jų 
gerą vardą šmeižti. 

Amerikos įstatymai apgina, 
reikale, savo piliečius nuo kri-
minališkų įtarimų. 

Kalbant apie norus pinigau-
tis iš kitų, Gabaliauskui patar
tina prisiminti savo "Lietuviš-

Gubernatorius Bricker pa
reiškė jog neturi minties šau
kti specialį Ohio Legislatures 
posėdį, kaip yra siūloma, su
mažinimui "Sales Tax" nuo 3 
iki 2 nuošimčių ir panaikinti 
taksų mokėjimą už pirkinius 
žemiau 20 centų. 

Bricker kaltina tegislaturą 
už neatmetimą taksų nuo val
gių restoranuose, kaip jis bu
vo siūlęs pereitą žiemą. 

Atpigina Degtinę 
Nuo Rugpj učio 29, Clevelan

do degtinės parduotuvėse deg
tinės kaina bus nupiginta. 

Nors nebus galima gauti jos 
daugiau negu dabar gaunama, 
tačiau reikės mokėti mažiau. 

16,000 Mokinių Dirba 
Iš Clevelando mokyklų vasa

ros metu įstojo į darbus 16,000 
augesnių berniukų ir mergai
čių, kurie gavo laikinus leidi
mus dirbti. Iš jų apie 4,000, 

mokyklas, 

mo už save išprašyti penkis 
tukstančius dolarių, kai atsi-
baladojo į Clevelandą ir dar ne
buvo patekęs i atsiprašant re
daktorius. žinantis. 

kų saldainių" virimo katiluką, Į ynieji, "e^s 1 
kurio pirkimui jis norėjo Cle-1 birbti, gales lankyti 
velande iš kokio nors žioples- vakąr*nes mokyklas. 

1 ! Lietuviams tėvams patarti
na, jeigu jusų vaikui ar mer
gaitei nėra būtino reikalo eiti 
dirbti, stengkites leisti juos į 
mokyklą vėl, kad nors baigtų 
high school, nes del laikino di
desnio uždarbio palikti jiems 

_ j visą amžių su mažu mokslu at-
Statyba Pakilo įsilieps skaudžiai ateityje. 

Nors daugelis žmonų mano Į 
kad statybos darbai Clevelan-
de sumažėjo, tačiau statistikos! 
iš Gegužės, Birz.lio ir Liepos 
mėnesių parodo kad kiekvieną 
tų mėnesių šymet statybos bu
tą didesnės negu 1942 metais. 

Liepos mėnesį išduota 402 
leidimai įvairiai statybai, kuri 
atsieis $1,001,500. 1942 me
tais Liepos m. buvo išimta 430 
leidimų $950,200 vertės staty
bai. 

Angela Strakol ištekėjo už 
Bob P.encek, kario iš Officer's 
Training School, St. Ann, Ca
lifornia; vestuvės atsibuvo ,11 
Rugp. 

Angela Ira baigus Ohio Uni
versity, Bob baigė Miami Uni
versity. Jie apsigyvens St. 
Ann, Cal., Angela yra duktė 
p. čebatarauskienės. 

A; 
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THE PERISCOPE 
By SARUNAl, 

John Bovingdon, per drau
gus įsodintas svarbion valdiš
kon vieton OEW biure su di-
didele alga, pasirodė buvo vi
sai nenusimanantis apie ekono
miškus klausimus, nes jis yra 
tik gimnastikos žinovas. Dies 
komitetas jo paskyrimą užpro
testavo ir Bovingdon liko be 
vietos. 

M I R I M A I  
ANDRULEVIČIENĖ Ona (An

drews), 88 m amžiaus (po 
tėvais Žilinskaitė), nuo 5802 
Wade Park ave., mirė Rugp. 
16, palaidota Rugp. 19, Kalva
rijos kapinėse; pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko sunus Pranas. Velio
nė Amerikon atvyko 1904 m. 

MITCHELL Anna, nuo 1573 
E. 41 st., mirė Rugp. 17, pa

laidota Rugp. 21 (X.v Highland 
Park kapinėse. 

Liko motina, Magdė Luiza, 
ir vaikai. 

Šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių, direktorius N. 
A. Wilkelis. 

LESKIS Benis, 49 m. amžiaus, 
nuo 1497 E. 71 st., mirė Rugp. 
18, palaidotas Rugp. 21, Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Pašarvotas buvo Delia Jakubs 
laidotuvių namuose, kuri pasi
tarnavo ir laidojime. 

Liko žmona, Amilija, ir su
nus Benis. 

PADĖKA 
šiuomi reiškiu savo širdin

gą padėką visiems kurie kuo 
nors prisidėjo mano liūdnoje 
valandoje, mirus mano vyrui, 
Juozui Blažiui (Liepos 28, pa
laidotas Rugp. 2). Ačiu kuni
gams Vilkutaičiui, Bartis ir 
Ivanauskui laidotuvių direkto
rei Delia Jakubs, grabnešiams, 
draugams ir giminėms už gė
les ir už mišias; taipgi visiems 
kurie lankėsi šermenyse, daly
vavo pamaldose ir palydėjime 
į kapines. 

Margaret Blažis. 
r 1 • 

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

THE QUESTION of Lithuanian 
freedom, or, in other words, of So
viet Russia's Western boundary, is 
again in the forefront. The world 
sees that it is one of the stumbling 
blocks for a full and sincere under
standing between the United Na
tions and Soviet Russia. This un
derstanding, as the military com
mentator of the New York Times, 
Hanson W. Baldwin, rightly says, 
will not be achieved by one-way 
"cooperation", whereby Russia gets 
all she wants, and gives her allies 
nothing. It will not be achieved 
without a greater frankness and 
more team spirit on the Russian 
part. 

/#/ 

THE FATE OF LITHUANIA, as 
has so often been pointed out be
fore, is the touchstone of the At
lantic Charter and the aims of dem
ocratic world. Are the small na
tions entitled to freedom, or are 
they not? In this respect an edi
torial of the New York Times says: 

"It ought to be possible to con
vince the Russians that American 
interest in Poland and the Baltic 
States stems not at all from a de
sire to use these small nations to 
hem Russia in or to threaten Rus
sia's position in any way. It arises 
rather from a sense of loyalty to 
the promises we have given, under 
the Atlantic Charter, and to the 
belief that generous treatment for 
these small nations will be to Rus
sia's own advantage. For the real 
danger is: not that a cordon sani-
tairf will be established by non-
Russian Powers, but that some 
settlement will be made by Rus
sian force, with the result of dis
illusioning American idealism and 
driving this country back once 
©lore into an embittered isolation 
which would weaken the future 
structure of every nation's securi
ty';. 

##/ 

"WHAT AMERICAN opinion ur
ges", the New York paper goes to 
say, "is a settlement in a spirit of 
mutual accomodation between Rus
sia and her,ismall neighbors. And 
if such a settlement is to be reach
ed, under American and British 
auspices, and with their full sup
port, a beginning must be made 
now. The problem cannot wait, as 
our own Government thought that 
it could wait, until the war is over. 
It cannot wait because it is an in
tegral part of the immediate crisis 
which Allies military victories have 
created on the continent of Eur
ope". 

/#/ 

AN INTELLIGENTLY written 
article about Lithuania and other 
Baltic states has been published in 
The Sign, a national Catholic mag
azine published by thfe Passionist 
Fathers (July), at Union City, N. 
J. Every Lithuanian American 
should obtain a copy and read it. 

The Baltic states, according to 
the author of the article, Francis 
Stuart Campbell, are "the finest 
example in Europe of honest ef
fort and will for survival". Trade 
with England and immigration to 
the United States made the people 
of the Baltic states the most sin
cere friends of the Anglo-Saxon 
nations, since their big neighbor, 
Soviet Russia, obstinately and dog
gedly refuses to apply the good 
neighbor policy to these little folk. 

#// 

ONE OF THE SADDEST tides 
of the Soviet Russian occupation of 
Lithuania in 1940 was the cruel de
portations of "enemies of the peo
ple" to Siberia. A detailed descrip
tion of them is found in an article 
by Elma Dangerfield in the Eng-

S lish monthly. The 19th Century and 

After (July). The deportees were 
piled into railway trucks, no food 
or water was provided for them, 
they were herded into barracks, or 
left on plain bare ground, to shift 

"for themselves. If anyone inquired 
after them, they were "lost", and 
the Soviet Government could not 
find them. This was the case of an 
American citizen, Dr: M. Devenis, 
of Waterbury, Conn., who had set
tled in Lithuania before the war. 
It is only by desperate efforts oi 
his wife that he was, finally, 
"found", and released. To a hu
mane nation, all this bafbarism 
would seem entirely unnecessary. 
The worst part of the tragedy is 
that these deportees, whom the So
viet Government does not want, are 
deemed by this Government "Soviet 
citizens", and, therefore, the Lith
uanian Americans * are not permit
ted to organize any kind of relief 
for the sad plight of the deportees, 
many of whom are blood relatives 
of American ciitzens, or residents. 

ttt 

THE LITHUANIAN WOMEN'S 
Alliance recently purchased $20,000 
worth of war bonds. It has its of
fices in Chicago. N 

The editor of Tėvynė, national 
organ of the Lithuanian Alliance 
of America, Mr. Bajoras, has been 
appointed by the Treasury Depart
ment to head the New York Lith
uanian Committee to further the 
sales of war bonds. (That "great 
patirot", Laukuviškis, to whom the 
"peoples' daily" Vilnis of Chicago 
pays good American money to coun 
terfeit opinion about Lithuanian 
Americans for Dr. Goebbels' use, 
has pajnted Mr. Bajoras recently as 
"a Nazi"). 

The Lithuanian American Citi 
zen Club of So. Boston staged a 
war bond drive June <5 and sold 
$45,000 worth of war bonds. The 
Club received permission to place 
a plaque on a medium sized tank 
to show it was purchased by Bos
ton Lithuanians. 

ttt 

THE SAME THEME is touched 
upon by William Henry Chamber
lain in the current Yale Review. 
He says: "It is to be hoped that 
some kind of private understand
ing with Russia exists on two 
points: Soviet co-operation in the 
struggle against Japan after Hit
ler is defeated and the delimitation 
of the future Soviet sphere of in
fluence in Europe. If these is no 

Travels Via Mama Survives 500 Hits 

Xo j'.as Cor her car, no perambu
lators, and nobody to watch little 
Kerrigan wthen she's not at home, 
so Mrs. Stanley C. Gray of Seattle, 
Wash., carries him with her, Indian 
fashion. 
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JUOZO PEČIULIO PRANEŠIMAS 
Pranešu Lietuviams kad gavom leidimą per tulą laiką duoti 

STEEL (Plienines) VENETIAN BLINDS 
geriausio plieno, gero darbo. Pasiskubinkit užsisakyti. 

Taipgi darome medines Venetian Blinds sulyg užsakymo. 

SUN VENETIAN BLINDS 
18609 KEWANEE AVE. 

AAJ 
IVanhoe JMIW 

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 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alūs skanesnis" 

"Arielkelė šiltesnė" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFE, OHIO 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA U2EIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

such understanding, the United 
States and Britain, after the defeat 
of Hitler, might find themselves 
committed to a prolonged and ex
hausting war in the Pacific, while 
Stalin would possess a free hand 
to dictate the reconstruction of 
Europe". 

In this "recbnstruction", Lith
uania might go under, both physic
ally and as a separate nationality. 

ttt 

THE LONDON Economist has an 
article on the "Crisis of Confiden
ce" in which it is urged that the 
main contribution to better confi
dence between he present coalition 
of the United Nations can only 
come from Soviet Russia. The ini
tiative should be with the stronger. 
Everybody knows that after the 
war Russia stands a good chance of 
having her way in Eastern Europe. 
However, it is to be hoped she will 
not abuse her position to include 
nations which do not wish to be 
incorporated in the Soviet Union. 
In the long run, th-o "good neigh
bor" policy will benefit Russia 
more than "realistic methods". 

Despite a hail of 500 bullets, an~ 
American plane returned to its base 
after a raid on Sicily. Staff Sergt. 
Henry B. Hicks examines the rud
der of the ship. 

Amateur Boxing Show 

SUMMER FESTIVAL 
Our Lady of Perpetual Help 

parish will hold its Summer 
Festival and dance, Sunday, 
August 29, in the parish orch
ard, 18022 Neff Road. Every
body is welcome. 

Charley Marotta announces that 
he will be back again in Sport Pro
motion. The first show of the se
ries will be an All Star Amateur 
Bo-ing Show at the Public Audi
torium Tuesday evening, Sept. 28. 
Mike Carriere and Phil Goldstein 
will be the matchmakers. The best 
local Golden Glove champions will 
compete with out-of-town champ
ions. Marotta has established his 
headquarters at Roxy's, 13813 St. 
Clair Avenue. 

PARSIDUODA 4 ŠEIMŲ NAMAS 
Randasi ant E. 53 St. prie Fleet 

Ave., geram stovyje. Savininko te
lefonas Michigan 6936, arba kreip
kitės j 2949 Woodhill Rd., siuvyk-
lon smulkesniu informacijų. Gali
ma pirkti mažu jmokėjimu. Kreip
kitės 9 iki 10 ryto. (35) 

Pranešimas 
S. J. ZUPNIK, ATTORNEY-AT-
LAW, šiuomi praneša jog perkė
lė savo LAW OFFICE, kuriame 
aptarnauja visais teisių reikalaia, 
Į 404-405 MARSHALL BLDG., 
11 Public Square, Phone CHerry 
763G, Cleveland, Ohio. 

VYRAI DIRBTI PIENINEJE 
Reikalinga vyrų, patyrusių arba ne, 

dirbti pieninėje. Nuolatines darbas, 
unijinė mokestis. Kreiptis: 

HILLSIDE DAIRY 
FAirmount 9100 

WARRENSVILLE CENTER RD. 
Kampas Mayfield Rd. Cleve. Hts. 

JAU VĖL ATIDARĖME 

BOWLING ALLEYS 
12- -12 Modernišku Alleys 

Gražiai naujai išdekoruota. Patogi Lietuviams vieta — 
Lietuvių kaimynystėje. Užprašome mėgėjus. 

O M A R L O  R E C R E A T I O N  
6815 Superior Avenue—Viršuje 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame VĖSUS. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 
J 
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JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

Te 
San 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Vyry Vasaros Drapanos 
VĖSUMUI IR PATOGUMUI! 

ŠIAUDINĖS 
SKRYBĖLĖS 
$1.95 iki 2.95 

Jausies vėsiai ir patogiai po 
gera skrybėle. Naujausių stilių 

ir spalvų. 

Sport Marškiniai 
1.65 iki 2.95 

Didelis pasirinkimas gražių mar
škinių, pasirodymui ir sportinių. 

Vasarinės KOJINĖS, 39c 
Pilno ilgio ir trumpos Rayon 

ir Vatos kojinės 

SLACK SUITS 
4.95 

Karštam orui tinkamo* kelnės 
ir išlaukiniai marškiniai. 

Plaukimo Kelnaitės 
1.95 

Su prilaikytojais viduje, Įvairių 
mėgiamų spalvų. 

SPORT DIRŽAI 79c 
Geros tikros odos Diržai vi

sokių spalvų 

Megšti T MARŠKINIAI 75c 
Baltos ir kitokių spalvų. 

KAKLARAIŠČIAI, 56c 
Paskiausių gražių marginių. 

2 už $1.25. 

QYI^AI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ft Y If Al 
' čia galit iškeisti savo Stamp Books. * IV#\| 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdarą Vakarai* 

s 
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