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VISI LAUKIA ĮSI
VERŽIMO VO

KIETIJON 

QRYNAI politiniais, (srovi
nės naudos) sumetimais Ame
rikos Lietuviai raginami minė
ti 24 metų Lietuvos Steigiamo
jo Seimo sukaktį. Politinis Šio 
raginimo pagrindas tuojau pa
juntamas kada paklausiama: 
"Kodėl minima 24 metu, bet 
neminėta 23 metų sukaktis"? 

Kodėl nepalaukta iki tinka
mesnio —r 25 metų minėjimo? 

STEIGIAMAM Seimui taui* 
tti pavedė nutiesti tvirtą atgi
jusios Lietuvos valstybės pa
grindą. Kaip Seimas uždavi-

•llį atliko? Rinkimai buvo pa-
•kelbti neramiu karo laiku, kai 
*os pasibaigė karas su bolše
vikais ir su bermontininkais, o 
su Lenkais dar buvo tąsoma-
si. Kiekvienas 15,000 Lietu
vos gyventojų rinko po vieną 
atstovą ir Seiman pateko: 51) 
krikščionys demokratai, 28 
liaudininkai, 12 socialdemokra
tu, 2 nepartiniai, 7 žydai, 3 
Lenkai, 1 Vokietis — viso 
112. Pirmas posėdis įvyko Ge
gužės 15, 1920 metais. Posė
džiauta du metu. 

• 
SEIMAS vienu balsu patvir

tino daugelio Lietuvos, Ameri
kos, Rusijos, ir Šveicarijos Lie
tuvių visokių konferenciją nuo
sprendžių dvasią — nepriklau
somos Lietuvos valstybės at
statymą. . Tas suteikė nepa
laužiamą legali pagrindą mu
sty tautos brangiausiam troš
kimui. 

• « K i t *  

..*4- Lietuvos Valstybės Konsti-
ilicijos parašymu, Seimu j ne-
tiiip gerai pavyko, nes Valsty
bės Konstitucija buvo priimta 

Hugpjučio 1, 1922 metais, tik 
Vjienų krikščionių demokratų 
fįalsais, — reiškia, pusė tau-
ffrs konstitucijai priešinosi. 

Naujai atstatomai valstybei 
reikėjo mokyklų, gerų kelių, 
sudarymo tvirtų ir naujų eko- . 
nominio gyvenimo pagrindų.! Ves, isistiprimmus ir apsi-
Konstitucija, kuri per 4 metus gynimą Amerikos ir Ang-
(1922-1926) leido gimti šeše- lįjos oro, žemes ir vandens 
tu i ministrų kabinetų ir dviem jiegOS^ turės perlaužti ir 
prezidentam, nedavė 'kraštui sutriuškinti. 
pastovios vykdomoa valdžios, 
taip jam reikalingos. 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO GEGUŽĖS-MAY 5. 1944 (29-ti metai :: 29th vear) 
IT 

Laikas dar Nesibaigia 
Pei' tris savaites be su

stojimo visos Vokietijos ir 
kitų Vokiečių valdomų,ša
lių bombardavimas iš oro 
sakoma yra tai pasiruoši
mas įsiveržti Europon ki
tu frontu prieš Vokiečius, 
galutinos pergalės atsieki-
mui. Iki tas įsiveržimas 
prasidės niekas nežino ka
da ir kur jis vyks, ir ar 
vienoje vietoje ar keliose 
antsyk. Tuo tarpu žinios 
apie tai yra tik nervų ka
ras — privarymas Vokie
čių iki nerviško suirimo ti
kintis ir laukiant to ką pa
skelbė darys Churchill ir 
Roosevelt savo konferenei-

SKUBĖKITE RINKTI MILIJONĄ PA-
4-

RAŠU ANT PETICIJOS 

Amerikos Karių Gyvenimo Nuotikiai 

Peticijoje reikia rinkti ir priimt!" pafaŠus kiekvie
no ir visų kas tik yra Amerikos pilietis —- ne tik vien 
Lietuvių — kurie sutinka ir prašo kad ^merikos vy
riausybė užstotų Lietuvos laisvę prieš $Sovietus, ir 
kad pasirūpintų atsteigti Lietuvą vėl Nepriklausoma. 

joje Quebeke. Dabartinis 
naikinantis oro atakavi- STALINAS PRIŽADA 

Parašų rinkėjai privalo pirmiausia pasirūpinti 
gauti parašus savo miesto mayorų, kitų žymių Ameri
kiečių, ir visų kitų piliečių, parodant kad ji# užtaria 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. *§ 

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

Peticijų galite gaati rašydami į: 

W. F. Laukaitis, Peticijų Komisijos Pirm. 
110 E. Lexington St. Baltimore, Md. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

mas yra vienas iš tų paža
dėtų baisybių. 

Kiekvieną dieną po du ir 
daugiau tūkstančiu bombe-
rių skrenda Vokietijos ir 
jog valdomų šalių naikin
ti, griaunant Hitlerio tvir
tovę iš vidaus. *• 

Vokiečiai skelbia sustip
rinę Norvegiją iki tiek kad 
per tenai įsiveržimas nega
limas; Daniją taip pat su
stiprino ir prigrūdo karei
vių. Prancūzija ir Belgi
ja jau pirm to aptvirtinta 
visu pajuriu. Visas tvirto-
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GERIAU pavyko su žemės 
reforma, nes ši turėjo tautos 
norą. ši reforma nutiesė nau
jus ekonominius s a n t i k i u s 
svarbiausioje šalies ūkio šako
je — žemės ūkyje. Dideli dva
rai tapo įšdalinti. žemės re
forma palietė 1,774,099 akrus. 
Tapo sukurta 45,000 naujų 
ūkių. Tiesa, vėliau reikėjo se
nus ir naujus ukininkus išla
vinti prisilaikyti prie naujai 
rastų rinkų, prie. paujų būdų 
ir kooperatyvų. 

• 
KITADOS drąsus, gyvos 

energijos kupinas, veikęjo Dr. 
K. Drangelio šūkis, "Geriausia 
dirbti Sandaroje", šiądien, ro
dosi, virto "Geriausia miegoti 
Sandaroje". Tautinė visuome
nė energijos pilna. Perkama 
karo bonai, renkama peticijai 
parašai, kolonijose prakalbos, 
New Yorke seimas, Chicagoje' 
25 metų Laisvės Varpo sukak
tis — to Varpo kuris Balučio 
ii poeto Goethe's žodžiais, sa
ko: "Tas Ut'.svSs neverta*';fcas 
negina jos". 

Suorganizuota Lietuvai Va
liuoti Sąjunga, surinkta $10,-
000 aukų, išleista "Timeless 
Lithuania", įsteigta Lithua
nian National Relief Fondas, 
paremta Lietuvos ^atstovybės 
Londone ir kitur. 

Kur tuose darbuke Tautinė 
Sandara? Ten pat kur ir "tau
tinis" Susivienijimas. uMįe&a 

ČEKOSLOVAKIJAI 
LAISVĘ... 

Europa paruoši* nazių 
sutriuškinimui ir gyvento
jų sukilimais iš vidaus: 12 
milijonu slaptų kariautojų 
pasiruošę pradėti Hitlerio 
galybės sprogdinimą kartu 
su Alijantų invazija. Tie 
kariautojai tik laukią sig
nalo darbą pradėti. 

PRANCŪZIJOS valdyto
jas Lavai skelbia kad Ali
jantų inėjimas į Prancūzi
ją turi gyventojų buti skai
tomas priešų įsiveržimu, 
nes Prancūzija surišta *su 
Yokietija karo paliaubų su
tartiniu. 

ITALIJOJ, Alijantų žy
gis prieš Vokiečius neduo
da pasekmių, karas stovi 
vietoje, vieną dieną praneš
ta apie mažą nažių pažin-
gėjimą piimyn Anęio pa
kraštyje 

Raudonasis Kryžius Ko
vo mėnesio vajuje surinko 
11 milijonų dolarių dau
giau savo kvotos $200,000,-
000. Taigi R. Kryžiui pi
nigų puikiai užteks visam 
metui operuoti. 

Stalinasr prade j* -garsin
ti savo prižadus atstatyti 
Čekoslovakiją laisva ir ne
priklausoma, sulyg sutar
ties padai-ytos tarp Mask
vos ir Čekoslovakijos pas
taru laiku. 

Kodėl Stalinas kaip lakš
tingala pavasari pradėjo 
ypatingai čiulbėti kad su
teiks Čekoslavakijai laisvę, 
prie kurios jis nieko bend
ro neturi, nes. ta šalis nie
kad nepriklausė Rusijai? 

Todėl kad, reikia spėti, 
ruošiasi su Čekoslovakija 
padaryti tą patį ką padarė 
su Lietuva, Latvija, Esti
ja. Su tomis šalimis pasi
rašęs sutartis garsino pla
čiai apie savo "draugišku
mą' ir paskui kaip bandi
tas j tas šalis jsiverže ir 
pavergė. 

Stalino garantijos netu
ri vertės, vpač kada jis jas 
pradeda skelbti. 

MIRĖ KNOX 

LENKAS KUNIGAS 
IŠ AMERIKOS LAN

KĖ STALINĄ 

Amerikietis Lenkų kata
likų kunigas, S. Oriemans-
ki, iš Springfield, Mass., 
staiga atsirado Maskvoje, 

Bal. 28 d. Washingtone 
mirė US Karo Laivyno Se
kretorius Frank Knox. Jis 
buvo jau jseno amžiaus. 

Palaidotas militarinėmis 
iškilmėmis Arlington Na
cionalinėse kapinėse. 

RUSŲ FRONTE VEI
KIMAS SUSTOJĘS 

Iš Londono jpraneša jog,. 
Rusų bomber iai atakavpf 
fdrica gelžkeHo*punktą ar--
ti Latvijos sienos -ir uždė-
gė artimą lėktuvų stotį. 

Šiaip veiksmai tarp Ru
sų ir Vokiečių sustoję, tik 
Rusai persekioja nazių lai
vus Juodojoje juroje gabe
nančius savo kareivius iš 
Sevastopolio į Rumaniją. 
Praneša apie paskandini-
mą tų iai*ų dideliais feie-j ^ Stalinas su Moloto 

* ia is' į vu iškilmingai priėmė lyg 
t kokį Lenkų tautos atsto-

PASKANDINTA 1727 vą. Jis kaip tai gavo ir 
leidimą iš Amerikos išva
žiuoti, kai kitiems niekam 
neleidžiama, kas lyg rody
tų kad ir Amerikos val
džioje kas nors prisideda 
prie kenkimo Lenkijos rei
kalams, padeda Sovietams 
suskaldyti Lenkų tautą ku
ri nori laisvės ir nepriklau
somybės savo šaliai. 

To kunigo įsileidimas į 
Rusiją numatoma . naujas 
bolševikų triukas, ką vie
šai pasmerkia Mrg. Ready, 
katalikų organizacijos va
das Washingtone. Tame 
jis numato naują bolševikų 
propagandos gudrybę. . 

Kodėl Stalinas neleido to 
Lenko kunigo apsilankyti 
Sibire pas ten ištremtus 
šimtus tūkstančių Lenkų ir 
kitų tautų žmonių, patirti 
kaip jiems patinka sovietų 

Viršuje, trynukai broliai, Albert, Herbert ir Gilbert 
Giertz, 19 metų amžiaus, iš River Grove, 111.; jie studijuo
ja karinį žemės tėmijimą, stovykloje Farmingdale, N. Y. 
Apačioje: trys atsižymėję kariai veiksmuose prieš Japonus^ 
ant Bougainville salos, Pacilike.;^AiK<'touM'#gd©vaiH>fc!:m©* 
daliais,.kurie puopia jų krutinės. i 

DIDELI POTVINIAI 
MISSISSPPI PA

KRAŠČIAIS 

1944 metais sako užteks 
kariuomenėn vyrų jaunes
nių 26 metų amžiaus, vy
resnių visai neimsią. 

jos amžinsi" •— po negyva ko
alicija ilsis jų krūtinė, ir lau
kia kad kas Lietuvai laisvę ant 
sidabrinės lėkštės atneštų. 

"Geriausia miegoti Sandaro
je". Ar atbus ji kada? Var
giai. Gal teks su S. Šimkaus 
daina sutarti: "Ta bakūžė jau 
supuv*". ^ 
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INDIJOJE Brįtai pradė
jo puolimą Japonų kalnuo
toje Kohima dalyje, Kinai 
gi taip pat smarkiau vei
kia prieš Jajonus. 

Burmoje po trijų dienų 
musių užmušta 1,000 Japo
nų. 

Amerikos lėktuvai ata
kuoja Japonų punktus Pa-
cifiko salose su gerom pa
sekmėm. 

Japonijos valdoma® sa
las dabar atakuoja bend
rai po 1000 lėktuvų kiek
vieną dieną. 

JAPONŲ LAIVAI 

Gen. Mac Arthur savo 
stovyklos paskelbia kad 
nuo Balandžio m. 1942 me
tų, per du metu karo prieš 
Japonus, Alijantai paskan
dino 1,727 Japonų pakraš
čių laivus, barkaa; ir kitus 
susisiekimo laivus ir 3,548 
laivus sugadino. 

Tais laivais Japonai ga
lėtų palaikyti 50,000 vyrų 
armiją. Tūkstančiai Japo
nų kareivių užmušta, nu
skandinta ar sužeista tuos 
laivus atakuojant. 

Mississippi upės pakraš
čiais užklupo potviniai, ku
rių nukovojimui pašaukta 
10,000 kareivių, šimtai Ci
vilinės Apsaugos ir liuos-
norių darbininkų; kaip kur 
kalėjimų kaliniai pastaty
ta saugoti upės krantines. 
Potvinis žymiai palietė St. 
Louis, apie 6,000 šeimų tu
rėjo apleisti namus. 

Potviniuose iki šios sa
vaitės pradžios žuvusių bu
vo 24. . ? 

Dewey, New Yorko gu
bernatorius, bušintis kan
didatas į prezidentus, pra
kalbėjo, pareikšdamas jog 
tur^s buti įsteigta taikos 
struktura paremta atitin
kama jiega, išvengimui ka
rų ateityje. 

Išeis tik Senelio 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ragina darbi
ninkus vengti streikavus 
ir dirbti labiau, dabar ka
da jau pasirengta Vokieti
jos invazijai, kas išrodo 
neužilgo įvyks. 

St. Louis, Mo. — Vienas 
žymus industrialistas pra
našauja kad karui pasibai
gus šalyje prasidės strei
kų epidemija ir sumažės 
unijų narių eilės, kada pa
sirodys jog nėra pakanka
mai darbų visiems darbi
ninkams. Sako, nereikia 
darbininkus nei suvedžioti 
kad po karo bus parūpin
ta darbų visiems. 

Newark, N. J. — Breeze 
lėktuvų dirbtuvėje sustrei
kavo darbininkai, 8800 pa
metė dirb$* 

Detroit, Mich, — De S»-
"tfii dirbtuvėj apie 2,500 dar

bininkų liovėsi dirbę, ir ki-
tSse Detroito dirbtuvėj, 
taip pat tūkstančiai darbi*' 
ninku tęsia nesusipratimus 
su darbdaviais. 

NUSKANDINO 498' vy
rų. Karo laivyno vadovy
bė praneša apie nesenai 
nuskandinimą US laivo Vi
duržemio juroje, su kuriuo 
prigėrė 498 kariai. 

Tai yra trečias toks nu- Lįk kunifro išsišokėlio 
tu kui žiista Spo keH= P^ie bolševikų tik 
m Amerikos kreiviu: sunkina tautax atgaut. 

"•rojus"? 

laisve. 

*• 

NAZIAI skelbia Balan-, 
džio mėnesį Jugoslavijoje I Degtinės gatavos dabar-
išmušę prieš juo kovojan- į tiniu laiku šalyje esama 
čių 11,224 partizanus, kiti 
tūkstančiai sužeista arba 
paimta. Tai yra Tito par
tizanai, kovojanti po Mas
kvos direktyva. 

< **•*• 

MĖSA LAISVA! Kainų 
Administratorius iš Wa-
shingtono praneša kad pa
naikina punktus pirkimui 
visokių mėsų, išskyrus ge
rąją jautieną ir jautienos 
produktui. -

t'"-

367,597,000 galionų. Metas 
laiko atgal jos buvo 444,-
880,000 galionų. 

Honduras, Cent. Ameri
koje, teatro gaisre sudegė 
13 asmenų. 

Gen. MacArthur prane
ša nepriimsiąs kandidatū
ras į prezidentus, nes jos 
netrokšta, turi kitą dides
nį darbą atlikti, sako jis.' 

Windsor, Ont. — Ford 
Motor Co. Kanados dirb
tuvėse streikuoja jau sa
vaitė laiko apie 14,000 dar
bininkų. Vieną dieną bu
vo nutarę gryžti, bet kita
me mitinge vėl nubalsavo 
nedirbti iki nebus suteikta 
patenkinanti sutartis. 

Britanijoje per Kovo m. 
buvo daugiau streikų negu 
kurį kitą mėnesį nuo karo 
pradžios, skelbia Darbo mi
nisterija. • 

Buvo 285 darbų sulaiky
mai, kuriuose prarasta 1,-
600,000 darbo dienų, strei
kas palietė 310,000 darbi
ninkų. * , ' . \ 

Anglijoje ir Amerikoje 
darbininkai naudojasi sa
vo demokratinėmis teisė
mis. To nėra pas Stalinu 
ir Hitlerį, ir ten negirdėti 
apie streikus. 

Dagenham, Anglija. — 
Sustreikavo apie 3500 dar
bininkų Fordo dirbtuvėse 
čionai, kilus nesusipratimui 
del paleidimo iš darbo dir
btuvės atstovo.* • 

Philadelphia, Pa. — Grą-
sina sulaikymu darbų Sun 
laivų statyboje. Sustrei
kavo apie 2,300 darbininkų 
reikalaudami daugiau mo-
kesties. r 

3 fOTCC 

Wayne Lonegran (be skry
bėlės) parodoma ineinąs pro 
vartus garsaus New Yorko 
valstijos Sing Sing kalėjimo, 
kur .nuteistas 35 metams už 
savo žmonos nužudymą. 

15 ž u v o .  P o r t s m o u t h ,  
Va. — Kilus gaisrui karo 
laivų taisymo stotyje nuo 
dumų užtroško 15 civilinių 
darbininkų, 20 kitų sužėi* 
st». 

i 

Delei streikų, Amerikojte 
anglies iškasta bent 40 mi
lijonų tonų mažiau negu 
buvo galima iškasti norma
lėse sąlygose. . 
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D I R V A  Pirkit War Bands 3iądten 

Detroit, Mich., Naujienos 
1 PITTSBURGH 

f Išnaudoja Kareivių 
Ii [Tėvus "Neperšauna^ 
lt ;.,l iia" Biblija 

Svarbus Pabūklas * 

Pittsburghe viena parduotu
vė pradėjo garsinti biblijas ir 
jnaldaknyges, kurios esą ^ap
šarvuotos, gali nukreipti kul
kas, šrapneles arba durtuvą, ir 
išgelbėti gyvastį". -Tas mal 
jdaknyges ir biblijas siūlo tė
vams pirkti ir siųsti į karo 
frontą savo vaikams, kurių gy
vastys galį būti ta knyga iš
gelbėtos. 

Tu knygų visoje šalyje jau 
parduota šimtai tūkstančių. 

Jos yra tik blekiniu viršeliu 
pietoje paprasto odinio ar au
deklinio ir viskas. 

F ederalė Prekybos Komisi
ja praneša kad toks tų knygų 
garsinimas yra klaidinantis ir 
apgaudinėjantis, prie to meta
linis viršelis yra dar povojin-
gesnis, nes nuo šovinių plyšta 
ir gali daugiau kereivį sužeis
ti, o kulkos ar durtuvo visai 
besulaikys. 

""IĮ.,4̂ ' UįiMlfĮtĮil'į 

V! * 
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{ Detroito 
Lietuviu* 

UKĖMS RĘIKIA Mf * 
DARBI.; 

NINKU : 

Karo Maisto Administracijos ^tįrtinia žiaurus pasauli-
apskaičiavimu, šy.met j ukesjrtis karas iššaukė mūsų sunūs, 
vasaros darbams. įbup paimta m4sų;,.br9lius, musų mylimus 

Aukštas Bolininkas 

apie 4,000,000 ėkstrfc darbinin
kų. Apie 1,200,000 iš jų bus 
berniukai ir mergaitės jaunes
ni 18 metų amžiaus ir apie 
800,000 moterų. 

šie ekstra darbininkąi, kaip 
sako WFA, bus reikalingi pa
pildyti reguliarią ūkių darbo 

ginti: laisvę nuo agresorių, ku
rie 'pąVergė daugelio tautų lai 
svę, gimtinius papročius, gero 
jo Dievulio duotus kiekvienai 
tautai. 

šiądien musų jaunimas, mū
sų kariai kovoja po viso pa
saulio kraštus, ant vandenynų, 

šita vadinama Serosby ma
šina yra vienas iš karo laivy
no pabūklų, vadinamaš '"inva
zijos gyro-kompasas". 

PHILADELPHIA 

KRAUSTYMOSI DIENA 

f Karo metas ir darbvmetė 
Pittsburghiečiams nieko nerei
škia, jie prisilaiko sen6s tra
dicijos Gegužės 1 dieną keltis 
| kitus namus gyventi — ir 
Sliekas jų nuo to nesulaiko. 

Apskaitliuota kad šymet 1 
dieną Gegužės apie 8,000 šei
mų Pittsburghe buvo pakilę 
kraustytis. Persikraustymą la
bai sutrukdė stoka kraustomų 
jtrokj§ ir darbininkų. 

KAIP VEIKE I A AIMONTIE-
NG IŠGĄSDINO SMAR
KIAUSI KOMUNISTĄ 

Tas atsitiko pereitą Kovo m. 
Philadelphijos Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus ir Karo Perga
lės, tai yra visų draugijų, klu
bų ir parapijų organizacijos 
aTąe'tinifime susirinkime. Ton 
svarbion organizacijon sulindo 
visi komunistai kiek tik čia jų 

jiegą, nuimti rekordinį 1944 ore> pacifiko salų pelkėse, Ita 
metų derlių, kuris numatoma 
bus nepaprastai didelis. 

Reguliarė ūkių darbo pagal
ba yra maždaug 8,000,000 as
menų, kuriuos sudaro visi far-
meriai ir jų šeimų nariai, nuo
latiniai ūkių darbininkai, prie 
to dar samdomieji visus metus 
darbininkai. 

Berniukai ir mergaitės ku
rie nori ukėse dirbti vasaros 
metu gali užsirašyti per mo
kyklas ir kitas įstaigas. 

PU UŽMUŠTA 

Prie Ardara, netoli Traftord, 
Gegužes 1 d. nuvirto nuo >bė
gių Pennsylvanijos trauki Ttis 
ėjęs iš New Yorko i St. Loui4* 
su virš 600 pasažierių. Užsi -
mušė du traukinio valdytojai, 
bet pasažieriai išliko sveiki. 

ŠELPIMAS SU MAŽĖ IO 

Per depresiją šelpimas bu
vo vienas iš didžiausių Penn
sylvanijos valstijos prc'olemų. 
Dabar gi tas reikalas liko vi
sai mažos svarbos. Daliar te-
šelpiama be tėvų vaikai, sene
liai ir aklieji. Mėnesiui tas šel
pimas .valstijai atsieina $560,-
000. 

Prie t<> per Kovo mėnesį iš 
valstijos fondo išmokėta aklie
siems pensijų ir vaikams bei 
seneliams $2,476,000. Feclera-
lė valdžia pridėjo $1,655.000 
Vaiki} Ir senelių išlaikymui. 

REIKALINGA DAR 2 
MOTERŲ | DARBUS 

Moterys šioje šalyje užima 
kiekvieną trečią vietą krašto 

yra. Jie net turėjo tris svar- i karo darbuose, ir nei viena iš 
»bias vietas to komiteto valdy-
įboje. Na ir perdaug atvirai 
pagal Stalinišką pageidavimą 
ėmė šeimininkauti. 

Šioje organizacijoje kitų pa
žiūrų atstovams ta komunistų 
uzurpacija pradėjo netikti ir 
greitai įkirėję, Jie sumanė 
bent dalį raudonukų iš valdy
bos prašalinti. Padarė talką 
ir visai lengvai prašalino VI-

į SUS komunistus iš valdybos. 
i Butų labai sveika Philadelphi-
jjos Lietuviams kad tą pavyzdi 
pasektų ir komunistus iš val-
dvbų prašalintų šios draugi
jos: šiaurės dalies Lietuviu 

/ Rep. Susivienijimas, Lietuvių 
Vl'autiškas Pašalpinis Klubas ir 
j i^.rankfordo Lietuvių Draugys-
| tėi 

J Viršminėto komiteto vaidy-
1 bos \ balsavimo eigoje žiopli ko
munistėliai dar turėjo vilties 
bent \vienam kacapui valdybo
je užsilikti, bet dikčiai apsiri
ko praiošdami. 

didžiųjų pramonių neišskiria 
moterų, kaip praneka Karo 
Informacijos biuras. 

Nežiūrint, .to, dar reikalinga 
į darbus daugiau moterų, ir 
iki šių metų Liepos mėnesio 
reikalinga bus paimti į karo 
ir šiaip šalies butinus darbus 
dar arti porą milijonų moterų. 
Kiti svarbus darbai yra kon
servavimas daržovių, ūkės dar
bai ir kiti, kur reikia užpildyti 
vietas mobilizuotų vyrų ar ki
tų moterų kurios tui<ljo pasi
traukti iš darbų. 

AMERIKOS KARO 
LAIVYNAS ŽYMIAI 

PADIDĖJO 

lijos kalnuose — kovoja už 
Atlanto čarterį, už visų tau
tu laisvę, ir už mus Detroito 
Lietuvius. 

Remdami gios šalies pergalę, 
nepamirškime musų jaunimo, 
savųjų karių. Susispieskime į 
rėmėjų armiją, aukokim kiek 
kas išgalim, raginkim visus 
Detroito Lietuvius prisidėti 
prie prie šio taip svarbaus 
darbo. V 

Pirmutinio Pasaulinio Karo 
metu Detroito Lietuviai pada
rė didelę klaidą nesuorgani
zuodami Lietuvių Legijonierių 
grupės. Karui pasibaigus, su-
gryžę musų vyrai turėjo pa
krikti po kitataučių suorgani
zuotus Legijonierių burius ir 
nekurie dingo iš Lietuvių^ tar
po. 

Dabar tam darbui įvykdyti, 
didžiausia pareiga' yra mums 
tėvams, motinoms ir bendrai 
visiems Detroito Lietuviams 
sudaryti atitinkamas fondas. 
Karui pasibaigus, kai sugryš 
jaunuoliai, bus suorganizuota 
Lietuvių Legijonierių skyrius, 
nežiūrint Įsitikinimų, bi tiktai 
Lietuvis tarnavęs Amerikos 
niilitarinėje tarnyboje, jiems 
pradžiai bus perduota visas tas 
kapitalas foiek mes pajiegsim 
sukelti. 

Darbas jau pradėtas, valdy
ba išrinkta, kasoje yra $600, 

MIRIMAI 
"MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka:. 

Clevelando Indijonų beisbo
lo sviedikas Mike Naymick, 6 
pėdų, 8 colių aukščio, kalbasi 
su savo draugu, Pat Seerey, 
5 pėdų, 9 colių aukščio vyru, 
apie savo profesijos reikalus. 

KAIP GI NESISTE
BĖS 

Nuo savo giminių iš Brook-
lyno gavau laiškutį, kurie ste
bisi: Balandžio 2 d. nuėjo i sa
vo bažnyčią, nagi ten dalina 
socialistų plakatus, kad kalbės 
So. Bostono Kel. redaktorius 
ir Jonuškis. Visi gerai žino 
jų obalsį: "Lietuvai nei. cen
to". 

Jie juk didžiausi katalikų 
niekintojai ir kunigų šmeiži
kai. Kada prieš Kel. leidėjo 
Gegužio mirtį atėjo Airis. ku
nigas dvasios reikale patar
nauti, jo šeimininkė su šluota 
kunigą išvijo, ir tokį šeiminin
kės nekulturišką elgesį dabar-

. , . . . , . i , , tinis K. redaktorius aprašė. O 
a kūnų J«u, nupn-ktas kaio l,-o-1 kfto ^ ta-
nas vertes $500 vardan Amcr-j^ r ^ tu Lk.tuvilJ ir 

can Lithuanian Service Lea- . kunigų! 
Taigi, tuos plakatus pamatę 

Prie didesnių karo laivų dar 
.. . , . , . .. , . .idastatyta apie 18,000 įvairiau-
Kuom'et rinkimai buvo visai . v . • • ,  .  X .  ,  v ,  i s i ų  m a j a i  m o t o r i n i ų  v a l č i ų  i r  pralaimėti, vienas karstuolisi. 7 .. ^ 

i komunistai Smithas balso ne-1 H1Ve ll^' 
; siprašęs pašoko į priekį, pra-; 

dėjo despe ratiškai rėkti gyvu-j • BRITŲ Imperija užima vi-

Darbas sunkus, tikslas gra-Amerikos karo laivynas be-

kina tautininkus (kurie auko 

są ketvirtdalį pasaulio gyvena
mų* žemių ploto. 

lio balsu ir,) susirinkusius ko-
lioti, vadindamas delegatu - na-
ziais, fašistais ir tt. Pirmi
ninkas prašė /i nusiraminti ir išklausęs komunistas išsigan-

lauVumos sprendi- do ir nutilo. Ir* tikrai atrodė 
kad Aimontienė jau buvo pri-

sutikti su daugumos sprendi-
iš 

/ĄTVIRAS LAIŠKAS LAl r 
^ KAI 

Ponas Laučka: — Privalėtu-
Jiiėi sarmatytis, juk tai negra
žu, jeigu viešai laikraštyje iš-
rodinėji apie "Timeless Lith
uania" ką sakė apie ją Kun. J. 
Prunskis ir D. Klinga, bet su-
žiniai užtyli ką apie ją pasakė 
Kun. Dr. Kazimieras Urbona
vičius savo editoriale Darbi
ninke, "Stiprus Lietuvos Užta
rėjas". 

Jums visiems tarybininkams, 
kurie šokate kaip Pijus Grigas 
duduoja, kuris net ir čia Phi-
ladelphijoje vienoje salėje kar
tą kaip pamišęs šaukė, "Lietu
vai nei cento!!" matyt tas edi-
torialas Darbininke akis bado. 

Jei toje knygoje yra kokių 
netikslumų; kodėl jųs tarybi-
ninkai neėmėt. ją išleisti? Juk 
autorius, jam tą nurodžius, 
be abejonės birtų tuos netiks
lumus noriai prašalinęs. 

Tieskalbė. 

mu. Bet kur t.^u, jis mat 
; Staliniškos gramatikos dikta- j sirengus smogti tam įkaitu-
! toriško mokslo prisėmęs, nei! siam komunistui. Bet čia kaip 
nemanė tvarkos laikytis, tęsė 
savo nešvarią giesmy. Po to
kių ramių demokratiškų baisa-

mos, stoti į Rėmėjų Aimiją pįn]jrUS bažnvčios ir tautos 
prie šio gražaus. L.etuvybes Partjom namon 

palaikymo darbo. I tok ^ slirykę, mat, 
Sukeikime $30,000, kad su-, ̂  . jrma buvo bcndra. 

gryže musų ve~' frontininkai su komunistais, 
nusipirkti sau t»>kam4 nam.,, LieUlviais, prieš 

įsteigimui savo centro, m <""u .usia Lictuvos valdžia, o da-
letu akrų aemes. |jar jau sudar0 bendrą front, 

Aukotojų .r darbuotojų v^r- • iais UrikUemais. 
dai bus surašyti  ant tam tik- j  I j  .  j u o 8  

ro didelio lapo, kur j.e matys nl0n0|>0liu daužytoji.i 
kas juos rėme aukomis ir dar-, r,< . ^ 
bu. 

Visokiais budais remkit šios 
. . . . . .  .  q ... . šalies karo pastangas, Lietu-
tik laiku pribėgo Smitho zmo- išvadavimą! bet nepamirš-
na ir isgelbejo savo isgąsdin- , . Susi-

! ant, piršto suvyniojo. 
P. h 

tą vyrąfc liepė jam atsisėsti. Jis 
vimų lyg atrodė kad jau įvyks į paklausė, ir tuomi užsibaigė 

; koks diktatoriškas perversmas j liežuvinis karas visišku komu-
; ir Lietuviški išgamos varu įsi-j nistų pralaimėjimu. 
jspraus į valdybą. Viena laimėj Delegatai skirstėsi, ėjo na-
buvo kad ne po Rusų diktatu- j mon dar su prastesniu įsivaiz-
ra čia gyvename. v i davimu negu kada pirmiau 

Be to, dar didesnS laimė j apie komunizmą ir jo vykin 
rojon pusėn įvyko sunirinkimt i tojus. . 
kuomet nepakęsdama komunis-I —" 

IJžsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. A dreg ag: 

Lietuvių Naujienos 
S82 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa, 

kit savus kariautojus, 
rinkimas tuo tikslu bus laiko
mas Gegužės 7 d., Lietuvių sa
lėje, nuo 2:30 po pietųi Pra
šom visų dalyvauti. 

P, Medonis. 

• VIDUTINIAI žmogaus ku-
Delegatė. ne randasi 222 kaulai. 

to kolionių delegatė Aimontie
nė pašoko prie karštuolio rau
donuko Smitho ir su kumščia 
mosuodama, pradėjo dar gar
siau už jį ant jo bartis, reiš
kia atidarė antrą frontą, sa
kydama: "O tu, nevidone, ko 
tu čia draugijų delegatus pra-l 
vardžiuoji! Turėjot gražiai su 
Lietuviais darbuotis karo bo-
nų platinimui, karo laimėjimui, 
Lietuvos atvadavimui, ir tt., o 
ne varinėti komunistinius ne-! 
švarumus organizacijoje, tai j 
nebūtų šiądien jusų iš valdy-j 
bos prašalinę!" Ir dar labiau:, 
Įpykus sako: "Kam delegatus 
vadini fašitais, naziais, gerai 
žinai kad jie tokiais nėra, tik 
t u  p a t s  t a i  t i k r a i  t o k s  e s i . . . .  
Vokiška Smith pavarde save 
vadinies, ar ne tiesa?" Tai visa 

Oro Milžinas Padarė Naujx Rekordą 

NORI PADARYT 
LENGVESNĮ 
T AKS AVIMĄ 

Valdžia gamina naują taksų 
įstatymą, kuris bus lengves
nis ir paprastesitis. 

Nori padaryti kad bent 30 
milijonų asmenų kurie šymet 
turėjo pildyti taksų blankas, 
nepildytų jų kitą kartą. 

Siūloma panaikinti Victory 
Tax ir nustatyti naują norma-
lį taksavimą. 

STEVENS Elzbieta (ainiunai 
tė), 29 m., mirė Bal. 11 et., 
Clevelande. 

ANTANAITIS Jonas, 50 me
tų, mirg Bal. 28, 0ievelan-
de. 4 

SKAISGIRIENĖ Agota (Ne-
verauskaitė), 46 m., mirė 29 
Kovo, Cordell, Sask., Kana
doje. (šakių aps., Sintautų 
p., Klepų k.) Kanadon atvy
ko 1925 m. 

MARCINKEVIČIUS Antanas, 
viduramžis, mirė Kovo 14, 
Montreal, Kanadoj. 

BAGDONAS Stasys, 51 metų, 
mirė Kovo 16, Montreal, Ka
nadoj. Cia išgyveno apie 30 
metų. 

BANDŽIUS Anufras, 71 m., 
mirė po sužeidimo gatvėje 
ambulansu, Kovo 18, Mont
real, Kanadoje. 

VOSYLIENĖ Pranciška, vidu
tinio amžiaus, mirė Kovo 31 
d., Montreal, Kanadoje. 

ZUPKUS Kazys D., 33 metų, 
mirė Bal. 19, Chicagoj. Jis 
kilęs iš Dayton, Ohio, taigi 
čia parvežtas palaidoti. 

MARDOSIENĖ Marė, 74 me
tų, mirė Bal. 19, Ambridge, 
Pa. Liko cfu sunųs ir trys 
dukterys. Palaidota su baž
nytinėmis pamaldomis. 

PUSČIUS Marijona, 53 metų, 
mirė Kovo 22, Philadelphia, 
Pa. 

RAMINSKAS J., mirė Kovo 
m., Rochester, N. Y. 

AGLINSKAS Pranas, pusam
žis, mirė Kovo 28, Chicagoj. 

JANUŠAUSKIENĖ Ona (Dau
girdaitė)-, mirė Kovo mėn., 
Racine, Wis. 

DANTA Juozas, 52 m., mirė 
Kovo 28, Chicagoj. (šiąulįų 
ap., Žagarės p.) Amerikoje 
išgyveno 33 m. 

LEIKA Povilas, 60 m., mirė 
Bal. 2, Chicagoj. (Utenos ap. 
Užpolių vai.) 

MACKEVIČIUS Jonas, pusam
žis, mirė Kovo 27, Chicagoj. 
(Panev. ap., Pagagelio p.) 

ZAVALSGIS Stasys, pusam
žis, mirė Kovo 31, Chicagoj. 
(Kauno ap., Garliavos par., 
Šniūrų k.) 

KARPUS Antanas, mirė Bal. 
2, Chicagoj. (Gimęs Mari
jampolėje.) 

BU'KIENĖ Ona (Samoškaitė), 
pusamžė, mirė Bal. 6, Chi
cagoj. (Tauragės ap.) 

GUDONIENĖ Paulina, mirė 
Kovo Ž6, Philadelphia, Pa. 

KLIM A N A US KIE N Ė Margare-
ta, mirė Kovo 29, Bayonne. 
N. J. 

VALENTINAVIČIUS Leonas, 
seno amžiaus, mirė Bal. 5, 
Chicagoj. (Raseinių ap., Vi
duklės p., Puišių k.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

BRAZAUSKAS Jurgis, pusam
žis, mirė f>al. 5} Chicagoje. 
(Tauragės ap., Šilalės par., 
Mažrimų k.) Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

BYLA Jonas, pusamžis, mirė 
Bal. 5, Chicagoj. (Jurbarko 
p., Butrimų k.) 

MARI INKUS Jonas; trfirė Ba
landžio m., Chicagoj. (Kau
no ap., Seredžiaus p., Gi|6-
kampių k.) Amerikoj išgy
veno 33 metus. 

SAMUOLIS Justinas, mirė Įfel. 
2, Elizabeth, N. J. 

MIKOLAINIS Vladas, ffi m., 
mirė Bal. 5, Brooklyn, N.Y. 

A N HOLD Henrieta, 82 metų, 
mirė Bal. 4, Brooklyn, Y. 
Prūsų Lietuvė. 

ADAMULIS Juozas, 68 metų, 
mirė Kovo 28, Brooklyn, 
N. Y. 

JAKUTIENĖ Rožė, 43 m., mi
rė Kovo « 28, Waukegan, 111. 

MOLIUšIENĖ Katrė, 69 m., 
mirė Kovo 16, New Phila., 
Pa. (Kalvarijos p., Mocko-
vų km.) 

AKINSKIENĖ Ona, 50 metų, 
mirė Vas. 26, Cheltenham, 
Pa. (Guodžių k.) 

GEDBUTAS Povilas, 67 metų, 
mirė Kovo 18, Spring Val
ley, 111. (Šilalės p., Darga-
lės k.) 

MOCKAPETRiliS Baltrus, 52 
m., mirė Vas. 23, Minersvil-
le, Pa. (Marijampolės apske, 
Prienlaukių k.) 

'STUČKA Jonas, mirė Kovo 
27, Wilkes-Barre, Pa. 

T VAŠKIENĖ Julijona, mirė 11 
Kovo, ^Linden, N.. J. 

GALEVIČIUS Adomas, mirė 
Kovo 24, Carbondale, Pa. 

KINDER1ENĖ Petronėlė, mi
rė Kovo 1, Bayonne, N. J. 

URBONAVIČIUS Tarnas, mi
rė Kovo 14, Kingston, Pa. 

A11 AN AUSKIE N Ė Ona, mire 
Kovo 16, Minersville, Pa. 

KUŽIENĖ Juzė (Pukelaitė), 
54 m., mirė Bal. 9, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Kaltinėnų p.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

JURGAITIS Petras, 40 metų, 
mirė Bal. 9, Chicagoj. Ame
rikoje išgyveno 30 metų. 

Užkietėję Viduriai? 
Kramtykit šį Gumą 

0 Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją., ima galvų skaudėti ir su-
>;irg'!ina, nenuudokit smarkiy liuo-
suotoji}. Vietoj to, kramtykit pri-
imnŲ, ijiOlos-skonio I1 LLN-A-MINT, 
kramtomq, gumą, liuosuojantį vidu
rius švelniai ir tikrai. Kramtant 
FEEN-A-MINT. Mokslas sako, jųs 
jraunat liuosuojaotį vaistą veikmin
giausiu budu. Ban'iykit 1" ELN-A-
MTNT šiąnakt—jausitės geriau ry
loj. Didokas šeimos saikas 10c. Im
kit tik sulyg nurodymu ant pakelio. 

AUDROSE ŽUVO 
80 ŽMONIŲ 

DET.TiA C. JAKiniS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Dirckt&ri) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai  pasarvojinuti  leidžiama naudotis  ncmolcunft j .  

LITHUANIAN FUNERAL HQME 
6621 EDNA AVENUE ENdicotl 1763 

" P. J. K RRSI S 
809 Society lor Savings Bid#. 
OriSO TELEKONAS: RIAin 177a, 

Norėdami pigiai pirkti namu* mieste arbn pri«»mitt^iuitMfi, 
kitgi? j mane, jrausit pigia kaina. T»if»tfi numit ^aiarnaviiho 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. PaUirnavimas ir lipildj-
mas garantuojama. Ki'-ipkitės į iiihii'1 tehifotui nrba 

IHIIMMHIl 

Lockheed's "Constellation" 80,000 svarų transportinis 
lėktuvas, nusileidęs Washingtono airporte. Jis padarė re
kordini skridimą, perlėkdamas kontinentą iš Los Angeles 
j. § valandas, 58 minutas. Jis neša 10 tonų kroviniuš skri#*, 
damas" virš 300' mylių'"} Valandą. Turi keturis motorus."*1 

•AMERIKOJE yra nutiesta 
virš 88 milijonų mylių telefo
no vielų, 2,300,900 mylių tele
grafo ir per vandenis kabelių 
vielų, ir 300,000 mylių elek= 
tros jiegos viefų. 
• 1. ,'v. • ; , 

S 

Pietinėse valstijose per sa
vaitę Balandžio 9 iki 16, kaip 
Amerikos Raudonasis Kryžius ̂ i!]i;iiiii(iiigiii!l]|||lllllllllillll||ilil.iiiiiilllllllBIIIIIii9l!fHli3Hlllili!}lil!KI!!!lll]t:: 
praneša, audrose užmušta 80; S 

\ Nikodemas 
l Laisnuotas Laidotuvių Direktoriui 
5 IR I^ALZAMUOTOJAS I 
: S 
I Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamu | 
1 Naujoj, pioderniniai jrengtoj nuosavioj vietoj | 

j 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 92^2 | 
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D  I R I A  Prisimink Lietuj Nelaimėje! 

T#»nil m<*ile Lietuvbs 
Dega TMisų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — * 

Jungo Nevilkstm! 

; \ RI 

LyS Skyriai jau Rengiasi Dalyvaut 
Seime Chicagoje 

A U K O S  

DETROITO 6-TAS SKYRIUS IŠRINKO 13 
DELEGATŲ; PLATINA PETICIJAS 

IR PARDUODA TIMELESS LITHUANIA' 

DETROIT, Mich. — LVS 6-
tas skyrius laikė susirinkimą 
Balandžio 30 d., Lietuvių sa
lėje. 

Buvo išduota raportas iš pa
rašų ant peticijos rinkimo. Po
ni Ona Aksomaitis parodė iš
pildytas Peticijų blankas ant 
kurių pats pirmutinis pasira-
Sęs miesto mayoras Ed Jeff
ries ir visas miesto valdybos 
itabas, 30 teisėjų ir taip viso
kių valdininkų. Taipgi gjmta 
parašas ir Highland Park mie
sto mayoro. 

Kita gabi parašų rinkėja, 
Ona Vilkienė, taip pat turi iš
pildytas kelias blankas. Ji pa
žadėjo dirbti parašų rinkime 
ir toliau. Poni Ona Vilkienė 
prisirašė prie LVS 6-to sky
riaus. Linkime šioms darbš
čioms Lietuvėms gero pasise
kimo, už jų darbą joms dėkin
ga bus išlaisvinta Lietuva. 

6-tas skyrius išrinko jau de
legatus j LVS metinį seimą, 
kuris jvyks Birželio 10 ir 11 
d., Chicagoje, kur taip pat at
sibus Lietuvos Laisvės Varpo 
25 metų sukakties paminėji
mas. Delegatai išrinkti šie: 

J. Smailis, LVS centro ižd. 
Dr. J. J. Simas, 
Marė Sims, 
Dr. J. Jonikaitis, 
Stephanie č. Douvan, 
Ona Aksomaitis, 
Juozas Ambrose, 
Poni A. Ambrose, 
Viktoras Petriks, 
Margareta Petriks, 
Adv. Juozas P. Uvick 
Poni Uvick, 
Juozas Kripas, Centro finan

sų sekretorius. 

Manoma delegatų skaičius 
dasipildys, ir važiuos šiaip sve
čių iš Detroito į iškilmes. Ne-
kurie nariai negalėjo atsilan
kyti susirinkime, nes turėjo 
dirbti. 

PLATINA "TIMELESS • 
LITHUANIA" 

Detroite gerai platinama is
torija "Timeless Lithuania" — 
be tų ką daugelis išanksto bu
vo užsiprenumeravę, čia par
sitraukta dar 100 daugiau kny
gų ir iš jų jau keliasdešimts 
parduota. Kurie dar nori nu
sipirkti gali gauti knygas po 
$3, kreipiantis Į LVS Centro 
Iždininką, J. Smailis, 12000 
Jos Campau, Hamtramck. 

Adv. Juozas P. Uvick vieną 
knygą padovanojo Michigan 
Gubernatoriui Harry F. Kelley, 
kitą Detroito Mayorui Ed Jef
fries. 

LVS 6-to skyriau# sekreto
rius Vyt. Markuzas už savo 
pinigus nupirko 10 knygų ir 
jas išdalino reikalingoms įstai
goms: vieną didžiajam miesto 
knygynui, antrą kitam knygy
nui, po vieną visoms trims re
dakcijoms: News, Times, ir 
Free Press. 

Kai dabar bus pakeliamas 
Lietuvos klausimas Ameriko
niškuose laikraščiuose reikia 
tikėtis bus aprašytas teisin
gai, nes redakcijos turi infor
macijų šakinį. V. M. 

Clevelandiečiai Taip
gi Rengiasi į Seimą 

Clevelando LVS 1 skyrius 
čšngia kortavimo popietį, sek
madienį, Gegužės 21, pp. Sala-
sevičių namuose, 16020 Nela-
mare Road. ^ 

ši smagi pramogėlė yra tai 
SLV 1-mo skyriaus ruošimasis 
į LVS metinj seimą Chicagoje. 

1-mas skyrius rengiasi pa
siųsti kelis delegatus ir žada 
važiuoti šiaip svečiu iš Cleve
lando į reikšmingą Lietuvos 
Laisvės Varpo Jubilejų, P>irže-
lio 11 d. 

Aukų ii Baltimore# 
$116.50 

Baltimore, Met, LVS 4 sky
riaus surengtame * masiniame 
susirinkime, Lietuvių salėje, 
Balandžio 23, aukavo: 
Nadas Rastenis 
Marijona Jurkšaltė 
Kazys Stupuras 
Juozas Paulionis 
Anastazija Budrienė 
Juozas Gutauskas 
Petras Sinuša 
Antanina Juškauskienė 
Antanas Madraviskas* 
Antanas Maksi na vičius 
Mrs. ir Mrs. Vincas 

Krikščiūnas 
Mr. ir Mrs. Vincas Lukas 2.00 

$10.00 
5.00 

, 5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
2.00 
2.00 

2.00 

ATSIŠAUKIMAS ! SOUTH BOSTONO 
LIETUVIŲ VISUOMINI 

Pagelbėkime Surinkti Milijoną Parašų 

• GERA višta, kaip apskai
čiuota, sverianti 4*4 svarų, 
per du metu padeda 385 kiau
šiniu kurie sveria 48 svarus; 
sunaudoja 160 svarų lesalo. 

Philadelphijos LVS 
Skyrius Ima Darbuo

tis Daugiau 

Philadelphijos LVS 7-tas 
skyrius, kuris atliko jau žy
mius darbus LVS atžvilgiu ir 
prisiuntė žymias sumas aukų 
į New Yorko seimą ir šiaip L. 
V. S. centrui, dabar pasiryžo 
dar daugiau darbuotis, nenu
leisti rankų. 

Štai praneša kad LVS 7-tas 
skyrius laikytame susirinkime 
Bal. 23 išrinko sau pastovią 
valdybą: 

Pirm. —Wm. Paschall 
Vice pirm. — A. Jiaich ir 

K. žadeika, 
Užrašų rašt. — VK. žemaitis 
Iždininkas — F.;Pukas. 
Skyriaus valdyba užsisakė 

'Timeless Lithuania" platini
mui tarp Philadelphijos žymes
nių žmonių ir pardavimui. 

Darbuojasi pardavime karo 
bonų ir parašų rinkime ant 
peticijų. Nežiūrint priešų pa
stangų trukdyti* Sąjungiečiai 
dirba nepaisydami nieko. 

Juozas Lubiskas ' 2.00 
Uršulė Brokienė 2.00 
Mr. ir Mrs. Thomas 

.Steger 2.00 
Petras Jaras 2.00 

Po $1: A. Nemura, J. Kis-
kftff, A. Zablackienė, M. Valat
kienė, O. Bliudžienė, M. Čar-
neckienė, A. Pilipauskienė, D. 
Galinaitienė, M. Saurusaitienė, 
Gelezela, R. Sinušienė, F. Žel
vienė, V. Velžis, S. Janušas, V. 
Baylys, P. Ožunienė, J. Mi
liauskas, J. Lietuvninkas, Re-
meikis, P. Kundrotą, A. Pili-
pauskas, E. Lazauskienė, A. 
Stuikys, K. Stuikys, B. Alek
navičius, J. Teiberis, A; Kure-
laitis, Mr. ir Mrs. J. Milunai-
tis, S. Pozukienė, Pop Louis, 
V. Ravenas, Ig. Ziek, Florence 
Ziek, V. Bredikas, Medveskas, 
K. Matuliauskas, O. Kripieni, 
F. Marcinkevičius. 

Smulkių 18.50 
Sykiu v 117.50 

•' Sumokėjo- LVS?tfiario -duok
les šie: 

Povilas Kundrotas 2.00 
Vincas Velžis 2.00 
Bladas Stuikis 2.00 
Vincas Piedas 2.00 
Pijušas Grinius 1.00 

Viso 126.50 
Už salę atėmus 10.00 

LVS centrui pasiųsta $116.50 

1 New Yorke, Lietuvių Seimo 
buvo nutarta ir jau vykdoma 
be kitų svarbesnių tarimų ir 
darbų, Penkių Milijonų Karo 
Bonų vajus ir Peticijai parašų 
rinkimas — surinkimui vieno 
milijono ar daugiau parašų. 

To milijono ištikimų Ameri
kos piliečių vardu, Lietuviai 
kreipsis į Amerikos vyriausy
bę kad neleistų niekam sunai
kinti Lietuvos Nepriklausomy
bę ir neatiduotų musų brolius 
ir seseris svetimiems vergauti. 

šis reikalas mums visiems 
Lietuviams turėtų buti šių die
nų gyvybiniu reikalu. Kiek
vienas Lietuvis kuriam rupi 
savų brolių, savos tėvynės liki
mas ir laisvė, turėtų rimtai su
sirūpinti ir paremti visokiais 
budais. Turėtume neatsižvel
gti nei į partijas, nei į sroves, 
nei į keno ar kur padarytą ta
rimą ir duotą pradžią šiam bū
tinam darbui. 

Deja, tarp Bostoniečių šis 
reikalas nebuvo nuoširdžiai su
tiktas. Dėlto tą sakau kad nei 
esami komitetai, nei paskiri 
veikėjai nesiėmė tą darbą va
ryti pirmyn. Gal vieni nega
vo leidimu iš savo "viršinin-

I svarbų patriotinį darbą. Lai 
nelieka nei vieno Lietuvio ne
pasirašiusio į peticiją prašant 
savo broliams ir seserims švie
sesnio rytojaus, o tėvynei Lie
tuvai laisvės ir nepriklausomy
bės. K. Lietuvis. 

L. V. S. Metinis Seimas 
Mr Lietuvos Laisvės Varpo 

Sidabrinis Jubileįus 
SEIMAS IR IŠKILMĖ BUS BIRŽELIO 10 IR 11, CHICAGOJE 

LVS SEIMO VIETA: Morrison Hotel, prie Clark ir Madison. Diena: šeštadie
nis, Birželio 10; pradžia nuo 9:30 valandos ryto. 

JUBILEJINĖ IŠKILMĖ: Sekmadienį, Birželio 11, po pietų, ST. AGNES AUDITO
RIUM, 3916 Archer Avenue, Chicagoje. Programą išpildys Margutis, 
AUKAS LVS SEIMUI siųskite adresu: L. for L. of Lithuania, Morrison Ho

tel, Chicago, 111. 

Atsišaukimas į LVS Skyrius, Pavienius Narius ir Visuomenę 
Ten kur pirmą kartą suskambėjo Amerikos Lietuvių nuliedintas naujai atgim

stančiai Lietuvai Laisvės Varpas, Birželio pradžioj, 1919, — tar Varpas kuris Ka
ro Muzejaus bokšte Kaune per 22 metu skambėdama^ priminė Lietuvos žmonėms 
Amerikos Lietuvius, — ten, Chicagoje, šymet rengiamas Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos metinis seimas-suvažiavimas. Nes ir Lietuvai Vaduoti Sąjunga savo pradžią 
gavo Chicagoje, ir galutinai suorganizuota Tabor Farmoje, Birželio 7-8, 1941 m. 

Tautinė Lietuvių visuomenė, kuri Laisvės Varpą Chicagoje pravedė 1919 me
tais ir Birželio pradžioje tą Varpą pirmą kartą skambino Chicagos Lietuviams, — 
dabar turės progą dalyvauti Laisvės Varpo Sidabrinio Jubiiejaus paminejime. 

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

Tai iškilmei programą pasižadėjo paruošti musų tylima® kompoziatorius An
tanas Varagaitis su savo Margutiečių štabu. Tai bus atmintina šventė, tai bus ne
išdildomų įspūdžių dienos, — tai bus vienas brangiausių prisiminimų kaip Ameri
kos Lietuviai dirbo Lietuvos Nepriklausomybei 25 metai atgal! 

Lai visų Lietuvių akys ir širdys tomis dienomis kreipiasi Chicagos linkui. Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos skyriai prašomi dabar rūpintis rinkimu delegatų j ši jubi-
lejinį seimą; visuomenė prašoma, kam tik laikas leis, važiuoti ir dalyvauti tose iš 
kilmėse, o kurie negali nuvažiuoti — siųsti seimui savo pasveikinimą' ir auką, kad 
Lietuvos vadavimo darbas ir toliau butų galimas varyti! Be visuomenės paramos 
Lietuvos vadavimo darbas jį. veikiantiems butų labai, labai sunkus. 

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

Aukos ir pinigai už knygas 
gauti LVS Centre: 
John Savukynas 

Newburyport, Mass. 12.00 
William Sharkus, Montello, 

Mass., Lietuvos reik. 10.00 
Petras Euravich, 

Chicago, 111. 10.00 
Charles Zalesky, Morthap 

ton, Mass. 
Anthony Dedalis, 

Monroe, Mich. 
Jeanette šutris, 

Cleveland 
E. Karpich, Jersey 

City, N. J. 

3.00 i 
1.00 

1.00 

3.00 

kų", kiti negalėjo ar nenorėjo 
per srovinius akinius įžiūrėti 
šio reikalo svarbą ir naudą. 

Todėl Lietuvių Jaunimo Ra
telis, kurisj visuomet stato Lie
tuvos reikalus pirmoje vieto
je, kuriam neapeina musų par
tijos ir jų ginčai, pilnai su
prasdamas šio j*eikalo svarbą, 
niekam kitam nes4iimant šio 
darbo vykdyti, sušaukė įvairių 
veikėjų pasitarimą, ir tapo įs
teigta "South Bostono Lietu
vių Parašams Rinkti .Komite
tas". 

Komiteto sąstatas sekantis: 
A. Matjoška — pirm., 
J. Kasmauskas — vice* pirm. 
A. Januškevičienė ir K. Me-

reškevičius — sekretoriai, 
J. Kropas — kasininkas. 
Aflv. J. Gailius yra mielai 

sutikęs pas save raštinėje pa
laikyti lyg ir centrą lakštų del 
peticijos ir blankų del karo bo
nų. Norintieji gauti peticijos 
lakštų ar bonų blankų kreipki
tės pas Adv. J. Gailių, 317 E 
Street, So. Boston, Mass. Jų 
galima gauti pas visus valdy
bos narius. 

Todėl yra kviečiami visi So. 
Bostono ir apielinkės Lietuviai, 

PAMĖGO IR PLATI-
NA "TIMELESS 

LITHUANIA" 
Jonas Savukynas, iš Newbu

ryport, Mass., rašo LVS cen
trui : 

Aš apturėjau knygą "Time
less Lithuania"; tai yra labai 
graži ir brangi knyga. Džiau
giuosi gavęs tokią knygą An
gliškoje kalboje — pirmą to
kią matau taip gražiai parašy
tą apie mano tėvynę Lietuvą. 
Kad butų tokių knygų iėleista 
pirmiau ir daugiau tai Ame
rikonai žinotų daugiau apie 
mus ir apie musų mielą Lietu
vą. 

Mano vaikai skaito ir jiems 
"Timeless Lithuania" patinka. 
Jie nori turėti po vieną savo 
knygyne, tai aš sumaniau nu
pirkti dar 4 knygas, dvi savo 
vaikams ir kitas dvi Newbury
port miesto viešai skaityklai 
(public library). Prašau grei
tai knygas prisiųsti aš manau 
kad miesto skaitykloje galės 
tą knygą pasiskaityti visoki 
žmonės. 

Jau Gatava! KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

DETROIT, MICH. 
Vyt. Markuzas, LVS 6-to 

skyriaus sekretorius, prisiuntė 
duokles šių narių: 
Victor Petriks 2.00 
Margaret Petriks 2.00 
Ona Vilkienė, nauja 2.00 

VILNIUS 

4 
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žydų Publication Society of 
America (Philadelphia) išlei
do Israelio Cohen Angliška kal
ba knygą "Vilno" (531 p., kai-, 
na $2.50), kurioje aprašo Vil
niaus žydus, gyvenančius "ke
turių tautų" tarpe. Dar nete
ko tos knygos matyti. ^ 

Lenkų propagandinis leidi
nys, Poland Fights, recenzuo
ja bolševiko Meiksinio "The 
Baltic Riddle" ir randa kad 
Meiksinis "pamiršęs" paminėti 
Lenkų dalyvavimą Žalgirio 
mūšyje. Sako, pamiršęs ir 
"faktą" buk Vilniuje gyvena 
tik "2,000 Lietuvių". Net Vil
niaus krašte, pagal fy Lenką, 
Lietuvių "mažuma", ' , t 

Time Less 
LITHURNin 
DRnOWEN J.C. NOREM 

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

Skubėkit siųsti HaVo 
užsakymus—galit gauti 
vieną, dvi ar dešimta. 

knygų! 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
• 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Aye* Cleveland 3, Ohio 
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ftu§rijos Soeialrevoliitcijonieriaf Vadavosi ne Meile Dar-
/ bo Žmogui, o Neapykanta Caro Valdžiai. Tauti-

niai-Religinio lietuvio Auklėjimo Atsparumas iš 
Rusijos Plūstančiai Demoralizacijai. Socialdemo
kratinė Lietuvos Valdžia 1926 Metais ?r Jos Mora
linis Sugedimas. Grigaičio Idėjos Brolis Jeronimas 
Plečkaitis ir Jo Tarnavimas Diktatoriui Pilsudskiui. 
Komunistiškas Naujienų Stiliiis. Socialistai ir 
Jiems Artimi Žmonės r— Raudonojo Budelio Ben
dradarbiai. 

Socializmo idėja, kurios ak
stinu, be abejo, buvo didžiu
mos eksploatacija mažumos 
naudai, įvairiuose kraštuose 
pergyveno įvairią evoliuciją. 
Vakarų Europoje, ypač Skan
dinavijos valstybėse,, socializ
mas išsirutuliojo į pozityvią 
darbo ir darbininko teisių ap
saugos organizaciją, kuri gra
žiai susigyveno su demokrati
ne idėja ir demokratine kraš
to struktura. Kardinaliai skir
tingą socializmo evoliuciją te
ko pergyventi Rusijai. Rusi
joje socializmas sutapo su re
akcija caro valdžios absoliu
tizmui, netgi despotizmui. Sa
vo tikslu kaip ir kitur turėjęs 
darbo klasės apsaugą, Rusijo 
je socializmas išsigimė į revo
liucinį judėjimą prieš carą, ir 
ilgainiui virto ne liek kova del 
darbo žmogaus, kiek kova prie. 
caro valdžią. Neapykanta su
tapo su neapykanta visai to 
meto tvarkai, dorovės princi
pams ir papročiams. Viskas 
kuo rėmėsi caras, imta neig
ti, pirmų pirmiausia religija. 
Iš čia nihilistai su dorovės nei
gimu, -su pasijuokimu iš reli
gijos. Iš čia ir nedoros social-
revoliuciouierių priemonės kaip 
sabotažas ir teroras. 

Tiesa, Rusijos revoliucinio 
judėjimo negalima pavadinti 
vien socialistiniu judėjimu, nes 
prieš carą kovojo ne tik socia
listai bet ir visos pavergtos 
tautos in corpore, o taip pat 
ir visi tie kurie išviso norėjo 
atsipalaiduoti nuo kietų caro 
valdžios varžtų — liberalai. 
Tačiau jo branduolį sudarė so-
cial-revoliucijonieriai. Užpaka-
kalyje šito universalaus judė
jimo stovėjo mažytė ir neskai
tlinga bolševikų partija. Ji rė
mė bent keno pastangas nu
versti carą, bet jos tikslas bu
vo ne kurios kitos tvarkos įve
dimas, ne demokratija, o pro
letariato diktatūra. Prieš ̂  ca
ro valdžią ir jos nustatytą 
tvarką buvo pastatytas tos 
tvarkos griovimas. Ir čia ne
sivaržyta su priemonėmis, pra
dedant pasityčiojimu iš caro 
ir jo valdininkų ųiki viešųjų 
pareigūnių žudymo, ir tt. 

Karas padėjo įgyvendint ne
tvarką, net nuversti carą, bet 
naujos tvarkos nepavyko su
kurti. Neapykanta senajam 
režimui visk 4 sugriovė, bet 
nieko nesukurė. šituo kaip tik 
momentu į paviršių išnėrė bol
ševikai ir, pasinaudoję chao
su, įgyvendino raudonąją dik
tatūrą. Tos diktatūros pra
džia. kaip žinome, pasireiškė 
žemiausių žmogaus instinktų 
išbujojimu bei negirdėtu ker
što aistros išpludimu. Siekta 
liberalios santvarkos, socialis
tinės demokratijos, o pasiek
ta negirdėta tyronij#. Taip. 
neapykanta turi daug griau
namos jifcgos, bet neturi kuria
mosios. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Marguti", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaine 
metams $2. Prisiųskit lOe 
pašto ženklais, gausit vieuf 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
§31$ So. Western iU«. 
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BOLŠEVIKAI LIETUVOJE 
1918-1919 M. 

N e p r i k lausomos Lietuvos 
kūrimosi pradžioje, 181811919 
metais, kaip žinome, visoms 
Baltijos valstybėms, tarpe jų 
ir Lietuvai, teko vesti žūtbū
tinę kovą prieš bolševizmą 
Prieš bolševikinės kariuomenė* 
banditus iš lauko ir prieš re
voliucinės Rusijos atneštas sė
klas — moralinį išsigimimą — 
iš vidaus. Vis dėlto tautiniai-
religinis Lietuvio auklėjima 
tuo sykiu nugalėjo abu prie 
šus. Tautinio jausmo vedam 
savanoriai kariai iššlavė iš Lie 
tuvos bolševikinę kariuomenę 
o sveikas religinis Lietuvos 
kaimiečio auklėjimas atsispy 
re marksistinėms, nihilisti 
nėms idėjoms bei bendrai, i 
Rusijos plūstančiai, demorali 
žarijai. Viskas ėjo gerai, nor,1 

ir sunkiai ir ne be klaidų, ko 
Lietuva buvo valdoma Lietu 
vos Tarybos ir darbo pamatai 
(o ne partijų koalicijos) suda 
rytos vyriausybės. Nors i 
įvairių pažiūrų, Lietuvos vai
rą savo rankose laikė žmonė: 
idealistai . ir beveik visi seni 
kovotojai del Lietuvos laisvės 

Bet su steigiamojo seimo i1 

kitų seimų rinkimais tuoj pa 
si reiškė partinės aistros, o (lai 
Rusijoje užsikrėsta demorali 
zacija išlindo į paviršių. Pra
sidėjo nešvari rinkimų agita 
cija, šmeižtai, juodinimai, ii 
tt. Bet blogiausia buvo tai 
kad nei viena partija negalėj' 
gauti aiškios daugumos; ik 
1926 metų krikšeioniškosio 
grupės dar šiaip-taip sudary
davo daugumą, bet 1926 me 
tų rinkimai nedavė daugumom 
nei vienai grupei. 

Liaudininkai ir socialdemo 
kratai ėmė valdyti mažumu 
pagalba, būdami už tai priver 
sti joms daryti dideles nuolai 
das. Socialdemokratai (dau 
gumoje musų Grigaičio plau 
ko) dar tebegyveno nihilisti 
nėmis revoliucinės Rusijos ide 
jomis, o netoli jų buvo ir liau
dininkai. Tuoj užsimota grie 
btis priemonių prieš religiją: 
nukirsti kunigams algas (ta.' 
ir buvo padaryta), išmesti re 
ligijos dėstymą iš mokyklų 
pašalinti tikybos kapelionus^ 
ir tt. Panaikintas karo stovis 

Pacifiko Vadas 

US Vice Admirolas Mitscher, 
kurio vadovybėje buvo per 28 
mėnesius komandavimas lėk
tuvus gabenančių didžiųjų lai
vų kovose prieš Japonus. Jis 
labai daug prisidėjo prie da
bar jau matomų laimėjimų ir 
Jauoią# t auklėjimo Pacifiko 
salose \. , 

ir kiti suvaržymai: komunis
tai tuoj pradėjo demonstraci
jas prieš kariuomenę. Vidaus 
Reikalų Ministerija, gyvenda
ma saldučiu Kerenskišku libe
ralizmu, pro pirštus žiurėjo į 
gausius priešvalstybinių gai 
valų išsišokimus. Įsismaginę 
komunistėlių būreliai, raudo 
noniis vėliavomis nešini, liep
davo praeiviams nusiimti prieš 
jas kepures ir net išdrysdavo 
karininkams įsakinėti tam rau
donam skarmalui saliutuoti. 
O socialistiškai - demokratiška 
valdžia sėdėjo sau rankas su
nėrus ir nieko neveikė. Tačiau 
;ai šitokių pasityčiojimų iš 
Lietuvos valstybės akivaizdoje 
tautiškoji studentija savo ruož
tu surengė demonstraciją tai 
iki tol snuduriavęs Vidaus Rei
kalų Ministras staiga atbudo 
ir įsakė raitajai policijai iš
sklaidyti patriotingai nusitei
kusią studentijia. Tą įsakymą 
raitoji policija vykdė labai 
žiauriu budu. Keistas dalyT 

kas: jei padugnės daro netvar
ką, valdžia toleruoja, bet jei 
pozityvus — tautiškai susipra
tęs elementas pareiškia savo 
patriotinius jausmus tai val
džia tam užgniaužti pavartoja 
eitąją policiją su rykštymis. 
Internacionaliniai gaivalai pa
statyti aukščiau tautiniai su
sipratusios visuomenės, ir pa
či valdžia, tarytum, užgyrė tų 
iternacionalinių gaivalų kelia-
įą netvarką. 

Grigaitis t ą  valdymą vadina 
demokratišku, bet tikrovėje tai 
buvo ta pati Rusiška netvar
ka, kuri viešpatavo Rusijoje 
prieš bolševikų perversmą — 
kažkoks Rusiškiems socialis
tams savitas neapykantos jau
smas nusistovėjusioms verty
bėms — tautiškumui ir doro-
ei -y— ir meilė moraliniam su

puvimui su tautiškumo ir do
rovės neigimu. Tipiška Rusiš-
kiems socialistams- komunizmo 
kūrėjams, tipiška Grigaičiui ir 
narksizmu bei nihilizmu dvo-
riančiam jo laikraščiui. Su

prantama dabar kodėl Grigai
tis įžiūri "demokratiją" kai 
raitoji policija muša patriotiš
kai nusiteikusius jaunuolius-
3tudent-us ir nereaguoja į ko
munistėlius, kai tie su raudo
nomis vėliavomis v vaikščioja 
gatvėmis ir tyčiojasi iš to kas 
tautiška, Lietuviška. 

"DEMOKRATINX* PLEČ-
K AITU ADA 

Po tautinio posūkio Rusiški 
socialdemokratai Lietuvoje dar 
nesykį mėgino pakelti galvas. 
Ir čia jie pasirodė net prana
šesni už Grigaitį. Jie mėgino 
padaryti daugiau negu daužy
ti monopolius. 

Socialdemokratas Jeronimas 
Plečkaitis 1927 metais bandė 
padaryti perversmą (Tauragės 
pučas), bet tam nepasisekus, 
pabėgo į Lenkiją pas diktato
rių Pilsudskį. Ten jam, maty
ti, visas socializmas išgaravo 
ir jis tuoj virto paklusniu Pil
sudskio tarnu. Pilsudskis, mat, 
Plečkaitį ruošė kvislingiškam 
žygiui: Plečkaitis, Lenkų ka
riuomenės padedamas, turėjo 
pulti Lietuvą, kad prašalintų 
diktatūrą ir atstatytų demo
kratiją. 

šitai idėjai puolus, Pleč
kaičiui buvo pavesta misija at
likti teroristinius aktus Lietu
voje ; ir vėl, kaip paklusnus 
Pilsudskio tarnas, prisikrovęs 
pilnus čemodanus bombų ir 
sprogstamosios medžiagos, Je
ronimas Plečkaitis jau buvo 
ant Lietuvos sienos. Bei čia, 
jam dar tebesant Vokietijos 
pusėje, Vokiečių policija sučiu
po Plečkaitį su visais jo čemo
danais ir» atradus kad juose 
esama gausiai - sprogstamoj 
medžiagos, jį areštavo ir pa
sodino į kalėjimą už nelegalų 
sprogstamosios medžiagos ga
benimą. Tuo ir pasibaigė Gri
gaičio idėjos brolio '^demokra
tiški" žygiai. 

Nereikia |*odįnėtį ka4 Pleč-
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Amerikiečiai Atdtato 'Sugrrau|ą f ara?wą Kimunistai Bijo Tautininkų 

Amerikos kariai darbuojasi prie atstatymo iš Japonų 
atimtos Tarawa tvirtovės. Jos užėmimas buvo vienas iš 
kruviniausių. Tarawa randasi ant Gilbert salos. 

kaičio žygių skatintojų buvo 
ne kas kita kaip neapykanta,1 

ta < pati neapykanta kuri reiškė
si Rusijos revoliuciniame ju
dėjime ir kuri įsišaknijo Ru
siškuose socialdemokratuose. 

Ta pati neapykanta atsispin
di kiekviename Naujienų strai
psnyje, kai kalbama apie tau
tinį Lietuvos režimą. Vienas 
paskutiniųjų straipsnių, "Apie 
Smetoniškos Dinastijos Ponai
čius" (Nauj. Bal. 26) ne tik 
persunktas neapykanta, bet 
jau ir visai komunistišku sti
lium parašytas. Štai keletas 
išsireiškimų: "Jei taip kalbė
tų gatvės šlavikas, kuris am
žinas pono vergas...." "Ūki
ninkas neturėjo teisės savo 
reikalus pareikšti.... žanda
ras su buože per galvą!" "Val
dininkai tuo metu šampaną ka
vinėse gėrė", "Tiems tik buvo 
gerai kurie,* susispietę apie jo 
'ekscelenciją, plakė Lietuvos 
mužiką", ir tt. ir tt. Lygiai 
kaip koks gatvinis paskvilis 
1917 metais kokiame Rusijos 
miestuke. 

Toliau dar pasakoma: "Mu
sų vadai.... pp. Grigaitis ir 
Gabaliauskas". Pagal Jurgį ir 
kepurė. Padugnių rašytojo — 
padugniški vadai. Įrodymų ta
me straipsnyje jokių. Lyg tai 
pasityčiodamas, straipsnio au
torius pasako kad, girdi, "ma
žumų mokyklas toleravę, ir jų 
buvę privisę kaip grybų po 
lietaus" (suprask, K. Rimvy-
dis šitai primetąs socialistiš
kai 1926 metų Lietuvos val
džiai). 

Juk yra neginčijamas faktas 
kad^ socialistų valdžia, šunuo-
degiaudania ją rėmusiems Len
kų mažumos atstovams Lietu
vos seime buvo pristeigus ne
proporcingai daug Lenkų mo
kyklų. šitai net buvo iššaukę 
didelį tautiniai susipratusios 
visuomenės pasipiktinimą. 

Nevengiama pasijuokti iš 
Lietuvos kariuomenės. Girdi, 
ponios ją mėgusios, buvę gra
žu pažiūrėti kaip ji "ekscelen
ciją" lydinti, ir tt. Ir vėl so-
cialistiškai-komunistiškas kva
pelis. Lietuvos kariuomėnė iš
kovojo Lietuvai nepriklauso
mybę, išvarė iš Lietuvos bol
ševikus, bermontininkus, su
mušė Lenkus ties Giedraičiais 
ir širvintais ir tuo išgelbėjo 
Lietuvą nuo Želigovskio oku
pacijos ir daug kitų vertingų 
žygių atliko. Daug tauriausių 
Lietuvos vaikų, tarnaudami 
Lietuvos kariuomenėje, galvas 
už Lietuvą paguldė. O Grigai
čio plauko "demokratanįis'' iš 
to tik juokai, tik patyčios. 

Bet ko gi norėti iš Grigaičio 
ar jo š§brų? Jie tebėra aklai 
ištikimi" tam Rusiškam , nihi
listine neapykanta pferšisjito-' 
gūsiam raUgui,M ir kas Lietu
vio širdžiai mieUi' Ir brangu, 
jiems svetima ir nekenčiama. 

Prieš kurį laiką Grigaitis, 
negalėdamas nuneigti (nes vi
siems tas perdaug gerai žino
ma) 4 kad Petrapilio • 'jLietuviy 

seime socialistai balsavo už pa
silikimą "motinėlės" Rusijos 
ribose, tuo tarpu kai tautinin
kai ir katalikai balsavo už ne
priklausomą Lietuvą, išrado 
kad socialistai "norėję patįems 
Lietuvos žmonėms duoti apsi
spręsti". Reiškia, Grigaičio 
sėbrai galvojo kad Lietuvos 
žmonės, jeigu jiems butų duo
ta teisė laisvai pasireikšti sa
vo nuomonę, kažin dar ar pa
reikštų kad jie nori buti lais
vi, priešingai, gal pasisakytų 
kad nori likti vergais. 

Aišku, komunistams artimi 
socialistai niekuomet nenorėjo 
nepriklausomos Lietuvos, - ir 
internacionalas jiems visuomet 
mieliau kvepėjo už. tautinę 
Lietuvą. Kad taip ištikrųjų 
yra patvirtina dar ir tas fak
tas kad, 1940 metais komunis
tams u&piudus Lietuvą, eilė 
ankstyvesnių socialistų veikė
jų ar jiems artimų žmonių pa
sirodė besą komunistų agen
tai : Gregorauskas (buvęs stu
dentų Varpininkų pirminin
kas), Korsakas (buvęs Lietu
vos žinių literatūros kritikas), 
Vaišnora (finansų ministras 
bolševikinėje vyriausybėje, an
ksčiau studentas Varpminkas), 
Zaleskis, vienas iš bolševikinės 
Lietuvos vice ministrų, anks
čiau studentas Varpininkas), 
Pakarklis, Gedvilą, Venclova, 
Šimkus ir eilė kitų. Visi tie 
Grigaičiui mielo marksistiniai-
nihilistno kvapelio atstovai di
džiausioje Lietuvos tragedijo
je ėjo ranka į ranką su raudo
nuoju budeliu. Bet ant jų gal
vos jau yra nukritęs Lietuviš
kojo kraujo prakeikimas. 

Kaz. Rimvydu.' 

Pranciškonų Vienuo
lynas 

18-to šimtmečio pėdžioje, 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Ka
zimiero Provincija, sakoma, tu
rėjus 40 vienuolynų ir 30 ku
nigų. Rusams Lietuvą užval
džius, ši Provincija tapo su
naikinta. 

Prie tautinės Lietuvos val
džios (kurią musų katalikų 
vadai geru žodžiu nemini) 
Pranciškonai pradėjo atgyti ir 
turėjo 5 vienuolynus, Šv. An
tano Kolegiją su 400 mokinių 
ir spaustuvę. Bolševikų oku
pacija šį jų darbą sugriovė. 

Tėvai Pranciškonai atvyko 
Amerikon, ir, Vyskupo McCar
thy kvietimu, įsikūrė Maine 
valstijoje, prie Lewiston, Me. 
Vienuolynui pastatyti, jie at
siliepė į Lietuvių visuomenę 
pūkų ir jau gavo 8 aukavusius 
po $500 ir 12 aukavusį *po 
$100 — viso $5,200. 
• Ta - proga tenka atsiminti 
kiad .mugu' katalikų'fyišuomenė-į 
je nesiranda žmogaus kuris 
skirtų. $1,000 išleisti katalikų 
rašytojo •Vaičiulaičio apysakų 
rinkinį. Taip pat, nesiranda 
pinigų pagloboti ir sutvarkyti 
Kun. 
ir archyvą.-' / • r Y r  
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Komunistai tautininkų nusi
gando. Prieš tautininkus ir 

*ant tautinjuikų jie veikia kal
nus. šaukia prieš juos visą 
sa,y» abazą darban. E#ą, tau
tininkų (įarbais reikią susirū
pinti — jie patraukia sąviesp 
tokius žmones kaip Kongres-
moną Bradley ' ir kitus, rašo 
Pruseika. 

Reikią atsiminti, jeigu kokį 
nors Lietuvį ar Lietuvišką dar
bą komunistai atakuoja tai tas 
asmuo ir tas darbas yra ge
ras ir kiekvieno gero Lietuvio 
remtinas. 

Maskoibernis Pruseika sako 
kad tautininkams (anot jo 
Smetonininkams) "pritaria ne
daugiau kaip penki nuošimčiai 
Amerikos Lietuvių. Dėkui už 
pripažinimą ir prisipažinimą. 
Nors tautininkai Lietuvių nu
sistatymo nuošimčiais neskai
čiuoja, bet maskolberniams tą 
klausimą iškėlus, tenka pasa
kyti kad Lietuviškai nusitei
kusių — už Lietuvos Nepri
klausomybę stojančių — Ame
rikos Lietuvių yra virš 997t, 
0 sumaskolėjusiu ir sukomuni-
stėjančių — stojančių už Lie
tuvos vergiją, grąžinimą Lie
tuvos Rusijai — nesusiras nei 
1 nuošimtis Amerikos Lietu
vių. Amerikos Lietuviai, kaip 
ir visa rimtoji Amerikos pi-
lietija, stoja ir kovoja už sa
vo ir kitų tautų laisvę ir ne
priklausomybę. 

Amerikos Lietuviai npjei kad 
Lietuva butų nepriklausoma ir 
turėtų tokią santvarką kokia 
yra Amerikoje. Del tokios ir 
už tokią Lietuvą Amerikos 
Lietuviai dirba, kovoja far au
koja. 

Amerikos Lietuviai vadovau
jasi Amerikos politika ir Lie
tuvių tautos troškimu, o Vil
nies ir Laisvės komunistai va
dovaujasi Stalino imperialisti
ne politika, kuri išeina iš Ca
ro Petro I ir Carienės Kateri-
nos II politikos. 

Musų komunistėliai yra ant 
tiqjc paklusnus ir akli kad jie 
nemato arba nenori matyti 
Rusiško nacionalizmo, kuris 
reiškiasi visomis pusėmis ir 
skverbiasi į visas Rusijos pa
vergtas teritorijas. Pagal Ru
sų nacionalistišką planą kiek
vienas atsparesnis elementas 
turi buti paskandintas okeane 
— šimte milijonų Rusų. Ne 
kam kitam kaip tik tam Rusai 
planavo iš Lietuvos išvežti 
pusantro milijono Lietuvių ir 
atvežti jų vieton pusantro mi
lijono Rusų ir Mongolų — nu-
pajieginti Lietuvius ir nuteis
ti juos eventualiai mirčiai. 

Lietuviai griežčiausia protes
tuoja prieš Lietuvių tautos 
Žeminimą ir 'naikinimą. 
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Komunistinės konferencijos 
įfczoliucijų komisija pasirašo 
šitaip: G. Genrich, P. Nemu-
ra, P. Boiką. Atspėkit kokios 
tautybės ar tautybių Jfcie asme
nys. 

šitie Boikos ir Genrich'ai su
sirinko Clevelande vienon Slo
vėnų salėn, ir pasiuntė MasK-
von 5,000 Lietuvių vardu svei
kinimus. Ką jųs sakysite į 
tai! 

Patys pasisakė kad "konfe
rencijoje dalyvavo šeši LLD ir 
LDS kuopelių, vienos SLA kp. 
ir vienos draugijos atstovai. 
Reiškia 8 žiupsnių saujelė. 

Pagal Boikų iipskaitliavimą, 
tos kuopelės turėtų turėti po 
425 narius. Nei vienos tokios 
komunistinės kuopos Ohįo nė
ra, nėra ir visoje Amerikoje. 
Todėl, JJoikos-Genrichai arba 
nežino ką> kalba, arija meluoja. 

Komunistai ne tik kad Ohio 
valstijoje, bet visoje Ameriko
je vąrgiai ar surinks 5,000 
Lietuvių' kurie1 n«rėtų kad Liį* 
tųva butų grąžinta Rusijai,' Hš 
kurios jie arba jų tėvai išbė
go- . 

Nabagai komunistėliai, ap
gaudinėja save ir Maskvoje 
esamus L^tuvos korikus: Pa
leckiui ir kitus satrapus. 

AR DALYVAUTI 
|TEIG. SEIMO 
UUBILEJUJE? 

Nekurie patriotingi Lietuviai 
iš kitų kolonijų klausia ar jie 
gali dalyvauti tose "rajoninė
se konferencijose" minėti 24." 
metų sukaktį Lietuvos Steigia
mojo seimo, ir tt. t 

Nieko tame blogu jei daly
vausite, nes į Lietuviškus pa
rengimus visada galima lais
vai lankytis. 

Tik patartina apsižiūrėki iš 
šio atžvilgio: nenuneškit jokios 
savo organizacijos mandato ir 
neįvelkit save ir savo organi
zaciją ar kuop$ I tu<*s "rajo
ninius" įskymus. 

Jusų organizacija ir jų at
stovai su mandatais viliojami 
blogam tikslui: Tarybininkai 
sugalvojo pasižaboti visas or
ganizacijas, draugijas or kuo
pas, surinkdami sau įgalioji
mus savai gudriai politikai. 

"Rajoninėse konferencijose" 
bus staiga pareikalauta vien
balsiai 'užgirti Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kaipo "vienati
nę organizaciją" Amerikoje,— 
panašiai kaip Lietuvoje "liau
dies seime" buvo išatiksto pa
diktuota kad butų užgiriamas 
"saulė" Stalinas ir Lietuva 
"prašoma" priimti į Sovietus. 

Lietuvą gelbėti, šelpti ir va
duoti turi teisę visi — kiekvie
nas Lietuvis, ar jis priklauso 
draugijoje ar ne, ar jis kata
likas, ąp tautininkas. ar klo
kis. 

Tarybininku tikslas yra iš
vilioti iš Lietuviškų organiza
cijų sau įgaliojimus ir paskui 
visiems braukyti per nosis, 
giriantis ir sakant: Jųs neturit 
jokios teisės be musų leidimo 
ir sutikimo Lietuvos vadavimo 
ir šelpimo darbo dirbti, nes 
tik mes tam esam įgalioti! 

Jau ir po Pittsburgho konfe
rencijai, po kuriai apsišaukė 
save "įgaliotais", Grigaitis, ši
mutis ir Vaidyla kėsinosi už
drausti kitiems dirbti Lietu
vos vadavimo darbą. Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga turi nuo j^f 
laišką, visų trijų pasirašyti, 
kuriame tie trys vyrai, kaipo 
"įgalioti", kėsinosi uždrausti 
Seimą New Yorke šaukti, gy
rėsi kad tik jie vieni Pitts-
hurghe nutarę Lietuvą išva
duoti! 

Tokiems žmonėms padavus 
daugiau įnagių (įgaliojimų) jie 
tuos įnagius tiesiog panaudos 
piktiems darbams. 

Galima iš jų tikėtis ir to 
kad jie, įgaliojimus išvilioję, 
paskiau net griebsis begėdiš
kai skųsti visus kitus dirban
čius ir Amerikos valdžiai ir 
į Lietuvą ims siuntinėti viso
kius melagingas pranešimus, 
kaip greitai atsidarys susisie
kimus su Lietuva. 

Jie nori draugijų įgaliojimų 
kad paskui galėtų diktuoti vi
soms draugijoms kad aukas 
siųstų tik jiems, ir kitokias 
nesąmones jų vardu išdarinės. 

Draugijos, kuopos, nepasira-
šykit — neparduokit savo de
mokratinių teisių trims dik
tatoriškų užsimojimų vyru
kams! 

Amerikos Lietuviai privalo 
pasilikti SAU teisę Lietuvai 
vadavimo akcijai, ir todėl n#-
klausykit viliojimų, nes Lietu
vai gelbėti ir nepriklausomy
bei atgauti nereikėjo jok«| 
įgaliojimų pereįjį) JMf0 

nereikia ir dabąr. 
žinantis. 

Skelbimai "Dirvoje" 
/ ČQx už vieną kartą 

iris kartus už $1.00' 

Snculkųs skelbimai 'Dirvoj#', 
I*i P tai namų pardavimas, i|* 
nuomavimas, krautuvių ifou*-
tu v imas ar pardavimas, pajtaft-

kojimai, padėkos laiškai, 
ms patalpinti šia kaina . 
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PASAULINIS PADĖTIES ANALYZE 
IR JOS IŠVADOS 

» (Pabaiga i$ pereito numerio) 
MĖRA abejonės kad Stalinas ir jo bolševikinė partija 

po to pasistengs su savo Raudona j a Armija ir N. 
K. V. D. (enkavedistais) pagrindiniai užvaldyti Europos 
bei Azijos didžiumą ir kartu parengti "proletarijato" 
diktatūrai ne tik tuose kontinentuose, bet^ir kituose, 
gal net pirmon eilėn dabartinių Sovietų. Rusijos "dievin
toje bei geradarių" šalyse. Stalinas su savo Politbiuro 
stabu yra nelyg gauja senų, patyrusių vilkų. Jie pui
kiai supranta kad tarp laisvo demokratinio ir jų, bolše
vikinės diktatūros, pasaulio pilno pasitikėjimo, bent iš 
jų pusės, nėra ir negali būti, kol jie nesugebės demokra
tijose pravesti tokio "išvalymo" koks ištisai buvo ir te
bėra nuolat vykdomas Sovietų Rusijos valdomuose kran
tuose. Šioje srityje jiems lygių nėra. Jie yra išbandę 
visus pragariškus kelius. Jie nesivaržo del priemonių, 
nes siekiamas tikslas pateisina jas visas. Prieš prade
dant kurti naująją "tvarką", jie turi sugriauti senąją, 
nežiūrint kaip ji bebūtų gera bei drauginga Sovietų Ru
sijai. Todėl jie žino kad anksčiau ar vėliau jiems teks 

"jiega susiremti su demokratijomis. Užtat dabai' jiems 
yra labai paranku, šio karo metu laimėti demokratijų 
masėse "išgelbėtojų" nuo nazizmo vardą. Iškėlus Rau
donosios Armijos "nenugalimą" pajiegą į padanges ir 
užhipnotizavus mases komunistinio "rojaus" utopija, 
jie tikrai pasistengtų užvaldyti ir pačias demokratijas. 
Kremlio valdovu galutinis tikslas -r- pasaulio valdymas. 
Štai kurie yra Stalino ir jo bolševikinės partijos inte
resai bei "idealai". 

Anglų siekimas — savo imperijos išlaikymas 
Didžiosios Britanijos premjeras, Winston Churchill, 

visų pirmiausia vaduojasi Britų imperijos interesais. 
Be abejo, jis butų paskutinis Britas kuris nesipriešintų 
Imperijos išsklaidymui, kaip jis vienoje savo kalboje bu: 

vo išsireiškes. Britų Imperija, šio karo eigoje sunkiai 
pažeista ir tulą laiką kovos lauke bemaž viena pasilikus, 
Churchillo vadovybėje sėkmingai atlaikė Hitlerio smū
gius. Vokietijai užpuolus Rusiją ir pagaliau Amerikai 
įstojus karan, Britai atsigavo ir sustiprėjo. Atrodo kad 
Churchill šiądien laviruoja tarp diktatūrinės Rusijos ir 
demokratinės Amerikos. Tokios vagos jis laikosi grei
čiausia tuo tikslu kad sutaupius bei išplėtus galimai 
daugiau potencialinių Britų Imperijos jiegų artėjančiai, 
lemiamai kovai. Po kurio laiko, visomis jungtinėmis 
jiegorois, Hitlerio Vokietija bus sumušta. Bet jos^ vie
toje didžiuliame Eurazijos kontinente gali jsibujoti ne
suvaldomai milžiniška Sovietinė imperija, kuii, sustip
rėjus, bene pirmiausiai galėtų užgriuti ant Britų valdo
mų sričių. Gal dėlto Churehillui tenka iš vienos pusės 
iki tam tikro laiko Maskvai pataikauti, iš kitos tikėtis 
kad Sovietija visvien šiame kare išseks ir galop nusilps 
betvarkydama savo bei naujai atkariautus milžiniškus 
bet nualintus, Eurazijos plotus. Iš to sektų išvada kad 
Britai spekuliuoja ateitimi, nes jų veiksmai eina dau
giausia pagal momento interesus. Jie labiausia yra su-
5rupine tuo kad greičiau atgavus pilną Britų Imperijos 
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KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pažidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

Įdomus Tipas 
Bolševikų Vilnis atpasakoja 

turin| "nuoseklios, logiškos ir 
lygios" kalbos, kurią "pirmas 
L i e t u v i s  d i p l o m a t a s  T a r y b ų  
Sąjungoje", Povilas Ratomskis 
Chicagoje pasakė Kovo 30 d. 

Aišku, jo kalba turėjo kryp
tį klausovus palenkti sutikti 
su tokiu Lietuvos likimu, ku
ris ją paliktų Maskvos globoje. 
Tarybų Sąjungos "diplomatui" 
kitaip ir neprivalu sakyti. 

Tačiau įdomu kad diploma
tas griebiasi gryno melo. Pa
gal Vilnies, Ratomskis tvirti
nęs "1918 metais Vokiečiai su
darė Smetoninę tarybą". Kiek
vienas Lietuvis žino kad Lietu
vos Tarybą sudarė pačių Lie
tuvių sušaukta konferencija, 
ir tai ne 1918 bet 1917 metais. 

Ratomskis bando ir dabarti
nį slaptą Vyriausį Lietuvos 
Komitetą "Kubiliunišku" (rei
škia, Vokišku) padaryti. Tuo 
tarpu, slaptas bolševikų lei

džiamas organas Partizanas 
skaudžiai barfc tą Komitetą ir 
visus Lietuvius, kurie pasitiki 
Atlanta čarteriui. Kitais žo
džiais tariant. Komitetas ir 
jam pritarianti Lietuviai ne 
"naziai" ar "-kvislingai", bet 
demokratini? Lietuvos liaudies 
atstovai, kurie tiki Atlante 
čarteriui, ne Maskvai. 

' f ' 

Keikią, bet? 
Katalikų Garsas peržvelgia 

tiudniausias Lietuvos istorijos 
Valandas ir pabrėžia, "tautos 
vadai niekados nenustojo vil
ties išvesti Lietuvą į šviesą ir 
laisvę". Sako, 'Lietuva tuo ke
liu nueisianti ir po dabartinių 
audrų, nes jos pačios jiegos 
"žymiai išaugusios", be to, 
turi tiek draugų Amerikoje ir 
civilizuotame pasaulyje. Rei
kią tik "daugiau vienybės, pla
ningo ir ryžtingo veikimo". 

Tačiau, katalikų vadai kaip 
tik nieko nedaro tą veikimą 
sukelti. Jie nesusitaria tauti
ninkų pajiegas prikalbinti, ir 
nieko nedirba negyvoje koalici
joje su socialistais. 

•PRIE$ šj karą Į Ameriką 
buvo importuojama po suvirs 
milijonas tonų cinamono iš 
Ceylono salos. 

KOKS mažas skirtumas tarp 
žodžių išvadavimas ir išdavi
mas. "Gal todėl Lietuvių yra 
tiek išdavikų, yietoje vaduoto
jų sąvo tėvynes Lietuvos. 

mmįt i' /"•> * 

Jie Mus Sušaudė 
(Tęsinys iš pereit# nr.) 

IŠPAŽINTIS BOMBOMS SPROGINfiJAMT* 

] šią kamerą suėję, mes atsiminėm kad šią
dien Birželio 24-ta — šv. Jono diena. Draugai 
mane pasveikino su vardo diena ir palinkėjo lai
mingai kitais metais tos dienos sulaukti namie, 
bet ne kalėjime. Aš pasveikinau . kitus musų 
Jonus, nežinodamas nei ko jiems linkėti. Po 
to du broliai, abudu kunigai — Pranas ir An
tanas — atsistoję kameros vjdu*yje prie stul
po prabilo į mus: 

— Paklausykite, vyrai, mes nežinome kas 
musų laukia, ar mirtis ar kančios svetimame 
krašte. Aš patarčiau, — sako kunigas Pra
nas, — šią valandą atlikti išpažintį ir pasimel
sti. 

— Išpažinti atliksim, kas norim, ne kiek
vienas atskirai, bet visi bendrai, — sako kuni
gas Antanas, — kiekvienas savo galvoje ap
mąstykime savas nuodėmes ir gailėkiipes ui 
jas. 

— Jei atsidursime svetimeme krašte, — 
priduria kunigas Pranas, — tą išpažintį galėsi
me pakartoti ir sustiprinti pas kunigą, arba 
pas kito tikėjimo dvasininką krikščionį.... 
Dabar prašau, kaš norite susikaupti, apmąsty
ti .... 

Nors musų buvo aštuoniasdešimtas trys vy
tai, bet kameroje įsikūnijo tokia tyla kad n^t 
lekiančią musę ir tai išgirstum. Visi vyrai sto
vėdami tylėjo ir mąstė. 

— Dabar, vyrai, melskitės, — sako kuni
gas Pranas, — aš duodu nuodėmių atleidimą. 

Visi vyrai kaip vienas, lyg karinę koman
dą vykdydami, suklaupė ant kelių ir meldėsi, 
nors tyliai bet karštai meldėsi, su ašaromis aky
se. Kunigui Pranui nuodėmių atleidimo maldą 
kalbant, taip pat ašaros per skruostus riedėjo. 
Čia buvo įvairių profesijų žmonių: teisininkų, 
gydytojų, mokslininkų, karininkų ir kt. Nie
kas nesigailėjo kad tiki į Dievą, visi tik džiau
gėsi kad yra Dievas, nes šią valandą mes nieko 
kito nebeturėjome kaip tik vieną Dievą. Da-

gynimą neretai susilaukia "idealistų-svajotojų" ar net 
"atžagareivių" vardo, buna iškoneveikiami įvairių sąži
nę praradusių žmonių, dargi apšaukiami fašistais bei 
naziais. 

Bene bolševikinių pataikūnų yra skleidžiama sekan
ti mintis: pirmiausia laimėkime Europoje karą, o tuo
met bus laikas svarstyti detales ir nagrinėti kam ir'kaip 
Atlantic Charter taikytinas. Jeigu tokia nuomonė tų-, 
retų įsigalioti tai pagaliau Atlantic "Charter Europoje bar tik Dievas musų Gelbėtojas ir Tvirtybė, 
bene butų taikomas tik toms tautoms kurios patieks ko- Mums pasimeldus, turbūt nepraslin o nei 
vai daugiau pa jiegų ir kurios, tarp k&ko, nesiranda į penkiolika minutų kai išgirdome smai ų sire-
Raftdonosios Armijos invazijos kelyje. . .. Ištikruju ky- staugimą ir zenitinių patrankų sau >mą. 
la rimtas pavojus kad Prezidento Roosevelto taip kil- Nors mu^ kameros langai gana aukštai virs 
niai paskelbta Atlantic Charter idėja ir geros valiosjmusĮJ salvų, bet buvo aw 1a1 ma y i mieso na-, 
žmonių siekiama teisinuos ir patvarios taikos era des- stogai ir fabri ų aminai, nes• ° 
truktvvių jiegų £*a!op nebūtų iškreipta j Pax Sovieto-JleJimas stov\a"1 J* f*.-L * „Luzu 
Russo-Moscoviensis. Tai butų monstruoziška klasta ir 
įžanga į tamsius žmonijos vergijos laikus. 

Šviesos prošvaiste ateities tamsoje 
Bet vis dėlto turėkime vilties kad United Nations 

Sovietų Rusijos atžvilgiu nenueis antruoju Miuncheno 
keliu; nes su "Appeasement Policy" totalitarų nepapirk-
?»i, juo labiau bolševikinės Rusijos diktatoriaus. Nenu
siminkime, nes daugumas Amerikečių yra persiėmę 
Amerikos didžiųjų vadų bei mąstytojų kaip Washington, miesto dalyse pakilo juodų dumų debesys. Mes 
Jefferson, Thomas Payne, Lincoln, Walt Whitman, j visi prisiglaudėm prie orinės sienos, kad lėkda-

i Emerson idealais. Jie netrukus pasireikš savo pilna ga-!mos kulkos ir bombų skeveldros pro langus į 
lia ir suburs aplipk save visus geros valios žmones pa-j mus nepataikytų. Bolševikų kanuolės lė tu-

pro langą, dešinėje kameros pusėje, stebėti 
mus kiek trukdė didžiulis topolis ir sargybinio 
bokštelis su sargybiniu. Pamatėm atsk.rendan-
čius Vokiečių lėktuvus, kurių buvo labai daug. 
Spėliojom kad jų galėtų buti arti pusantro šim
to. Na, ir pradėjo mušti, bombarduoti, kad, 
rodos, visas pragaras atsistotų ant kojų, be jo
kios atvangos visuose miesto rajonuose buvo 
girdėti baisiausi sproginėjimai. Tuoiau visose 

M " V  '  v v *  "  •  
teisingumu neparemta, nebuvo ir nebus patvari. jsiaukoti. čia yra sudėtos ir lietuvę* žfponiųįšiįgelbė-
" Amerikos idealizmas ir kliūtys jo įgyvendinimui Įji™ viltys. . 

Amerikos Prezidentas, Franklin Delano Roosevelt,; Lietuvos laisve — tik idealizmo pergaleje 
išvvstes krašte pilnąjį karo gamybos potencialą, siekia j ' Lietuvos-žmonės baisiai kenčia ir iš paskutinių jie-
pergalės ir taikos šiądien kai kam atrodančiu taupiau- gų rengiasi išsivadavimui. Tam tikslui jie yra susispie-
siu Amerikai budu. " Beplečiant Amerikos karines pa
jiegas, Prezidentas Roosevelt bene daugiausia yra susi
rusinęs tuo kaip gausiau sustiprinus Sovietų Rusijos ir 
Didžiosios Britanijos pajiegas. Tuo tikslu joms yra ne
pertraukiamai gabenama astroniški kiekiai Amerikos 
eamvbos geriausių išteklių. Jei Sovietinė Rusija sun
kesniu jos karinės būklės metu butų nedvipiasmiškai 

tę apie Lietuvos Vadavimo Komitetą, slaptai veikiantį 
Lietuvoje. Jie laukia Amerikos ir kitų, besąlyginiai sto
jančių už Atlantic Charterį, tautų pagalbos. 

Ypatinga viltimi jie laukia savo laisvų brolių Ame
rikoje paramos. Pateisinkime jų viltis. Skubėkime, 
Amerikai: Lietuviai, suteikę savo geriausias jiegas viso
mis išgalėms padėti Lietuvai išsivaduoti ir atgauti ne
priklausomybę. To kilnaus tikslo siekdami, padėkime 
Amerikai ii 

bei pagydyti sužalotos, kenčiančios Žmonijos, jos tarpe 
ir Lietuvos žmonių, žaizdas ir ašaras. 
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JOS # - ! 
pasižadėjus ivvkdvti Atlantic Charterį, ir tuomet pagal l ^ ^ 
ii butu buvus i kurta visų tautų taryba ir nustatyti visi i Amerikai ir kitoms pasaulio demokratijoms pilnai jgy-
pokariniai tikslai bei uždaviniai, toks kelias butų buvęs vendinti Atlantic Charterį ir gailestingai nušluostyti 
idealus. Dabar gi jis gali patapti Amerikai ir visam 
pasauliui perdėm nuostolingu. Už tai gaji tekti žmoni
jai brangiai sumokėti dar šių ar ateinančių kartų nau
jomis kančiomis. Čia verta prisiminti - sekantį, netoli
mos praeities, pavyzdį. Kai klastingai Japonų užpulta 
Kinija ilgus metus tragingai šaukėsi Amerikos pagal
bos, jis jos susilaukė daugiau iš eilinių Amerikos piliečių 
stojusių už Kinijos laisvę kovoti savanoriais, bet berods 
mažiausia iš pačios Amerikos valdžios, tuomet net ne
siteikusios efektyviai suvaržyti Japonų karinės preky
bos Amerikoje. v Japonai atsilygino Amerikai klasta: 
Pearl Harbor! . 

Yra pagrindo susirupinti kad neįvyktų dar mfma, 
bene didžiausia, klasta. Saugokime kad panašaus smu-
o-io nesusilauktų ir Atlantic Charter! Prezidento Roo
sevelto ir premjero Churchillo jis buvo paskelbtas pa
sauliui išvaduoti iš agresorių. Dabar, kai pasauliui pra
deda ryškėti įiaujOs rūšies agresoriai, kurie likimo žaįs-
niu randasi United Nations tarpe, Atlantic Charterio 
vertė pradedama kai \iWO griauti ir pažeisti į tą idea
lą įtikėjusių daugumos pasaulio tautų viltį. Kai kur, 
deia jau keliami balsai, rušiuojanti tautas į jo vertas ir 
nevertas. Čia jau nedaug skirtumo nuo nazių "master 
race 

JEI NORll^ 
(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė) 

Jei norit kad žemėj nebūtų klaiku, 
Mylėkit žemę džiaugsmuos ir skausmuos, 
Ji tekančios saulės rausvų yąinįkg 
Ją mylintį dailiai apjūos. * * « 

rave teorijos. Yra girdimos ir priešingos nuomonės. 
Bet pastarųjų autoriai už teisės, teisybes ir teisingumo 

v ^ į Jei norit' kad žnįonės nebūtų Pįktį, 
h Jiems , duokite sfeausmo >kaįrčjfiusię 1 

T į e g u l  j i e  p a j u n t a  k o  a l p d a m s  k e n t i , . .  
Tuomet jie vėl viską pamils kas gfcažu. 
Jei norite dangų krūtinėj statyt, 
Užpuskite žemėj visus žibintus; f*. V 
Siądienineš puotas iškelkite ryt,£ / 
Ir velei užkeikite vario* va r tų^.-

ift# M. 

.į, 

švilpimą ir sprogimą čia pat prie kalėjimo. Tik 
staiga čia pat, už musų sienos, švilptelėjo ir su 
bjauriausiu trenksmu sprogo viena bomba, kad 
net musų kameros sienos smarkiai sudrebėjo ir 
nuo lubų stori tinko gabalai nukrito. Po to 
tuojau ir kitas toks pat smūgis iš antros pusės 
prie musų durų sprogo. Iš tarpdurio iškrito 
didžiuliai muro gabalai su plytomis, tat prie 
durų nebuvo galima laisvai prieiti. Tuo tarpu 
musų kameroje smarkiai pakvipo pirokselino 
dūmais. ^ * 

PADARINIAI 
Šiek-tiek aprimus bombardavimui, ėmėme 

belstis į duris ir šaukti prižurėtoją kad leistų 
išnešti iš kameros musų griuvėsius. Į musų 
šaukimą niekas neatsilepė. Taip mes bergž
džiai šaukėme dar kelis kartus, bet, nieko ne
sulaukdami liovėmės šaukę. Tik po poros va
landų laiko išgirdom už musų durų kažin ką 
kasant ir kapoj ant. Pagaliau brakštelėjo rak
tas duryse ir jos tiek prasivėrė kad žmogus ga
lėjo išeiti. Liepė mums po vieną visiems iš ka
meros išeiti. Bet ką mes pamatėm karidoriuje 
eidami mus tiesiog šiurpas nukrėtė ir plau
kai pasišiaušė. Tik dabar mes pamatėm kur 
krito tos dvi bombos, nuo kurių musų kameros 
sienos taip smarkiai sudrebėjo ir pakvipo pi
rokselino durnais. Po vieną vos išlindom pro 
duris ir beveik rėplomis koridorium kopem per 
griuvėsius. Čia padarytas visas chaosas, šioje 
dviejų aukštų priešakinėje kalėjimo dalyje nuo 
stogo iki žemės viskas sugriauta ir sumaisyta, 
liko tik didžiulė krūva plytų, akmenų, lentga
liu ir suraitytų geležų. Kaip musų kamera at
laikė tokius smūgius negalime suprasti. Net 
visas kallj^mo kiemas buvo griuvėsiais užverk
tas 'per kuriuos sunku pereiti. Pirmutine bonv| 
ba.' pataikius į stogą, pramušė antrojo 
"lubas, grindis ir., nukritus kalėjimo raštinejej 
sprogo. Ji sugriovė rąštinės lubas, sienas i* 
grindis, sudraskė spintose sukrautas **.-

linių byla, užmušė kalėjimo viršininko padėjS 
ją ir devynis enkavedistus, tik palika sveiku 
vieną musų kameros sieną, griuvėsiais ją užvers 
tus. Jei bomba butų kritus bent vienu metri| 
arčiau j musų pusę, butų po tokiais pat griuvė-^ 
siais kaip raštinėje, likę gulėti aštuoniasdešimtą 
trys lavonai..... 

Kita bomba sprogo toje kameroje kurioj^ 
prieš pusvalandį mes visi buvom suvesti ir gai 
Įėjom pasilikti joje, bet kalėjimo tarnautojai 
kažin kodėl mus nuvedė į priešakinę kamerą* 
tuojau už koridoriaus sienos, ši kamera bei 
koridorius buvo visiškai sugriauti, ir musų ka
meros kita siena buvo užversta. Nuo tos bom
bos smarkaus sprogimo tik musų kameros vi
duje tarpdurio mūras nukentėjo. 

Bet ir tai mus labai stebino kad kitos all* 
nos nuo smarkių sprogimų sugriuvo, o musų 
kameros sienų nei vienp nei kita bomba neįsten
gė sugriauti. Be to, dar mums buvo nesuprsfh-
tama kaip galėjo žinoti tas lakūnas kad mes, 
aštuoniasdešimts trys nekalti žmonės, sėdime 
šioje kameroje, ir lyg tyčia, žaisdamas nepa
prastu savo taiklumu mėtyti bombos, nenume
tė vienos ar antros bombos tiesiai į musų ka
merą. Juk iš lėktuvo bombos mėtyti, tai ne 
cirke peilius pro stovinčio žmogaus galvą į sie
ną svaidyti! 

Mus vedė per didžiulf kalėjimo kiemą, už
verstą bombų susprogdintų murų griuvėsiais, 
lentgaliais ir pakulomis, kurios nežinia iš kur 
atsiradusios, turbut kur nors kalėjimo palėpė
je buvo sukrautos; atvedė į didyjį kalėjimo kor
pusą, į'trečiąjį aukštą ir taip pat suvarė visus 
į vieną didelę kamerą langais į miestą. Didžių
jų bendrųjų kamerų langai nebuvo uždangsty
ti iš oro. todėl mums patogu buvo iš musų ka
meros langų stebėti miesto bombardavimą. Ši
toje kameroje, trečiame aukšte, mums buvo 
daug jaukiau negu apatinėje dalyje, nes čia pa
tekus bomba, rods, netaip giliai mus palaidotu 
po didžiulio kalėjimo murų griuvėsiais. 

Čia susirinkę, pradžioje tik stebėdamiesi ir 
dalindamiesi nesenai pergyventu įspūdžiu, klau-
sinėjom vienas kitą: 

— Jonai, pasakyk tu man. kaip tu 
kas mus išgelbėjo? — klausia mane susijaudi
nęs pulkininkas B. G. ' 

— Kunige, daktare, pasakyk mums, argi 
čia ne stebuklas? — klausia kažin kftt* ktt&igą 
Praną. 

— Ponas kapitonu kaip jųs manote, kas 
čia buvo? 

Niekas nebeaiškino kad mes išlikome gyvi 
tam tikro sutapimo, likimo ar ko kito dėka. Į 
tuos klausimus tebuvo tik vienas atsakymas J 
mus išgelbėjo musų malda ir gilus tikėjimas. 

čia bebūdami, mes turėjome progos išsi
aiškinti kaip mus tardė, kurį kaip kankino, kas 
mus išdavė, ir tt. Ir kunigą Praną gerokai pa
kankino —• jam dėjo ant rankų veržiamuosius 
apvrankius. Daktarą M-jų elektrizavo. Mu
sų byloje nei vienas neišvengė kankinimų. Ma
ne labai nustebino kad musų byloje svarbiausio 
kaltininko, studento K-ko, kuris sykiu su mu
mis pagal tą patį baudžiamojo kodekso straips
nį buvo atiduotas teisman, visiškai nebuvo. Kun. 
Pranas pasakė kad jo nebuvo ir suėmę jis 
pabėgęs. Ot, tai provokacijų ir melo meiste
riai! Tardytojai visą laiką skaitė man jo pa
rodymus, kurių jie visiškai neturėjo. Pasiro
do kad jo parodymus, kokie jiems buvo reika
lingi, norėdami tuo budu iš musų išgauti dau
giau prisipažinimo, jie buvo sugalvoję ir jo pfi-
raša suklastoję. 

Baisiausia kankina troškulys, vandens ne
gauname nei lašo; bombos sudaužė miesto van
dentiekį ir vamzdžius. Pietums gaminti van
dens atvežė iš kažin kur statinėmis, pro langą 
matėme. Pietums davė truputį sriubos be duo
nos. Ir tai gerai, nes jau antra diena po išve
žimo buvome nei valgę, nei gėrę, labai sunku 
badą kęsti. 

O čia šimtai Vokiečių lėktuvu be jokios pa
liovos bombarduoja ir bombarduoja miestą per 
visą dieną. 1 vakarą visas didžiulis miestas pa
skendo vien tik durnuose ir liepsnose. Pro lan-
<rą girdėjome kaip žmonės nesavais balsais šau
kia, katės kniaukia, šunes staugia — baisu žiū
rėti ir klausyti. Rusų zenitinės batarejos, ypač 
tos kurios prie pat kalėjimo buvo pastatytos, 
dieną vis dar šaudė, bet vakare į V<*ki««ų Jęk-
tuvus jau visai nekreipė dėmesio. 

Nors musų kamera ir gan erdvi buvo, per 
dieną šiaip-taip dar stumdėmės, bet sutemus 
gulti labai vargiai ant pliku grindų susirango
me. Gal kai kurie ir visiškai nebutume gavę 
vietos kiek prigulti, jei ne pulkininkas š-kas, 
kuris sutvarkė mums gulėjimą taisyklingomis 
eilėmis, remiant galvas i galvas, kojas i kojas, 
o pasieniais paliko siaurą praėjimą, kad butų 
galima eiti pr«įe "parašęs", nelipant ant žmonių-

Seka: VEŽA VĖL TOLIAU. 
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A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietaria 

(Tęsinys iš pereito nr.). 

— Nuo tavęs per visą laiką aš tiek 
gera mačiau jog aš pasakiau, kuo nors o 
vis turiu tau atsilyginti. Dėlto prašyk 
manęs ko tik nori. 

— Kad man nieko nereikia! 
— Na, nenori dovanų tai ar negaliu 

aš tau kokį nors taip gerą padaryti? 
. — Nieko! 

— Kaip nieko? Ak tau tiktai ko nors 
stokuoja ? 

— .Na, ir nemaža! — sutiko Sama
džiukė. 

— Ot matai! — su džiaugsmu sušuko 
Erdvilas. — Pasakyk tiktai, o jeigu gali
mas dalykas, aš tau pristatysiu. 

Samadžiukė šyptelėjus metė Į vyrą 
akim ir prabilo: ^ , 

— Man ręiktu' jaunikio, tai atsiųsk 
man.... 

— Didžiausiu noru, — šyptelėjęs tai
pogi, atsiliepė Erdvilas: — du, tris at
siųsiu. 

— Daugelio man nereikia. Man ik-
valiai vieno, tiktai bile jis man pasidabo
tų! — Tai sakydama mergina tūlose vie
tose taip nutęsė, lyg norėjo dar ką pridėti. 

• — Jaunikių aš galiu tau ir daugelį 
atsiųsti, bet jeigu tu nori tiktai vieno, ir 
tokio kuris tau patiktų, tai sunkus bus 
dalykas išpildyti tokį norą.... 

Per Samadžiukės lupas nuskrijo vėl 
reikšmingas šyptelėjimas.... Turėjo su
prasti Erdvilas ir to šyptelėjimo ir Sama
džiukės kalbos žodžių prasmę, nes pridėjo: 

— Kad butų kitas mano vietoje, jis 
ne taip atsakytų kaip aš.... 

— O kaip gi jis atsakytų? — klausė 
Samadžiukė su pajuokimu balse. 

— Kaip? Ot kaip: Samadžiukė, buk 
mano per amžius! — kalbėjo Erdvilas, 
šypsodamasis ir permainęs balsą. — Bet, 
— traukė toliau, — tiesą kalbant, man ro
dos kad jis nieko neatsakydamas sugrieb
tų tave i glėbi ir atlikta. Aš gi nei šito, 
nei kito negaliu padaryti. Nes ir šiaip ir 
taip apsiėjęs, jausčiau save melagium. Tk 
šiol tu mane žinai iš šitos pusės mažai, 
bet, nors tu ir nusistebėsi, vis tiktai aš tau 
papasakosiu. Mano tėviškėje liko merga, 
kurią aš ruerginausi daugiau negu metus, 
ir kuri mane pagalios suviliojo. Skyrus 
iki tol mane iš kitų pulko, kada aš papra
šiau už manęs tekėti ji mano viltis paver
tė niekais, duodama man tokį pat atsaky
mą koki ji davė ir daugeliui kitų vyrų. 

Klausydama šitos* Erdvilo kalbos, Sa
madžiukė tolydžio mainėsi veide, užmiršo 
ji ir darbą ir viską. Syki ir antrą bandė 
ji žodi ištarti, bet truko balso. Tiktai už 
valandėles ji susitvarkė ir įstengė ištarti: 

— Turbut ta merga labai graži kad ji 
patiko daugeliui vyrų! 

— Taip graži ir taip meili, bet ir taip 
vyli! — traukė toliau Erdvilas. — Išsykio 
aš 

— Nieko! Aš eičiau savo keliu. 
— O jeigu tu galėtum jai atkeršyti? 
— Atkeršyti ir padaryti ją nelaimin

ga 

ko iš proto neišėjau.... Norėjau save 
nužudyti ii- bučiau gal nusižudęs, kad ne 
vienas senis. Jisai mane nušnekino, su
draudė. Bandyk, girdi, pagyventi dar 
ilgiau; Gyvastį ak visados spėsi sau at
imti. Pažiūrėk, girdi, o rasis gal dar ir 
grežesnė, su kuria busi laimingesnis negu 
hutum su šita buvęs.... 

— Išmintingas senis, — patėmijo Sa
madžiukė. 

— Tiesa! Išmintingas! Bet kas iš 
to? širdgėla sumažo. Mano Algutė nu
stojo daug mano akyse.... Bet kas iš 
to? Bandžiau aš įsimylėti į kitas mergas. 
Tačiau veltu. Ot ir dabar žiuriu aš į ta
ve, kalbu su tavim, o prieš akis man stovi 
jos vaizdas, mintis aplink ją skraido. Be 
jos nėra man laimės, o taip manau kad ir 
nebus.... Kitai aš negaliu sakyti: buk 
mano, aš tave mylėsiu per amžius, nes tai 
butų melas. Jos vienos mano širdis pil
na... . 

— Ne vyras, boba tu esi. Kad aš bu
čiau tavo vietoje, kad aš bučiau vyru, už-
pulčiau ant jos namo, paimčiau ją seno
višku budu ir butų mano! — kalbėjo Sa
madžiukė. 

— Ir butų ji nelaiminga. Ir tektų 
tau matyti jos nelaimę, jausti ,kad tu jos 
nelaimės priežastis, ir šita mintis grauž
tų tave, ėstų.... Kur tu nuo jos dėtu-
jneis? Nuo svetimų gali pasišalinti, bet 
kaip tu pasišalintum nuo savęs? Na ir 
kankintum tu save.... 

— O kaip tu apsieitum su ja jeigu su-
grvžęs namon sutiktum vii? —? Sausinėjo 

" i a u Samadžiukė. .v 

- klausė Erdvilas. 
Na, jeigu ir taip, tai ką? 

— Tai aš vis nieko nedaryčiau. 
— O jeigu galėtum jai gera padaryti, 

ar darytum? . ' 
— Man rodos aš už ją ir galvą pagul-

dyčiau, bile tiktai "ji butų linksma ir lai-, 
minga... . 

— Jeigu ji ir kitam tektų? 
— Net jeigu ir kitam tektų, — atsa

kė Erdvilas. 
— Tai tikrai tu įsimylėjęs nežinai į 

ką! — pasakė Samadžiukė, ir pakilus nu
ėjo šalin.. 

Ir vėl praslinko Erdvilui nemažai 
nuobodaus laiko, dar nuobodesnio negu 
pirma, nes dabar ir Samadžiukė lenkėsi 
nuo pašnekos su juo, kaip ir bijodamosi. 

Atėjo rugiapjutė, pabaigus kurią, se
nus papročius sekdami ir salos gyventojai 
padarė sau puotą, negailėdami nei gėri
mų, nei valgių. Iš žemės iškasta midaus 
bačkelė, nors ir ne labai seno bet gardaus, 
siūlė, davė visiems mėgiamo gėrimo, ypač 
kad buvo ir gana karšta diena ir gana sū
rus valgiai. Ii* gėrė gi visi noriai. Erd
vilas ryžosi pasinaudoti iš šitos aplinky
bės ir pabandyti dar sykį užkalbinti vyrus 
apie atleidimą jo namon. Bet tie ir da
bar juokais atidėjo šneką tolimesniam lai
kui, tardami kad šiądien laikas ne kalbai 
ir rūpesčiams, tiktai puotai ir pasilinks
minimui. Sekdami savo žodžius jie ir gė
rė smagiai, taip kad už valandos Kaplis 
su Keršiu čia jau, ant vietos, ties midaus 

.bačka ir užmigo pavirtę girti. 
Ties bačka likosi tiktai Samadžiukė 

su Erdvilu. Negalėdamas nieko išgauti 
iš vyrų, Erdvilas sumanė užkalbinti nors 
ta merginą. Ta aplinkybė kad reikėjo 
nuristi bačką toliau į paunksnį nuo saulės 
ir pasitraukti ir patiems su bačka nuo iiž-
migusitT vyrų, rodėsi Erdvilui kaip ir nuo
sekli. 

— Senis su sunum visokiais budais 
lenkiasi nuo kalbos apie mano iškeliavi
mą. Pasakyk man, Samadžiukė, kokia 
galėtų buti tokio apsiėjimo priežastis. % 

— Ugi ar tu jo neklausei? —atver
tė ta. 

— Tai tavo ir kalba! Vis tiktai tau, 
kaipo savo dukterei, jisai kada nors gal 
ir išsitarė ką nors. Pasakyk man! — mel
dė vaikinas. 

Akimirkai užsimąstė mergina. Jos 
akys atsivėrė lyg kiek plačiau, kada ji 
dabar dėbtelėjo 'jom į vaikiną, ir lupos- bu
vo besiverią kad ištarti žodį, bet žodis tas 
užkliuvo tarp lupų, užgeso akys, ir ji kur
čiai atsakė: 

— Nieko aš negaliu tau pasakyti. 
— Na, tegul jau taip bus pagaliau. 

Tai tu nors padėk man išbėgti iš čia, — 
kalbėjo Erdvilas, palūkėjęs valandėlę. — 
Aš tave. apapilsiu visokiu lobiu už tai. 

Prie šitų žodžių mergina metė į 
ypatingai akim ir pasileido juokais. 

— Ko tu juokies, ar tu netiki man?— 
lyg rūsčiai užklausė vaikinas. 

— Ne! Visai ne! Aš tau tikiu. Ir 
kad tai teisybė, neužilgo ir tu pats pama
tysi. Eime! — kalbėjo mergina, pakilda
ma. — Tiktai vieną man prižadėk, nepa
sinaudok iš to ką aš tau parodysiu^ 

Erdvilas, nors buvo ii* drūčiai įtrau
kęs midaus, vienok nenustojęs dar pri
gimto atsargumo, pirma negu duoti tokį 
prižadėjimą, pamanė ir pamanęs atsakė: 

— Jeigu tai, Samadžiukė, ką man pa
rodysi, galės man palengvinti pabėgimą iš 
čionai tai geriau nerodyk, aš jokio priža
dėjimo šitoje dėtoje neduodu, o jeigu ir 
duočiau tai neišlaikyčiau. 

— Tas visai .jokio sąryšio su pabėgi
mu neturi, — patikrino ji. ' 

— Jeigu taip tai prižadu nesinaudo
ti, — atsakė vaikinas. 

Tr Samadžiukė paėmus jį už rankos 
nusivedė į kluoną. Vienoje kluono pelu
dėje stovėjo sukrauti visoki gramozdai ir 
rakandai: vežimų ratai, skietai, ašys, pa
gadintos žagrės ir kiti padargai. 

Tškrausčius šitą peludę ji tarė, rody
dama į grystus, kuriais buvo peludė iš-
grvsta. -

— Matai?.... 
— Nieko aš čia nematau! — atvertė 

IšRINKIT VfiL 

LEONARD F. 
F U E R S T  

Clerk of Courts 
(COUNTY CLERK) 

Demokratu Primaries 

Antradienį, Gegužės-May 9 

PadSkit Amerikai Laimčti 

BALSUOKIT UŽ 

JOHN J. PEKAREK 
COUNTY COMMISSIONER 

Democratic Primaries ' , * Antradienį, Gegužės 9 
MAYORAS THE CITY OP MAPLE HEIGHTS NUO 1934 .M, 

Greeting's and Best Wishes 

THE HILDEBRANDT PROVISION CO. 
"Sylvana" Brand Products 

36.19 Walton Ave. • . Cleveland, Ohio 

Kaipo kandidatas j Courity Commissioner vietą Demokratų 
pasinaudoju šia proga supažindinti jus su savo rękordu kaipo 
iš priemiesčio City of Maple Heights. 

Aš užlaikiau groserio ir mėsos 
bizni Maple Heights dalyje per pra
eitus oO metų, ir visu tuo laiku ak
tyviai dalyvavau veik visuose vi
suomenės ir politikos šio miesto 
darbuose. , Tarnavau vieną terminą 
miesto valdyboje, taipgi buvau na
riu šio miesto Charter Commission. 
1933 metais, aš buvau išrinktas Ma-
yoru, ir buvau perrinktas į tą vie
tą penkis kartus nuo to. 

Maple Heights buvo užversta di
dele našta nemokėtų išlaidų ir al
gų. ir turėjo po $600 nuo galvos 
skolų ir nuošimčių kuomet mes už-
ėmėm valdybą. Musų mokyklos tik 

Mayoro 

vyras, tėmydamas viską toje peludėje ir 
negalėdamas nieko įžiūrėti. ' 

— Na, o dabar? — užklausė vel mer
gina, pakėlus porą grystų nuo žemės. 

Erdvilo akyse pasirodė gana gilus ir 
platus gurbas. Priėjęs prie to gurbo jo 
dugne pamatė vyras pintines visokių pini
gų, pamatė katilukus/ visokio turto. Čia 
blizgėjo visokios sagtys, tresai ir kiti gal
vų parėdai, panašus į lankus, į vainikus 
auksinius, lankai auksiniai ant rankų dė
vėti, žiedai, dėvimos ant kaklų pynės, sto-
sos dabintos spilkos, sukabos.... 

Kada Erdvilas, pastovėjęs ties gur
bu, atitraukė nuo jo akis, Samadžiukė už
leido vėl gurbą grvstais ir atsiliepė: 

— Ir tu mane papirkti norėjai! 
— Neružyk! t—, nuolaidžiai atsiliepė 

vyras. — Laisvė kiekvienam taip brangi 
kad jis pirma išbando visus pragumus kad 

j ją atgauti, o jau paskui tiktai išsižada jos. 
į Taip darau ir aš. Gaila man kad aš šituo 
j budu negaliu atgauti laisvės, bet man dar 
Įsunkiau įsitikinus kad aš nieku negaliu 
padėti tau už visą gerą kurį tu man pa-

! darai. 
' — Aš neprašiau ir neprašau to. Aš 

I paduodama, ar atnešdama ką nors nese
kiau: už šitai man grašį, už šitai ašminį, 
o už šitai — visą kapą grašių. 

— Na tai priimk nuo manęs nors pa
dėką kaip priimtum nuo brolio. 

— A! Šitaip tai visai kitas dalykas. 
Tokį pelną aš galiu priimti, — atsiliepė, 
mergina, metus į Erdvilą akim. — Dabar, 
gal, pradedi suprasti. 

Erdvilui tuo tarpų pasirodė kad jis 
ne tiktai pradėjo bet jau ir baigė supras
ti. Jam dabar suprastinai pasirodė ir Sa
madžiukės meilinimaisi prie jo, ir jos nu
mesti jam keli reikšmingi žodžiai. Ir tas 
atstangus neleidimas jo namon. Dabar 
suprato jisai ir ženklingumą išgirstų žo
džių kuriais mainėsi išreto Kaplis su Ker
šiu: "Pripras", "nuobodumas savo pada-
darys", ir tt. 

— Dėkui tau, Samadžiukė, — atsilie
pė truputį padūmojęs, — padėkok ir sa
viškiams, jeigu , aš nespėsiu. 

— Delko gi nespėsi? 
* , i- Dėlto kad mes neužilgo persiskir-
sinfi. Gyvas aš čia neliksiu ilgam. Gana! 

Stalgi iki šiol Samadžiukė išgirdus ši
tuos žodžius išsykio kaip ir subliuško. Aš
triai žibančios jos akys užgero ir iš jų iš
sirito ašaros.:..- Nenorėdama kad jas 
pamatytų vaikinas, ji nusikreipė ir nuėjo 
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BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINIS ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 
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LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunhai 

Savininkės y- . J 

f N 
'Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis ^ 
Popieriuotojas Clevelande 

IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 
TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

JOHN J. l'Fh AUI3K. 

dalį laiko tegalėjo veikti, ir musų 
žmonės beveik neapsikentė gyventi 
tokiame nubiednintame priemiesty
je. Jie išrinko mane kaipo biznio 
žmogų įvesti biznišką miesto val
dymą, kuris pats savaime apsimo
kėtų. 

Mes panaikinome nereikalingus 
darbus ir išlaidas ir vienų metų b-ė 
g.vje beveik išmokėjom visas užsi
vilkusias algas ir sąskaitas. Dir
bom atsidavusiai pravesti įstatymą 
kad leistų mums pakeisti miesto 
užvilktų skolų 6'4. bondsus f bond-
sus su kuponais po Y7<, didėjančius 
kas keli metai kai miestas jau ga
lėjo mokėti užvilktas skolas. Nuo
šimtis per pusantro meto buvo kan-
eeliuotas pastatymui miesto ant ap
simokėjimo pagrindų. 

Prasta transportacija tapo page
rinta kuopet The Cleveland Rail
way atsisakė pratęsti gatvekarius 
iki gia, nuperkant miesto nuosavus 
busus. Tas pasirodė dideliai pasek
minga ir dabar miestas turi nuosa
vą susisiekimą $50,000 vertės, kuris 
per save apsimokėjo, pradėjus su 
$13,000 pradinio įmokėjimo, sukelto 
išleidžiant scrip prieš užsivilkusius 
taksus. 

Mes nuolat išlaikėme reguliari 
išmatų surinkimą. Musų ugniage
sių departmentas pagerintas įsigy
jant naujus aparatus. Mes nupir
kom 35 akrus žemės už nominale 
kaina ir įtaisėm viešą parką. Su-
mažinom musų skolas iki $287 nuo 
galvos. Prikvietėm naujas indus
trijas, ir-i»aVyT<o gatiti dvi Jack and 
FJeintz dirbtuves į musų miestą. 
Musų taksuojama vertybė padaugė
jo nuo $8,400,000 iki $12,092,000. 
Musu gwento in skaičius pašoko nuo 
5,000 iki 10,000. 

Bėgyje šių dešimties metų augi
mo ir gerėjimo aš asmeniškai turė
jau tvarkyti reikalus visose sritvse 
valdžios ir miesto patarnavimo. Fe
derals pagalba, šelpimas, keliu ir 
nuobėgų priežiūra, visokios valdiš
kos funkcijos ir darbai turėjo buti 
sumanyti ir pravesti mano paties 
pastangomis, kaino miesto valdyto
jo. nes nebuvo iš ko samdyti tech
niškus ekspertus ir specialistus 
darbu pravedimui. , 

Tapes County Commissioner aš 
pasižadu tęsti tokius nat darbus. 
Aš pasižadu vadovauti ir dirbti vi
sokiems anskrities reikalams. Aš 
nrnleisiu daugiau laiko Apskrities 
bizniui kad galėčiau asmeniškai ži
noti ir matyti visus finansinius šio 
apskritiem departmentų reikalus. 

Visu jusų prašau remti mane ir 
balsuoti už mane. Aš esu vienati
nis kandidatas i Apskrities Komisi-
jonieriaus vieta iš tautinių grupių, 
esu čekiškos kilmės ir pažystu tau
tiniu grupių reikalus gerai. 

L i e t u v i š k a .  

V  A I S T I  N  Ė  
Jonas Zvalskis, Savininkais 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduolęs nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. "Kreipkitės į savo vientau
čio vaist ine visokiais  reikalais .  

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

JONAS G. 
POINTER 

L i e-t u v i s 

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Jau pavasaris! 
VYRAMS REIKMENYS 

S K R Y B Ė L Ė S  
Vyrams ir Vaikinams 

Vėliausių Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
GRAŽUS LANGUOTf ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI * 3.45 ir 4.95 

KELNES Vyrama, Vaikinams 3.95 ir 4.95 
didelis pasirinkimas jvairiu medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui ir 1.50 
Pritaikyti prie jusų rubų., Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

DYKAJ GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYlfAI 
čia galit iškeisti savp Stamp Books. I\^%l 

THE KRAMER & REICH CO, 
7010 Superior Ave Atdara Vakar alt 

I 
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Pirkit W.jr Bonds ir vfl! D I R V A  

PER TVOR4 
PASIŽVALGIUS 

STALINAS Maskvoje šven
tė pirmą Gegužas. v 

Grigaitis— Chicagoje .šven
te tą pačią dieną. 

Kažin kodėl Grigaitis taip 
nuduoda nekenčiąs Stalino iir 
komunistų, juk ir tie ir tie t£ 
patį Marksą garbina..... 
"Todėl kad komunistai buvo 

gudresni ir pagriebė Rusiją 
valdyti, .o socialistams neteko. 

ČEKAS Masaryk sako: "Aš 
gerbiu Sovietų Sąjungą, bet 
mes jos nepamėgdžiosime", o 
beždžionės Lietuviai bolševikai 
sako: "mes bijome Stalino ir 
Sovietus mėgdžiosime". Pa
gal Jurgio ir kepurė. 

EN< !t 3840 

B E R T S  
GERAS LAIKRODĖLIU ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BERT REICHARD 
7415 WADE PARK AVE. 

Išimkit 

*7 

RALPH E. ELSEB 
FOR SHERIFF 

Demokratų Tikietu. 
Geresniam Teisių 

Vykdymui 
Mahoning County 

Reikalinga Vedus Pora 
Senyva pora prižiūrėti kambarių 

namą, duodam dykai gyventi kam
barius, su alga. Informacijų klau
skite kasdien prieš 2 vai. po pietų. 
Galit pamatyt namą 2037 E. 88 St. 

Reikalinga Tuojau 
Tuoj reikalingu senyva pora arba 

su maža šeima, prie ukes ir daržo 
darbo. Geras namas, elektra, van
duo iv maudynė. Klauskit tuoj 

Liberty 2400. 

Geriausi Linkėjimai mūsų 
Lietuviams Draugams 

THOMAS CRETNEY 
Pilnas Real Estate Patarnavimas 

Perkam — Parduodam — Nuomojam 
14511 Elm # GL. 3377 

Geriausi Linkėjimai 

OR* WILLIAM J. BANNERMAN 
OPTOMETRIST AS 

Akių Egzaminavimas ir Preskripcijos 
15226 Madison Ave. L. 326# 

FRANK Z. DECSO 
Factory Trained to Furnish Expert Repair & Parts 

A l l  M a k e s  o f . . . .  ,  -  •  
SEWING MACHINE! * 
WE BUY and SELL 

USED and REBUILT MACIJINĘS 
All Services antf Machines- Guaranteed 

2706 East 93rd Street SW 0388 

Linkėjimai * 

The PROVIDENT BUILDING & LOAN Ass'n 
8425 Broadway prie Harward Ave. DI. 2132 

Attolina Pinigus Taisymui, Pirkimui ir Refinansavimui Namų 
PRIIMA TAUPYMUI PINIGUS 

Seniausia Finansine Institucija Pietrytiniame Clevėlamle 
• IHUimiMIIIIHiailMaHHIiMlItlHllllIflIMIIIItlIHIlHIMIIItimillll 

J. MILLER FURS 
GEROS RŪŠIES KAILIAI 

Remodeliavimas ir taisymas 
Cold Storage 

1972 EAST 105th ST. 
Phone GA. 6158 

AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisvą Lietuvą. 

IŠRiNKIT 

JAMES T. CASSIDY 
COUNTY PROSECUTOR 

epubliean Primaries, Gegužės-May 9, 1944 
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SOMO AUrOtfT 
SPECM && 

Sohiotone Mo 
I N A ; ;  

Motoro Išvalymą* 
(iyrų Aliejaus pamainymuit 

5 kv. Motoro Aliejaus Pamaina 

Sis "ALL-OUT" patarnavimas taipgi apima motom aliejaus 
pamainui);) (5 kvortos garsaus SOHIO Motor Oil) ir visišką 
gyiy aliejaus pamainą apsaugojimui in žino ir gyru. Gaukit 
SCHIO'S *'ALL-0|!T" SPECIAL dabar ir važiuokit geriau 
veikianrin, gerta u apsaugota mašina! 

Išvalo "Žiemą" — Suteikia Naujos Gyvyfcės Jusų Kariu — Teikia Jums 10 Naudingų 
Jusy mašina pradeda važinėti trečią karo pavasarį. Kita 

'žiema racionuolo važinėjimo apkrovė pavojingas išmatas jo 
molin e,. atmiešė ir užkrėtė lubrikacijfj. 
HOMO'S "ALL-OUT" patarnavimas yra specialjai pritaiky
ta pagalba nuo tokios padėties—palaikymui ju^y karo ge
resniame važiavimo -»t«»vyje ilgiau! SOMOS nuostabus nau
jas motoro valymo produktas—SOMOTONE—greitai, tikrai 
ifivalo užkimšimus, liuesus suodžius ii^ kitus nęgevŲviy dary
tojus. Sugi^žina iicgą ir švelnų veikime—vieny paprastu, 
ne-mechanišku operavimu. ' 

Gaukit mų 10 Naudingumų 
1 GRAŽINA J1EG4! Duoda di

desnę jiegų ir naujo gyvumo Ujt-
rambėjusiam motorui. 

2 IŠVALO MOTORĄ! Motorąg j$ 
vidaus lengvai' išvalomas ip: il« 
tuštinamas. 

3 IhVALO JUODŽIUS! Diduma 
carbon suodžių paliuosuojami ir 
išvalomi laukan su senų aliejum 
tuoj pat belaukiant. 

4 IŠVALO NUOSĖDOS: Pagelta-
. ti išvalyti iš motoro kenksmin

gas nuosėdas kurios susirenka 
krankšafte per ištisa žiemą. 

5 VALVES IR ŽIEDAI IŠVALO
MI! Šis "ALL-OUT" SPECIAL 
pagerina žiedų veiksmą ir išva
lo lipšnias valves—taip kad bū
ru daugiau kompesijos. 

6 TAUPO GAS4! Daugelis karų 
of1" o-l i r> "p p.-r. t —r .. i 

savininkų sako patėmiję žymų 
padaugėjimą trdsolino mylių po 
"ALL-OUT" patarnavimo, 

7 6V\RUS ALIEJUS! Kada nuo-; 
sėdos prašalinamos aliejus buna 
švaresnis, ilgiau. 

8 GJEAU ĄPSAJJGA! Transmisijų* 
i ir differential atsikrato kenks

mingo nikvojjmo . . skystas žie
mos gyrų tepalas pakeičiamas 
šviežiu vasariniu SOI1IO Gear 
Lubricant. 

9 ILGIAU LAIKYS! Grąžinant 
sveikatą jųs brangiam motorui, 
transmisijai ir differential, šis 
SOHIO'S "ALL-OUT" Special 
prailgina jusų karo amžių. 

10 VASAROS APSAUGA! Moto
rą atnaujinus ir pavojų punktus 
apsaugojus, karštame ore važi
nėjimas lieka gerai apsaugotas. 

Cleans out "Winter" 

v«*eV. 

A.0 

;UR TIK MATOT SU IŠKABĄ 
^pasiūlymas geras tik 
apvibotam laikai) 

ljfvol- f « 
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SOHIO. 

TAM "ALL-OUT" Special yea pasekmė pla
čių ir K1"11"*! SOMO tyrinėjijny palaiky* 

fHui automobilių veikmėje. Pasirodęs pereiįf 
nietą, jis Ohio karų savininkams taip patiĮg) 

jis ir pavasarį vėl pasikartoja. Aųtg? 
nn>tivų ekspertai ir paprasti važinėto'ai lygi*4 
Hlgiria ir pripažysfa tą paarėjusi veikimą ko* 
kį suteikia SOHIO'S "ALL-OUT" Special. 

THE STANDARD OIL COMPANY (OHI&> 
Dirba Pergalei Visuose Frontuose , 

v. 

rr- u III" u . fi Į Pj 

DAR APIE OHIO 
SALES TAX 

'auiiMaiiiiiiiiiiM 

s 

•* tiy JAMES METZENBĄLM 
State Senator 

(Sis yra antras straipsnis serijo
je dviejų jo rašinių apie Ohio Sales 
Tax.) 

1940 metais iškilo kitas reikala
vimas numažinti Ohio Sales tax. 
Valstijos ineigos didėjo, pinigai lai
svai plaukė ir daugiau sales tax 
pinigų pylėsi j valstijos iždą negu 
eikėjo, nežiūrint aukščiausio biud

žeto Ohio istorijoje. 
Tačiau kai Legislatura suėjo po-

ėdžiui 1941 metais, Gov. John W. 
Iricker dėjo visas pastangas atme
sti sales tax mažinimą. Jis pradė-
io pranašauti kad valstijos iždas 
negaus gana ineigų, ir Legislatura 
nriėmė jo nuosprendį. Bet 1941 ir 
1942 metais sales tax atnešė dau
giau negu kada nors pirmiau — 
$118,000,000. 

Surinkimas šitos didelės sumos 
buvo priežastimi sudarymo pervir
šio iš $45,000,000 valstijos kasoje 
Gruodžio 31, 1942. Perviršis pasi
darė del to kad taksų ineigos padi
dėjo labiau negu valstija turėjo 
kur padėti pinigus, ypač kad nuo
lat kilo sales tax ineigos. 

Gerai suprantama kad toks per
viršio fondas susidarė del guber
natoriaus sugabumo nedaskaičiuoti 
sales tax ineigas. Jis vėl nedaskai-
čiavo jas savo biudžeto pareiškime 
Legislaturai 1943 metais. Rašant 
šiuos žodžius, tas perviršius vis au
ga. Vieno Clevelando srityje sumo
kėta po $217,000 kas savaite perei
ta metą. .šiądien tas perviršius yra 
daugiau $85,000,000. Iki galo me
tu Įis pasieks $125,Č00,000 iki galo 
šiu metų. 

Sales Tax atėmė virš $5Q0,000,-
C00 iš Ohio žmonių, bėgyje devynių 
metų ir devynių savaičių. 

1943^ metų pradžioje gubernato
rius parodė norą sumažinimo sales 
tax, rekomenduodamas kąd taksai 
butų nuimta nuo maisto valgomo 
restauranuose ir.kitiy^ Bet jo de
fine ranka, William S. Evatt, pa
reiškė Legislaturai kad nei centas 
iŠ sales tąx nebus numažintas. 

Bųj/o pridėta pataisymas prie 
sales tax biliaus kad butų panai
kinta taksai nuo parduodamų Ame
rikos vėliavų, biblijų, dirbtinų ko-
jų-rankų, ligoninius lazdų, vaistų, 
bet tas viskas atmesta ir palikta 
taksuoti po senovei. 

Tačiau kai pirkėjas moka s#Jes 
tax, ne visi tip pinigai patenką j 
valstijos kasą. 1943 metais 3 nuoš. 
nuskaitymas kfautuvninlįams sieke 
$2,150,000. 

Bet pirmiau negu krautuvninkas 
gauna savo stampus, yra dar kita 
didelė grupė "agentų" kurie gauna 
1 nuošį už pąrdavimą stapipų krau-

tuvninkams. Vienas toks ii tų 19 
"agentų" Cuyahoga apslę. <C!*ve-
lande) gavo $49,982.?9. Kitose ap
skrityse irgi panašiai. 

Ohio sales tax sutvarkymas kad 
turėtų atsieiti tik £ centai nuo do-
iario, bet perkant už kiekvieną 10 
centų vis reikia mokėti le. Taigi 
sales yra ne 3 nuošimčiai, bet tie
siog 10 nuoš. Gale mėnesio krau-
tuvninkui lengva atsiskaityti su 
valstija už tiesiojį 3 nuoš. skaičiuo
jant vi'sp' įųčhešio pardavimus, nes 
kaip valstija į/ili žinoti ką jis par
davė gaudamas iki 10 nuošimčių? 
gkjrtumąs tų tąksų ijpotjig pg§ilie-
k» kraųtuvninkui ir iper metą su-
sidąro geras uždarbis. 

Taigi kiekvicB*s tyri reikalo 
prie sales tąksų rinkimo gerai pa
sinaudoja. 

Tuo budu sale* tax patapo dide
lis politiškas raketas ir reikalinga 
j] greičiau prašalinti. 

INDUSTRIAL PLATING CO. 
Lead Coating — Pickling 

Omimiunj Plating & Electro Galvanizing 

HARD 'CHROME PLATING 
4515 Czar Avenue DI. 3026 

REIKALAUJAM DARBININKŲ 
LATHE DARBININKŲ — 

flĄRJO OBl|.I.-I'Kt:SS OPERATORIŲ 
HORIZONTAL BORWG-MILL OPERATORIŲ 

THE PHOENIX MACHINE CO. 
9711 Church Ave. CtevelamJ CHerry 1046 

VISOKIA APDRAUDA 
;; Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mu^ • • 
;; tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- ;; 
«• kios Apdrau4os (Insurance) visai dykai. Todėl pirma •; 
!! UŠ$U ugniagesius (fare-monu^). 
4 jr Apdraudos Agentūrą. 

P .  P. M U L I O L I S  
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real 

6606 Superipr Ave. Cleveland HEnėermn $729 

MES U^PPAH H| l#kfcĮciĄM 

The May Company 
FASHION BASEMENT 
TVIRTI VAIKUČIAMS ŽAISTI! PER JUOS PEREINA SAULE! 
MAŽIESIEMS ŽAIDIMUI APVALKALAI KURIŲ JIE NORP.S! 

Ėema Kaina Taktai po . 
Paštu ir 
Telefonu 
išpildomi 
Šaukit 

CHcrry 3000 

1.19 

:jš 

Style B Styfe e M  ^  W . A  

The Crawlalls: 
STILIUS A. Margų 
spalvų bryžiuoti ,mė
lyna arba ruda spalva 
viršijanti. Mieros ma
žos, vidutinis arba di
desnės. 

The Overalls: 
STILIUS B. Vienodų 
spalvų mėlynų su ki
šenių priešakyj. Mie
los 2-8. • 

STILIUS C. Šviesiai 
mėlyni su plonais bal
tais bryžiais. Prieša
kyje kišenius. Mieros 
3-6. 

The May Co. paseinent 

Jums Jie Patiks! 

Potogųs ir Gražiai Išrodo! 

The "Umisie-Pivey" 
— pQpuliarilki Žaislui Avalai! 

9.95 
«• 

Pavasari* ir ^frarijitpuuti! 

''L^nibsie-Div-ey"—vj#nį 11 pop^lia 
riaušių žaislui avalų! Gaųuamj baltos, juodos, 
raudonos, m«"lynrs arba rudos spalvų — dirbtui^s 

virau:> ir tvirti sinfarthfoi ii#įwW 4 iki 
Vidutinių pločių. r._. 

'Ilie MaV t^b. Basement 
*V ' -t;' *•. 
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Ohio Lietuviai, Eikit Balsuoti Antradienį, Gegužes-May 9 d. 
* ' * * '• •' *;•••< • W - • 

NOMINUOKIT DEMOKRATŲ SĄRAŠU KANDIDATĄ 

FRANK J. LAUSCHE 
FOR GOVERNOR of OHIO 

F OHIO PRIMARY BALSAVIMAI GEGUŽĖS-MAY 9 
Mes rekomenduojame jums balsuoti už FRANK J. LAUSCHE todėl kad ji pa

žystame gerai. Jums patariame dalyvauti šių metų nominacijų ir rinkimų balsa
vimuose kad nepraleistumet progos išrinkti gerą Gubernatorių. Ateis karo pabai
ga, laikai pakitęs, reikalinga bus jums kad kas suprastų ateivių darbo žmonių rei
kalus. Patys dalyvaukit balsavimuose ir raginkit kitus neatsilikti. 

* 

FRANK .!. LAUSCHE 

HON. FRANK J. LAUSCHE, Clevelando miesto 
Mayoras, išrinktas pirmam ir antram terminui didžiau
siu istorijoje skaičium balsų, užsitarnauja nominacijų 
i Gubernatorius. Jis bus toks geras ir atsakantis Gu
bernatorius, kai}) yra Clevelando mayoras. Jis kaipo 
gabus valdytojas pragarsėjo visoje šalyje. 

Mayoras Frank J. Lausche yra ateivių suims, pa
siekęs tokios aukštos vietos. Jis yra draugingas tauti
nėms grupėms ir Lietuviams, ir jis pažysta tautinių 
grupių reikalus. Jis bus draugingas ir visos Ohio Lie
tuviams, kai bus išrinktas Gubernatorium. 

Nominacijų balsavimai bus antradtenf, GegužČs-
May 9 d. Ta dieną eikit nominuoti ir naudokit DEMO
KRATŲ sąrašą, nominavimui tinkamo žmogaus. 

UŽ KĄ BALSUOTI 
GEGUŽĖS 9 

Antradienį, Gegužes 9, bus 
Ohio Primary balsavimai no
minavimui kandidatų, kurie 
rudeni bus išrenkami. 

šiame Dirvos numeryje tel
pa Cuyahoga County Cosmopo
litan Democratic league reko
menduojami kandidatai. Tai 
yra tautinių grupių organizaci
ja, kurioje dalyvauja ir Lietu
viai. Dirva užgiria tuos pa
čius kandidatus ir pataria iš
sikirpus tą sąramą nusinešti į 
balsavimo vietą, kas paleng
vins jums balsavimą atlikti. 

Gaukit Demokratų kandida
tų sąrašą. 

BONŲ PIRKĖJAI 

Dar visa eilė bonŲ pirkėjų, 
kurie nebuvo pažymėti pereita
me numeryje: 
A. B. Barto 
Jonas Verbela 
Amie R. Anderson 
Ona Baltrukonienė 
Vincent Chesna 
J. Urbšaitis 
Juozas Bindokas 
Adomas Noreika 
Jonas Apanaitis 
Juozas Klimavičius 
Pius Yesaitis 
Kazimieras šutris 
Jonas Sajevičius 
Vaclovas Gecevieius 
Justinas Miščikas 
Frances A. Polter 
Elmer N. Schneider 
Helen J. Schneider 
Alvina A. Baltrukoni; 
Juozas Zelonis 
Peter Novaihis 
Kostantas Kasulonis 
A. D. Zitson 
Anna Blaskevica 
Juozas Va lenta 
Joseph Karpawicz 
Mrs. Marcella Kadis 
Joseph Dunbar 
John C. Revelt 
Mrs. P. Kundrotą, 
John G. Polter 
Charles Stonis 
Anthony Bort 

$2000.00 
,000.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
'500.00 
200.00 
200.00 
200.00 
150.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
50.00 
25.00 
50.00 
25.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
50.00 
50.00 
25.00 

Dalis šių bonų parduota per 
Lietuvių banką, dalis per Dir
vos ofisą, kiti per pasidarba
vimą bonų pardavėjų: Marė 
Mišeikienė ir Juozas Urbšaitis 
aplankė nekuriuos ir pardavė 
jiems bonus. Ona Baltrukonie-
nė taip pat pasidarbavo par
duodama bonus savo apielin-
keje. 

KAMBARIS VYRUI 
Geras kambaris vienam vyrui, Lie
tuvių šeimoje; yra ir garažas jeigu 
| reikia. Kreipkitės (17) 

6028 SUPERIOR AVE. 

LANKĖSI CHICAGOJE 

Dr. S. T. Tamošaitis, LVS 
Centro pirmininkas, sekmadie
nį buvo išvykęs į Chicagą da
lyvauti ten Jaunosios Lietuvos 
surengtame karo bonų ir peti
cijų vajuje. Prakalbos ir pro
gramas atsibuvo Kun. A. Lin-
kaus šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Dr. Tamošaitis taipgi 
kalbėjo iš Margučio radio sto
ties. * 

Poni Hypatija žiurienė, bu
vus išvažiavus i Baltimorę kal
bėti LVS skyriaus surengtame 
masiniame susirinkime, Balan
džio 2?> d., po to praleido sa
vaite laiko Washingtone, pasi
viešėdama pas savo dukterį, 
Hypatija Yčai te. Gryžo j Cle-
velandą Balandžio 30. 

Leonardas Michaels su savd 
žmona, Mirga Motuzaite, fcuvo 
atvažiavę iš Detroito pamatyti 
operą "La Traviata". Ta pro
ga apsilankė Dirvos redakcijo
je ir apžiurėjo Clevelando Lie
tuvių Kultūrinį Darželį. Jiedu 
yra jaunosios kartos darbuo
tojai Detroite. 

Karys Jonas Jurgelis buvo 
parvykęs keletui dienų pavie
šėti pas savo žmoną ir tėvus. 
Jis iki všiol buvo Floridoje, da
bar nuskirtas j kitą stovyklą. 

(Poni Wallis - Valatkevičienė 
išvažiavo Į Seattle, Wash., ap
lankyti savo sunų, Albertą, 
kuris ten randasi karo ligoni
nėje. nuo kojos sužeidimo. Jis 
jau ilgokas laikas serga ir nei
na geryn, todėl motina sumanė 
važiuoti pasimatyti su juo. . 

Parduodam Namus 
Mes turim cash pirkėjus jūsų 
namui, ir j#i parduosit dabar 
gausit tris kartus daugiau iš 
musu negu karui pasibaigus. 

Euclid~84th Realty 
GArf. 0970 (24) CEdar 1691 

Namų Savininkų 
Demesiui 

VIEŠAS SUSIRINKIMAS 
Nuomų-rendų kontroliavimo 

terminas baigiasi su Liepos 1 
diena šių metų. Tuo reikalu 
dabar Washingtone eina gin
čai, kalbama apie to įstatymo 
atnaujinimą ar pakeitimą. 

Taigi yra šaukiama visi na
mų savininkai susirinkti Lie
tuvių salėn trečiadienio vaka
re, Gegužės 10, nuo 8 valandos 
vakare, šiame susirinkime bus 
nurodyta kas yra reikalinga 
daryti jeigu tas įstatymas ne
bus atmestas. Reikalinga kad 
jis butų nors pakeistas, nes 
sulvg dabartinio nuomų kon-
traktavimo įstatymo namų sa
vininkai yra skriaudžiami, už
gauti medžiaginiai, taip pat ir 
moraliniai, dėlto kad sukelia 
tarp namų savininkų ir nuo
motojų nesusipratimus. 

Taigi, visi namų savininkai 
turi teisę kelti balsą savo Se
natoriams ir Kongresmanams 
dabar kuomet šiuo reikalu ei
na svarstymai Washingtone. 

Tavo kaipo namų savininko 
reikalas yra apie tai rūpintis. 
Susirinkime jokiu iškaščiu ne
bus, tik atsilankykit. šiuomi 
reikalu daug veikia National, 
State, Cleveland Real Estate 
Tarybos, Apartmentų savinin
ku organizacijos, ir Lietuvių 
Namu Savininku Sąjunga. 

Lietuviu Namų Savininkų 
Sąjungos Komitetas. 

Pastate A. Litvinui 
Paminklą 

Pereito penktadienio rytą, 
Balandžio 28, P. š. N. P. baž
nyčioje atsibuvo gedulos' mi
šios už a. a. Antaną Litviną, 
dalyvaujant gražiam buriui jo 
draugų ir giminių. Po to, at
sibuvo Kalvarijos kapinėse pa
šventinimas paminklo ant jo 
kapo. Pamaldas bažnyčioje ir 
paminklo šventinimo apeigas 
atliko klebonas Kun. J. Ange
laitis. 

Pamaldas užpirko ir pamin
klą pastatė savo rupesčiu ve
lionio giminiečiai Juozas ir 
Ona Ramanauskai. Jie šia pro
ga dėkoja visiems kurie daly
vavo pamaldose ir prie pamin
klo pašventinimo, taipgi Kun. 
J. Angelaičiui už jo visą trusą 
padėtą tą dieną. Rep. 

GANSON RENGIA IMTYNES 
Lietuvis imtikas ir imtynių 

žinovas Jack Ganson pradėjo 
rengti Clevelande imtynes. Pir
mutinės jo imtynės rengiamos 
miesto auditorijoje, Gegužės 
22 dieną. Dalyvaus eilė gar
sių imtikų iš plačios Amerikos. 

Lithuanian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

THE LITHUANIAN Chamber qf 
Commerce of Illinois (Chicago) 
protested to the Chicago Sun for 
its tendoneious reports that Lithu
anians are willing to accept Soviet 
"autonomy". 

i t t 
SERGEANT Henry Laban, of 

Kenosha, Wis., who participated in 
the Tokyo raid and was forced 
down with others in Russia, has 
escaped Soviet internment and 
reached England. A 

t i t  
THE LITHUANIAN American 

Legion Darlus-C.irenas Post 271, of 
Chicago, gave .$1000 to the rccent 
Red Cross drive. The Post has 385 
members, has purchased $30,000 
in War Bonds; the Post's assets 
are $130,000. 

" ' 
THE ANNALS of the American 

Academy of Political and Social 
Science (March, 1944) is devoted 
to "the conflicting national aspira
tions in Central and Eastern Eu
rope", which constitute a "challange 
to peacemakers". The Lithuanian 
Minister to the United States, Mr. 
P. Zadeikis, contributes "An Aspect 
of the Lithuanian Record rtf liftle-
pendence". 

/## 

THE ' LITHUANIANS of Man
chester, N. H., have purchased thus 
far $fi2,27.r> worth * in War Bonds. 
Thirty Lithuanians of that town 
are in Uncle Sam's armed forces. 

FOR THE FIRST time in the 
history of New Britain, Conn., a 

Viptory Garden 
Savaitės 

Mayoras Frank J. Lausche 
išleido proklamaciją raginan
čią Clevelando ir apielinkes 
gyventojus daryti kur tik ga
lima daržus ir auginti daržo
ves. Pereitą metą Cuyahoga 
apskrityje buvo Įrengta 110,-
000 daržų, kurie daug prisidė
jo prie išauginimo maisto. 

• MIESTO TARYBA priėmė 
tarimą kad visi leidėjai kokios 
nors kurstančios literatūros ir 
klasinės kovos raštų turi padė
ti savo parašą, kad butų žino
ma kas tok} dalyką išleido ir 
platina. 

Tas paliečia komunistus ir 
kitus kurie leidžia vienus prieš 
kitus kurstančius raštus. 

Misijos P. Š. N. P. 
Parapijoje 

Pradedant Gegužės 7 d., su 
mišiomis 10 valandą, P. Š. N. 
P. bažnyčioje, 18022 Neff rcL, 
atsibus misijos Lietuvių kalbo
je, baigsis Gegužės 14 d. 

Nuo Gegužės 14 iki 21, mi
sijos bus vedamos Angliškoje 
kalboj. Misijas vadovaus Tė
vas J. Kidikas, Jėzuitas. 

Prašomi lankytis paminėto
mis lienomis į misijas. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais. Šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur. Čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau i Lietuvių salę. 

Lithuanian was elected- City Alder
man. He is Adam Kwider (Kve
daras). We hope he won't be the 

/// 
THROUGH the kind offices of 

Senator James J. Davis of Penn
sylvania a resolution demanding 
the restoration of Lithuania's In
dependence, adopted by Pittsburgh 
Lithuanians, has been printed in 
the Congresional Record of Feb
ruary 21. A similar resolution has 
been printed in the Congressional 
Record, March 3, through the kind 
attention of Senator Danaher of 
Connecticut. 

99/ 
THE recent Lithuanian Bulletin 

published by the Lithuanian Na
tional Council contains "German 
Pretensions to Lithuania Minor", 
by Rev. Thomas G. Chase, and 
"World Security Through Ameri
can Leadership", by John Porpats. 

; There is also quoted "Finland and 
• the Baltic States" from "Studies 
'mi Eastern Europe 1919-1939", pub
lished by the Quakers Friends Post 
War Service Committee of London. 

m 
MAJOR-GENERAL PULLER, in 

• the Newsweek, says that "though 
it is impossible to win a war by 
continuous retirement, should space 
permit, it is possible to arrive at 
a situation which will enable the 
retiring side to assume a victorious 
offensive or to persuade its adver
sary to come to terms". It is hard 
to believe that the Germans (like 
the Russians after Stalingrad) can 
mount another offensive into the 

Leonard F. Fuerst vėl 
Kandidatuoja į 
Cler|c of Courts 

Leonard F. Fuerst, pasekmingai 
tarnavo Clerk of Courts pareigose 
ir dabar vėl kandidatuoja išrinki
mui tai vietai. Jis yra gimęs Cle
velande ir per eilę metų .darbavosi 
Clevelando viešame gyvenime. Jis 
ir dabar daug darbo padeda koope
ruodamas įvairiuose Clevelando Na-
mų Fronto darbuose. 

Nežiūrint jo gausaus veikimo vi
suose su karu surištuose reikaluo
se, jis turėjo laiko tinkamai atlikti 
Clerk oi Courts ofiso pareigas. 

Per keturių meti) laikotarpi nuo 
1940 iki 1914, Leonard F. Fuerst 
išlaikė savo Įstaigą taip kad ji pa
ti užsimokėjo, ir dar iš jos pelnų 
uerdavė i apskrities kasą $111,375, 
kaipo pervirsj. 

.Jo administracija atkreipė Į save 
visos valstijos domesį. Jis jvedė 
moderniškus, atsakančius metodus 
savo ofise ir nuolat juos geriha, su 
nauda taksų mokėtojams. 

Hal's Radio & Electrical 
Appliance 

GARANTUOTA GREITAS" RADIO 
PATARNAVIMAS 

Taipgi Elektriški padargai ir 
Skalbiamos Mašjno.s. 

6921 JWPERJOH^VR^ (28) 

AR ŽINAI kad {vyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra
šu Peck's Hall, 144C E. 82nd Street, 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia šv. 
RaSto tyrinėtoja. (Skelbimas) 

Russian spaces, but they may beat 
off the first attempt to establish 
a second front, and then a situation 
will arise where Russia will begin 
to ponder, whether to further her 
exhaustion by carrying on single 
handed until a new second front is 
mounted, or come to terms with 
Germany. In furthering this poli
tical game, Fuller says, Germans 
will "be prepared to fall back to 
Riga or even Memel (Klaipėda), 
should the impending invasion of 
the west end in a fiasco". 

* /## 

A LATVIAN student, Daniel Fet-
ler, gave a lecture "Soviet Russia's 
Irish Problem and the Place of the 
Baltię States in Eastern Europe 
at the Chicago University's Inter
national House, April 23. 

COL. K. V. "GRINIUS gave an 
interview to the columnist of the 
Miami Daily News, Mr. Leslie B. 
Bain, over station WIOD, in which 
the Soviet occupation of Lithuania, 
the "elections" of 1940, and p res 
ent Lithuanian attitude were ex
plained to the American public. 

/// 
MAYOR Wallin of Waukegan, 

I!!., appointed a Lithuanian, Joseph 

Mntulėnns, as overseer of public 
play grounds during the gummtr 
months. 
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Greetings* 

THE METAL EQUIPMENT CO. 
General Sheet Metal Work * 

DUST COLLECTING VENTILATING- SYSTRMS 
GEAR GUARDS 

2032 W. 10r,ti Street WO. S&W 

ATLYGINKIT/ 
V% Teisingą, Drąsįįį 

Tarnavimą Visuomenei 

"vįšRINKIT Vth 
JOSEPH M. 

S H E  R  I F  F  

Antfadienį* fiegužfS-Majr 9 

REIKALINGA DARBININKŲ 
Reikia skubiai darbininkų 
BUSHELMANŲ Ir 

PRRSSERIIJ 
Lietuviška jstaiga 

FORMAL CLEANERS 
1194 E. 79th Street 

Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia tfeujausios 
% 

Moterims Grožio Patarnavimo įstaiga 

ALVINA'S BEAUTY SFCOPPE 
8104 Superior Ave. CEdar 2494 

Alvina Pauliene, Savininke 

Duodam vėliausios mados Permanents ir kitokj grožio 
patarnavimą. Susitarimui atminkit musų telefoną. " 

THE COSMOPOLITAN DEMCRATIC 
LEAGUE JPF CŲ YAHPGA ČOŲNTY 

UžGlRl A- SEKANČIUS KANDIDATUS: "/ 
FRANK J. LAUSCim; 

ek: 
GOVERNOR ~ . 
LIEUT. GOVERNOR REED M. WINEGARDNE 
SECRETARY" OF STATE A. LEE FAIB -
AUDITOR OF STATE JOSEPH T. FERGUSON 
TREASURER OF STATE . THOMAS MULCAHf 
ATTORNEY GENERAL CHARLES S. LEASURE 
U. S. SENATOR WILLIAM G. PICKREL 
U. S. Congressman at Large * Courtney D. Ward:  

Congressman 2Cth District * \ Michael A. Feighani 
Congressman 21st District < Kobert Grosser. 
Congressman 22nd District , . .Don 0. Cameron 
Chief Justice of Ohio Supreme Court . : * 

Carl vV^Weygandt 

Cuyahoga County Commissioner John J. Pekarek 
Clerk of Courte . Leonard F. Fuerst 
County Engineer John O. McWilliams 
<-ounty Recorder , Donald F. Lybarger 
County Treasurer John J. Boyle 
County Sheriff Joseph M. Sweeney 
County Prosecutor Frank T. Cullitan 
County Coroner Dr. Samuel Gerhcr 

STATE SENATORS Iš OTYAHOGA COU!#Y 
William M. Boyd Margaret Mahoney Emil Bartunek 
Leon A. Kujawski William Zoul Ralph Lanząpfe 

STATE REPRESENTATIVES IS CUYAHOGA COUNTY ~ 
Lody Huml Edwfn F. Sawicki FrFank Svogoda 
Stephen A. Zona (> John A. Babka Frank J. Pokorny 
Joseph W. Kovach' Anthony J. Tqmse John Day 
Frank LoSschiavo Haary E. Lubeshkoff John J. Day 
Phillip C. B&mtgate Frank* S. Merman Mary Soni 

Rosalie Lucuoco ^ . Michael P. O'Brien f-t 
Edwin,C. Reminger William J. Sulzman 

AUGUST A. BESSENYEY, President, • JOHN 1 BILlN&ft. See'y 
MICHAEL J. GESSICK, Treasurer. • ... p - .  . v '  

• -V • * 

EINANT BALSUOTI GBGUžčS 9, NEŠKIS ŠIĄ IŠKARPĄ 
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