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AMERIKOS Lenkai smar
kiai susijaudino Kun. St. Or-
lemanskio kelione pas Staliną. 
Tam. tikra Lenkų delegacija, i 
kuri sakosi atstovauja šešis i 
milijonus Amerikos Lenkų, nu- j 
vyko j Washingtona, kur at-j 
silankė pas Valstybės Sekreto
rių Hull ir daugeli Kongreso 
atstovų, reikalaudama .paaiški
nimų ir prikaišiodama Ameri-

Jteii sutikimą leisti Rusams su-
komunistinti Rytų Europą. 

Šio smarkaus Lenkų politi
nio žygio proga, Amerikos Lie
tuvis pasiklausia kas milijono 
Lietuvių vardu vyktų Washin-
gtonan, jei reikalas kiltų? Nė
ra abejojimo, vyktų New Yor-
ko seimo išrinktas Vykdomas 
Komitetas ir Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovai. 
kitų praktikos klausimas: da
ryti tas žygis paskirai, ar ben
dru, visų Amerikos Lietuvių, 
frontu ir vardu? štai kodėl 
taip svarbu gyveniman įvyk
dyti New Yorko seimo priim
ta vieningos veiklos rezoliuci
ja! To vieningumo reikalau
ja ir gyvenimas ir mtisų są
moninga visuomenė.' 

LENKŲ-RUSŲ ginče Lietu
vai svarbus Vilniaus likimas. 
?*ei rubežius nustatomas Kur-
fcono linija, Vilnius lieka So-
\Hetijoje (Tarybų Lietuvoje). 
New York Times koresponden
tas Londone mano (nors ne vi
sai tvirtai) kad Vilnius ir Lvo
vas gal} pasilikti Lenkams, jei 
$|į premjeras Mikolajczyk su
darytų Maskvai priimtinesnę 
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VOKIEČIAI IŠMUŠ
TI Iš CASSINO 

Gegužės 12 d., Alijantų 
pajiegos staiga pradėjo Ita
lijoje ofensyvą, užpuldami 
Gustavo ir Hitlerio linijas, 
jas pralaužė ir pradėjo žy
giuoti šiaurėn, su tikslu už-

Tada | imti Romą. 
Per savaitę laiko daryta 

progresas visu 'frontu, ir 
Gegužės 17 jau išstūmė Vo
kiečius vėl iš Cassino. Pir-

TAI BEREIKŠMIS KLASTAVfMAS -
VILNIUS JUK GRĄŽINTAS LIETU

VAI 1939 METAIS w 

ADV. W. F/tAUKAITIS IŠRINKTAS 
SLA PREZIDENTU 

Maskvoje gaminama vie
na klasta po kitai. Tik ką 
užbaigta su Lenku Kunigu 
Orlemanskiu, iš Amerikos, 
kuris nieko neatstovauja ir 
tą žinodamas Stalinas vie
nok darė " 
Lenkų tautos 'išgelbėjimui' 

miau Cassino buvo paimtas, bet ir Katalikų Bažnyčios 
.... X7_i.i-r.v-.- • 'naudai'.. 

Pačiame Washingtone "iš
ėjo aikštėn kad Stalinas tą 
kunigą panaudojo sumaišy
mui Lenkų, del to kad Len-

Britų, Prancūzų ir Lenkųvyriausybė Londone jie-
kuvinnmpnps Paimto H«jno* ško atsteigimo nepriklau-

somos Lenkijos. 

liepia kitni felstytifef suda
ryti vyriausyj>g iš jai pa
tinkamų žmcfijų, kad tada 
galėtų užmegsti diploma
tinius santikiusi 

Taip elgėsi it pati Mas-
sutartis" ne tik j kva seniau: ji įturejo drau-

santikius 

tačiau Vokiečiai atgriebė ji 
ir nuo Sausio mėnesio Ali-
jantai nieko rimto visame 
tame fronne nedarė. 

Italijoje veikia Amerikos, 

kariuomenės. Paimta daug 
kaimu ir miesteliu ir daug 
nazių pateko nelaisvėn. 

Cassino yra tik 85 mylios 
nuo Romos ir tame išgriau
tame mieste naziai laikėsi 
iki šiolei. 

INVAZIJA V o k i e tijos 
ruošiama toliau ir toliau. 
Sako, Gen. Eisenhawer tu-

valdžią, pavyzdžiui, tokią ku-iri gatavų ,50 divizijų,Į 
rfoje nebūtų/1 generolo ' Sosn 
kowskio ir ministro Kot. 

Vilniaus klausimu, Lietuviai 
turi du stipriu draugu: Chur
chill viešai pareiškė, Anglai 
niekados Vilniaus Lenkišku ne
pripažino, nepripažino nei Mas
kva. Lietuviai nenorėtų kad 
Vilnius Lenkams tektų, bet jie 
nenori nei padėties kur "Vil
nius musų, Lietuva Rusų". 

80,000 parašiutistų ' kurie 
pilnai paruošti nusileisti u* 
priešų linijų. ' 

Del blogo oro, pasiliovė 
oro atakai Vokietijos, po 
mėnesio laiko nepertrau
kiamų bombardavimų. 

Visi Anglijoje esanti U. 
S. kareiviai ir jų viršinin
kai tapo galutinai patikrin
ti, kiekvienas turėjo paro
dyti savo kredencialus, kad 

SKELBIAMA Amerikos Lie-į Amerikos uniformose ne-
tlivių Tarybos pasiryžimas ati
daryti New Yorke Informaci-
jo Biurą, kuriam busią duoda
ma $25,000 per metą išlai

doms. Biuro vedėjais skiria
ma Adv. K. Jurgėla, Prof. K. 
Pakštas ir Pulk. Grinius, rei
škia, vienas Amerikos pilietis, 
du Lietuvos. x 

Lietuvių Informacijos Cen
tras tapo reikalingas 1940 me
tais, kada Rusija pasigrobė 
Lietuvą ir pradėjo pasaulyje 
propagandą prieš Lietuvių tau
tos teisę laisva gyventi. Spra
gą pradėjo užkišti, (metus pa
vėlavus) Lietuvos Atstovybės 
leidžiamas mimeogr a f u o t a s 
Angliškas biuletinis, Current 
News on Lithuanian Situation. 

Visuomenei nežinoma prie
žastys* del kurių šis leidinys 
nebuvo tobulinamas, !bet jame 
paskleista daug geros medžia
gos. Jis eina kas mėnuo nuo 
Birželio 1941 metų. 0 

Tų, pačių, metų pradžioje bu
vo pradėta leisti Lithuanian 
Information Service, kurio re
daktorius buvo Adv. K. Jurgė
la, direktorius J. B. Laučka. 
Gaila, du numeriu (Sausio ir 
Vasario, 1941) išleidus, šis pa
vyzdingai pradėtas leidinys ta
po sustabdytas. Turbut l#šų 
pristigo. 

Du metu palaukus, Lietuvių 
Tautine Taryba pradėjo leisti 
Lithuanian Bulletin (Bal. 15, 
1943), kurio penkis numerius 
suredagavo Prof. Pakštas, o 
nuo Rugp. 1943, redaguoja L. 
T. Tarybos pirmininkas Pulk. 
Grinius. 

butų svetimų priešų. 
Vokiečiai tiki Alijantai 

savo svarbiausį puolimą 
gali pradėti per Normandi
ją, bet taip pat gali daryti 
lutus įsiveržimus nuo Nor
vegijos iki Ispanijos. 

RUSŲ fronte, Vokiečiai 
pradėjo veikimą bombar
duodami Rusų eiles Esto-
nijos fronte, kas rodo bol
ševikai ruošiasi naujam žy
giui šiaurės fronte. Mena
ma jog Rusai rengiasi le
miamam mušįui Lenkijoje. 

PACIFIKE atsibuna vi
sokio pobūdžio susirėmimų 
su Japonais. Amerikos jie-
gos jau gerai prasilaužiu-
sios į 1500 mylių pietų Pa-
cifiko Japonų ^ apsigynimų 
ribas. 

Paskandinta Japonų ka
ro laivas ir 13 kitų laivu. 

Del Amerikos Lietuvių Ta
rybos Informacijų Centro (nė
ra žinoma ar jis leis kokį lei- f 
dinį) tegalima pasakyti kad 
jam geriausia vieta butų Wa
sh ingtonas, kur arti Kongre
sas ir kitų kraštų diplomatai 
(pirmojo Karo metu Lietuvių 
Informacijos Biuras ten ir bu
vo). y,v 

Antra; tas Centras kaip A. 
L. T. kūdikis, savo vadais tu
rėtų turėti išimtinai Amerikos 
piliečius. Lietuvos piliečiai te
gul kooperuoja su Lietuvos 
Atstovybe* ir lai energingiau 

dirba. 

Vos tik išstūmė tą kuni
gą iš Maskvos, Stalinas ap
sivertė ant kito šono ir jau 
kalba apie kitus dalykus: 
jeigu Lenkai sutiktų paša
linti Wl. Raciewicziu iš 
Lenkų vyriausybės in exile 
Londone prezidento parei
gų tai Stalinas "padovano
tų."-'Lenkams VW Uk
rainiečių rnfėslą""Lvbvą,; ką 
iki šiol Lenkai skaito są-/ 
varis (sulyg užgrobimų po 
pereito karo). 

Vilnius ir Lvovas randa
si į rytus nuo Curzono Li
nijos, kurią Sovietai skai
to savo nauja vakarų sie
na. Bet jeigu Lenkai pa
šalintų Raciewicziu tai do
vanų gautų Vilnių ir Lvo
vą. 

Kokiu budu gali Lenkai 
pašalinti Londone esanti 
savo vyriausybės ištrėmi
me prezidentą? Kurie Len
kai tai turėtų padaryti? 

Aišku, tie kurie sutiks 
prijungti Lenkiją prie Ru
sijos ir įsteigs sovietišką 
vyriausybę. Kiti visi Len
kai atsisako ant Stalino 
kurpalio vyriausybę;, temp
ti. 

Prie to, dorų valstybių 
vadų santikių tvarkoje nie
kad svetima valstybė nepa-

Temija Orą 

gmgus santiKius ir visas 
reikalinga sutartis ir su 
Lietuva, ir su Lenkija ir su 
kitomis valstybėmis ir ne
sirūpino joms pasakyti kad! 
jos turi sudaryti vyriausy
bes iš Maskvai patinkamų 
žmonių jei nori turėti ge
rus santikius su Rusija. 

Prie to, Vilnių pati Mas
kva pripažino Lietuvai ir į 
192C metų sutartimi ir vė
liau 1939 metais, kada už
ėmė Lenkijos rytinę pusę, 
vėl atėmė Vilnių iš Lenkų 
ir atidavė Lietuvai. Ir ta
da nesakė Lietuvai kad su
darytų Maskvai patinkamą 
vyriausybę jeigu nori Vil
nių atgauti. *f 

Dabar, ka&t Stalinui pa
sitaikė proįa ruošti Euro 
poje komunizmui dirvą, įa-
da sąlygos leidžia jam me-
klevoti ir savo užkariavi
mų siekti, jis be jokios gė
dos, senovišku barbarišku 
budu maišo tautas ir val
stybes ir diktuoja joms ko
kius žmones turi skirti į 
vyriausybę — ir jie visi tu
ri buti Maskvai ištikimi iš
davikai. 

Gaila, todėl, kad Ameri
koje, ne tik spaudoje ir tū
luose veikėjuose, bet net 
pačios valdžios galvose su
randa sau pritarėjų.... 

Aukšti Amerikos žmoni
jos laisvės principai šio ka
ro laimėjimui užleido vieta 
vieno Rytų barbaro užka
riavimų tikslams. 

ŽUVO JAU 17 KO
RESPONDENTŲ 

Italijoje, karo fronte žu
vo Amerikos laikraščių ko
respondentas Fred. Faust, 
kuris rašė Max Brand sla
pyvardžiu. Jis norėjo da
lyvauti fronte ir tiesiog pa
matyti kaip Amerikos ka
reiviai kovoja. 

Jis jau 17-tas Amerikos 
laikraštininkas žuvęs šia
me kare. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Streikai 25 Dirbtuvese 
Detroito Srityje 

Detroite praplitęs darbif 
užvaizdų (foremanų) strei
kas šios savaitės pradžioje 
uždarė apie 25 dirbtuves, 
kurių darbininkai negalėjo 
dirbti. Viso apie 64,000 
darbininkų 25-se Detroito 
ir Michigan dirbtuvėse ne
galėjo dirbti. 

Gegužės 17 praneša kad 
13-kos dirbtuvių užvaizdo*' 
sutiko atšaukti streiką. 

Amerikos ūkės per Kovo 
mėnesį gavo apie 600,000 
daugiau darbininkų sezo
niniam darbui. 

šiaip j kitus darbus pa
imta apie 200,000 darbinin
kų daugiau. Darbuose at
sirado 300,000 moterų dau
giau. 

m 

Adv. Win. F. Laukaitis 
SLA Pildmoaios Tarybos rinkimų oficialiais daviniais, 

Susivienijimo Prezidentu išrinktas ADV. W. F. LAUKAI
TIS, buvęs teisėjas, iš Baltimore, Md. Jis gavo 267 balsus 
daugiau negu dabartinis SLA prezidentas, Adv. F. J. Ba-
gočius. Seimas naujai išrinktą Pild. Tarybą turi užtvirtin
ti ir tada ji užima savo pareigas su Liepos 1 d. Bagočius, 
išrinkta? SI.A urezidentu Detroito seime, 1934 metais, iš
buvo organi7acijos vadovybėje per. 10 metų. 

SLA RINKIMU DAVINIAI sekanti: 
Prezidento vietai balsų gavo: W. F. Laukaitis — 2,714; 

F J B?.gočius — 2.447; I). Klinga — 99. . 1 . 
Vice prezidentu: P. Dargis — 2,252; V. A. Kerševi-

čius — 1.540; J. K. Mažukna. 
Sekretorium: M. J. Vinikas — 4,024; S. Masytė — 

715; K. Jurgelionis — 462. 
Iždininku: K. P. Gugis — 2,799; J. J. Bachunas — 

1,904; C. S. Cheleden — 471. 
Iždo Globėjais: S. Mockus — 3,780; E. Miku/iutė — 

2,563; J. Maceina — 1.518; J. Brazauskas -r— 1,147; A. B 
Strimaitis — 495; J. A y manas — 473. / -• 

Daktaru Kvotėju: Dr. S. Biežis — 3,814; A. A. šliu-
paitė — 702; Dr. J. Baltrušaitienė — 657. 

(Juodomis raidėmis pažymėtieji išrinkti.) 

U. S. KARO LAIVY
NAS 1,200 LAIVŲ 

Suv. Valstijos dabar to
ri virš 1,200 karo laivų vi
sokių rūšių, ir yra didžiau
sias karo laivynas pasau-
lyje, paskelbė Reai^ Admi
rolas Cochrane. 

TURKIJOS užsienių rei
kalų ministras Menemen-
cioglu patiekė spaudai pra
nešimą jog Turkija gali ti
kėtis netrukus atsidurti ka
re po to kai suspendavo da
vimą Vokietijai chromo. 

Cleveland, Ohio. — Apie 
4,000 gatvekarių motorma-
nų ir konduktorių nubalsa
vo streikuoti Gegužės 21.* 

Aurorį, 111. * 
~~700 streikerių Bar* ~~ 

ber-Greene Co. dirbtuvė!: 
Streikas kilo del nepatin
kamo dirbtuvės užvaizdos 
elgesio su darbininkais. 

U.S. Prekybos Rūmų pir
mininkas E. Johnston iš
vyko Rusijon apžiūrėti jos 
industrijas, Stalino kvie.-
čiamas. Tai vėl pasipils 
tuščių gyrimų Sovietų. Ar 
tokiais gyrimais Amerikie
čiai neužsprings kada. 

Anglija taip pat turėjo 
gražų pavasarį ir viskas 
išrodė gerai, tik staiga Ge
gužės 6 naktj užėjo smarki 
šalna ir sunaikino visui^ 
vaisius Kent srityje, kuri«* 
yra sodų kraštas. Paken
kė šalna ir bulvėms. 

17 žuvo. . Boston, Mass. 
Ištikus eilei sprogimų 

. j ant nedidelio karo laivu, 

Gub. Dewey, numatytą Re-
publikonų kandidatą Į pre-

AMERIKOS k ar,o nuos- zic!entus. Dewey kritika-
toliai Gegužės 12 d. per- Y° Amerikos pripažinimą 
viršijo 200,000 vyrų — yi- j Kųsųos keturi metai atgal, 
so žuvusių, sužeistų ir din-

Komunistni kreivai žiuri j laivas sudegė ir nuskendo. 
!llK Hon'oir Mlivnofirfo Pfl_ A t m • ' • • 

gūsių be žinios yra 201,454. 

Nuo šio karo pradžios, 
Alijantai" numušė oro susi-
kovimuose apie 26,000 Vo
kiečiu ir Italų lėktuvų. 

Vaizde matoma Amerikietis 
Generolas Eisenhower, su ki
tais aukštais karininkais, kur 
nors Anglijoje, tėmijanti orą, 
prieš bomberių išskridimą. Ro
dyklė rodo j G*n.. Eisenhower. 

INDIJOJE Britai tęsia 
Japonų nuveikimą, jie ne
teko 15,000 vyrų nuo Va
sario 1 dienos. 

Burmoje taip pat išmuš
ta keli tūkstančiai japonų. 

Žuvo 17 jūreivių. 

Atlantike pas kandintas 
Kanados laivas, su kuriuo 
žuvo 126 jūreiviai. Tik 38 
iš to laivo vyrų išliko. 

Amerikos submarinai da
bartiniu laiku skandina po 
vieną Japonų laivą į die^ 
ną, vidutiniai imant. Nuo 
Lapk. 1 pereitų metų sub
marinai vieni paskandino 
202 priešų laivus, arba po 
33 kas mėnesį. 

Maskvoje mirė $tusų baž
nyčios patriarkas Sergej, 
78 m. Jis buvo išlikęs gy
vas DO revoliucijų, pagaliau 
Stalino politikos vedimui 
buvo pripažintas "ątsteig-
tos" tikvbos galva. Ser
gej pradėjo remti Sovietų 
tvarka, kuomet Vokiečiai 
užpuolė Rusiją. 

127,000 lėktuvų. Britų 
admiralterija skelbia kad 
1943 metų bėgyje United 
Nations pagamino 127,000 
kariškų lėktuvų, po apie 
15 lėktuvų kas valandą. 

Daug lėktuvų ir kitokios 
karo medžiagos pervežta | 
Rusiją, admiralterija pa
stebi. 

Prez. Roosevelt bus De
mokratų partijos kandida^ 
tas ketvirtam terminui 
tas jau galutina, nors ji& 
apie tai vis.tyli. Konvenci
ja jau veik už mėnesio loi* 
ko. o kito kandidato niekas 
nei nemini. Jis bus pirmu
tinis Amerikos istorijoje 
gaunąs nominaciją ketvir
tam terminui. > 

Graikijoje, kaip praneša, 
Vokiečiai, išžudė 8,400 civi
linių žmonių. 

Biichareste, Rum anijos 
sostinėje, nuo Alijantų oro 
atakų žuvo apie 30,000 žm. 

10 užmušta. Lakehurst, 
N. J., sudužus kareivių la
vinamam balionui užmuštu 
10 karių. 

Paskandino du kudikiir. 
Rockford, 111., suimta He
len McMahon, 27 m., kuri 
šulinyje prigirdė du savo 
kudikius. 

Ą 
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PENNS YLVANIJOJE 
' PITTSBURGH Miss 

D I R V A  aMs 
Pirkit War Bonds Siadlgn 

Detroit, Mich,, Naujienos 

f PERDAUG KIAUŠINIŲ} 
f Vištos šį pavasarį taip ge
ltei atlieka karo meto kiauši
nių produkciją kad dabartiniu 
laiku Pittsburgho srityje atsi
rado apie penki milijonai tu-
fcinų kiaušinių perviršiaus. 

Toks didelis kiaušinių per
viršis sudarė net trukumą šal
dytuvų kuriuose kiaušiniai lai
komi nuo sugedimo ilgesniam 
laikui. Kiaušinių sandėliai lau
kia padidėjančio kiaušinių pir
mumo. > 

J-

WATERBURY, CT, 
Parašų Rinkimą# 
Vyksta Sėkmingi 

i IĮ-fįj • i i'ii , iinąii iiiniifiį 

A very ir Šfeiffife 
Mb 

VIEŠA PADfiKA I , 
. TJr I Rinkimas fnihjonO paraSO 

Penkių Milijonų Karo &onlJ (peticijai prašančiai Prezidentą 
Vajaus komisija nuoširdžiai: R6oseve|tą ginti Lietuvos lai-
dekoja visiems tiems kurie pa- > ir nepriklausomybę Det-
gelbėjo Karo Bonus parduoti! rojtc eina geraL Vjena poni 

'"Victory House" ir visiems 
tiems kurie pirko Karo Bonus 
pagelbėti Dėdei Šamui laimė
ti dabartinį karą. 

Streikai ir Streikai 
T Allegheny Kapinių duobka
siai Pittsburg<he sustreikavo 
reikalaudami daugiau mokes-
jties. Jų streikas yra trečias 
Hietų bėgyje ir antras dviejų 
javaičių laikotarpiu. 

Streikuoja 35 duobkasiai — 
reikalauja daugiau mokesties. 

JOHNSTOWN, Pa. — Strei
kas St. Michaels angliakasyk-
loje, kilęs Balandžio 21 d., del 
perkėlimo dviejų darbininkų 
prie uolų plaišinimo darbo, nu
tarta baigti. Streikavo apie 
j500 darbininkų. 

Bethlehem Steel Corp. plie 

Graži 19 metų amžiaus Vir
ginia Warlen, iš Miami, Fla., 
laimėjo bendros Pan-America 
gražuolės titulą ir trofeją, ku
rią ji laiko rankose. -Kontes-
tas atsibuvo Miami. 

PHILADELPHIA 

PO KERMOŠIAUS 
Gegužės 13 d., buvo tų ži

nomų savininkų "Lietuvai nei 
Cento" skyriaus parengimas. 
Tą jomarką, kaip jie myli tą 
žodį vartoti, rengė jaunas ku
nigas 'ir senas bedievis, buvęs 
klinikos <ldaktaras". Tai to
kia kombinacija. Įvairilis suk
tais budais jiedu tą maišalie-

Ona Wilkas jau turi surinkus 
parašų virš tūkstančio. Poni 
Wilkas pastaru laiku rodo di
delės energijos veikime. Ei-

"Victory House" bonų par-!nant Raudonojo Kryžiaus va
duota už $24,300. ~ iui i* surinko netoli $700 Lie-

tuvių moterų vienete. Dabai-

Daugiausia gelbėjo darbe—' ašų rinkime j j ga| pilsir0 

p lės Patricia Klikna, Jennie |(jyg darbšįįaU8ja moteris viso-
Penevich, Julia Bulevich, Gla-|.je Amerjk0je. 
dys Nekrash, ponios Antaninai 
Colney, Dubauskienė, Deve-| ORLAIVIŲ PARODA 
nienė, Baker, Zoeller. Į Birželio 2, Detroito miesto 

Karo bonų ir peticijų rinki- ajrporįe prasidės moderninių 

MIRIMAI 
MfftĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

J&iĄios miruSijps Liętuyįus Jjįamc skyriuje talpinta dvtui.< 

mo komisija: Jonas Tareila, 
Jonas Klikna, Charles Striku-
lis, Petras Steponavičius, Ja
cob Trečiokas, Dr. ir poni M. 
J. Colney. 

Taip pat iŠreiškiam padėką 
Lietuvių Republikonų Lygai, 
kuri pilnai prisideda pagelbėti 
rinkti peticijų parašus, aukoja 
savo salę nemokamai peticijų 
rinkimo dienai (laiką paskelb
sim vėliau) ir visais kitais bu-

lėktuvų paroda, bus išstatyta 
parodymui nuo mažiausio iki 
didžiausio kariški lėktuvai. 

Daugelis žingeiduolių tokios 
parodos jau senai laukia. 

Bonų Parduota už 
viri $100,000 

Kaip matosi, Detroito Lietu-
dais L. R. Lyga pilnai priside-, viai praves sėkmingai antrą 
da prie darbo. Nelaimė tiktai j savo užsibrėžtą karo bonų va-
kad šios kolonijos Lietuviai 

Ulinių vagonų dirbtuvėje su- nę įtemptai garsino ir kitus j yra kaz kaĮP suklaidinti, atba 
streikavo 550 darbininkų, kai 
įtarp darbininku buvo paleista 
gandai kad iš darbo atstatyti 
du aliejuotojai kurie kompani
ja kaltina neatliko darbo ge
rai. 

net jiems nepatinkamus veikė- Į galimas daiktas kiti neąupran-
jus traukė į savo darbuotę. ta, ne^ ir bijosi pasirašyti 
žadėjo atlyginimą. Bet geri reiškia, bijosi prašyti S. . 
Lietuviai šalinosi nuo tų šiau- Prezidento Roosevelto kad jis 
diniu patriotų. užtartl) Lietuvos Nepriklauso-

mvbės bylą. Tiesiog nuosta-

McKEES ROCKS. Pa. — 
Buvo sustreiklivę keliasdešim
tis darbininku Carnegie-Illinois 
Steel Corp. dirbtuvėje. Del 60 j nes jų naudai kalbėjo per ra-
žmoniu streiko* negalėjo dirb- dio, priprašyta moteris, nes€-

Tie garsinimai publikai bu
vo neaiškus dalykas. Kiti i tą 
parengimą sako ėjo dėlto kad 
buk tai rengus gerai čia ži
noma darbšti Moterų Taryba. 

ti k i 200 darbuninkų. 

WILKES-BARRE,j Pi— Del 
spaustuvių darbininku strei
ko turėjo sustoti išeidinėję du 
Vietos Angliški dienraščiai ir 
vienas sekmadienio laikraštis. 

HAZLETON, Pa. — Strei
kas D u plan Silk Corp. darbi
ninkų sulaikė gaminimą me
džiagos karo lakūnams reika
lingos parašiutams dirbti. At
sisakė eiti i darbą 3300 darbi
ninkų, jeigu negaus 10c valan
dai mokesties daugiau. Strei
kas apima dirbtuves Hazleton, 
Kingston ir Berwick. 

nai iš Lietuvos atvykus, kuri 

Bonus pirko: 
Justinas Stankus 
Petras ir Ver. Joncius 
Felix Arman 
Vincent Sabaleusky 
Stasys Klapatas 
Ursula Savinsky 
Rose Naruszewicz 

. j• • Michael Naruszewicz 
KONCERTAS. Sekmadieni, I)r j j Sims 

Gegužės 21, nuo 2:30 po pietų, j Reginčtld Burke 

bu: jei patys Lietuviai Ameri
kos piliečiai gėdisi arba neno
ri dirbti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, tai kas kitas 
už mus dirbs? 

jų. Pirmame vajuje, nupirki
mui lėktuvo, pardavė bomj «|ž 
virš $200,000. 

Dabar, Penkių Milijonų va
juje, jau pardavė už virš $100,-
000 ir vajus dar tęsiamas. 

Sewell Avery. Montgomery 
Ward kompanijos tarybos pir
mininkas, Chicagoje, su žmo
na ir dukteria. Ward įstaigą 
nesenai buvo užėmus valdžia 
del darbininkų nesusipratimų 
su kompanija. 

IR VĖL PAVASARIS 
Senovės Lietuvių dievas Pa

trimpas pamojo ranka ,ir visa 
žemė sužaliavo, sužydo. Kokia 
tai majestotiška gamtos galy
bė kuri paliepia viskam žydė
ti, *yugti, veistis. Kur nepa
žvelgsi viskas juda-kruta — 
paukščiai, žvėreliai ir žmonės. 
Mat, visus inspiruoja atgimi
mo sezonas — Pavasaris. 

papasakojo kiek daug gero į atsibus artisto Aleko Vasiliuu- Dr. N. R. Lawhcad 

HAZELWOOD, Pa. — Kon
duktorius dirbęs prie Union 
Railway, laike darbo pateko 

nuveikė organizuotos moterys 
Laisvoje'Lietuvoje, ir tt. Rei
škia, rengėjai vartojo kitų ge
rą vardą savo nusmukimo pa
kėlimui. Bet ištikrųjų tai ren
gė ne moterų 'bet dviejų skir
tingų nuomonių vyrų taryba. 

Gerai atliko savo užduotį iš 
Bostono atvykę Lietuviai jau
nuoliai. Buvo ir kalbėtojai. 

Girdėjęs. 

LIETUVAITĖS 
PAKLIUVO 

Su karo pabėgėliais  parvež
tais iš' Europos, Amerikon su-
jrryžo ir dvi Lietuvaitės, gi
musios Carnegie, Pennsylvani-
joje, Mary Anna Delini'.aitis. 
30 metų amžiaus, ir jos jau
nesnė ištekėjus sesuo, Helen 

sko koncertas Nemunas salė-1 Julia Juodvalkis 
j*. Rengia Ameritan Friends 
of Lithuania jaunimas. io of Lithuania jaunimas 
programo bus šokiai. 

50 METŲ IUB1LEJUS. Ba
landžio 30 d., buvo iškilmingai 
paminėta 50 metų jubilejus 
šv. Juozapo parapijos gyvavi
mo. Atsibuvo su įvairiu pro
gramų, su kalbomis ir daino
mis. Kun. J. Valantiejus va
dovavo programą, muzikalę da-
1| vadovavo Prof. Aleksis. 

Dr. M. .1. Colney. 

ANSONIA, CONN. 

GERAI PASIDARBUOTA 
~ .. ... „ 0, T., ši maža Lietuvių kolonija 

po lokomotivu ir jam nuva- i ® in*.ai iaun> '1 gerai darbuojasi petic ijų para-
žiuota ir nukirsta galva. ; »*ekejo uz Braun ,r pr.es ke-:| jr kan) 

, . • „.-i,,, ; lis metus išvažiavo Lenkijon, i- * _ v . <p1Annn buvo 30 m., dviejų vaikų te-:.. . ' davė už apie $10,000. 
•J.e gyveno Vanavoje. Dabar, Qna ,inskieng pardavė 

ka.p Amerikoje g.mus.os, tu- u_ Radzevičius, An-
redamos teisę cia sugr.vzti, jos 

vas, Leon C. Cagle. 
ifr f 

„ , ... , . sonia Lietuviu Draugijų Komi-
parverto, per Portugal,,,, la.-, pekretorį davė lx>. 
vii Gripsholm. 

Martha Priedis 
•J. Zimnickas 
Albert Warner 
Peter Stonis 
Teofile Matulevice 
Stefania č. Douvan 
Anna Waransky 
Albina Savinsky 
Ignacy Ignatowich 
J. Gralliausky 
Anthonia Hill 
A. J. Kudzius 
R. J. Maceikis 
Alfonse C. Miknis 
Geo. C. Folson 
Eva & Sam Stavinsky 
Joanne Lawhead 
R. H. Campbell 
-John Sutkus 
A. Foglia 
Wm. McClusky 
Amy Gidey 
Cecilia Dara 
George Čiurlionis 
F. M. Woodhull 
Filomena Warner 
A. Grabliauskv 
Dr. Eugenia Gurskis 
S. C. Paurazas 

šis 44-tas pavasaris bus 
skirtingas nuo kitų pavasarių, 
jis bus milijonams jaunuoli^ 
paskutinis pavasaris. 

••Abiem pusėm Angliško Ka
nalo milijonai jaunų vyrų lau-

$50001 kia kada nuseks upėse van 
2300 (duo, kada pradžius keliai — 
i ano Itada '^e t*™* žyg^ lemiamai 
1000 . . . , 

goo I Gamtoje pavasaris, visa žė-
5001 mė skęsta žiedų grožyje ir 
500; kvape. Bet žmonių gyvenime 
j?nn i nėra pavasario. Patrankų dun-
300 ! dėjime ir parako smarvėje ei-
250 na kruvina kova už pergalę. 
200 Tūkstančiai metų kaip rna-
200: ainiai vieni kitus žmonės žuvo 
ofn iir tukstančius pergalių turėjo. 
2QQiBet ką žmogus laimėjo? 
125 i žmonės karus smerkia. 
I0O s Motinos upelius ašarų priver-
10^ į kė del karuose žūstančių sunę, 

bet karai buvo ir yra kaip is-
100 . .. ton.)a mena. 
įooi Už mano lango pavasaris. 
100 i Bet aš laukiu kada išauš žmo-
100 | n i jos gyvenime Pavasaris. 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 

Reporteris 

PILKAUSKAS Antanas, 48 m. 
mirė Clevelande, Balandžio 
m. (Svėdasų par.) Ameri
koj išgyveno 33 m. ' 

VALACKA Raulas* 74 mi
rė Geg. 8, Clevelande. (Bai
sogalos par.). Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

KASTECKAS Kostantas, 85 m. 
mirė Balandžio m., Lowell, 
Mass. Amerikoj išgyveno il
gus laikus. 

OLEK1ENĖ Viktorija, 56 m., 
mirė Geg. 6, Dayton, Ohio. 
(Višakio Rudos par., Suval
kijos). Amerikoje išgyveno 
39 metus. 

STOŠKIENĖ Marė, mirė Bal. 
mėn., Mahanoy Čity, Pa. 

SAVICKAS Motiejus, mirė Ba
landžio m. Shenandoah, Pa. 

PETRAVIČIENĖ Marė (La
pinskaitė), mirė Bal. mėn., 
Minersville, Pa. (Marijamp. 
ap., Daukšių p., Kumečių k.) 

Ž U K A U S K I E N Ė  O n a ,  m i r ė  
Bal. mėn., Girardville, Pa. 

GR'UBERIENĖ Elzbieta, 82 
m., mirė Bal. 4, Omaha, Neb. 

GRICIENĖ Domicėlė (Gelun-
bickaitė), pusamžė, mirč 15 
Bal., Chicagoj. (Telšių ap., 
Alsėdžių p.) Amerikoj išgy
veno 32 metus. 

BURAGAS Pranas, pusamžis* 
mirė Bal. 15, Chicagoj. (Ra
seinių pąr.) Amerikoj išgy-. 
veno 35 metus. 

GUTAUSKAS Petras, 33 Ri., 
užmuštas automobilio Bal 
15, Omaha, Nebr. Gimęs Du 
Bois, Pa. 

BANAITIS Kazys, i pusamžis, 
mirė Bal. 17, Chicagoj. (Pa-
nev. aps., Ramygalos par.) 
Amerikoj išgyveno 30 meti} 

M I K A L A U S K I E N Ė  M o n i k a  
(Razulaitė), pusamžė, mir 
Bal. 18, Chicagoj. (Raseinių 
ap., Betygalos p., Prišmantų 
k.) Amerikoj išgyveno 40 m. 

MITCHELL Jeronimas, 60 m., 
mirė Baland. 18, Chicagoj. 
(Tauragės aps., Batakių p., 
šveisčių k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

ARTIČAUSKAS Povilas, GO m;, 
mirė Bal. 18, Chicagoj. (Pa-
nev. ap., Naujamiesčio par., 
Nuocegalio k.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

BAKIS Kazys, 23 metų, mitė 
Bal. 17, Chicagoj. Gimęs 
Oakmont, W. Va. 

AKSAMAVIČ1US Bronius, 44 
m., mirė Vas. mėn., Buenos 
Aires, Argentinoj. (Dotnu
vos par.) Argentinoj išgyve
no 14 metų. y 

MAČIULAITIS Adolfas, 6 m., 
užmuštas automobilio Vas. 
men., Buenos Aires, Argen
tinoj. 

RttNKEVICIUTĘ Elzbieta, 49 
m., po vyru Vintru, staiga 
mirė Geg. 10, Dayton, Ohio, 
jos motina, Agota Rinkevi-
čienė, mirė vos priėš dveje-
Ją savaičių. , , 

DABRAVALSKIENĖ Ona, 51 
metų, mirė Kovo 14, East 
Greenville, Pa. 

RAUiLINAITIS Jurgis, senyvo 
amž,, mirė Kovo m., Sheboy
gan, Wis. (Prienų p.) Ame
rikoj išgyveno 30 metų, 

BARTKUS Vincas, pusamžis, 
mirė Bal. 13, Chicagoj. (Ra
seinių ap., Šiluvos p., Nau-
kaimio k.) Amerikoj išgy
veno 39 metus. 

GAPSEVIČIUS Juozas, pusam-
iis, mirė Bal. 12, Gar5r, Ind. 
(Raseinių ap., Betygalos p., 
Paliepiukų k.) Amerikoj iš
gyveno 31 metus. 

JUNUŠIS Pranas, 42 m., pri
gėrė upeje Vasario m., Cor
doba, Argentinoj. (Kupiškio 
par). 

AUGAUTIS Jonas, pusamžis, 
mirė Baland. 16, Chicagoj. 
(Tauragės par.) Amerikoje 
išgyveno 30 metų. 

PARKAUSKAS Antanas, 68 
m., mirė Bal. 16, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Girkalnio p., 

•Akmeniškių k.) t 

KVEDF/RAVIČIUS Jokubfcs, 
45 m., mirė Gruod. m. 1943, 
Villa Sofia, Argentinoj. 

SAKALAUSKAS Jonas, mirė 
Gruod. m., 1943, Buenos Ai
res, Argentinoj. 

ADOMAITIS Stasys,^qpusam-
žlf4, mirė Bal. 18, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Kaltinėnų p.) 

PERVANECKIS Al., 61 metų, 
mirė Bal. m., Kenosha, Wis. 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

ŽALIS Martynas, 79 m., mirė 
Bal. m., Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 27 m. 

CHICAGO, ILL. 

r ALLENTOWN, Pa. — Ka
riškų trokų dirbimas dešimty- vu ^-ipsiioim. , $ Q_n T . . 
je Mack Mfg. Co. dirbtuvių get jos a}3j tapo valdžios su-IĮJJ* ul_ ' RftJ nrUiuntė aDie 
šiame mieste sutrukdyta del į laikytos, nes jų rubuose viso-; 

kiose vietose rado slaptų už-' 3300 darbininkų streiko, kurie 
liovėsi dirbę be davimo jokio 
gando apie streiką. 
i#' * v 

' NEW HAVEN. Conn., su-
Imtas tūlas Frederick J. Shea, 
29 m. amžiaus, kuris dalino 
po šimtinę prie stalų vienoje 
karčiamoje. Jis pasirodė pa-
ėjo iš Providence, R. I., kur 
buvo pagrobęs iš savo darbda
vio $2,400. Jis areštuotas ir 
grąžintas į Providence, 

Kor. 

•NEW YORKE, viename te
atre prie sėdynių pritaisyta 
elektros š'iesos kad galima 
butų pamanyti kas programe 

laike perstatymo kada 
teatre užgesintos. 

J J -
'JST TTtT 

i. Žemantauskas 
'"Dirvos" Agentas 

N o t a r a as 

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn, 

rašų, apie 20 išviso. Tuo pa
siremiant jas apkaltino' bandy
mu įvežti į šią šąli slaptų ži
nių. Kokios ir keno tos žinios 
yra FBI laiko paslaptyje. 

• DAUGUMA Ameriko# ka
reivių padaugėja svoriu bent 
10 svarų per pirmus tris mė-j 
nesius "pastoję kariuomenėn. 

STREIKAS. Apie 3300 už
vaizdų (foremanų) 13-koj di
džiųjų karo reikmenų dirbtu
vių Detroito srityje sulaikė 
teikimą kariuomenei šautuvu 
ir lėktuvų. Karo vadovybė pa
skelbė įsakymą dart>ų užvaiz-
doms gryžti dirbti. 

Aleko Vasiliausko 
% Koncertas 

Kareiviams Balsavimų Aplikacijos 

BROOKLYN, N. Y. — Ge
gužės 7, Klasčiaus salėje Mas-
pethe buvo surengtas artisto 
A. Vasiliausko koncertas. Pro
gramą sudarė žymios priecii-
nės jiegos. Tačiau publikos 
dalyvavo nedaug. 

Skelbimai "Dirvoje" 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Sicnlkųs skelbimai ^Dirvoje 
Ipip tai namų pardavimas, ii-
iuomavimas, krautuvių išnuo-
mvi.was ar pardavimas, paji«i-
kojimai, padėkos laiškai, ga&» 
wm patalpinti šia kaina; w -

™ Dirbama Adv. A. Olio 
25 Išrinkimui Teisėju 
25 
25 Chicagos įtekmingi, Lietu-
25 i viai veikėjai sumanė suorgani-
25 zuoti komitetą išrinkimui ži-

i nomo Lietuvio Advokato An-
2^ | tano Olio į Municipal Teismo 

teisėjus. Tam tikslui komite
tas jau turėjo pirmą susirin
kimą Dariaus-Girėno salėje. 

Buvo nutarta šaukti didesnį | 
susirinkimą ir kviesti viešai | 
per spaudą ir ypatiškai drau-j 
gijų ir klubų valdybų narius, j 
veikėjus ir visus prisidėti ko
kiu nors budu. ' 

Išrinkimui Antano Olio f t£i 
sjSjus reikės nemažai finansų 
ir darbo. Tat komitetas kvie
čia visus prisidėti finansais ir 
darbu. ' 

Komitetas mftftrė rengti Ma
karienę Birželio 4 d. 

Chicagos Lietuviai Irtfi gar
bę turėti vieną Teisėją, John 
T. Zurrs. Dabar turime pro
gą išrinkti ir kitą — Antaną 
Olį — į Municipal Teisėjus. 

Visi Lietuviai kviečiami j 
darbą, kad Lapkričio rinki 
muose sulauktufhe smagių pa 
sėkmių. Naf.fs. 

VALERIJONAI 
Šaknys malšina nervufc paeinan

čius iš rūpesčių, persklirbimo, susi
krimtimo ir neminės; nuo isterijos, 
išgąsčio, karščiavimo, nuomirulio, 
mėšlungio ir nervų netvarkumo. 
Gerti sulyg nurodymo. Kaina su 
prisiuntimu 50c. Visad gaunama 
iš: (21) 

FLORAL HERB CO., Dept. 7 
Box 305 CLINTON, IND. 

Užkietėję Viduriai? 
Kramtykit šį Gumą 

• Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją, ima galva skaudėti ir su-
sirgrlina, nenaudokit smarkiu liuo-
suotojų. Vietoj to, kramtykit pri-
'mnų. mėtos-skonio FEEN-A-MINT, 
kramtomą gumą, liuosuojantį vidu-
r'us švelniai ir tikrai. Kramtant 
FEEN-A-MINT. Mokslas sako, jij» 
gaunat liuosuojantį vaistą veikmin
giausiu budu. Bandykit FEEN-A* 
MINT šiąnakt—jausitės geriau ry
toj. Didokas šeimos saikas 10c. Im
kit tik sulyg nurodymų ant pakelio. 

DETiIjA C. .IAIii l!S 8 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
M.l KUN A A V UN U E KN'cliciill l'/6S 

Aukštieji karo viršininkai ir valdininkai peržiūri spaus
dinamus 37 milijonus atviručių kurias visa Amerikos kariuo
menė galės naudoti padavimui aplikacijos balsavimui preži-, 
dento ir kitų- šatifcg' Viršin inkų -rlnkimaose Httflnantj- mttenj: ' 

UŽsJrašykft 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Ifėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
K&ina metams $1. Adregag; 

Lietuvių Naujienos , i 
332 N. 6th St. Philadelphia 6. 

•Įįjji.. iV • r • "j'II .i ' faiiMir'M 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings. Bldg,. 
0P1Š0 TELEFONAS: M Ai* ĮTfĮ 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gaukit patąrnuvimt įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iiipild#-
mas garantuojama. Krcipkilėn i mane telefono arba atnimiilknii. 

gmititfiiiiiiiimimiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiHiiiiiHHiiiiiiiiiiHHiiiimiimiiiiiiiiij 

| Nikodemas A. Wilkelis 
I Lai^nuotas Laidotuvių Direktorių* 
I IR BALZAMUOTOJ AS ^ 
s 
= Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai E 
| Naujoj, moderniniai j rengto j nuosavioj vietoj 
I 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 



T*«nil meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksimf 

Kenksminga Srovine Kova 

Vietoje Rimto Lietuvos Vadavimo Darbo. ~ Kam 
tuomi Pasitarnaujama? — Tikrai ne 

Kenčiančiai Musų Tautai 

KOKS PONO VAIDYLOS 
TIKSLAS ŠMEIŽTI? 

Mes jau keletą kartų esame 
pakartoję kad visu mušu Lie
tuvių padedamų pastangų at
gauti Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę yra maža, tačiau 
nežiūrint to musų priešingos 
srovės vietoje dirbti savo dar
bą, užsiima tik kovojimu prieš 
tautine srove ir jos darbus. 

Šiomis dienomis gavau laiš
ką iš patikimo asmens Naujo
joj Anglijoj, kur tik ką lankė
si Mikas Vaidyla, ALT iždi
ninkas. štai kaip ten ponas 
Vaidyla elgėsi, anot to laiško: 

" . . . . M .  V a i d y l a  b e s i l a n k y 
damas po Naująją Angliją lei
džia blogas paskalas apie bu
vusį New Yorko seimą. Taip 
pat jis pasakojosi apie turimus 
Lietuvos reikalams surinktus 
ALT pinigus, kurių jis yra iž
dininkas: tie pinigai, ar bent 
jų didelė dalis, yra išleista gel
bėjimui Lietuvoje požemi n i o 
judėjimo, su kuriuo jis turįs 
susinėsimą, ir kad visas žinias 
apie ALT veikimą negalima 
skelbti viešai spaudoje nei gy
vu žodžiu. Tom visom M. Vai-
dylos pasakytom pakuždom 
Nauj. Anglijos Lietuviai vei
kėjai, labiausia sandariečiai, 
tiki. Taigi jau dabar darosi 
aišku ką su tais pinigais ALT 
vadai nori padaryti. 

"Be to, M. Vaidyla pakuž
dom pripasakojo kad Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos veikėjai esą 
tik svolačiai, ir dar dadeda kad 
A. L. T.-ba užregistravus val
džioje fondą Lietuvai šelpti, o 
tas fondas ką turi L. V. S., sa
ko, nera registruotas ir tokio 

registravimo valdžia nėra da
vus, nes valdžia žinanti kas 
per žmonės yra tie L. V. S. 
vairuotojai. Valdžia tik yra 
davus A. L. Tarybai tokį fon
dą užregistruoti; tik tas fon-
dar esąs geras ir tik j jį gali
ma Lietuvos reikalams pinigus 
siųsti." 

Pasigyrimas kad p. Vaidyla 
turįs susinešimus su Lietuvos 
"požemio judėjimu" lai eina, 
tas niekam skriaudos nedaro, 
jei tik gelbsti tarybininkams 
tuo padengti savo gal but jau 
baigiamas išleisti aukas. 

Bet kam ponui Vaidylai ko
voti prieš LVS ir prieš tauti
ninkus, su kuriais jis, neturė
damas vJyriškumo, spraudėsi 
išvien ineiti į tą Lietuvai šelp
ti fondą, kurį giriasi turįs už
registravęs? Jeigu koks fon
das yra tai iki šiol jame išvien 
atstovaujami sandariečiai ir 
tautininkai ir todėl fondas ne
siskaito nei p. Vaidylos nei ta-
rybininkų, bet bendras visų 
Lietuvių (kurie Lietuviais no
ri buti). 

Naujienose p. ©rigaitis pa
sistengė iškelti viešumon kad 
musų komunistai, kurie gyrėsi 
turį fondą Lietuvai šelpti ir 
jin rinko aukas, tokio fondo 
neturi, nes teismas nedavė bol
ševikams čarterio tokį fondą 
įsteigti. 

Ar kartais, po tokių p. Vai
dylos kalbelių, nepasirodys kad 
tarybininkai taipgi neturi sa
vo registruoto šelpimo fondo, 
kuo pakuždomis giriasi—ir g-i 
riasi ne kitam kokiam .tikslui 
kaip tik savo nedorai kovai 
prieš tautininkus ? 

KO TTC VAŽINĖJA? 
Padarysime sekantį spėlioji

mą, kuris, geistume kad neiš
sipildytų. 

Ponas Vaidyla paprastai va
žiuoja į Naująją Angliją pas 
savo ištikimus sandariečius 
kokiam nors tikslui pravesti. 
Paprastai, pagelbėti Grigaičiui 
palaikyti dalį Lietuvių visuo
menės jo kontrolėje. 

Ponas Vaidyla vyko į Nauj. 
Angliją po SLA kuopų balsa
vimų, tai negalės pasigirti kad 
jo kelionė buvo pagelbėti iš
rinkti Teisėją W. F. Laukaitį 
SLA prezidentu. (SLA bal
savimų daviniai parodo kad p. 

^Laukaitis išrinktas SLA pre
zidentu 2,714 balsais prieš Ba-
gočiaus 2,447). 1 

Jeigu SLA seime Philadel-
phijoje Grigaitis varysis kad 
Laukaitį neužtvirtinti Susivie
nijimo prezidentu tai atminkit 
kad ši p. Vaidylos kelionė į 
Nauj. Angliją buvo su p. Gri
gaičio žinia, paruošti SLA de
legatus sandariečius (delega
tai jau buvo išrinkti kai Vai
dyla į N. Angliją vyko) kad 
jie Laukaičio neužtvirtintų S. 
L. A. prezidentu. 

Nejaugi SLA iždo globėjo S. 
Mockaus žodžiai butų bergždi, 
ar jis butų tuščiai sakęs: "Ne
žiūrint kiek Laukaitis gaus 
balsų, Bagočius vistiek bus 
SLA prezidentu. .."? 

Argi jųs manot kad Grigai
tis, kuris turi savo saujoj ka
talikus ir sandariečius, leisis 
taip lengvai tautininkams at
imti iš jo kontrolės tą didžiau
sią Lietuvių tvirtovę, Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje? 

Ar veltui Grigaitis įrodinė
ja kad Laukaitį išrinko bolše
vikai? (Na o kaipo balševikų 
išrinktą, " Laukaitį negalima 
prileisti SLA valdyti....) 

BET, Grigaitis gali tai at
siekti TIK su Vaidylos pagal
ba ir talka. 

Juk 1940 metais Laukaitis 

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

Sidabrinis Jubilejus 

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 d., nuo 2 vaL po pietų, ST. AG

NES AUDITORIUM, 3916 Archer Avenue. Programą išpildys Margutis. 
AUKAS LVS SEIMUI siųskite adresu: L. for L. of Lithuania, Momison Ho

tel, Chicago, 111. ' 

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

stančiai Lietuvai Laisves Varpas, Birželio pradžioj, 1919, — tar Varpas kuris Ka
ro Muzejaus bokšte Kaune per 22 metu skambėdamas 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 Jubilejaus paminėjime. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas atsibus Birželio 10 d., o sekmadienį, Birže
lio 11, nuo 2:00 vai. po pietų, bus iškilmingas Laisvės Varpo Jubilejaus minėjimas. 

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

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 vokiantiems butų labai, labai sunkus. 

. '• . '• t 

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

jau buvo gavęs daugiau balsų 
už Bagočių. o žiūrėkit kas at
sitiko Chicagos seime: muilin
ta ir numuilinta taip kad Lau 
kaitis turėjo prisiimti pralai
mėjimą. Ir, atminkit, tas at
sitiko akivaizdoje keiių šimtų 
delegatų, kurie visi žinojo kad 
Laukaitis buvo gavęs apie 100 
balsų daugiau. 

Grigaitis nebūtų daugiau 
Grigaitis jeigu nepadėtų - jokių 
pastangų palaikyti SLA savo 
kontrolėj. Bet tame jam rei
kalingas Vaidyla. 

Vaidyla, pilna prasme, kaip 
politikieriai vadina, kontroliuo
ja sandariečių delegatų balsus 
SLA seimuose — kontroliuoja 
tam tikrą skaičių, kurių užten
ka, sudėjus su Grigaičio kon
troliuojamais balsais, pravesti 
seime tą ko Grigaitis nori. 

Taigi, jei remtis p. Mockaus 
pranašavimu, viskas ko reikia 
SLA seime Philadelphijoje tai 
kad Laukaitis negautų papras
tos daugumos delegatų užgy-
rimo. 

Tada, sulyg SLA konstitu
cijos, Susivienijimas preziden
to neturi. Ar delegatai renka 
Pildomąją Tarybą ar ne, sei
mas yra vyriausia įstaiga ku
ri turi valdybą rinkti arba už
tvirtinti. Jeigu seimas neuž
tvirtina kurio nors išrinkto 
viršininko, seimas į jo vietą 
renka kitą. 

Trumpa ir aišku. 
Grigaitis nebus Grigaitis jei 

jis nepasirūpins pasinaudoti 
SLA konstitucija iki raidės. 

Reikia tik gauti Vaidylos 
kontroliuojamų sandariečių de
legatų paramos — ir viskas. 

Kad p. Vaidylai svarbiau 
kad Grigaitis kontroliuotų SLA 
tą žino visi sandariečiai. Jie 
jau įtikinti jo kad tautininkai 
paėmę SLA į savo kontrolę, 
tikrai su Vaidyla nesiskaitys, 
o Grigaitis būtinai skaitosi, 
nes jis be Vaidylos bejiegis. 

Su Grigaičiu p. Vaidyla vi
same dirba kaip du partneriai, 
ir tik taip jiem sekasi vienur 
ir kitur prisiplakti. 

Savo pasisekimą, betgi, jie 
nori išlaikyti. Keikia kovoti, 
neigti, šmeižti kitus žmones, 
ypač tautininkus, jų darbus ir 
jų organizacijas. Mat, tauti
ninkai jiems pavojingiausi, nes 
visuomenė įdomaujasi ir seka 
tautininkų veiklą, remia Lietu
vai Vaduoti Sąjungą, ji auga 
ir stiprėja. 

Jai augant, tautiniams vei
kėjams įgaunant visuomenėje 
pasitikėjimo, pagaliau dar Su
sivienijimui pereinant į tauti
ninkų kontrolę, Graigaičiui rei
kia griebtis gelbėti padėtį, na 
ir ponas Vaidyla važiuoja į N. 
Angliją su savo slapta misija. 

Jeigu jie dirbtų su mintimi 
Lietuvai pagelbėt, jie matytų 
kaip visi Lietuviai gražiai gali 
išsitekti su visokiomis organi
zacijomis kurios nori Lietuvai 
padėti. Tiktai siauri savanau
džiai gali drysti griebtis fišis-
tiškų priemonių — viską sau 
uzurpuoti. 

K. S. K. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

RUOŠKIT LVS SEI
MUI AUKAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
metinis suvažiavimas atsibus 
Chicagoje nepaprastose sąlygo
se — šio seimo proga rengia
ma 25 metų Lietuvos Laisvės 
Varpo jubilejus, kuriam įspū
dingą programą paruoš Komp. 
A. Vanagaitis su savo Margu-
tiečiais, dalyvaujant ir anų lai
kų Varpo komiteto nariams. 

Kaip jau iš šiame puslapyje 
telpančio pranešimo žinote, su
važiavimas ir iškilmė atsibus 
šeštadienį ir sekmadienį, Bir
želio 10 ir 11 d. 

Laisvės Varpą Chicaogs pat
riotai Lietuviai nupirko ir iš
kilmingai įšventino Birželio 9 
d., 1919 metąis. Iš Chicagos 
tas Varpas buvo išvežtas į Lie
tuvą ir pakabintas Karo Muze
jaus bokšte. Ten jis skambė
jo Laisvai Lietuvai iki atėjo 
svetimi okupantai ir iki jo bal
są sulaikė, o gal jau ir patį 
varpą išvogė-išvežė. 

Jeigu tokia nelaimė -Ameri
kos Lietuvių padovanotam Lai
svės Varpui ištiktų, galime 
drąsiai sakyti kad tie Lietu

viai kurie dalyvaus tose jubi-
lejinėse iškilmėse, ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga bus pirmuti
niai vėl imtis darbo naują Lai
svės Varpą Lietuvai padova
noti. 

Lietuvos išvadavimui ir ki
tiems darbams reikalinga au
kų, todėl prašome gerus Lie
tuvius ruošti savo auką pasių
sti į Chicagą Birželio pradžio
je, kad patektų į seimą. Sei
mo adresas: 

LVS CONFERENCE 
Hotel Morrison, 

Chicago, 111. 

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

A  Ū K O  S  
Ir Pinigai už Knygą 

Dr. Pfu* G. Machokas, 
Baltimctre, Md., nupirko 
10 Timeless Lithuania 
išdalinti draugams 
Amerikiečiams 30.00 

Mrs. P. Mickovich, 
L'Anse, Mich. 3.00 

Juozas Miliauskas 
Cleveland, O. 4.00 

Juozas Plečkaitis 
Aliquippa, Pa. 2.00 

St. Francis Academy 
Pittsburgh, Pa. 5.00 

Mat. Kazlauskas, 
Binghamton, N» Y. 5.00 

Vincas P. Kasparas ' 

Shenandoah, Pa. .65 
Forbes Library, 

Northampton, Mass. 1.80 
Regina Mickunas 3.00 
Alekas Banys 3.00 
Bronė Rasiulytė 6.00 

SKUBĖKITE RINKTI MILIJONĄ PA
RAŠU ANT PETICIJOS 

4-

Peticijij galite gauti rašydami i: 

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

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, 6hio 

—į NAUJA GYVENIMĄ! 

KIEK BOMBERIS SU
NAUDOJA GASO

LINO 

•Chicagos Motor Club skel
bia apskaičiavimus kiek gaso-
lino suvartoja tūkstantis ketu
riais motorais bomberių skren
dant Berliną atakuoti. Tiems 
lėktuvams reikia apie 800,000 
galionų gasolino. 

Tiek gasolino pristatyti rei
kia 200 tankerių laiyų kuriuo
se telpa po 4000 galionų. 

Tokios vienos Berlino bom
bardavimui kelionės sunaudo
jamo gasolino užtektų jusų au
tomobiliui per tūkstantį metų, 
važinėjant po 12,000 mylių kas 
metą, pravažiuojant po 16 my
lių ant galiono. 

IOS išvyksta į gyvenimą pilną nau-
^ jų įdomybių, naujų žmonių, nau
jų vietų! 

Taip, įstojusios j Women's Army 
Corps šios moterys randa smagumą ir 
įvairumą kokio niekur kitur pasauly
je negalėtų pasiūlyti. Trumpas lai
kas atgal jos buvo moterys taip kaip 
jųs . . . mokytojos, rašytojos, rašti
nių tarnautojos, siuvėjos. Dabar, jos 
paliko neramų judrumą civilinio gy
venimo ir įstojo į linksmą, patenki
nančią tarnybą WAO! 

» 
• Jos pasirenka bent kurj iš 239 įdo

mių darbų. 

• J o s  p a s i r e n k a  s r i t į  š i o j e  š a l y j e  k u r  
jos norėtų buti paskirtos, arba gali 
prašytis tarnybai užsienyje ir gali 
ten bu(i paskirtos. 

* Joms moka $50 mėnesiui pradžiai 
... ir jos gauna maistą, kambarį, 

gydytojo ir dentist* priežiūrą iš 
Armijos nemokamai. 

• Jos gyvena su draugingais, įdomiais 
žmonėmis iš visų šalies dalių—pri
pranta susieiti su žmonėmis—išsi
tobulina ir pralavina savo persona-
lybę ir visą pagyrimą. 

• Jos atliks svarbią ir dideles reikš
mės užduotį pagelbėjime Amerikai 

LAIMĖTI KARĄ! 

Jei esi tarp 20 ir 50 metų amžiaus, 
tavęs laukia naujas gyvenimas ir vis
kas kas su tuo eina. Draugiškai in
formacijai be jokių sąlygų rašyk, te-
lefonuok arba atvyk asmeniškai pa
sikalbėti į Army Recruiting Office, 
1918 E 6th Street, tarp Euclid ir Su
perior. Atdara nuo 9:00 ryto iki 8:011 
vakare kasdien išskyrus Sekmadienį, 
šeštadieniais iki 6:00 vakare Tel#» 
fonas MAin 88%. 

Naujam Gyvenimui $tok <- wae 
šis skelbimas patiektas viešų reikalų rėmėjų firmų ir pavienių asmeny 

šalies karo pastangų naudai. 
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* I- « * * SKukokit Sietuvai dolarf-kitr 

Curzono Linija ir Uetuvos Ribos 
Štai Kaip Musų Kareiviai Palinksminami 

Profesoriaus Pakšto Straipsnis ir IJėtiivos Klausimo 
Priminimas. Tikroji Lietuva arba Lituania Pro
pria kaip Lietuviškųjų Žemių Visetas. Plebiscito 
Klausimas |r Jo Taikytinumas Periferinėms Sri
tims. Mišrios Lietuvių-Lenkų-Rusų Konferencijos 
Nerealumas. 

Malonu buvo skaityti Prof. 
K. Pakšto Drauge ir Naujie
nose (Gegužės 8) tilpusį strai
psnį apie Curzono liniją, ku
riame autorius nurodo kad 
Curzono linijos nustatymas lie
tė ne tik Rusijos ir Lenkijos 
sienas, bet taip pat ir Lietu
vos sienas su šiom dviem val
stybėmis. Visų musų Lietu
vių pareiga yra pagal savo iš
gales visur ir visuomet primin
ti Lietuvos klausimą, parody
ti musų teises if nurodyti kur 
jos įžeistos. 

Tiesa, šiądien tai nelabai po
puliaru, ir ne vienas galvoja 
kad užtenka išspręsti didžiuo
sius klausimus, o į mažuosius 
dėmesio neverta esą kreipti. 
Net ir kai kurie iš musų tar
po, didžiojo sukurio pagauti, 
vengia Lietuvos klausimą sti
priau pajudinti — didiesiems, 
girdi, šitai nepatiksią, o ir iš
viso ne laikas dabar esąs apie 
tai kalbėti. • 

šitaip galvoti yra didelė klai
da. Jeigu mes norime ko lai
mėti, nenuilstamai ir karštai 
turime dirbti, ir ypač šiądien 
tam yra laikas, šiądien Lietu
vos klausimas didžiųjų, galbūt, 
yra metamas į svarstykles, ir 
mes turime daryti viską kad 
tos svarstyklės nusvirtų į ge
rąją pusę. Viena tokių prie
monių yra spauda. 

Gėra butų kad mes galėtu
me pakliūti į didžiąją Angliš
ką Amerikos spaudą, bet ši
tai, deja, dažnai mums yra ne
pasiekiama. Užtat nors savo
je Lietuviškoje spaudoje visu 
ryškumu turime savo balsą 
kelti ir svetimųjų skleidžiamą 
netiesą bei nutylimą tiesą aik
štėn iškelti. 

Sąryšyje su tuo ypatingai 
sveikintinas Prof. Pakšto nu
rodymas kad Curzono linija, 
kurios tikslas buvo patarnauti 
baze Rusijos-Lenkijos sienų 
nustatymo deryboms, kai ku
rias Lenkų iš Lietuvos pagrob
tas teritorijas, neginčyjamai 
pripažino,, Lietuvai, būtent: 
Vilnių, Gardiną, Ašmeną ir 
aplinkines sritis, viso apie 20,-
000 kvadratinių kilometrų, tai
gi virš pusės to ploto kurs 
1920 metų Lietuvos - Rusijos 
sutartimi butų turėjęs atitek
ti Lietuvai (virš to kas suda
rė Nepriklausomos Lietuvos 
teritoriją su laikinaja sostine 
Kaunu, ir ko niekas Lietuvai 
nesugebėjo išplėšti). 

Tikrai, didžioji spauda kal
ba apie Curzono liniją, apie 
tulus Lenkų - Sovietų derybų 
galimumus, o apie Lietuvą ir 
jos ribas, kurias Curzonas taip 
pat turėjo galvoje — nei žo
džio. šitą didžiosios Amerikos 
spaudos nutylėtą tiesą savo 
straipsnyje iškelia Prof. Pak
štas ir tuo bent Lietuvių vi
suomenei duoda pilną su Cur
zono linija susietų klausimų 
nušvietimą. Nėra abejonės kad 
šia prasme Prof. Pakšto strai
psnis gražiai patarnauja Lie
tuvos bylai. 

Tačiau jis vis dėlto nesuda
ro visai aiškaus Lietuvos sie
nų vaizdo, o ten kur rekomen
duojami tam tikri budai toms 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kair* 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vienf 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
•765 So. Western Ah 

Chicago, Iii 

sienoms nustatyti, pasitaiko ir 
visai nepriimtinų pasiūlymų. 
Visa tai peržvelgti ir panagri
nėti ir bus musų tolimesnis 
uždaviny*. 

TIKROJI LIETUVA 

Lietuva savo reikalavimus į 
valstybės sienas grindžia bu
vusia Didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštija. Kaip žinome, Vy
tauto laikais Lietuva buvo pa
siekus plačiausių ribų, bet il
gainiui pietinę Lietuvos žemių 
dalį pagrobė Lenkai (1569), o 
rytines provincijas apkarpė 
Maskva. Vis del to 18-to am
žiaus pabaigoje Didžioji Lietu
vos Kunigaikštija tebesudarė 
didelę valstybę. Išskyrus Už
nemunę (Suvalkų guberniją), 
kurią pasiėmė Prūsija, visos 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik
štijos žemės atiteko Rusijai. 
Tas žemes Rusijos valdžia pa
dalino į Lietuviškas (Kauno, 
Vilniaus ir Gardino) ir Gudiš
kas (Vitebsko, Minsko ir Mo-
gilevo) gubernijas. . Užnemu
nė neužilgo gryžo i Husų im
periją (pirma kaip Lenkų ka
ralystės dalis, o po 1863 metų 
sukilimo kaip paprasta guber
nija). Taigi nuo to laiko vi
sos Lietuviškosios žemės (Kau
no, Vilniaus, Gardino ir Suval
kų gubernijos) jau iki pat Di
džiojo karo liko Rusijos val
džioje. 

Kauno, Vilniaus, Gardino ir 
Augustavo (Suvalkų) guber
nijos sudaro maždaug tą kraš
tą kurį istorikai ir etnografai 
žino kaip Lithuania Propria, 
Tikroji Lietuva. Tas kraštas 
apima apie 120,000 kvadratinių 
kilometrų plotą ir paskutiniu 
laiku turėjo apie 5,000,000 gy
ventojų. 

žodis "Tikroji Lietuva" se
nojoje Didžiojoje Lietuvos Ku
nigaikštijoje buvo vartojamas 
tikslu tą plotą atskirti nuo ki
tų, ne-Lietuviškų, Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos žemių, 
kurių likučius Rusijos valdžia 
ir pavadino aukščiau minėto
mis Gudiškomis gubernijomis. 
Po 1863 metų sukilimo Lietu
viškosios gubernijos (išskyrus 
Suvalkų, kuri priklausė Varša-
vos general-guberntoriui) bu
vo pavadintos šiaurės Vakarų 
Kraštu (Sievero - Zapadnvj 

Kraj), tačiau valdžios statis
tikose iki pat I Pasaulinio ka
ro jos tebebuvo vadinamos 
Lietuviškomis gubernijomis. 

Faktas kad buvusios Didžio-
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Šie Amerikon kariai, paimti 
iš Anzio pakraščio, Italijoje, 
pasilsiui, ir toli už mūšio lini
jų pakartoja šaudymo prati
mus kur -ii*rs Italijoje. 4 

sios Lietuvos Kunigaikštijos 
žemes visos atiteko Rusijai, 
Lietuvos - Rusijos 1920 metų 
sutarčiai priduoda ypatingos 
reikšmės. Kaip visų senosios 
Lietuvos žemių valdytojas, Ru
sija turėjo išskirtinę, teisę del 
tų žemių tartis su naujaja Lie
tuvos valstyibe, o jokia kita 
valstybė į tai neturėjo jokių 
teisių. Kad Lenkija vėliau 
pareiškė į tų žemių dalį tam 
tikrų pretenzijų ir net pavar
tojo smurtą, šitai ir toliau pa
lieka grynu faktu ir nesukuria 
jokio teisinio precedento. 

1920 metų Maskvos derybo
se Lietuva ir pareiškė savo rei
kalavimą į visą Lithuania Pro
pria, Tikrąją Lietuvą, bet, ne
turėdama nei realios pajiegos, 
neį didžiųjų valstybių para
mos savo pusėje, turėjo nusi
leisti Rusijos spaudimui ir 
paėmė dėmesin carinės Rusijos 
19-to amž. viduryje surinktus 
statistikos davinius ir žemėla
pius, kurie, aiškus dalykas, ne
galėjo buti palankus Lietuvai. 
1920 metų Maskvos sutartimi 
Lietuva atgavo apie 75% Tik
rosios Lietuvos žemių, tačiau 
senosios Jotvingių žemės da
lis su Naugardėliu ir Slanimu, 
o taip pat Vilniaus sričiai pri
klausančios Dysnos ir Vileikos 
apskritys liko už Lietuvos sie
nų. Curzono linija jau tą ap
karpytą Lietuvos teritoriją dar 
sumažino apie 20%. 

Šito akivaizdoje, labai skau
du skaityti Prof. Pakšto mi
nėto straipsnio vietą, kurioje 
profesorius išsitaria kad . .ir 
Curzoho linija neperdaug butų 
nuskriaudus Lietuvą". Sveti
mųjų smurtą mes, deja, kaip 
maža tauta, nesykį esame tu
rėję priimti, nors niekuomet 
jo nepripažinome, bet jei sa
vieji lengva širdžia, "kaip "ma
žą skriaudą", įvertina tikrųjų 
Lietuvos žemių draskymą, tai 
šitai teliudija apie dideli kai 
kuriu musų tėvynainių dvasios 
silpnumą. 

Kad ateityje neįvyktų dar 
apgailėtinesnių reiškinių,, nuo 
šiol mes visi turime įsisamo
ninti kad Lietuviai turi nemir
štamų teisių į visą Tikrąją 
Lietuvą, ir kova del tų teisių 
realizavimo yra musų visų 
šventa pareiga. 

Dar nelauktesnis yra profe
soriaus pasisakymas del ple
biscitų kaip priemonės krašto 
priklausomumui nuspręsti. Tie
sa, profesorius nepasako del 
kurių sričių tuos plebiscitus 
daryti. Kiek tai liepia Rusi
ją, tai į tą ką ji Lietuvai pri
pažino 1920 metais ji jokių tei
sių nebeturi. 1939 metų Lie
tuvos-Rusijos tarpusavės pa
galbos sutartis ir tuo labiau 
1940 metų invazija tėra gryni 
smurto aktai ir galvoti kad jie 
sukuria pagrindą kaž kokiam 
plebiscitui tuo tarpu kai ank
sčiau viskas buvo aišku be 
plebiscito, teliudytų apie dva
sinių jiegų sutrikimą. 

Kiek tai liečia Lenkiją tai 
jai Tautų Sąjungos Taryba 
1921 metų pradžioje buvo pa-
siulius plebiscitą Vilniaus kra
šte Tautų Sąjungos kariuome
nės priežiūroje, bet Lenkija tą 
pasiūlymą atmetė ir bevelijo 
pravesti plebiscitą savo kariuo
menės priežiūroje ir su jos pa
galba. Taigi net toks Lietu
vos požiuriu neteisingas lautų 
Sąj. Tarybos žygis, kuri, užuot 
pašalinus smurtą ir atstačius 
teisę, bevelijo nusiplauti ran
kas, Lenkijos buvo atmestas, 
nes ji numanė kad Vilniaus 
kraštas, suteigs gyventojams 
teisę laisvai pareikšti savo va
lią, pasisakys už Lietuvą. 

Faktas gi kad 1920 metais 
Lenkija Spaa miestelyje pri
ėmė Curzono siūlymą del ribų 
su Lietuva ir Rusija nustaty
mo ir didelę Vilniaus krašto 
dali pripažino Lietuvai, del šios 
srities jokių neaiškumų nebe
sukelia. Taigi šitai sričiai pri
pažinti plebiscito reikalingumą 
reikštų pripažinti teisės kuria-

KUN. ORLEMANSKI PANAUDOTAS 
STALINO SUKTAI POLITIKAI-

L^nkų Tautai Nieko Gero Nepadarė, tik Sau 
/ Įsivėrė Nervų Suirimą 

Grupė Amerikos artisčių linksmina savus kareivius Is
landijoje USO globoje. Islandija yra sala šiaurės Atlantike, 
kurią Amerika užėmė anksti karo pradžioje, kad Vokiečiai 
ten neįsiveistų. ir tuomi užkirto kelią Vokiečiams pasiekti 

Amerikos pakraščius. 

mąją galią Suvalkų sutarties 
sulaužymui ir Lenkų smurtui 
Vilniaus krašte, kurį Lenkai 
vykdų per 19 metų. 

Kas del Suvalkų ir Seinų 
apskričių, kurie Curzono siu-
lvmu buvo tekę (ir teko) Len
kijai, bet kurių perleidimas 
Lenkijai prieštaravo Maskvo
je pasirašytai Lietuvos - Rusi
jos sutarčiai, butų galima pa
daryti plebiscitą tarptautinės 
kariuomenės priežiūroje, bet 
tik po to kai Lietuva šį kraš
tą bus iš valdžius tiek kiek Len
kai, t. y. 19 metų. 

Del teritorijų kurios Curzo
no siulymu turėjo tekti Rusi
jai, naujų klausimo nekyla, nes 
Maskvos sutartimi Rusai sava 
valia tas teritorijas pripažino 
Lietuvai. 

Lietuva galėtų sutikti ple
biscitu išspręsti ir tų sričių 
klausimą kurių ji negavo Mas
kvos sutartimi, bet kurios . in-
eina į Lithuania Propria, kaip, 
sakysim, Naugardėlio ir Slani-
mo bei Dysnos ir Vileikos ap
skritys. Tačiau kadangi šį 
kraštą Lenkai savu ruožtu 
lenkino virš 19 melų, o Rusai 
rusino per visą devynioliktąjį 
šimtmeti, tai ir šis kraštas pir
mų pirmiausia bent 20 metų 
turėtų buti perleistas Lietu
vai, o tik po to ten padarytas 
plebiscitas. Jeigu šitai imtų 
padaryta, herojiškai Lietuvių 
tautai, sukurusiai tokią gar
bingą istoriją ir patyrusiai to
kį žiaurų likimą, butų laiduo
tas teisingumo minimumas. 

Kas del profesoriaus siūly
mo sušaukti Rusų-Lenkų-Lie-
tuvių konferenciją, tai jei ii 
tikrai įvyktų, maža iš jos butų 
n a u d a .  N e t o l i m o s  p r a e i  t i e s  
patyrimas parodė kad nei 
kų, nei tuo labiau Rusų žo
džiui negalima tikėti, ir jų pa
sirašytos sutartys jokios ver
tės neturi. Vienintelė išeitis 
butų Amerikos-Anglijos arbi
tražas. Bet kol Sovietų Rusi
jai ragai neaplaužyti, kalbėti 
apie tokį arbitražą tėra sva
jonė. Julius Smetona. 

ORLEMANSKIS-
KAI PAS MUS 

"TIMELESS LITHU
ANIA" SVETIMOJE 

SPAUDOJE 
The Catholic Bookman, lei

džiamas Detroite, knygų per
ž v a l g o s  d v i m ė n e s i n i s .  K o v o -
Balandžio laidoje . " pažymėjo 
Dr. Noremą ir jo knygą Time: 
less Lithuania. 

Aprašymas apie fcttvgą tilpo 
dienraštyje Cleveland Press. 

New Yorke leidžiamas Uk
rainiečių. .dienraštis Svoboda 
įdėjo ypač ilgą, veik trijų ko
lų mnų peržvalgą knygos "Ti
meless Lithuania". . Ukrainie
čių peržvalgininka? savo ilgą 
straipsnį užvadirta *Misija z 
Moskvi na Litvi" —- įr iškelia 
knygoje aprašomus Sovietų 
okupacijos žiaurumus su Lie
tuviais. -

PASIDAVIMAS SOCIALIS
TAMS SUŽAVĖTI — 

JUODA DĖMĖ 

Ne tik Lepkai katalikai bet 
ir Lietuviai išvien sutinka kad 

į Lenko kunigo kelionė į Mask
vą pas Staliną "išgelbėti" Len
kijai ir katalikų tikėjimui yra 
tik kvaila komedija. Musų ka
talikiški laikraščiai šiuo atve
ju negina kunigą tik del to 
kad jis kunigas, nes jo darbai 
šiuo laiku atsimuša.ir Į Lietu
vių tautos laisvės reikalus, ir 
atsiliepia kenksmingai. 

Nežiūrint kad ir kunigas, 
bet padare blogai, piktai, ir 
todėl nevertas užtarimo. 

Pas mus gal neatsitiks taip 
kaip padarė tas Lenkas — ne
atsiras kunigo kuris iš Ameri
kos i Maskvą važiuotų. Net 
leidimo jam niekas neduos va
žiuoti, nes Lietuviai skaitosi 
permažos reikšmės. 

Tačiau savo Lietuviškame 
pasaulyje turime pavyzdžių 
nuo kurių netoli šokęs ir Kun. 
Orlemanskio žygis. 

Du žymus Lietuvos krikde
mų politikieriai, kunigai Kru
pavičius ir Šmulkštys rodė di
delio palankumo bolševikams 
kada jie Lietuvą okupavo ir 
tikėjosi kad Rusams išstumus 
iš Lietuvos tautininkus, jiems 
teks Lietuvos valdymas.... 

Tame apsivylus, čia Ameri
koje dalis krikdemų politikie
rių padarė kitą taip pat nerim
tą žingsnį — susidėjo su so
cialistais, bažnyčios, kunigų ir 
tikėjimo priešais, ir tai pai
kam, nenaudiškam tikslui — 
nukovoti Lietuvius tautinin
kus.... 

Juk tie krik'demai kUrie bu
čiavo socfklistą Grigaitį neži
no kodėl jie kovoja prieš tau
tinės minties Lietuvius, prieš 
tuos kurie ir Lietuvoje buvo 
tikėjimo globėjais ir kurių 
vienminčiai Amerikoje padėjo 
katalikams lengvai apsidirbti 
su pakilusiais "nezaležnikais" 
ir kitokiais katalikybei nenau
dingais gaivalais Lietuvių tar
pe. t 

žino tiktai Grigaitis kodėl 
jam reikalinga katalikus kon
troliuoti ir siundyti kaipo Lie
tuvių dalį prieš Lietuvius — 
jis taip kaip Stalinas tą kuni
gą, Amerikos krikdemų vadus 
gražiai švelniai paglostė, ir da
bar ant jų sprandu pasitenki
nęs joja., , 

šita jų kova prieS tautinin
kus pasekmių neduoda, tačiau 
katalikų eiles labai sumaišė, 
nes rimti katalikai negali pa
nešti .tokios nesąmonės, kol 
kas kenčia dantis sukandę. 

KAS platina Dirvą — tail 
platina apšvietą. 

SPRINGFIELD, Mass. — Ii 
Maskvos sugryžęs Lenkas "mi-
sijonierius" pas Staliną, Kun. 
Orlemanski, gavo nervų suiri
mą, kaip jo gydytojas prane
ša. Nežiūrint to, jis suspen-

į duotas ir vyskupo nu skyrimu 
j turi pasiduoti į vienuolyną. Jo 
! visos kunigiškos teisės atim
tos. Pereitą sekmadienį jis ne-

I galėjo nei mišių laikyti, nes jo 
į kunigystė baigėsi tuoj kaip tik 
jis išlipo iš lėktuvo ir jį pasi

jukęs jo vyskupo atstovas jam 
pareiškė apie suspendavimą. 

Suspenduotas už paprasčiau
si nusižengimą — kad be savo 
vyskupo žinios apleido savo 
bažnyčią ir kunigo pareigas. 

Išsyk Kun. Orlemanski dar 
pareiškė jog kovosiąs prieš su
spendavimą, kreipsiąsis į Po
piežiaus delekatą Washingto-
ne. Bet jam buvo paaiškinta 
jei jis nesiskaitys su vyskupo 
patvarkymu jo laukia dar di
desnė bausmė. 

Tuo tarpu visoje Lenkų tau
tos išeivijoje prieš jį eina di
džiausias trukšmavimas; pla
čiai ir Įvairiai komentuoja vi
sa spauda, dasidėjo dar ir baž
nyčios viršenybės bausmė, ir 
to kunigo nervai suiro. Ne
žiūrint to, vyskupo įsakymu jis 
vistiek turi vykti į vienuoly
ną, negali privatiškai nei gy
dytis. 

Keistos buvo to kunigo iš
vados ir pasiteisinimai sugry-
žus ir patyrus kad prieš jį 
Amerikoje sukilo visa audra. 

Jis sakė laikraštininkams: 
"Aš vykau į Maskvą pažiū

rėti ką galėsiu padaryti Kata
likų Bažnyčiai Lenkijoje, Uk
rainoje ir Baltgudijoje. Bet 
Stalinas tą reikalą padarė vi
suotinu. Jis ėjo toliau negu 
aš tikėjausi ir sutiko neperse
kioti Katalikų Bažnyčios ne 
tik tose šalyse bet ir visoje 
Rusijoje". 

Keistas tas Stalinas, ar ne: 
jis niekam kitam iki šiol neda
rė prižadų kad nepersekiosiąs 
Katalikų Bažnyčios, tik laukė 
iki atvyks šis Lenkas kunigas 
iš Amerikos. Na o tik toks 
kunigas sutiko pas Staliną vy
kti kuris pats taip tiki kaip 
Stalinas, kuriam Stalinas "sau
le" šviečia. Joks kitas kuni
gas nenusižemintų iki tiek kad 
važiuoti klausyti tokių priga-
vingų Stalino kalbų. 

Stalino prižadai, sutartys ir 
kalbos visos žinomos — jeigu 
jis kam ką žadėjo tai sulaužė 
žodi, sumynė, paneigė savo pa
rašą. Nieką neatstovaujančiam 
žmogeliui Stalinas galėjo pri-
tauzvt tokių pažadų. # . 

Dar kas parodo kad tas ku
nigas yra Stalino bernas tai 
jo pareiškimas: 

"Aš esu baudžiamas už pa
darymą savo bažnyčiai gero. 
Jei Stalinas nugirs apie tokius 
dalykus, jis supyks -— mes 
galim nustoti ir tai ką jau lai
mėjom." 

Tik Stalino agentąi Ameri
koje skleidžia kalbas kad ne
reikia Stalinui nusižengti, ne
reikia jo užpykinti, nes jis lyg 
koks balvor.as galįs Užsirūstin
ti ir keršyti 

Stalinas jau apie šitą atsi
tikimą ir apie paneigimą jo 
"sutarčių" su tuo kunigu gir
dėjo. Maskvą tos žinios jau 
pasiekė. 

Reikia tik įsivaizduoti kaip 
pasijuto Stalinas ir ką pama
nė apie tą kapitalistinę Ame
rika, kur žmonės turi tiek lai
svės kad nuneigia ir aukščiau
sią valdžią, kuri davė tam ku
nigui leidimą į Maskvą keliau
ti, ir važiuoja delegacijos į 
Washingtoną prezidentą ir ki
tus valdžios vadus barti uz to
kių "delegatų" siuntinėjimą, ir 
atmeta paties Stalino įteiktą 
tam ^delegatui" planą įteigti 

Lenkijoje Vadžią tokią kokią 
Stalinas pageidauja! 

STALINO KLASTOS 
Už Kun. Orlemanskio žygių 

stovi Stalinas, kuris sugalvojo 
suskaldyti Lenkų tautą, pasi
kviečiant šį Lenką kunigą, pa
darant Lenkams, per tą kuni
gą, prižadų neva atstatyti lai
svą Lenkiją, Sovietų globoje 
ir valdžioje, kad Lenkai pra
dėtų atsisukti prieš Londo
ne veikiančią Lenkų vyriausy
bę, kuri kovoja už atstatymą 
nepriklausomos Lenkijos. Tai 
viena iš daugybės barbariškų 
Stalino klastų kokiomis jisaį 
galvoja visą pasaulį apgausiąs. 

Kad tai buvo Stalino klas
ta, patvirtina komunistų orga
nas Pravda, kuri patalpino il
gą straipsnį apie tą kunigą, 
jam atvykus į Maskvą, ir pa
brėžė kad jis griauna "propa
gandinį veiksmą" Lenkų vy
riausybės in exile Londone, ku
ri atsisakė su Stalinu turėti 
reikalus ir nutraukė ryšius 
metas laiko atgal. Kas geriau 
galėtų patarnauti Stalino tiks
lams jei ne katalikas kunigas, 
kuri buvo veik vienatinis bol
ševikų pusėje? 

Nesusipratimų kilo del State 
Departmento davimo tam ku
nigui pasporto važiuoti į Ru
siją. Kadangi pati Maskva to 
pageidavo, Amerikos vyriausy
bei buvo nejauku atsisakyti 
duoti sutikimą Kun. Orleman-
skiui važiuoti į Rusiją. Bet 
užtai Amerikos vyriausybės 
diplomatija nukentėjo iš prie
šingos pusės, iš Vatikano.. 

U. S. turi įstatymą drau
džiantį paprastam piliečiui tu
rėti reikalus su svetima šali
mi, tuos reikalus veda tik pre
zidentas ir State Departmen-
tas. Stalinas to įstatymo gal 
nežinojo, bet jis žinojo kad 
paprastas Lenkas kunigas iš 
Springfield, Mass., negali tu
rėti jokio įgaliojimo iš šios ša
lies vyriausybės nei iš Vatika
no daryti kokias nors sutartis 
su Stalinu apie Lenkijos liki
mą. Taigi, kaip rašo Washin
gton© korespondentas Mallon, 
tas kunigas tegalėjo turėti 
Stalinui tik tam tikros propa-
bandines vertės, ir jis griebė
si jo savo klastai vykdyti. 

GERAI IKI RANDA 
MULKIŲ 

Tūlas Amerikietis rašytojas 
šiomis dienomis parašė straip
snį Saturday F.vening Post, 
kuriame įrodinėja buk Stali
nas nenorįs kitų tautų nei pa
vergti, nei Europą užvaldyti. 

Stalinas, anot jo, Teherano 
konferencijoje padaręs tokį 
pareiškimą, ir reikia jam ti
kėti. 

> Bet tas rašytojas matomai 
nuo Teherano konferencijos ir 
miegojo, nes nematė kad po 
tos konferencijos Stalinas vėl 
kaip reikalavo taip reikalauja 
kaimyninių šalių užgrobimo; 
jis net joms, užgrobtoms, pa
tiekė "autonomijas", ir pusę 
Lenkijos savinasi, ir baigia už
grobti per savo agentus Jugo
slaviją, ir Suomijai patiekė 
"taikos" išlygas kuriomis tą 
kaimynišką šalį prarytų. 

Gaila kad tokių žmonių ran
da Amerikoj kuriuos sužiopli-
nę, per juos muilina Amerikos 
visuomenei akis. 

Pastaba Skaitytojam# 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy* 
dami Administracijos pn-
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio , 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tad* 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
fcurio negavot. 
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r\AUGELIS į dabartini karą žiuri kaip į karą tarp de« 
mokratijos ir diktatūros, kaip į karą laisve ir tei

singumu pagrvsto režimo su priespaudos ir jiegos reži
mu. Tačiau atsiranda ir tokių kurie dabartiniame ka
re mato krikščioniškosios civilizacijos grumtynes su 
krikščionybės principus neigiančia santvarka, kurie ma
to Kristaus kovą su Antikristu. Kaip pirmas t»ip ir 
antras tvirtinimas turi savyje paradoksą. 

Amerika ir Anglija, kaip demokratijos, kovoja prieš 
diktatūrą-Vokietiją, tačiau tuo pat metu jos yra gana 
glaudžioje sąjungoje su dar brutalesne diktatura-Rusi-
ja. Negana to, tiek Amerikos, tiek Anglijos valdantie
ji sluogsniai nuolatos kartoja kad ateities tvarka turės 
buti grindžiama bendradarbiavimu su Rusija. Tat ir 
kvla klausimas: kaip galima tikėtis kad ateities pasau
lyje viešpataus, laisvė ir teisingumas jeigu jiegos ir 
smurto santvarka, kuri viešpatauja Rusijoje, bus vie
nas tų Įrankių kuriais tas ateities pasaulis bus kuria
mas? Kaip galima pranašauti laisvę ir teisingumą at
eičiai ir tuo pat metu teigti kad ateityje teks bendra
darbiauti su smurtu ir brutalia jiega? 

Iš kitos pusės, jei nazizmą laikyti krikščionybės an
tipodu, o Ameriką ir Angliją valstybėmis ginančiomis 
krikščioniškąsias tradicijas ir kovojančiomis su tuo an
tipodu, tai kaip pateisinti sąjungą su komunizmu, kurs 
yra dar didesnis krikščionybės priešas negu nazizmas? 
Kaip galima sakyti kad sąjungoje su Antikristu kovoji 
už Kristų? Juk tikrovėje tarp Kristaus ir Antikristo 
yra nuolatinis konfliktas, taigi sąjunga su vienu auto
matiškai pastato i konfliktą su kitu. 

Ir vis dėlto, nežiūrint šitų aiškių paradoksų bei 
prieštaravimų, daug yra tiesos tvirtinime kad šis karas 
eina už krikščioniškosios civilizacijos išlaikymą. Na-
zizmo kritimas yra tikras dalykas, ir šitai šiądien bėra 
laiko klausimas. Tačiau su nazizmo kritimu yra glau
džiai susietas komunizmo išplitimas, ir jo išplitimas sa
vu ruožtu yra susietas su krikščioniškosios civilizacijos 
nykimu. Iš to, žinoma, neišplaukia kad šio karo metu 
arba komunizmas turės žlugti, arba krikščioniškoji ci
vilizacija išnykti. Ne. Komunistinė Rusija gyvavo 
virš dvidešimties metų greta krikščioniškųjų tradicijų 
valstybių, ir net neatrodė kad koks konfliktas tarp jų 
turi kilti. Ir šiądien toks konfliktas neatrodo Įtikimas 
ar net įmanomas. Tačiau toli matantieji šiądien jau 
įžiūri komunizmo pavojų visam pasauliui, jei komuniz
mas pasklistų Europoje. Tuo tarpu nei Anglija, nei 
Amerika nenori komunizmo pas save. Taigi ta prasme 
jos jau yra konflikte su komunizmu, nors komunistinė 
Rusija ii* yra Amerikos ir Anglijos sąjungininkė. La
bai galimas dalykas kad po nazizmo bus nugalėtas ir 
komunizmas, ir senoji krikščioniškųjų tradicijų valsty
bė bus omžinai arba bent labai ilgam laikui išgelbėta. 
Gali betgi atsitikti ir taip kad komunizmas išplis po vi
są pasauli ir krikščioniškoji civilizacija žus. 

* • * 

Šitokių galimybių akivaizdoje Kunigo Stanislovo 
Orlemanskio skridimas į Maskvą yrą ypatingo dėmesio 
vertas dalykas. State Department pareiškė kad KUR. 
Orlemanskiui pasas buvo išduotas, kadangi šito prašė 
drauginga valstybė — Rusija. Tuo tarpu tam pačiam 
State Departmentui negalėjo buti nežinoma kad Kun. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

Dar Tylu •-
Ansonia (CMI&) dr-jų ko

mitetas, pakeitęs vardą j Am. 
L. Tarybą, Kovo 19 priėmė re
zoliuciją, kurioje pabrėžė Ame
rikos Lietuvių vieningo darbo 
reikalą, ir sakė: "Reikalaujam 
kad Amerikos Lietuvių Taryba 
ir Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
butų sujungtos ir butų suda
rytas bendras vykdomasis ko
mitetas". 

Panašias mintis pareiškė L. 
V. S. skyriai Baltimorėje ir 
Detroite ir kai kurios Sanda
ros „kuopos ir SLA apskričiai. 
New Yorko Seimas tuo reika
lu tam tikrą rezoliuciją pri
ėmė. Visuomenė nori vienin
go darbo. Ar vadai sugebės 
jį suorganizuoti? 

i i i  

Margutis j 17-tus 
Metus 

žinomo kompozitoriaus-arti-
sto A. Vanagaičio redaguoja
mas ir leidžiamas žurnalas 
Margutis Balandžio mėn. įžen
gė į 17-tus metus. 

"Pluoštas metų, pluoštas ra
štų, gaidų, dainų, juokų, pa
sakų", redaktorius sako, ir pa
taria, "laikykimės tautinėj vie
nybėj", o su "Lietuviška" poli
tika apsieikime atsargiai. 

Marguok, Marguti, musų 
gyvenimą sveikai marginda
mas. 

/ / / 

Busime tik Pusiau 
Skusti 

Socialistų Naujienos sutin
ka su Rusijos socialdemokrato 
Švarco posakiu The New Lea
der savaitraštyje, kad Pabal
tijyje prieš karą valdžios "bu
vo pusiau-fašistinio pobūdžio". 

Tokiu budu ateityje, mano
me, kada socialistai tautinin
kus "fašistins" tai turės sa
kyti "pusiau-fašistai". 

Švarcas mano kad Pabalti
jo valstybių valdžių "kontinui-
tetas" galutinai nutrukęs. To
kiu budu, jei, kaip Margutis 
sako, "| senovę gryžti" nebe
galima, reikėsią naujo plebis
cito, ar Steigiamojo Seimo. 

Gal todėl Am. Liet. Taryift 
taip suskubo buvusi Steigia
mąjį Seimą minėti.... ii t 
30 Metų Veikla 

Sandaroje, S. Mockus per-
IVelgia 30 metų Bostono Ga
bijos choro veiklą. Gražiau
sias ir našiausias ' laikotarpis 
buvo kai chorą mokė Mikas 
Petrauskas (Liepos 7, 1914— 
1924). Tada choras pastatė 
daug Lietuviškų operečių ir į 

žymiausią Miko Petrausko ope
rą "Eglė, žalčių Karalienė" 
(1924 m .f. Be to, South Bos
tone veik# Miko Petrausko Mu
zikos Konservatoriją. 

Gabija gyvuoja ir veikia dar 
ir šiądien, nors ne taip įtemp
tai. Per 30 metų ji paruošė 
virš 500 visokių parengimų. 

Butų įdomu Gabijos veiklą 
istoriniai palyginti su veikla 
operetės Choro Brooklyne, su 
Aušrelės Choro Worcesteryje, 
ir Birutės Choro Chicagoje. 
Regis tai patys stambiausi 
tautinės visuomenės chorai. 

t i t  

Dabar ir Seniau 
Socialistų Naujienos džiau

giasi kad Švedijoj paskelbtas 
slapto Lietuvių Komiteto atsi
šaukimas žada Amerikos Lie
tuvių Tarybą remti ir "tikisi 
iš jos sprendžiamos veiklos". 

Ta Taryba, būdama kieto 
"apsisprendiko" naguose, aiš
ku, "spręs" iki kiti kepsnį nu
neš. Visą realj Amerikos Lie
tuviu istorinį darbą turės pa
ti visuomenė atlikti, padedant 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai. 

Įdomus ir Naujienų pareiš
kimas : "Kas nuožirdžiai gei
džia Lietuvos žmonėms laisvės 
tas negali nenorėti jai nepri
klausomybės ir demokratinės 
santvarkos" (Bal. 3, 1944). šis 
pareiškimas įdomus tuo kad 
Naujienos 1918 metais prisi-
mygdamos sakė, tautininkai 
šio (Noraus paskelbto: Lais
va Lietuva — dabar arba nie
kados!) šūkio turės "neužilgo 
atsisakyti!" 

Tautininkai ne tik neatsisa
kė, bet net Naujienas save 
nuoširdžiu idealu užkrėt§! 

'Kaip Jie Mus Sušaudė' 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

. ŠAUDYMAI PRASIDEDA 
i 

Mes ėjofne plento viduriu, enkadevistai 
dėjo eidami abiem pusėm plento takais. Kai
rėje pusėje, netoli musų miške, vis dar nesi
liauja kulkosvaidžių ir šautuvų smarkus šaudy
mas. Niekaip negalėjome suprasti ką jie ten 
šaudė, nes Vokiečių kariuomenė dar labai toli, 
anapus Minsko. Dabar mums šviečia iš abie
jų pusių: priešakyje — tekančios saules rau
doni spinduliai, o užpakalyje — smarkiai degąs 
Minskas. 

Vienoje vietoje, praėjus apie penkioliką ki
lometrų nuo Minsko, mums uždraudė žiūrėti į 
dešinę pusę, bet mes vistiek pamatėm kas ten 
yra. Pušyno pakraštyje gulėjo dviem eilėmis 
kniūpsti suguldyti kaliniai — apie trys šimtai 
žmonių. Minskiečiai, musų kalėjimo draugai, 
mums painformavo kad ten gulį anksčiau už 
mus iš kalėjimo išvesti visi jau mirti nuteistie
ji kaliniai. Tarp jų, turbut, buvo ir mūsiškiai 
iš Kauno kalėjimo sykiu su mumis išvežtieji, 
nes jie buvo Minsko kalėjime atskirai uždaryti 
ir nei vieno jų nebuvo musų voroje, o Minsko 
kalėjimas liko visiškai tuščias. Mums labai rū
pėjo žinoti kur dingo ponią Vanda P-nė. An
trame Minsko kalėjimo aukšte, virš kalėjimo 
raštinės, vienoje kameroje sėdėjo viena mote
ris, kurią Birželio 24 rytą pirmutinė bomba, 
krisdama Į musų kalėjimo raštinę palei musų 
kamerą, užmušė. Mes manėme kad tai buvus 
ponia Vanda P-nė, bet kriminaliniai kaliniai ku
rie kalėjime sėdėdami apie viską daugiau žinių 
turi negu politiniai, užginčijo kad ne ji, bet ten 
buvus kokia jauna mergaitė Minskietė. Pačia
me Minsko kalėjime, sako, tik du kalinius gu
linčius kalėjimo ligoninėje enkadevistai nušovę: 
Lenką pulkininką Dobrovolskį ir dar kažin kv 
kitą. o visus kitus išvedę sykiu su mumis. Sa
ko, įbėgęs į jų kamerą vienas enkadevistas ir 
staiga paklausęs: 

— Kuris čia yra pulkininkas Dobrovolskis? 
Kai tik pulkininkas, gulėdamas lovoje, at

siliepęs, tuojau prišokęs prie jo enkadevistas 
ir paleidęs du revolverio šuvius jam į kaktą. 
Kitam kaliniui taip pat. Šaukęs dar trečio ka
linio vardą, bet tas trečiasis neatsiliepęs. 

Vėliau man teko kalbėtis su dviem nepa
prastu budu išsigelbėjusiais kaliniais iš tos 
miške suguldytos grupės pro kurią mes dabar 
nežiūrėdami į ją, ėjome. Jie man sakė kad 
čia, miške, buvęs sudarytas jiems savotiškas 
teismas: du leitenantai ir trys eiliniai enkade
vistai juos teisę. Teismo metu jie visi kniūp
sti, nosis priglaudę prie žemės, nei kiek nekru
tėdami turėję gulėti. Teismas juos šaukęs po 
vieną ir klausinėięs kuriuo straipsniu ir už ką 
kaltinami. Iš tos visų trijų šimtų žmonių mi
nios išsigelbėję maždaug apie dvylika, t. y. kas 
dvidešimts penktasis žmogus. Kas gerai žino-

, . u jo bolševiku baudžiamojo kodekso straipsnius 
į aplinkybes kuriomis tai įvyko, tas suspendavimas, bu-jir nll)kąjo gerai sumeiuoti, pav., pagal 153 atr. 
damas gestu prie Department of State (kadangi katali- i nuhaustas llž piešima, tai tiems ju, bet ir tai 

ou.1* ..r*,*,™..*..™ „uu — kl! dvasinė vyresnybė nusnierkė tai ką State Depart-' e vjsjems> pavyko įjsigeibėti. jiems liepė ei-
Orlemanskis bendradarbiauja grynai komunistiniuose r™11* uzgyi-e), Y1įsta sim')o mu kovos ženklu ata ti į plentą. Bet tuos kurie paklausė, ėjo j plen-
Lenku laikraščiuose kaip "N$sz Swiat" ir "Glos Liudo- kų Bažnyčia, tvirta savo principuose ir turinti -000 me-^ 0 nespruko į mišką, vėl sučiupo tie patys 
wv" kad iis vra pro-komtinistinio Kosciuškos legiono tų patyrimo, siais moralines suirutes laikais, išliko u" | ell^acievistai ir sušaudė. Visus gi kitus, taria-
Amerikoje ikurėjas, sako pro-komunistines kalbas, ku- ^ri ir. nepajudinama. Ir šitai turėtų buti sviesiu pa vyz-,ai -ia pat nuteįstus, po vieną vedė truputį to
lias ištisai talpina grynai komunistinis Angliška kalba ^zui lr Ištinu visam tiesą mylmciam pasau Ull̂

1;?s įeliau į mišką ir nušovė dviem revolverio te

mo. 

leidžiamas laikraštis "Daily Worker", ir tt. • Vadinas,'!šį kartą kova eina daugiau negu del paprastos pergalės 
State Department negalėjo nežinoti kad Kun. Orleman- J* eina del nusistovėjusios pasaulio santvarkos iriaiky-
skis yra komunistų agentas. Iš kitos pusės, State De
partment negalėjo nenumatyti kad Kun. Orlemanskio 
misija bus politinio pobūdžio, tegul jis vėliau ir aiškino 
kad Kun. Orlemanskis vyko kaip privatinis asmuo. 

Stalinas tuo tarpu Kun. Orlemanskio vizitą išpūtė 
kiek galėjo; parodydamas esąs geruose santikiuose su 
Lenkų kunigu, jis tikėjosi susilauksiąs daugiau jo užsi
moto Lenkijos sukomunistinimo šalininkų iš pačių Len
kų pusės ir įgysiąs palankumo katalikuose, tuo labiau 
kad jis "pažadėjęs ne tik niekur nepersekioti Katalikų 
Bažnyčios, bet net padėti jai apsiginti nuo persekioji
mų"" Kaip žinome, betgi, Kun. prlemanskio žygis Len
kų kilmės Amerikiečiuose sukėlė kaip tik priešingo efek
to: pasipiktinimo Orlemanskiu ir dar didesnio įtūžimo 
prieš Staliną bei prieš jo kėsinimąsi į 'Lenkijos žemes. 
Lenkai savu ruožtu įteikė State Departmentui memo
randumą, kuriame jie pareiškė kad leidime Orlemans
kiui vykt1' į Maskvą jie įžiūri pavojų pačios demokrati
jos principams. 

Ir tikrai, kiek Orlemanskio vykimas pas Staliną bu
vo nukreiptas į komunizmo, t. y. smurto santvarkos, 
praplėtimą tam tikroje Europos dalyje, tiek jis buvo 
nukreiptas prieš pačią demokratiją. Tačiau jei, kaip 

! Orlemanskio pavyzdis rodo, demokratinė valdžia kar
tais padeda atlikti žygius, nukreiptus prieš demokrati
ją, tai Katalikų Bažnyčia krikščionybės gynime nedaro 
jokių kompromisų. Vos tik Kun. Orlemanskis, gryžęs 

namon, išlipo iš lėktuvo, jam buvo pranešta kad Vysku
pas O'Learv jį suspendavo. Aišku: bendradarbiaujant 
su Antikristu "negalima tikėtis apginti Kristaus. Nuo
laidumas šitoje srityje butų buvęs tolygus prisidėjimui 
prie griovimo Katalikų Bažnyčios ir krikščionybės iš
viso. 

Normaliomis aplinkybėmis kunigo suspendavimas 
n§ra labai reikšmingas dalykas. Tačiau, atsižvelgiant 

SUKURIAl 
(Putinas) 

Ir dieną ir naktį — miltinė kova; 
Pailso krūtinė, apsvaigo galva, 
Nuo ūžesio juros ir vėtrų suokimo 
Ir akys aptemo ir balsas užkimo, 
Tik gęstančioj sąmonėj spindi dar vis 
Viena, ta viena mųs gyvybės mintįt. 

Štai; siubtelė jura — trumpa valandėlė, 
Ir skęstančią valtį padangėn iškėlė; 
Štai griausmą iš debesio trenkė skliautai. 
Ii* vėl mus į pragarmę sviedė piktai. 

O čia gaivaluose verpetai pašėlę, 
Gyvybę ir mirtį ir baimę suvėlė — 
Ir nimfų undinių iš putų vaini'ko 
Būriai mus vylingu juoku pasitiko — 

,Ir supant, ir svaidant plotu vandenyno 
Į šalį nežinomą mus nuplukdino. 

Ir štai nesiliauna mirtinga kova. 
P a i l s o  k r ū t i n ė ,  a p s v a i g o  g a l v a . . . .  
Bet vieną, tą vieną gyvybės mųs mintį 
Mes turim Į kraštą gyvai išplukdinti! 
Tedaužo įniršus maria sukuriais 
Sustingusios rankos irklų nepaleis! 

viais j pakaušį. 
Kiekvieną dvidešimts penktąjį atleidinėjo 

gvvą eiti Į plentą, matyti tik tuo tikslu kad gu
lintieji, turėdami mažą vilties kibirkštėlę išsi
gelbėti, ramiau gulėtų laukdami savo sprendi
mo eilės. 

Iš mušu septyniolikos mirti nuteistų žmo
nių kuriuos sykiu su mumis išvežė iš Kauno 
kalėjimo Birželio 23 dieną, pėdsakai dingsta 
žioje vietoje, apie penkiolika kilometrų nuo Min
sko, einant MogileVb plentu. Labai gailiuosi* 
kad nepaklausiau tų išsigelbėjusių žmonių ar 
toje jų mirtininkų grupėje buvo ir moterų, ar 
tik vieni vyrai. 

Einame toliau. Jau ir saulė pradėjo ke
pinti, labai karšta. Troškulys baisiai kankina, 
vpač mus, Kauniškius, kurie jau trečia diena 
ne tik valgyti bet ir vandens atsigerti maža te-
gavome. Mes, Kauniškiai, kiek galim stengia
mės laikytis vienoje krūvoje, nors mums tai la
bai sunkiai vyksta, nes atsiliekantieji ir kai ku
rie iš užpakalio pro mus prasiskverbiantieji su
maišo musų eiles. Bet mes savuosius ištolo pa
matom, nes jie geriau už kitus apsirengę ir gal
vas, vietoje kepurių, baltomis bei margomis no
sinėmis apsiraišioję. Kai, eidami kur pakalnėn 
ar kai nan lipdami, pamatom nuo priešakio iki 
fcalo visą plente tysančią musų vorą, tiesiog 
stebimės tokia žmonių daugybe vora apie 
trvs kilometrai ilgio. Praskrendančių Vokiečių 
lėktuvų nei kiek nebijom, nes mes gerai žinom 
|cad Vokiečiai lakūnai puikiai supras, maty da
fni mus, apsuptus ginkluotų enkadevistų, kas 
įnes esame ir iš -kur einame, dar ir nufotogra
fuos. 

" Abiem musų plento pusėm, šalikėliais, va
liuoja ir eina vaikai, ryšuliais ir lagaminais ne
imu bėgančių iš Minsko ii- jp apielinkių Žmo

nių — vyrų, moterų ir vaikų — ištisos vilkstę 
nes. Kas nuostabu kad tarpe jų Žydų. laba| 
maža tematyti, jie daugiausia važiuoja susikro-* 
vę savo mantas, bolševikų sunkvežimiais, či^ 
labai rjvkiai matyt kad jie naudojosi visomią 
civilinėmis ir karinėmis privilegijomis, jie va* 
žiuoja kaip labai dideli bolševikų ponai. Jieniįf 
aplenkiant, mes nuolat turime pasislinkti į de« 
šinę — duoti jiems kelią pravažiuoti. Bolševi* 
kų kariniai sunkvežimiai be jokios paliovos va
žiuoja ir valiuoja. Nematyti nei vieno sunk
vežimio kuriame tarp raudonarmiečių karių ne
sėdėtų viena, dvi žydų šeimų arba pilnas sunk
vežimis vienų tik žydų. Kai kurie jų, matome, 
iš musų einančių kalinių net šaiposi. Kad ga
lėtume, rodos, mes tuoj juos sutvarkytume, nie
kais paverstume: begalo pikta darosi matant 
juos tokius didelius ponus esant. 

Pilni šalia plento grioviai primėtytų laga
minų, ryšulių, skarmalų, įvairių indų, žmonių, 
šunų ir arklių lavonų — net nemalonu žiūrėti. 

Nežinau kiek atstumo praėjus, man taip 
pakirto kojas, taip baisiai pradėjo jas skaudėti 
per kelius ir kulšis kad ne tik paeiti bet be drau
gų pagalbos ir pastovėti nebegalėjau. Pulbi-
ninkas B. G. taip pat nebegalėjo paeiti. Bet 
nenuilstąs musų rūpestingas pulkininkas J. š-
kas tuojau organizavo jaunuosius musų kelio
nės draugus pasikeičiant mus vesti. Man ka
pitonas Stasys J. pasakė: 

— Nebijok, pulkininke, jei visiškai nega
lėsi kojų vilkti tada ant pečių nešime, bet ne
paliksime kad tie bjaurybės čia tave nušautų. 

Mane vedė, teisingiau sakant už pažastų 
paėmę nešė, pasikeisdami, kap. Stasys, Jonas 
G., Jonas D., Vaclovas K., Vladas T., Vincas M., 
Antanas V. ir kiti, kuriems neapsakomai esu 
ir busiu dėkingas kol gyvas busiu. Tik nuosta
biai stipriai laikėsi musų profesorius K., jis be 
jokios pagalbos visą kelią nepaprastai Žvaliai 
ėjo. 

Ilgai negalėjom suprasti kas ten darosi 
musų voros gale, kad veik kas minuta be jokios 
paliovos girdime po porą revolverio šūvių. Vė
liau mums Minskiečiai pasakė ir. pagaliau, mes 
patys įsitikinom kad enkadevistai eidami voros 
gale dviem revolverio šūviais į pakaušį nušau
na atsiliekančius ir toliau nebegalinčius bendro
je voroje eiti kalinius. Pradėjom po truputį ne
rimauti. Jei jie mus ves du šimtus kilometrų, 
neduodami nei valgyti nei gerti, be abejo, tokiu 
budu pakeliui visus iššaudys, Mogilevo nepasie
kę. Ištikrųju, kaip vėliau sužinojome, enkade
vistai turėjo įsakymą elgtis kaip kad mes visi, 
nepasiekę Mogilevo, išnyktume, bet jau Červe
nėje (Igumenėje) jiem® buvo sutrukdyta už
davinį vykdyti. 

Einame ir einame be jokio poilsio. Saulė 
kepina be pasigailėjimo. Troškulys kankina, 
net silpna darosi. Mane ir pulkininką G., gali
ma sakyti, nebeveda bet vilkte velka, nes be
veik jau kojų nepajudiname. Praeidami upe
lius arba kokią balą, tiesiog alpstame, vandenį 
pamatę. Kad bent neerzintų musų enkadevis
tai, nuolat gerdami vandenį iš savo gertuvių. 
Musų mylimas pulkininkas J. š-kas kiek galė
damas mus gaivina: 

— Se, pulkininke, tą trupiniuką duonos; 
pakišk jį po liežuviu ir laikyk, tik nepraryk, 
jis nuramins tau troškulį.... 

Kitam jis duoda keletą grūdelių cukraus 
pačiulpti. Jis kažin ką iškeitė su kriminali
niais kaliniais į saujelę cukraus ir duonos ga
baliuką. 

— Tai bus mums vaistai, — sako jis; — 
paskui gal vėl pavyks ką nArs sugriebti. 

Kai kurie keleiviai, saulės spindulių pri
trenkti, staiga sukniumba ant kelių ir palieka. 
Mes juos aplenkiame, o netrukus vis išgirstame 
du revolverio šuvius. Kiti tik šiaip sau per
daug nusilpę atsisėda ant kelio truputį pailsė
ti. Aplenkdami tokį vargšą kalbame: 

— Klausykim, tuoj išgirsim du revolverio 
šuvius. ... 

Taip ir vra, neapsirinkame: netrukus iš
girstame širdį veriantį garsą ' pacli-pacli , ku
ris dar labiau prislegia niūrią musų nuotaiką. 
Pulkininkas J. Ž. ir kapitonas J. taip rūpestin
gai organizavo musų Kauniškių grupės žygį kad 
nei vienas neliktų pasilsėti. Pamatę nusilpusį, 
stipresnieji tuoj turi paimti ir vesti arba nešti. 

(Bus daugiau) 

A L P I S 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viriais. $2.00 Tvirtais viriai* 

i o Didelė, įdomi, lengvai skaitoma * K. S. Kar-
|piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris il-
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas naršus vaikinas ir toliau gyveno — Ho-
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesniu* nu*-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir tft» 
sižymėjimus. Knyga paveiialuota, 288 poiL 
6820 Superior Ave. , Cleveland 3, 0M» 
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I R V A 

I 

Šie Kareiviai Nepaiso Plaukų Stiliaus 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Darbas buvo nelengvas irtis per pel
kę. Reikėjo tolydžio suktis tarpu krūmų, 
tolydžio nuo vienos šiekštos ant kitos 
stumtis; už geros valandos vienok išplau
kė jiedu į tygesnę vietą. 

Čia jiems pakelėje taikėsi bebrų liz-
dai-namukai. Pamatę netikėtus ir pavo
jingus sutvėrimus, bebrai su paskubiu nar
stė, slėpėsi į vandeni, jieškodami jame ra
mybės. 

— Kas gi čia butų? — klausė Erdvi
las, — ar tai ežeras toks ištikrųjų, ar tai 
užtvinę pelkės ? 

— Kaip senis pasakojo tai ne ežeras 
nei pelkės, tiktai bebrų užtvenkta upė, — 
atsakė Samadžiukė. 

— Ar tai galimas dalykas kad jie ga
lėti] užtvenkti upę? 

—^ -Jeigu tai negalimas dalykas tai 
valgiai taip butų sakęs senis. 

— Ar tai jau senis negalėjo klysti, 
taip manydamas? 

— Klysti galėjo, bet jis čia, taip ma
nai, neklydo. Ar jis pats ar tai jo tėvas 
matė ir bebrų darbo pradžią. 

Pamąstęs kiek, Erdvilas atsiliepė: 
— Keistas dalykas kaip viskas stebė

tinai pasaulyje surėdyta. Bitė avilyje pa
daro toki kori kokio žmogui nepadaryti. 
Paukštis nuveja lizdą, voras padaro vora
tinklį, o štai bebras, tartum menkas su
tvėrimas, o kokius darbus atlieka. # 

Vis mažiau rodėsi dabar kliūčių irtis 
ir dėlto davė daugiau progos keleiviams 
pasišnekėti. 

— Kaip manai, — klausė Erdvilas, — 
ar toli mes esame nuo arčiausios užgyven
tos vietos? 

— Jeigu neskaityti salos nuo kurios 
bėgame, tai užgyventos vietos i visas pu
ses pev dvi-tris dešimtis varsnų mažiau
sia, — atsakė mergina. 

— Jeigu uždainuoti, tai nebūtų gir
dėt ? 

— Ne, nebūtų! 
— Jeigu taip tai kodėl neuždainuoti? 
Vietoje atsakymo, Samadžiukė tiktai 

švptelėjo liūdnai. 
Erdvilas tolydžio linguodamas ^ prie 

mosavimo irklais, ėmė niuniuoti išpi'a-
džių, o paskui užvedė ir visu balsu: 

Susirinko bajoraičiai 
T karčiamą gerti. 
Gerkit, gerkit, mieli broliai, 
Kuo jus užmokėsit? 
Jnrės-marios nežvejotos, 
Pelnai nepelnyti. 
J u res-m a r i a s nu ž ve j osim. 
Pelnus nupelnysim. 
O aš mažas, nedidelis — 
Gilus Dunojėlis; 
Dar kraštelio nepriplaukiau, 
Pamačiau mergelę. 
Aš mergelei labą dieną, 
Ji man nei žodelio. 

Bet užsidumojęs apie save Erdvilas 
užvedė visai ypatingą giesmę, pritinkan
čią jo padėjimui, gal but kad ir nejausda
mas to. 

Užauginau mergelę 
Tame pačiam kiemelyj. 
T J žaugint užauginau, 
Išmokint n'išmokinau. 

Užvedė jisai šitą giesmę, kaip savo 
širdies skundą, bet užvedęs umai ir susi
griebė, o nusigriebęs nustojo. 

Ir vėl jisai irėsi, užsidumojęs; užsi-
mąsčius sėdėjo ir Samadžiukė ir vedė val
telę. o ta nėrė ii* nėrė. 

— Padainuok ir tu, Samadžiukė, ką 
nors, — paprašė Erdvilas savo kelionės 
bendrą. 

— Nelinksmios mano dainos, — atsa
kė ta. Bet kada ėmė ją vėl prašyti, Sa
madžiukė užvedė dainą apie jauną Lietu
vaitę, patekusią į verguvę į tolimas Pa-
dunojaus šalis. 

Dainavo ji kaip ta mergina eidama į 
Dunojų ėmė minėti savo tėviškę, jos ža
lias girias ir lėkštus jos kalnus su gražiu 
svietu ir mielais giminėmis, kaip ji pas
kui iš širdies graudumo, pažiurėjus į sve
timas šalis, nuo stataus kranto puolė j gi
lias Dunojaus vilnis. 

Su nusistebėjimu klausė dainos Erd
vilas. Su kiekvienu straipsniu Samadžiu-
kės balsas, išsykio silpnas, vis* augo ir au

go, skambėjo vis skardžiau, sujudindamas 
gilių giliausias pajautas. Kaip užkerėtas 
klausė Erdvilas, pritartinai giesmės bal
sui mosuodamas irklais, klausė ir tada ka
da mergina nustojo giedojus. Jam rodė
si kad ios balsas skrieja ore,, antrinasi ai
dais. 

Ilgai plaukė taip abu tylėdami. Erd
vilas negalėdamas pabusti iš po dainos Įs
pūdžio, Samadžiukė gi paskendus savose 
mintyse-svajonėse. Pelkė mainėsi žymiai. 
Kupstai, salelės, salos vis tolyn ėjo. Prieš 
plaukiančius pasirodė tamsiai mėlyna gi
rios juosta. Kas valandėlę ji augo, temo. 

Buvo jau geri pietus kada valtelė at
sirėmė į sausą žemę, i krantą upės, kuria 
vanduo tiktai išlėto srovėjo. Ant kranto, 
per kelias varsnas nuo upės, apsuptos so
dais stovėjo trobos. Ir trobas ir sodą iš 
lauko gynė perkasas su aukštu kuoru, ku
ri vienok, kaip ir trobas, galėjai matyti 
tiktai per prošvaistas medžių, suaugusių 
laukuose. O toliau už šitos pilaitės ūka
vo tamsi giria. 

— Kas čia butų per ^ieta? — klausė 
Erdvilas mergaitės. 

— Bukotos pilaitė, — atsakė ta. 
— Ar gali buti! — sušuko vyras su 

džiaugsmu ir pridėjo: Jeigu taip, ne-
pertoii nuo čia ana puse upės j vakarų ša
lį turi eiti kelias į Komiškius, į Detuvą, ir 
tuo keliu reiktų keliauti. 

Jšpradžių nieko neatsakė mergina, 
užsiėmus užkandžio gaminimu. Bet ka
da tą pačią mintį paantrino Erdvilas, ji 
pastebėjo jam gana stačiai: 

— Tu žadėjai klausyti manęs pirmas 
dvi dienas. Dėlto eisime tuo keliu kuriuo 
aš vesiu. 

Užkandus, Samadžiukė išėmė iš vie
no puodo pinigų ir paduodama Erdvilui 
prašė kad jis Bukotuose pabandytų nupir
kti tris žirgus, o jeigu trijų negalės tai 
kad pirktų nors tiek kiek gaus. 

Man Bukotuose dykai duos^ visko, 
— atvertė vvras. 

Bet mergina stamantriai reikalavo 
kad pildytų jos valią. 

— Palauk! — sulaikė jį mergina. 
Kareivis esi, o jokio atsargumo neturi. 
Užsimesk šarvus. 

— čia jokio pavojaus nėra! — atver
tė vyras. 

— Klysti! Čia pavojus tik ir prasi
deda! — pertikrino jį mergina. 

— Bukota mano bendras, — buvo be-
sispiriąs ginčytis Erdvilas. 

— O Bukotos tarnai ir žmonės visi 
Kaplio ir Keršio bendrai. Dėlto jeigu ne
rasi namie Bukotos tai sakyk kad vilkai 
papjovė žirgus ir kad tu joji į Komiškius 
su bendru. 

— O pati draudi nuo Komiškių, — 
neiškentė nepatėmijęs vyras. 

— Draudžiu, nes ten Kaplis siūlo ta
vo kailį Komiškių valdovui, savo draugui. 

— Tavo tas Kaplis visai kvailas. Ak 
aš siuliau jam pinigų kad tik jis mane pa
leistų. 

— Vis jau gudresnis negu tu manai. 
Paleisti tave, nepaėmus pinigų, vistiek ką 
paleisti dykai; laukti tavo pinigų, kol juos 
atsiųs į rankas, vistiek ką parodyti slepia
mą salą. Pats stiprask, ar ne geriau tave 
stačiai kitam pardavus? — kalbėjo mer
gina. 

— Argi jis taip ir kalbėjo? — klausė 
Erdvilas. 

— Kaip gi kitaip aš galėčiau žinoti jo 
mintis? — atmetė klausimą Samadžiukė. 

— Tai jis visai nepasitikėjo manim,— 
nusistebėjo Erdvilas. 

— Jisai, nepasitiki niekuo, — taikiai 
pritarė mergina. — Ir tikėk man, mums 
teks sutikti nemaža jo sląstų, pritaisytų 
tau. 

Erdvilas pažiurėjo į merginą dabar 
visai kitom akim. Jis dabar suprato kad 
kiekvienas jos žingsnis turi savo priežas
tį. Dėlto nesiginčydamas daugiau užme
tė šarvus ir nuėjo į Bukotus, pasiėmęs J 
rankas kardą ir kilpinį. 

— Tiktai žiūrėk, neišsitark kad su ta
vim keliauja mergina, — graudino Sama
džiukė, lydėdama vyrą. 

Netikėtai Bukotuose Erdvilas rado 
nemažą kliūtį. Paties Bukotos nebuvo 
namie, o jo vyrai nudavė kad jie nepažys
ta Erdvilo ir negalį jam ne tik duoti bet 
ir parduoti žirgų. Be to jie ėmė siūlyti 
jam pernakvoti pilyje, patardami kad ry-
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PER TVOTIĄ 
PASIŽVALGIUS 

ftidefcJt Amerikai LalmStt 

K e t u r i  v y r a i  v a r d u o j a m a  k a i p  j i e  a p s i k i r p o  s a v o  plaukus 
Pietų Pacifiko karo fronte. Nepaisydami stiliaus, jie plaukus 
kerpasi kad butų patogiau. Kiti net pamėgdžioja laukinius 
žmones plaukų apsikirpimu. Iš šių vyrų veidų matyt kad jie 
nėra vien tik Amerikoniški tipai, bet maišytų tautybių nariai, 
kurie už Ameriką kariauja. 

i 

NUO LIETUVIŲ SEIMO 
New Yorke, kur buvo- išnešta 
protestas prieš Sovietų siūly
mą "autonomijos" šešiolikai 
respublikų, Stalinas apie tas 
"autonomijas" sustojo kalbė
jęs, ir net liovėsi lindęs artyn 
Lietuvos, — sako Jurgis Spur-
gis. i 

Toliau jis sako, gal ir Lietu
viams butų naudinga kad at
sirastų koks kunigas į Maskvą 

toj, ga but, pats Bukota sugryš ir tada iš
pildys jo norą, 

įpykintas iki galui Erdvilas pasuko 
atgal iš pilaitės pagrąsinęs vyrams: 

*— Na, ne aš busiu jeigu aš, pamatęs 
Bukota, o apie jus užmiršiu! 

Einant jam iš pilies, turbut, ne to lau
ke pilies vyrai kuždenosi tarp savęs. 

— Niekai, — kalbėjo vienas. — Per-
pyko ir dabar niekuo neprikalbinsi ir ne
priversi nakvoti pilyje, ir be žirgų jis ke
liaus toliau.... 

— Anapus Jauskuldos gaus jisai žir
gų kiek tiktai norės. O gana jam tiktai 
į Detuvą patekti, kad butų mums ankšta, 
— pritarė antras vyrų. 

— Užpulkim, nusekę toliau nuo pilies, 
kad kiti nepatėmytų,— kalbino trečias,'— 
ir bus atlikta. 

— Nepatarčiau nei bandyti! Ar tu 
negirdėjai ką apie jį pasakojo? 

— Ką tos pasakos! Ar tai mes ne 
vyrai? 

— Ko jau čia tau šiauštis! — nekan
triai tarė senyvas vyras. — Ar nematai 
kad jis traukiasi iš pilies? Bus mums vi
siems brudas. O jį taip išleisti jokiu bu-
du negalima, tai mums prapultis. Rei
kia arba jį užmušti, jeigu negalim paimti, 
arba išpildyti jo norą. 

— Aš tuoj su juo atlieku! — tarė tre
čias ir pasileido Erdvilui už akių. 

Išgirdęs paskui save dundėjimą Erd
vilas metė atgal akim ir nemažai nusiste
bėjo matydamas vejantis vyrą, o paskui jį 
sekančius kitus du. 

Šykštus pilies kareivis netrukęs už
puolė Erdvilą, bet tas vienu kirčiu ištren
kė iš jo rankų kardą, o paskui nekirsda-
mas, tiktai plozu smogė per sprandą ir 
parmušė į žemę, pritardamas: 

— Pasimokyk, parše! 

— Tamsta! — šaukė dabar senyvas 
vyras. — Neružyk ant musų visų už vie
no kvailo kaltę. Ot šitas kvailys išvedė 
visus mus iš kelio, sakydamas kad tamsta 
visai nesi Algimanto pulko vyras, kad ir 
kardo valdyti nemoki.... Luktelk, tam
sta, mes atvešim žirgus. Tiktai dykai mes 
negalim duoti visą trejetą. 

— Aš i}- neprašau dykai. Duokit už 
pinigus, — atsileisdamas, kalbėjo Erdvi
las. 

— Bet, gal, sveikas pernakvotum, — 
kalbino senyvasis vyras, patėmijęs kad 
Erdvilo veidas tapo lyg ramesnis. — Ry
toj bus pats Bukota 

— Ką, ar tu šiepti iš manęs nori?! — 
užriko užsidegęs Erdvilas. 

— Tegul dievai myli, aš tiktai taip!— 
teisinosi senis. 

Už valandėlės Erdvilas, užsisėdęs ant 
vieno žirgo, pavadyje vedė du kitus, iš ku
rių vienas buvo taipogi pabalnotas. 

(Bus daugiau) 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
Stai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki mus,ų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 
didumo Žmonijos Istoriją. 

6820 Superior Ave. 
Reikalaukit Dirvoje 

C l e v e l  

nuvažiuoti. Mes Amerikoje vėl 
turėtume progą iškelti garsiai 
protesto balsus prieš tokią 
misiją ] Maskvą, ir Lietuvos 
vardas plačiai paskilbtų Ame
rikos spaudoje, kaip atsitiko 
su Lenkais. 

' VIENIEMS Lietuviams Sta
lino balsas kaip lakštingalos; 
kitiems — kaip lakštingalos 
kuri kumeliukus pjauna. 

SOCIALISTŲ Naujienos pa
sakoja buk SLA iždininkas K. 
C ugis rūpinasi Susivienijimo 
reikalais "diena iš dienos". Bet 
SLA nariams rupi ką Gugis 

j naktimis veikia, nes, kaip ka
da, "nakties darbai dienos juo
kai". 

MUSŲ bolševikai renka se
nas drapanas Sovietijos roju
je atsidūrusiems Lietuviams. 
Ką Rusų bolševikai numovė 
tą musų bolševikai apmaus. 

BOLŠEVIKAS Pruseika ba- ' 
ra SLA prezidentą Bagočių už 
jo norą išleisti Anglų ir Ispa
nų kalbom 20 puslapių knyge
lę apie Lietuvos teisę buti lai
sva nuo Maskvos ir Berlino. 
Bolševikas šaukia: "Ką, už ni
kelį nori Lietuvą nupirkti?" 
Matyti, Pruseika Stalinui Lie
tuvą už daugiau negu nikelf 
pardavė. 

AMERIKOS Lietuvių Tary
ba skelbia gavus dar .$898.06 
aukų, bet Lietuvai vis dar nei 
cento neduoda. Grigaitiškai ? 

SANDARA rašo: "Hitleris 
nepasirodė gimtadienio dieno
je". Turbūt jo vietoje gimė 
arklys ? 

SOCIALISTŲ Naujienos mi
nėjo savo 30 metų gyvavimo 
sukaktj. Bloznu "socializmo" 
vaikučiu gyvenimą pradėjusios 
jos šiądien jau suvyrėjo ginti 
vyriausį tautininkų ideologi
jos punktą, būtent, Lietuvos 
nepriklausomybę, kuri, 30 me
tų atgal, Naujienoms buvo 
"imperialistų įrankis". Mainos 
rūbai margo svieto! 

BOLŠEVIKŲ Vilnis porija, 
*%as su smetonininkais tie 
spjauja ant milžiniškos Lietu
vių daugumos". Bet mums re
gis, kas su bolševikais tas net 
nusispjauti nebegali, nes Stali
no džiova plauęius suėdė. 

RAUDONOJO meno centro 
sekretorius Bovinas "boviriasj" 
mintimi buk Sovietų Sąjunga 
stebina pasauli, nes "kulturiŠ-
ka, meniška". Tikra tiesa, 
Maskva tikrai "meniškai" be 
duonos ir vandens, galvijiniuo
se vagonuose Lietuvius depor
tavo į Sibirą, ir leidžia jiems 
ten "kulturiškai", be pagal-

and 3,- Ohio*^^ mįrti. 
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BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Aveniu 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kuV sustoja kitų1 miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

f N 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
ISPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. E X .  0417 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I NE 
Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

'j* 'ž* 

f VISOKIA APDRAUDA 
^ Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- \ \ 

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

GG06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t 
•S4-+-

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3, O. 

Jau pavasaris! 
VYRAMS REIKMENYS 

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

Vėliausių Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

__ 6.00 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45 ir 4.95 

KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 4.95 
didelis pasirinkimas Įvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $] ir 1.50 
Pritaikyti prie jūsų rubų. Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

fYYIf A I GREEN STAMPS su koinu pirkiniu. IN Y If A I 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. • 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 

n • • * &  ̂  ̂  ̂ ** "* *  ̂ T *  ̂ •» p* *> - *. .« «y>*r * *•*: **-\ *0* 
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Pasipuoškit Vasarai! 
APDABINKIT SAVO NAMUS 15 LAUKO 

IR IŠ VIDAUS—PEKELKJT JŲ VERTĘ 

Gerai Prižiūrimas ir Nunjaliavotas Namu 
' Daug Ilgiau Laiko 

Nereikalingon Vieton Pakliuvus Karvė 

MALIAVOS 
Dupont Nusimazgojanti namu maliava . 
Duponf Duco ir Dulux Enamel 
Dutch Boy, 5 gal. kenai, iš laukini 
Garsi Merrit Tikra vieno tepimfcr 
Multicote Enamel 
Geros Rūšies visomiema tikslams 
Spar Varnish 
Texolite, tepama ant sienines popieros .. 
KEM-TONE visokiu spalvą 
Tonex-X mazgojama maliava 
Galima tepti tiesiog ant sieniA&s fxjpwros. 

Gal. $3.19 

Gal. $3.00 

. Gal. $3.25 

. Gal. $2.75 
... Gal. 1.85 

. Gal. $2.35 

SIENOMS POPIERA 
kihsb rasit sau patinkamu sienoms popteru iš

dirbtu pačiu žymiausių Amerikoje popieru išdirbėję 
Vsokių pavyzdžiu ir marginiŲ kokiu tik pageidauja!; 

PAMATYKIT MUSŲ LANGUS! 
Taipgi turim apie 25,000 roliukų su borderiais kam
barių kiekiais, taipgi Įvairių likučių ir išbaigtų dirb- . 
ti sieninių popierų kurios jums patiks. 

LINOLEUM 
Gražus PatiesaTai-Rugs, $3.-">O-$3.10 $2.95 
Tikrai Puikus Patiesalai-Rugs 7.6x9 4.25-3.95 po$3.50 
DIDESNI PATIES ALAI-Rugs 9x12 $3.95 
SIAURI PATIESALAI, gražių pavyzdžių yardas 39c 
LINOLEUM perkant vardais 39c 

Armstrong, Pabco, Caimar ir kitų garsių išdirbimų. 
Ketvirtainis yardas 65c ir 45c. 

INLAID LINOLEUM Labai tvirtas ketv, yardas 98c 

U. S. Wallpaper 
£m Paint Co. 

6000 Ėuclid Avenue 
Henderson 6944 

AKRON. OHIO zidento iškilmingos laidotuvės 
ir pamaldos Clevelando kated
roje, kurias laikė pats Vysku
pas, asistuojamas būrio Lietu

vių kunigų. 
Atsilankyki!, gerbiamieji, į 

šj įdomų parengimą, įžanga vff 
siems dykai. Kom^ 

Lietuviškos Filmo* it 
Prakalbos Geg. 29 

Smagu pranešti kad paga
liau Akrone vėl sulauksim ko 
įdomaus ir naudingo. Štai S. 
L. A. 354 kuopa nutarė suren
gti svarbias prakalbas sekma
dienį, Gegužės 28, Šv. Petro 
parapijos salėje. Programas 
prasidės 3 vai. po pietį, bus 
svarbus kalbėtojai iš Clevelan
do: Julius Smetona, Dr. S. T. 
Tamošaitis ir Dirvos red. R. 
S. Karpius. 

Taipgi bus parodyta pirma 
kartą Akrene puikios filmos-
krutami paveikslai iš Clevelan
do Lietuvių Darželio, Lietuvių 
paradai, Lietuvos Prezidento 
a. a. Antano Smetonos dalyva
vimas su Clevelando Lietuviais 
ir pabaigoje — Lietuvos Pre-

Be*t Wishes 

RITZ HAT MFG. COMPANY 
18X3 Ontario St. • MA- 688® 

GENERAL TITLE & TRUST CO. 
Real Estate Ix>ans 

Leader Bldg. PR. 8525 
- — .. —— 

Best Wishes 

TULIK'S CAFE 
3355 Superior Avenue EN. 8514 

ui. 

Karvė tai karvė — tas atsitiko New Yorke, kai šita ra
guotė atsirado prastoje vietoje, duobėje kur subėga srutos. 
Varoma į skerdyklą, jį atsiskyrė nuo kitu patamsėję, ir nu
klydus Įkrito į šią duobę. Kitą rytą ją "ištraukė policija ir 
sanitacijos skyriaus darbininkai. 

LIETUVĖS KVIEČIAMOS STOTI I WACs 

CIevelande, kartu su visa 
Amerika, pradėta vajus gauti 
daugiau jaunų moterų į WAC, 
kurios sudaro žymią paspirtį 
Amerikos kariuomenei. 

CIevelande įsteigtas WACs 
rekrutavimo ofisas, kurį va
dovauja Lt. Genevieve Rost-
vold, gavo paraginijną iš Ge
nerolo George C. Marshall kad 
padidintų vajų gavimui dides
nio skaičiaus merginų ir mo
terų. Moterys priimamos tarp 
20 ir 50 metų amžiaus, turin
čios high school mokslo lygi. 

Sulyg Gen. Mashall praneši
mo, "Svarbu kad visuomenė 
suprastų Armijai reikalingu
mą moterų kurios gali užimti 
vyrų vietas tarnyboje, o vyrai 
tuo "bjidu buna liuosi kariauti. 
Women's Army "Corps skaito
ma labai svarbiu priedu Armi
jai. Moterys ne tik kad gali 
atlikti darbą taip gerai kaip 

ir vyrai, bet tam - tikrais atve
jais dar geriau negu vyrai. 
Kurios moterys yra laisvos 
nuo šeimyninių pareigų prašo
mos pasiimti militarines par
eigas." 

Prie WAC moterims turima 
virš dviejų šimtų įvairių rūšių 
darbų ir stojančios tarnybon 
jos gali pasirinkti sau patin
kamą sritį. 

Naujas WAC Recruiting Of
fice randasi Fidelity Building, 
ant East 6th Street.' 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
f laišką $1 dabar ir "Dirva*1 

lankys jus ištisą pusmetį. 

ENMic.tt 3340 

B E R T S  
GERAS LAIKRODĖLIU ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJA^ 

BERT REICHARD 
7415 WADE HARK AVE. 

r CHARMET DRESS' 
SHOP 

^ LINGERIE-HOSIERY 
Turime šilkinių dresių mi#il| 9 
iki 52, ir šiaip dresių 9 iki 46. 

10412 UNION AVENUE 
MTcli. 7431 f2f>) 

Greetings From 

THE WAIBEL SHEET METAL CO. 
•>304 Clark Ave. ' MElrose 3650 

ARNOLD S. KING 
Paveskit Mums Parduoti Jusų Nuosavybę 

Mes Turime Gatavus Pirkėjus 
816 Hippodrome Bldg. CH- ->550 

Best Wishes 

JERRY R. ZMUNT 
2172 West 14th Street 

Greetings and Best Wishes from 

THE OHIO ROOFING COMPANY 
MASTER ROOFERS SINCE 1904 

Chas. Haettich, Pres. 

32'24 Street WOodbine 1321 

MOTINOS DIENAI 
PRAĖJUS 

GASO Padargai 
yra Tvirti, bet 
prižiurekit Juos 

Močlerniški gaso padargai yra tvirti, padaryti 
ilgam laikymui, ir yra tikras patogumas. - Jie 
taipgi labai patogus karo metu/ « 

Bet visuomet jlj visiškas paprastumas apdirbi
mo ir operavimo, priedui to jų didelis staman-
tumas padaryme, yra priežastis kad jie . laiko, 
ir laiko, ir laiko! 

Tiktai mažos priežiūros tereikia jusų gaso pa
dargams ir jie jums laikys visą karo laiką, ir 
<fer daugiau. 

Tjk užlaikykit degamas dalis švariai, kas leng-
Vf, ir nustatymus, kaip irgi beveik taip pat len
gva. Prie to naudokit tą patį atsargumą valant 
pečiaus eriamelį taip kaip darot valant bent ki
tą tokį pat paviršį, 

pokariniai gaso padargai? Jie bus geresni ne
gu jųs ką kada matėt. Mes žinom. Bet tam lai
kas dar neatėjo. 

I 
Kada? Ir mes norėtume žinoti. 

T H E  E A S T  O H I O  G A S  C O M P A N Y  

šymetinė Motinos Diena 
Amerikoje buvo ' minima Ge
gužės 14 d. Ta diena nuskir
ta išreiškimui pagarbos moti
noms iš pusės sūnų ir dukte
rų. Tai yrą prisiminimas vai
kams apie motinos atliktą pa
siaukojimą, už pagimdymą ir 
llž išauklėjimą jų. 

Visame pasaulyje ir visose 
tautose bei rasėse motina ne
šioja savo širdyje gailestį ir 
meilę ir rūpestį savo vaikams. 
Toks yra gamtos patvarkymas. 

Gaila kad ne visi vaikai su
pranta savo motinos širdies 
jausmus ir atsidavimą savo 
vaikams. 

Šy meti nė Uotinos Diena bu
vo minima tokiame momente 
kada jų sunai ir dukterys ran
dasi karinėje tarnyboje, ir jau 
daugelis motinų yra gavusios 
iinias kad jų mylimiausi sū
neliai yra paaukavę savo gy
vybes karo dievaičio aukurui. 

Motinos supranta kad jų su
nai yra mirę garbingai, ka
riaudami prieš žmonijos žiau
rius tironus. Motinos meilė 
link savo vaikų yra tokia di
delė ir neišpasakyta, kad jos 
širdis pasilieka pažeista ir nie
kados neužmiršta savo vaikų, 
nežiūrint ar garbingai ar ki
taip mirusių. Tat šymėtinė 
Motinos Diena joms buvo bu
dėsiu ir gailesčiu vietoje pra-
linksmėjimo, kaip būdavo ra
miuose laikuose. 

.. J. A, Urbonas. 
Day ton, Oil io. 

MES DUODAM IR IdKEICIAlI EAGLE STAMPS 

The May Company 

DU MAYORAI -
KANDIDATAI 

Ateinanti rudeni, Ohio gu
bernatoriaus vietai lenktynėse 
stoja du didžiausių Ohio mie
stų mayorai: Clevelando ma-
yoras Frank J. Lausche nomi-
jpuotas iš Demokratų partijos, 
į) Cincinnati mayoras Stewart 
nominuotas Republikonu parti
jos kandidatas. Abu jiedu sa
vo partijose yra stiprus ir sa
vo miestuose yra su gerais re
kordais. 

Vienas iš jų lilts, išrinktas 
gubernatorium. 

Ohio Lietuviai palinkę dau
žau i Demokratu kandid^a, 
Frank J. Lauschą* į|abartinj 
Clevelando mayorą. -

A 

M«8 Duodam ir ISkeičia m 
fiagle Stamps 

f 

Krautuvė' Atdara §• flri 5:30 
Tikrai puikios — šios pina-

Saulės Suknelės! Tik Ką 
Gautos Mažom1 Mergaitėm 

1.25 
fores ir sukneles, pasiūtos 
Ii tvirtų medžiagų, gražiai 
apvedžiotos su rick-rack ir 
mezginiais. Mierų 3 iki Hx. 

INFANTS' WEAR 4 4 4 

ANTRAS AUKŠTAS 
• «  

* I ' 

rr 

, •$ 

Vaikų Skalbiami Slacks 
Jr. Didumo Prep Didumo 

2.95 iki 3.50 3.25 iki 4.50 
Gabardino ir sukto-rayon gražio ir 
tviiM^ pasiūtos slacks kelnės mo
kyklai, sportui ir žaislui. Medžia
gos skalbiamas ir ilgai dėvėjamos. 
Jr. mieros # iki 13; prep mitras 
12 iki 22. 

BOYS' CLOTHING 
ANTRAS AUKŠTAI 

Jauniems Prakaito 
Marškiniai 

Commando Styliuje 

jaunesniems 
broliukams 79c 

"Barefoot" Sandalai 

2.98 
Rudi ar balti elnio odos 
—tvirti "baby" sandalai 
augančioms m e r gaitėms. 
Gausiai iškarpyti ir su 
dviem diržukais susega
mi. Mieros 4 iki 8. 

GIRLS' SHOES . 
ANTRAS AUKšTlfeB 

Naujausios rūšies prakai

tavimo marškiniai—rusvi, 

mėlyni arba raudoni, paro

danti narsius commandos 

veikmėje. Apvalu kaklu ir 

ilgom rankovėm stilių. Mie

ros 4-16. 

BOYS* FukNISHINGS 

ĄJfTRAS AUKŠTAS 

'Blue Bo^ Avalai 

3.95 
X-ray pritaikyti avalai 
populiario moccasin * sti
liaus mokyklai ir spor
tui. Rudi arba juodi. 

BOYS' SHOES 
ANTRAS AUK8TA8 

, . 
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CLEVELANDO IR APIEL1NKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENHicott'4486—Atdara vakarais 
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RENGIAMASI PEN-
K.TA1 PASKOLAI 

LIETUVIAI SPORTININKAI UŽiMA CLEVE
LANDO MIESTĄ GEGUŽES 22 

Lithuan ian  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdleott 44M 

THE PERISCOPE 
Bv SARUNAS. 

Birželio 12 dieną prasidės 
Penkta Karo Paskola. Kvota 
ki«k turės buti šį kartą sukel
ta dar nepaskelbiama, tačiau 
vel bus keliolika bilijonų. 

Valdžia ir dabar pageidauja 
kad bonus pirktų smulkieji 
lonų pirkėjai, po $100 ar tam 
panašiai, tuos "E" bonus, kad 
tokiu budu daugiau savo pini
gu į karo bonus investytų dar
bo žmonės, nes jiems iš to bus; 
daugiausia naudos. Jeigu jie 
bonų nepirks, jie karui pasi 
baigus neturės iš niekur jokiu 
ekstra pelnų. 

Aišku suprasti kad jusų ka 
ro bonas, dabar pirktas už $75, 
už penkių metų bus vertas 
$87.50, o už. 10 metų — $100. 

V 

į Kortavimo Popietis 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1-mas skyrius surengė smagų 
draugišką pasisvečiavimo ir 
pasikortavimo popieti pp. Sa-
lasevičių namuose, 16020 Nela-
mere Road. Atsibus ši sekma
dieni, Gegužės 21, nuo S vai. 
po pietų. 

L.VS skyrius rengiasi prie 
seimo kuris įvyks Chicawoje, 
ir šios pramogos pelnas ski
riamas seimo reikalams. 

Kviečiami visi geri draugai 
i šią pramogą, Įžanga tik 50c., 
bus užkandžių ir išsigėrimu. 

Salasevičių namus rasti len
gva: Euclid avenue iki Noble 
road, ir užvažiavus j kalną, 
po dešinei rasis Nclamere Rd. 

Svarbus Susirinkimas 
American Lithuanian War 

Activity Komiteto svarbus me
tinis susirinkimas bus laiko
mas Lietuvių salėje, antradie
nio vakare, Gegužes 23, nuo 
8:15 vai. Visi nariai ir kurie 
nori prisidėti prie viso šio vei
kimo prašomi dalyvauti. Ko
miteto tikslas yra padėti Ame
rikai laimėti karą, rūpintis 
Lietuvių kareiviais, jų suregi-
stravimu ir jų sugryžusių pri
ėmimu kada karas baigsis. 

Taipgi šis komitetas ves su
rašą Lietuvių perkančių ir iki 

.šiol pirkusių karo bonus. 
šiame susirinkime bus išrin

kta nauja komiteto valdyba ir 
nariai privalės užsimokėti duo
kles. Komisija. 

Persergsti nuo Rusų 
Pralotas F. J. Shecn, žymus 

katalikų oratorius ir moksli
ninkas iš Washingtono, kalbė
jo Geg. 11, 3000 Cleveland iečių 
miniai. Jis persergėjo kad po 
karo Rusija bus pasauliui No. 
1 problema, nes Rusija bus se
kanti šalis kuri kėsinsis užval
dyti Europą. 

Pral. Sheen, atviras komu
nizmo priešas, klausė ir aiški
no kodėl Alijantų lakūnams 
neduodama nuskristi su lėktu
vais i Rusiją, nors tuos lėktu
vus duoda Rusijai; kodėl jo
kiam Amerikos tėmytojui ne
leidžiama vykti j rytini fron
tą, ir kodėl Rusija niekad ne
bombarduoja Vokietijos. 

Jeigu Rusijai bus leista pa
imti Lenkiją ir kitas šalis del 
to kad jos kitados priklausė 
Rusijai, sako pralotas, tai Ru
sija užsimanys kurią dieną at
siimti iš Amerikos Alaską, nes 
ji kitados priklausė Rusijai 

SERGA 
Antanas Virbickas, plačiai 

Clevelandiečiams žinomas, pa
sidavė operacijai Mt. Sinai li
goninėje. 

Jack Sharkev 
Liet Sportininkai užima Cleve 

Štai vėl atsinaujina tas kas 
buvo Clevelande prieš dešimts 
metų, kada Lietuvių sportinin
kų vardas skambėjo Clevelan
de, nuo kada Lietuviai čia la
biausia pragarsėjo. 
» žinomas imtikas ir imtynių 
promoteris Jack Ganson-Kara-
binas surengė didžiausias šia
me mieste imtynes kokių jau 
senai nebuvo — ir Clevelande 
lankysis musų buvęs garsus 
kumštininkas čampionas Jack 
Sharkey, atvyks Karolis Po
žėla, ir imsis Juozas Komaras. 

Tas atsibus Public Audito-
riume pirmadieni, Gegužės 22. 
Imtynių pradžia 8:30 vakare. 

Gansonas pakvietė Sharkey 
šių didelių imtynių referee. 
Imtynėse dalyvaus Leo Numa 
su garsiu Angel. s 

Juozas Komaras gauna sau 
lygų priešą, Al Dunlop, ir da
lyvaus kitos poros naujų ir jau 
žinomų imtikų. 

Karolis Požėla yra manadže-
ris to Angel, kuris pragarsėjo 
Amerikoje kaip tik jį čia par
vežė. Jokis imtikas negali at
silaikyti prieš tą gorilos jiegos 
žmogų daugiau kaip dvide
šimts minutų. Jis sveria 283 
svarus ir yra 5 pėdų ir 8*4 co
lių aukščio. 

Kita žymi pora yra tai Gol
den Terror, 6 pėdų 4 colių vy-į 
ras, 333 svaru sunkumo. Jis 
imsis su Ed Strangler White. 

Tikietai bus galima gauti tą 
patį vakarą prie ineigos. Kai
nos prieinamos. 

Daug Lietuvių rengiasi eiti 
pamatyti šias imtynes. 

Juozas komara» 

M I R I M A I  
STRIPEIKIENĖ Elzbieta, 68 

metų, po tėvais Laumonaitė, 
nuo 664 E 94 st., mirė Gegu
žės 9, palaidota Lekeview ka
pinėse Geg. 12. 

Paėjo iš Kuršėnų, Amerikon 
atvyko 1910 m. Liko vyras, 
Juozas; vaikai: Juozas, Pranas 
(jis tarnauja U. S. Navy), 
Ona ir Elena. Lietuvoje turė-
jb dvi seseris. * 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wflke.-
lis. 

SVEČIA VIMAISI 
Alex Glebavičius, iš India

na, Pa.t buvo atvykęs paviešė
ti pas savo dukterį ir žentą ir 
palankė savo kitus draugus. 

Jis mėgsta skaitvti Dirvą, 
tai<n vėl ją užsisakė. 

Barbora Jankauskienė lan
kėsi Binghamton, N. Y., vie
šėjo pas savo gerus draugus 
Pundzius, su kuriais kitados 
gyveno Mass. valstijoje. 

JIEčKO DĖD6S. Petraus
kaitė gyvenanti Binghamton, 
N. Y., jieško savo dėdės Stasio 
A m b r o z a i č i o ,  g y v e n a n č i o  C l e -  j  

velande. Jis paeina iš Jurbar-1 
ko. Priduokit adresą B. Jan- Į 
kauskienei, 6202 Superior ave. į 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darže

lio Sąjungos svarbus susirin
kimas bus laikomas pirmadie
nio vakare. Gegužės 29, nuo 
8:30 vai., Lietuviu salėje. Ma
lonėkit atstovai dalyvauti. 

Valdyba. 

KOMISIJOS ATSKAITA 
Kaip jau žinoma, Bal. 23 d. 

įvyko Lietuvių Katalikių Mo
terų Komisijos pado\ anoj imas 
Station Wagon Amerikos Rau
donajam Kryžiui, {teikimo ce
remonijos buvo prie šv. Jur
gio bažnyčios ir parapijos sa
lėje. 

Komisija dabar patiekia ra
portą apie tai ir dėkoja tiems 
kurie prisidėjo darbu ir auko
mis prie to Wagono įgijimo. 

Station Wagon mums kašta
vo $1875, dar ant rankų pini
gų liko $250. 

Aukos prie Station Wagon 
įteikimo iškilmių buvo gautos 
nuo šių: 

Po $10: Ona, Mihelieh, Del
ia Jakub?* R. Zalogienė, Sta
tutai. 

Po $5: A. Navicikenė, O. Ša-
laševičienė, P. Glugodienė, S. 
Saldauskas, p-le Pi'akšiutė, M. 
Damukaitis, M. Samuolis, M. 
Miliauskas. G. Yastanskas, A. 
Cicėnas. B. Vilimaitienė, A. 
Keever, O. Durasevičienė, He
len Dunbar, M. Halaburda, V. 
Šukys, J. Zorub'a, M. Adomai
tis. J. Noreika, P. Karlonas. 

Komisija. 

AR ŽINAI kad Įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO * 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra
šu Peck's Hall, 1446 E. 82nd Street, 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Jžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv. 
Rašto tyrinėtoja. (Skelbimas) 

THE CURRENT NEWS on the 
Lithuanian Situation, published by 
the Lithuanian Legation at Wash
ington, contains in its April issue: 

ii American' Red Cross sends aid 
to Lithuania; ' v 

2; Reactions in Lithuania to Ter-
•tai&tic Nazi Mobilization Meas

ures; 
3) Echoes from Gorman Occupied 

Lithuania; The Underground; 
4. Lithuanian Activities Herį 

and Elsewhere; 
5. Reactions to Ahti-Baltic Mov

es; 
6. Independent Opinions on the 

Baltic States; 
7. Books and A Hides. 

/// 

LITHUANIAN Americans are 
grateful to the American Red Cross 
for arranging a shipment of much 
needed drugs to Lithuania to a 
value of $10,000. The Lithuanian 
Minister has added a $3,000 ship
ment of his own, and the American 
Bishops' Committee donated' $10,000 
for the same purpose. 

/// 

HERE ARE A FEW items of 
how Lithuanian Americans pitched 
in during the last American Red 
Cross drive to raise 200 million 
dollars. At a special meeting in 
Lowell, Mass., $363 were donated. 
The Detroit Lithuanian Committee 
raised $2,lf>fi..r>0. The Lithuanian 
Boy Scouts at Cambridge, Mass., 
collected at the church entrance 
one Sunday The New York 
Lithuanians raised $2,000 while 
Chicago Lithuanians collected over 
$10,000. Over $2,000 were raised 
by Lithuanians of Cleveland. The 
Lithuanians of Philadelphia raised 
$2,000; the Hartford, Conn., Lithu
anians handed in $500. At a month
ly meeting of the Lithuanian Wom
en's Alliance in Waukegan, 111., $00 
were collected. This was dublica-
ted by many Lithuanian organiza
tions all over the country. 

iii 
THE LITHUANIAN underground; 

is now a united and well organized | 
movement,, publishing seven papers j 
and owning a radio station. By j 
its advice, only showed up , 
instead of possible 250,000 daring 
the proclaimed Nazi mobilization. 
The police rounded up another 1240 
unwilling men. The bulk of the 
Lithuanian manpower went into 
hiding, thus disrupting economic 
activities - in Lithuania. 

Hi 

THE ARTICLE, "An Asnect of 
the Lithuanian Record of Indepen
dence", by the Lithuanian Minister, 
Mr. P. Žadeikis, in the American 
Academy of Political and Social 
Science (March, 1499) has been 
neatly reprinted and a copy may 
be had by writing to the Lithu
anian Legation, 2622 16th Street, 
N. W., Washington, D. C. 

VERY LITTLE has been said 
about Lithuania during the recent 
discussion of the Curzon Line which 
Russia wishes to use as a base for 
determining its future boundary 
with "a strong and independent 
Poland" (Stalin's own words). 

Prof. R. Pakštas in the Chicago 
Draugas reminds us that the es
tablishment of the Curzon Line in 
1920 had the aim of stopping the 
Soviet-Polish, war. Lithuania was 
not left out of the discussions then, 
since the very first paragraph of 
an agreement between Poland and 
the. Allied Powers (July 10, 1020) 
said: "Wilno shall without delay be 
relinquished to Lithuania and ex
cluded from the zone occupied by 
the Red Army during the armis
tice". It is interesting to note (in 
view of subsequent Polish actions) 
that, the representatives of Poland 
signed' this statement. 

/// 

ON THE FOLLOWING DAY, 
(July 11, 1920), Lloyd George sent 
a note to Russia which said: "North 
of Grodno the line (Curzon) which 
will be held by the Lithuanians 
will run along the railway running 
from Grodno to Vilna and thence 
to Dvinsk. On the other hand, the 
armistice should provide that the 
armies of Soviet Russia should 
stand at a distance of 50 kilometers 
to the east of this line". 

v Hi 

IF SOVIET RUSSIA were con
sistent, in talking Curzon Line to 
Poland, she should talk the same 
line to Lithuania, too. The Lithu
anians, it will be remembered, the 
very next day after Lloyd George's 
note (JulyS 12, 1920) signed their 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

PARSIDUODA GROSERNf: 
Cash grosern§ su arba be dviejų 

šeimų namu, 40 metų išdirbtas biz
nis, 4204 Bucyrus ave., prie Pearl 
road. Parsiduos už visai žemą kai
ną. Smulkmenų klauskit tarp 2 ir 
3 po pietų, 8429 Brodaway. (22) 

EZELLA THEATRE 
70»>0 Superior Avt-nue 

PIRKO BONĄ 
Tadas Masilionis dar pirko 

vieną karo boną už $100 prie 
Lietuviu vajaus kredito. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

losti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekvieną vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuviu sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti die
niau j Lietuvių salę. 

REIKALINGA LIETUVIS 
BERNIUKAS, 14-15 METŲ 
dirbti Dirvos spaustuvėj po 
mokyklos valandų. Norintis 
galės išsimokint spaustuvės 
darbo. Kreiptis tuojau į 
Dirvos Administraciją. 

C H E C K I N G  A C C O U N T  

PAGERBIMO BANKETAS 
IR ŠOKIAI 

Klebono Kun. J. F. Angelai-1 
Čio kunigystės 10 metų sukak-1 
ties ir 5 metų kaip klebonauja | 
šioj'e parapijoje proga, N. P. i 
P. šv. parapijos nariai ir drau
gijos rengia banketą ir pasi
linksminimo vakarą, sekmadie
ni, Gegužės 2&, nuo 5:30 vai. 
Atsibus parapijos salėje. 

Del brangaur* laiko visiems, 
tikietus malonėkit užsisakyti 
telefonu tuojau. Skambinkit 
vakare, PO. 4779. Komisija. 

ipm Per check 
5 4  p e r  i t e m  d  e  
posited 
104 per quarterly 
statement 

No fixed balance •  Deposit  by mail 

Mail  checks to pay bil ls 

Save your t ime and tires 

Your Name and Address printed on your 
Cleveland Trust Checks. Atk about this servtc*. 

Penktad. ir šestad. Geg. 19, 20 

Roy Rogers in 
"COWBOY and SENORTTA" & 
Ted I „ewis in 
"IS EVERYBODY HAPPY?" 

BANKINIAIS 
REIKALAIS 

Kreipkitės į Lietuvių ban
kinę įstaigą, su daug metų 
prityrimo paskolų ir kitų 
bankinių patarnavimų: 

Reikale pirkimo namų, 
taisymo, pagerinimo, arba 
kitiems reikalams paskolos 
ant jusų namo padarymos 
greitai ir pagal šių dienų 
reikalavimų. 

ši įstaiga yra Suvienytų 
Valstijų valdžios įgaliota 
agentūra pardavimui U. S, 
War Bonds. 

Depozitai šioje fstaigoje 
yra po Federal Insurance 
Corp. kiekviena knygutė 
iki $5,000. 

Darbas šioje Įstaigoje at
liekamas su prityrimo pa
tarimais ir sąžiningai. 

'USUtUD 

Seks. ir Pirmad. Geg. 21, 22 

Dana Andrews in 
"PURPLE HEART" 

Sekm. po pietų tiktai 
"SAILORS ON LEAVE' 

Antrad. Tree. Ketv. Geg. 23, 24, 25 

"THE BRIDGE OF 
SAN LUIS REY" 

THe LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

MONCRIEF FURNACES 1 

v50 METU 
TVIRTI * PATIKIMI • EKOMONIŠKI 

Kreipkitės j MONCRIEF Pardavėju 
The Hen r v Furnace Co. Medina, Ohio 

m 

b 
Seriously wounded by an exploding grenade, Marine Gunner Angus R. 

Goss of Tampa, Florida, braved point-blank eneiny fire to charge an enemy 
machine gun emplacement in a cave. Single'handed, he wiped out Japanese 
gunners and snipers with a sub-machine gun, saving the lives of his unit. 
Angus Goss is dead—leaving a Navy Cross for "indomitable fighting spirit 
•nd extreme courage." If such heroism doesn't deserve an ex Ira War Bond, 

what does' U. S.' ireusmy Ih'i ' intiUfiit  

own peace treaty with Soviet Rus
sia which thfr hitter ruthlessly 
broke in 1940. This treaty was 
based on very fair grounds, giving 
to Lithuania all Catholic .districts 
and leaving to Russia those inhabi
ted by Greek Orthodox. This nearly 
coincided with the Curzon Line. If 
this Line were now applied to 
Lithuania as well as Poland, Lithu

ania would lo,se only one Lithuanian 
parish (Deveniškis, 6,000 inhabit
ants) andl 14,000 square kilometers 
of territory as determined by the 
Lithuanian-Soviet Treaty of 1920. 

' , DURING flood rescue work m 
St. Louis, a Lithuanian member of 
the Coast Guard lost his life. He 
was Mike Stankevičius of Chicago. 

DR. PAUL W. WELSH 
HYDROPATHIC CLINIC 

15 Metų Ligoninės Patyrimo 
Reumatizmas — Kraujo Spaudimas — Prostatas 
Valandos 10 iki 4, išsk. Trečiad. ir sulyg sutarimo 

Citizens P«ld«n Telef. MA. 6016 

WALTZ ELECTRIC, Inc. 
Industrial Electrical Equipment 

Rewinding and Repairing 
Lisbon & Evin« CE. "6668 

Best Wishes 

EMERGENCY CLINIC 
829 East 152nd Street GV. 4400 

J. MILLER FURS 
Geros Rūšies Kailiu Pardavimas — Cold Storage 

Kailiu remodeliavimas ir taisymas. 

1972 East 105th Street * GA. 6158 

THE MODERN CORNER TAVERN 
Liquors — Rccrs — Wines Bowling Alleys -

Sc'ilė išnuomojama vestuvėms ir kitiems reikalams 
P. BARŠKI 5406 Fleet Ave. MI. 9688 

Best Wishes 

KASSON ROOFING CO. 
2639 West 25th St. MA^7996 

EAST 88th ST. & ST. CLAIR GARAGE 
Body and Fender Work 

We repair all makes of cars 
841 East S8th Street LI. 1230 

gest Wishes 

HERMAN EPPLE CAFE 
4817 Lorain Ave. WO. 9504 

Compliments 

TRIANGLE MUSIC COMPANY 
4608 Prospect 

YfttS 9f MJHHflG USEFUIHESS 

Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia Naujausios 
Moterims Grožio Patarnavimo įstaiga 

ALVINA S BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Ave. . Oidar 2494 

Alvina Paulieng, Savininkė 

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

mfmmmmiąmm 

Your Friendly Dealers < 

FORMAN FURNITURE COMPANY 
Complete Home Furnishers . 

5217 Broadwav Corner McBride 

J. F. NEJEDLIK, REALTOR 
Perkam — Parduodam — Mainom Real Estate 

Matykit Mr. Nejednik asmeniškai 11015 Union Ave, 
prie East Blvd., arba telefonuokit MI. 5049 

Greetings from the 
FRANK J. POKORNY 

Nominee for Ohio State House of Representatives 
11814 Buckeye Road WA. 8555 
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