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MAŽOS TAUTOS, be abejo

jimo, kvapą sulaikiusios, seka 
Suomijos likimo išsivystym? 
Ką Rusija su Suomija padn-
rys? Ką Anglija ir Amerika 
tuo atveju darys? Politinio 1 
klausimai vejasi įkandin kari
škųjų, kai kada šiems net už 
akių užbėgdami. Pavyzdžiui, 
spėjama, Rusų kariuomenė ne
užilgo įžengs Lietuvon, Latvi
jon ir Estijon. Kokius *politl-
kinius santikius ji ten su gy
ventojais, partizanais ir Lais
vės Kovotojais nustatys? El
gesys su Suomiais, dalinai nu-į 
švies Rusų nuotaikas. Jei tą j 
poelgį demokratinė Amerikos j 
visuomenė priims, reiškia, jis: 
bus geras. Maskvai pataria- į 
lila leisti patiems Suomiams 
savo namus nuo fašizmo ele
mento apvalyti, nes jei valy
mą darys Raudonoji Armija, 
kaip darė Lietuvoje, demokra
tinis pasaulis pasipiktins tefo-
ru. 

NAITJAI atidaryto Ltetuvių 
Informacijos Centro biuletiniai 
Stebuklų, matyti, nepadarė, 
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LIEPOS 4 
Liepos 4 atžymi 

Amerikos N e p ri-
klausomybės p a -
skelbimo sukakti. 
Šymet sueina 168 
metai kai Liepos 
4, 1776, susirinkęs 
Amerikos kolonis
tų kongresas Phi-
ladelphijoje nuta-, 
rė atsimetimą nuo 
Anglijos imperijos 
ir įsteigimą savo 
valstybes. 

Ši valstybė pri
ėmė platų demo-
'kratijos. principą 

.veuuK.u n.uvy u, ^paua™, . 
nes taip Dirvos, taip Vienybes į,jįj 
redaktoriai nerado kuo juos 
girti, o "koalicinė" spauda ty-
li, nors jau keturi biuleteniai 
išėjo. \ 

Tuo tarpu tikras, reikalin
gas informacijas apie Lietuvą 
ir Amerikos ir Lietuvių spau
da gauna iš pašalinių šaltinių 
daug geresnės, kurios pastaru 
laiku spaudoje pasirodė, kaip 
Lietuvos žmonių J^lsas ijį, at-
iišaukjgmi. ; V 

G: i Ij . Brickei į Vice Prezidentus 
Chicago, Birželi© — jvgncija, išsyk IbuvtM nusi-

Vakar įvyko Republitumų! stačius prieš j| del jo jieš-
nominacijos kandidatų pre- kojinio pirmos: vietos, pri

ėmė jo sutikimą kandida-

Tukstančiai Naziu Paimta Nelaisvėn 

D A R B A I  
IK DARBININKŲ ŽINIOS 

V -
tuoti vice prezidento vie
tai labai entuziastiškai. i 

Dewey atskrido iš Alba
ny i konvenciją po to ka:; 
būvi nominuotas, priimti 
nominaciją ir ; konvencijai 
pasakė inspiruojančią kal
bą, kurioj vienis svarbiau
sių sakinių buvo tai parei-į 

Buvus pati kitos stiprios 
valstybės pavergta, Ame
rika tapus laisva, sustiprė
jus, pasidarė kitų paverg
tų šalių užtarytoja, ir rei
kia tikėtis kad ir šio karo 
išdavoje ji išeis i|iį&kriausfc 
tųjų čampionė. 
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PACIFIKE JIEŠKO 
JAPONŲ 

zidento ir vice prezidento 
vietai. New Yorko valsti
jos gubernatorius Thomas 
E. Dewey* laimėjo nomina
ciją į prezidentus, nežiū
rint Ohio gubernatoriaus 
John E. Bricker pastangų 
pačiam būti nominuotam. 

Bricker visą laiką- darba
vosi konvencijoje, tačiau 
delegatų palinkimas išsyk jškimas jog šalyje "užsi
buvo už Dewey. Iš 1,057 j baigs vien© žflpogaus val-
delegatų tik vienas balsavo džia". * 
už Gen, McArthur, visi ki- —— 
ti balsai teko Dewey. PO RErUBLIKONŲ no-
. .Gub. Bricker įgijo popu-! minavimo savo^ kandidatų, 
liarumo konvencijoje kuo-įsakoma Prez. Rooseveltas 
met sutiko priimti vice pre-j tuoj paskelbs savo nusista-
zidento kandidatūrą. Kon- tymą link 4-to termino. 

SOUMIAI KARIAUS 
TOLIAU 

CHERBOURG 
PAIMTAS 

STRAIPSNIŲ eile Dirvoje 
ir Sandaroje visuomenei išryš
kina santikius tarp dviejų tau
tinas visuomenės politinių spar
nų — tautininkų ir sandarie-
čių. Pasirodo, sandariečiai ne
gali pasigirti savo pasirinktų 
vadų išmintimi, nuoširdumu ar 
energija. Organizacijai stoja 
klausijnas vadovybę pakeisti. 

Po 1926 m. perversmo San
dara, nusvirus kairėn, Lietuvos 
pavojaus valandoje, rodos, pri
valėti! nusvirti Lietuvos ke-
lian. 

Tautininkai jkurė Washing-
tone įregistruotą pašalpos fon
dą, kuris tapo pagrindu United 
Relief fonlui. Tautininkai pa
siėmė iniciatyvą išleisti Time
less Lithuania. Tautininkai 
suorganizavo Lietuvai Vaduo
ti Sąjungą, turinčią ižde $10,-
000, su didėjančiu jai visuo
menės pritarimu. 

Tautininkai sušaukė Seimą 
New Yorke, ir Chicagoje at
šventė Lietuvos Laisvės Var
po 25 metų jubilejų. Tautinin
kai atliko visą eilę kitų atžy-
mėtinų darbų. 

Rimti sandariečiai turi pil
ną teisę pasiklausti ką visu 
tuo laikotarpiu darė Sandaros 
vadai? 

SLA 43-čias seimas Philadel-
phijoje svarbus. Organizaci
ja, matyti, - valdiškų įstaigų 
spiriama perreformuoti . savo 
senesnių narių duokles. Kiek
vienam nemalonu daugiau pi
nigų mokėti už tą patį dalyką, 
bet apdraudos biznį tvarko 
tam tikros statistinės taisyk
lės. Kaip organizacija šį su
krėtimą pergyvens, sunku pa
sakyti, nes politinės grupės 
bandys čia sau pelno darytis, 
kaip buvo daroma 1910 metais, 
kada viena srovė atvirai di
džiavosi atitraukus' nūo SLA 
8,000 narių! 

Visuomenė tėmys i* - seimo 
elgesį Lieutvos laisvės klausi-
mil. Sia kryptimi SLA per ke-

Pacif!ke dabartiniu lai
ku plauko apie 100 Ameri
kos lėktuvnešių, su šimtais 
smarkių lėktuvų, ir jieško 
Japonų karo laivų. 

Tikima kad Amerika ne
trukus, dar prieš Europos 
karo pabaiga, gali^ užpulti 
pačią Japoniją dešimtimis 
tūkstančių lėktuvų. 

Prieš kelias dienas Paci-
fike įvyko dideli mūšiai sp 
Japonais Mariana salų sri
tyje. Nuskandinta eilė Ja
ponų laivų iy numušta 832 
lėktuvai. Amerikos nuos
toliai buvo 151 lėktuvas, 4 
laivai^ kurie sugadinti. 

Šio ' karo metu Japonai 
neteko 2,468 įvairaus didu
mo savo lavių, kuri; vie
ni nuskandinti, kiti suga
dinti. Vienų tik karo lai
vų nuskandintų ar suga
dintų skaičius siekia 641. 

Birž. 28 Amerikos karo 
laivai apšaudė Japonų sa 
las Kurilų, ir Marianas, 
tūkstančių mylių atstu, vie
nas nuo kitų. 

ITALIJOJE SEKASI 
Savo žygyje šiaurėn per 

Italiją, Alijantų kariuome
nė paėmė didelį Italijos uo
stą Livorno, iš kur Vokie
čiai priversti pasitraukti 
po atkaklaus mūšio. ^ 

Taip pat užimta feilė ki
tų miestelių ir kaimų ir už
imta Sessata, šiaurėj nuo 
Livorno. 

Britai uželiiė miestelius 
Gio.iella ir Por'to, taipgi 
žymias vietas kalnuose. 

Amerikos kareiviai 
ėmą Cherbourgą, galutinai 
sutriuškindami ten Vokie
čių atsparą. Galutinai tą 
uostą ir miestą užvaldė 27 
Birželio. Tuo tarpu bai
gia užkariauti visą to pu-
siausalio smailgalj. 

Britai taip pat pasekmin
gai muša nazius Caen sri
tyje. Ta Vokiečių tvirtovė 
netrukus bus paimta. 

Amerikiečiai dabar puo
la miesteli St. Lo. 

Rusų užpulta }r užimama 
Suomija pasiryžo ir toliau 
laikytis kare sū Vokiečiais 
prieš Rusus. Helsinkį ap
lankė slaptai Vokietijos už
sienių ministras von Rib-
bentrop, pažadėjo Suomi
jai pagalbos, ir Suomiai 
pasiryžo bolševikams nepa
siduoti. 

Naujos divizijos Vokie
čių žygiuoja prieš bolševi
kus Suomijoje. 

Iš Washingtono prašalin-
Nuo įsiveržimo pradžios,tas Suomijos ministras H. 

Alijantai jau paėmė 30,000 J. Prokope, su šeima ir ke-
nązių kareivių nelaisvėn. ^ 

Vokiečiai pasiryžę taip 
atkakliai laikytis jog kiek
vienas kareivis kuris trau
kiasi ar nori pasiduoti šau
naus pačių nazių. 

RUSAI PAĖMĖ 
VITEBSKĄ 

Bolševikai paėmę Viteb
ską, Mogilevą, Osipovičus, 
Lepel ir kitus miestelius ir 
kaimus, prisiartino apie 50 
mylių prie Minsko. 

Tokiu budu raudonieji 
pradėję naują ofensyvą žy
giuoja tiesiog Uaili Lietu
vos. 

* r* — 

letu kitų savo štabo narių 
jau apleido šalį per New 
Orleans. 

Dalis iš apie 10,000 Vokiečių suimtų pirmomis invazijos 
dienomis Prancūzijoje, .siunčiami Į Angliją internavimui. Jų 

eilėse yra visokiausių Europos tautų žmonių, tarp jų buvo 
didelis skaičius ir Japoniečių, atgabentų Vokiečiams gelbėti^ 

PER DVI SAA1TES SLA SEIMAS BUVO 
MAŽAS: 

JUGOSLAVŲ karalius ir 
partizanų vadas Tito susi
tarė pavesti Dr. Ivan Su-
basicui sudaryti vyriausy
bę. Dvi vietos kabinete 
užleidžiamos Tito partiza
nams. Tito nori paimti ka
rinių jiegų vadovybę pats. 

Amerikos lėktuvai skris
dami iš Anglijos į Rusiją ir 
į Italiją darė atakus Len
kijoje įrengtų aliejaus va
lyklų, taipgi subombardavo 
dvi valyklas prie Buchare
st©, Rumanijoje. 

SLA seimas Philadelphi-
joje šymet visai mažas pa
lyginant su kitais SLA sei
mais, nes dalyvavo tik 130 
delegatų. 

Daugiausia gyvumo su
kėlė diskusijos apie kon
versiją, kurią valdyba ir 
komisija patiekė šiam sei
mui priimti. 

Einant Dirvai J spaudą 
negauta žinių kas liko cen
tro valdybos nariais. 

Toki maži SLA seimai 
butų pigiausi, rimčiausi ^ ir 
naudingiausi organizacijai. 

NETEKO 40;5ir 

NUŽUDYTAS VICHY 
MINISTRAS 

Yankiai Išlipa Normandijoje, Prancūzijoje 

Hitleris grąsina žudymu 
10 Amerikos kareivių už 
vieną Vokietį belaisvį, nes 
jis esą girdėjęs kad Ame
rikiečiai žudą suimtus na
zius neląisviųs. 
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Iš Londono praneša }Og 
Paryžiuje keliolika ̂  v y r ų 
nakties metu įsiveržę į gy
venamą butą nužudė Phi
lippe Henriot, Prancūzijos 
Vichy vyriausybės propa
gandos ir informacijos mi
nister*. Tai yra pirma di
desniųjų Prancūzų asme
nų, veikusių su okupantais 
Vokiečiais auka. Be abe
jo toks pogrindinis veiki
mas prieš Vokiečių patai
kautojus paplis daugiau. 

POPIEŽIŲ Pijų X, ku
ris mirė Rugp. 20, 1914, 
priskiriama prie palaimin
tųjų. Tas atliekama tam 
tikromis ceremonijomis, ir 
vėliau jis bus kanonizuotas 
šventuoju. 

KONGRESAS išsiskirstė 
vasaros atostogoms Birže
lio 23 d. Atostogaus pen
kias savaites. 

Prieš išsiskirstant nuta 

Aukščiausi Alijantų ka 
ro vadovybė Birželio 28 d. 
pranešė kad Alijantų nuo 
stoliai per dvi savaites iry 
vazijos Prancuzijon pasie
kė 40,549 vyrų užmuštų 
sužeistų arba dingusių. Ji; 
tarpe Amerikiečių 3,082 už
muštų, 13,121 sužeistų ii 
7,959 dingusių, viso 24,162 

Britų karo nuostoliai 4 
metų bėgyje, kaip paskelbė 
Churchill, pasiekė 667,159: 
iš jų 158,741 užmušta, ;78,-
204 dingę, 159,219 sužeista 
270,995 paimta nelaisvėn. 

Civilinių užmušta ir su
žeista per tą laiką 109,101; 

prekinio laivyno nuostoliai 
30,314, 

Per Gegužės mėnesį šy
met visoje šalyje buvo 610 
streikų, kuriuose dalyvavo* 
290,000 darbininkų ir suai-
kvota 1,40,000 darbo dienų. 

Toledo, Ohio. — Sustrei
kavus miesto gatvekarių ir 
busų darbininkams, sulai
kyta veik visas miesto su
sisiekimas. Streikas kilo 
protestui kad kompanija, 
atsisakė paliuosuoti iš dar
bo du inspektorius kurių 
darbininkai neapkenčia. « 
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Amerikos Federalės val
džios įstaigų tarnautojų, 
karo metu padidintas ėmi
mas apmažėjo. Naujų, pa
imta pera metą iki Birže
lio 30, bus apie du^ milijo
nai. Pernai iki Birželio 30 
paimta naujų 2,670,000. 

Viso dabar šalyje fede
ralės valdžios įstaigose tu
pima 2,850,000 tarnautojų, 
r 300,000 užsieniuose. * : 

Kaip kituose darbuose 
saldžios įstaigose darbini 
fcųv-persimainyrnas eirta, 
i ių vietas imama kiti. 

Dabartiniu laiku valdžia^ 
užlaiko 200,000 tarnautojų-
nažiau negu buvo pačiame 
aukščiausiame kiekyje. 

Cherbourg Paimtas 

Cleveland, O. — Chase 
3rass Co. darbininkai Lie-
)OS 10 d. balsuos sumany-
;u streikavimo klausimu. 

Pittsburgh, Pa. — Su-
treikavo 3,800 angliakasių 

;rijose kasyklose reikalau
dami $50 atostogų mokes-
ies. 
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Karo darbų pagreitini
mu, vystantis naujiems 
dygiams prieš Japonus ir 
Europoje, Karo Darbo ta
ryba skelbia jog iki Liepom 
pabaigai reikalinga ̂  13^" 
100 darbininkų daugiau, i§ 
jų S2,000 reikalinga Pact* 
fiko pakraštyje laivų sta
tybos darbams. Ten smar
kiai statoma tam tikrų ru
sių karo, transporto ir kro
vinių laivai ir tankeriai. 

Paaiškėjo kad tik Balan
džio mėnesį iš laivų staty
bos darbų išėjo 107,000 vy-

ų ir moterų, kas žymiai 
sutrukdė darbus. 

Anglijoje, per porą sa
vaičių invazijos, atsibuvo 
14 streikų, kuriuose daly
vavo apie 1,000 darbininkų 
įvairiuose darbuose. 

U. S. Karo Laivyno, Ma
rinų ir Pakraščių Sargy
bos* tarnyboje, neskaitant 
armijos, iki Gegužės 1 d. 
tarnyboje buvo 3,400,646 
vyrų ir moterų. Moterys 
sudaro apie 80,000 skaičių. 

turi«,.<nw$UB veik nieko nepada-_ ' • 'f j > ̂  4" A * , ' Ą 

Vaizdas Amerikos karių išeinančių į krantą Prancūzijo
je, pirma invazijos dieną, fėmykit karėivių apsirengimus su 
visokiais pabūklais ir reikmenimis. Pradiniai nuostoliai bu
vo palyginamai maži, nors Vokiečiai buvo visokiausiais bu
dais krantą apminave ir išlipančius šaudė. Naujos ir naujos 
eil€s kareivių išlipo kas valanda diena iš dięaoą irtfup pra
dėjo griovimą Hitlerio Europos tvirtovės. • • . 

rė skyrimą 49 WUjonu do 
larių kąro deplfKmentui, 

311 užmušta. 
smarkaus lietaus sugriuvus 
dideliam namui, užmušta 

Normandijos dalis, kur Ali
jantų jiegos pradėjo invaziją, 
atplaukiant, iš Anglijojš,• No. 
1, 2, ir 3 yra punktai J kur 

Indijoje,' Įsiveržė Amerikos, Britų ir 
Kanados jiegos. Cherbourgą 
pačiame smailgalyje Amerikie
čiai jau paėmė. Iki Paryžiaus ' "7. ' j Ciai jau patine. jiax i o-t \ iuiuo 

311 asmenų ir 90 kitų SU- dar toli, ir dar toliau į Berli-
žeista. : * įną. 

M 
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Washington. — Bethle-
hemSteel Corp. darbinin
kams pakėlus po 17c valan
dai mokestį, apskaičiuoja
ma kad bendrai suidarytų 
$120,000,000 metuose dau
giau. Bethlehem turi apie 

J300,000 darbininkų. * 
% 
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fSBC D I B U A . Padėkit. Amerikai Laimėti ^ 

PITTSBURGH 

VĖTROJE 
iki UŽMUŠTA 153 
it**. ASMENYS 

Pereitą savaitę, Birželio 22 
"fĮĮkare, Pittsburgho sritį per-
šlavė baisi tornada, nešdama 
naikinimą ir mirtį. Pats šis 
miestas liko nepaliestas ir ne
nukentėjo, tačiau artimiausio
je kaimynystėje, McKeesporte 
sugriovė apie 100 namų, apie 
porą šimtų žmonių sužeite ir 
apie 20 užmušta. 

Kitose nuošaliose srityse kur 
ta audra siekė, padėtis ištirta 
tik už dienos-kitos, ir pagaliau 
paaiškėjo kad užmuštų buvo 
153, virš tūkstantis sužeista 
ir daugybė liko be namų. Su
griauta šimtai namų. 

Tornada siekė keturias aps-
kfitis Pennsylvanijoje ir apie 
10 apskričių West Virginia 
valstijoje. 

Pagalbon nukentėjusiems at-
£jo Raudonasis Kryžius. 

Daugiausia žuvo Shinnston, 
w. Va., kur pasiekė 60. 

Oro biuro vedėjai pranešė 
kad nuo 1870 metų, kada Pitts-
burghe įsteigta oro stotis, nė
ra užrekorduota tokio atsitiki-
mo plačioje Pittsburgho srity
je. 

Tornada yra pat! smarkiau
sia ir žiauriausia vėjo vėtra, 
kuri įsisuka ir pasiekia net 400 
mylių j valandą smarkumą, sa
ko oro žinovai. 

Karingas Virėja 

Šis U. S. Marinas, vyriau 
sias virėjas McKinley, 26 m., 
apleidęs savo virtuvę Japonų 
fronte, nuvykęs išsprogdino 
Japonus iš jų urvų Tulagi sa
loje 

KANDIDATAS 
DEWEY 

Chicago, 111. — Republikonų 
nominuotas kandidatas į pre
zidentus, Thomas Edmund De
wey yra vienas iš jauniausių 
kandidatų tokiai garbingai vie
tai. Jis gimė Kovo 24, 1902, 
mažame miestelyje O w o s s o, 

Tornados daugiausia siaučia Mich. Jo tėvas buvo to mies-
pietinėse valstijose lygiose že- j telio pašto viršininkas ir lei-
mėse, ir nėra beveik žinomos dejas savaitraščio Owosso Ti-
kalnuotose srityse. Arčiausia 
tornada prie Pittsburgho ką 

mes. 
Jaunas Dewey, augęs kaip 

yra buvus tai prieš 2(7 metų,' ̂ įti tipiški Amerikos vaikai 
Lorain, Ohio, kur išsiauta • magame miestelyje, buvo geras 
žymi dalis miestelio ir užmuš-jstudentas ir taupus vaikinas; 

baigęs high school jis turėjo 
banke susitaupęs virš $800 iš 

ta apie 60 žmonių 
jpnr 

Detroit, Mich., 
REPUBLIKONŲ 
KONVENCIJA 

Vi savo uždarbio parduodant žur-
STREIKAI " nalus. 

Pereitą savaitę Pittsburgho Turėdamas 17 metų amžiaus 
arityje buvo kilę įvairių strei- įstojo į Michigan Universite-
kų dirbtuvėse kurios gamina į tą» kurį baigė 1923 metais ir 
būtinas karui reikmenis nuo | išvyko į Columbia Universite-
Sovinių iki lėktuvams stiklų, i tą New Yorke studijuoti tei-

Sustreikavo 800 darbininkų,, sių ir tą mokslą baigė po dvie-
bet del jų streiko turėjo liau-ĮjįJ metų. 
tis dirbę dar 1200 kitu darbi-1 Jaunas stojo į politiką, keli 
ninkŲ ' | metai atgal pragarsėjo kaipo 

prokuroras, o pagaliau tapo 
tokia žymi politinė figūra kad 

Reikės dar 130 Crlai- le"Svai laimė'° New Yc"*° 
valstijos gubernatoriaus rin-

vių Stočių , kimus. 
Pennsylvania valstija rupi-j Jau 1940 metais ji^ buvo 

nasi oro susisiekimu, ir po ka- peršamas Republikonų kandi-
ro veik kiekvienas žymesnis datu į prezidentus nrieš ^oo-
miestelia turės savo orlaivių seveltą. Šį kartą jis apsiėmė 
stotį. ; kandidatuoti, kada buvo no

riomis dienomis Philadelphi-
joje įvyko apie 10C0 miestelių 
ir miestų atstovų suvažiavi
mas, kuriame kalbą pasakė 
valstijos orlaivininkystės ko* 
misijos direktorius, priminda
mas kad po karo orlaivininky** 
tė tiek praplis jog prie dabar 

minuotas Chicagoje Birž, 

PHĮUADELPHIA 

Kam Tikėti? 

laivių stočių po karo. 
•» i* 

Musų tuli katalikiški vadai, 
esančių lėktuvų stočių dar rei-1 geriau sakant, tie užsispyrę 
kės bent 130 naujų stočių. Tik krikdemų skėliaudros, primvg-
vienai Philadelphijai, sako rei- j tinai tvirtina kad Lietuvos 
kalinga fcus nuo 25 iki 35 or-j Prezidentas a. a. Antanas Sme-

jtona persekinėjo Lietuvoje ka
talikų tikėjimą. j 

jBet Chicagietis, Kazys Kar-
čauskas, Lenkiškame laikraš
tyje, "Ameryka Echo", Birže
lio' 18, straipsnyje tarp kitko 
sako taip: 

"Prezidentas Smetona geide 
jau ir per prievartą varyti 
žmones prie išpažinties; tik 
dabartinis karas tam jo suma
nymui pastojo kelią". 

Tai kam dabar ištikro ir ti
kėti, ar Kaziui Karčauskui, ar 
tiems politiškiems skeliaud-
roms? žingeiduolė. i 

CHICAGO, BĮ. — žymiausi 
kandidatai prezidento nomina
cijoms iš pat pradžios pasiro
dė Ohio gubernatorius John 
W. Bricker ir New Yorko gu
bernatorius Thomas Dewey. 

Gub. Bricker, Birželio 22 d., 
patiekė spaudai savo pareiški
mą tarptautinės politikos klau-j 
simais. Del pokarinės taikos, i 
jis išsireiškė jog priešingas! 
bent kokiai pokarinei sąjung&i 
su Anglija ir Rusija. 

"Aš priešinuos bent kokiai 
pokarinei militarinei sąjungai. 
Pirmiausia, mums ji nėra rei
kalinga Suvienytose Valstijo
se. Mes išeisime iš šio karo 
stipriausia valstybė pasaulyje 
natūraliuose turtuose, žmonių 
pajiegumu ir sugebėjimais iš-
dirbystėse. Tokia sąjunga ves 
tik prie priešingos sąjungos, o 
vėliau ir prie karo. Man ru
pi vengimas karų, o ne sukėli
mas jn§. Tokia yra pasaulio 
istorija* 

"Bent kokia sąjunga palai
kymui taikos turės būti atvi
ra visoms valstybėms. Visi 
žmonės turi buti prileisti da
lyvauti taikoje. Mes nemanom 
tik vien apie keturias didžią
sias valstybes (Amerika, An
glija, Rusija ir Kinija)." 

Del tarptautinės policijos 
Bricker pareiškė: J 

"Daugelis kurie mąsto apie ( 

tarptautinę policiją, mano apie ( 

tvarkymą ko nors kito, ne pats 
savęs. 

Niekas man nėra išaiškinęs 
kaip tarptautinės policijos jie-
ga butų sėkmingai pavartota. 
Turės buti koks nors tvarky
mas užkariautų valstybių iki 
jos įsisteigs savo vyriausybes. 
Mes norime prigelfcėti joms. 

"Aš esu priešingas vartoji
mui tarptautinės policijos po 
tos laikinos tvarkos ir po tų 
vyriausybių įsisteigimo ir to
limesnio valstybės atstatymo. 
Pirma, tai nėra praktiška, o 
antra, tas nepalaikys taikos. 

"Bent kokia tarptautinės 
policijos jiega tada turės bu
ti didesnė negu tos valstybės 
kurioje ji bus pastatyta. 

"Suvienytos Valstijos kaipo 
stipriausi tauta po karui, bus 
pareikalauta teikti stipriausią 
tarptautinės policijos dalį. Ta
čiau Amerikos žmonės niekad 
nesutiks kad jų kareiviai butų 
pavesti priežiūrai kitos šalies.! 

Jeigu butų reikalas kooperuo-1 

jančioms valstybėms malšinti 
kokį agresyvį sukilimą, mes 
patieksime reikalingos jiegos 
dalį. Mes atliksime savo už
duotį palaikymui taikos. Bet 
kuo mes prisidėsime privalo 
buti suderinta su musų konsti-' 
tucija ir padarytais kongreso 
nutarimais." 

Kitų toje konvencijoje pa
tiekti pareiškimai reikalauja 
kad Amerikos suverenumas 
butų paliktas tvirtu, kad mu-! 

su valstybės reikalai butų sta
tomi pirmoje vietoje. Pasir> ( 

miant tuomi, partija pasi:ada 

gelbėti sutverti geresnį; tur
tingesnį ir taikingesnį pasaulį. 

Marion K. Hart pareiškė 
Had didumoje Amerikos užsie-: 
nio politika yra pakreipta či# 
gyvenančių svetimšalių. Jii# 
pažymėjo kad prieš tris savai
tes buvo pranešta jog 2,400 
Sovietų diplomatinių agentų 
radosi šioje šalyje su State 
Departmento leidimu ir darba
vosi vykinimui Sovietų politi
kos šioje šalyje. 

Anglija ir Rusija veda sa
votišką užsienių politiką, o 
musų užsienių politika eina kur 
vėjai pučia. Ji sudaroma už
sienyje. Mes savotiškos užsie
nio politikos neturime. 

Winconsin valstijos seimelio 
senatorius Bernhard Gettel-
man, kuris atstovavo 17 dele
gatų remiančių Dewey, parei
škė nenorįs matyti Ameriką 
griežiant antrą smuiką po Sta
lino ir Churchillo. Sako, mes 
nenorim kad Churchill ar Sta
linas diktuotų ką mes turime 
veikti. 

Lietuvos Klausimas iškeltas 
Užsienio politikai komitetas, 

paprašius teisėjui Blair Gun-
ther ir G. F. Otto, abu iš 
Pittsburgho, turėjo 15 minu-
tų posėdį. Tame posėdyje tei
sėjas Gunther ir Otto, sakoma 
abu Lenkų kilmės, prašė kad 
Republikonų platforma nusa
kytų kad "be keliariopos kal
bos Lenkija, Lietuva ir kitos 
mažos tautos butų laisvos ir 
čielybėje atstatytos^. Jie pa
reiškė jog Republikonų partija 
"gali kovoti už ir tiekti pagal
bą apsaugojimui neliečiamybės 
mažųjų tautų". 

Tas komitetas vėliau turėjo 
posėdį su vyriausiu komitetu, 
kuriame Senatorius Vanden-
berg skaitė savo raportą užsie
nio politikos klausimu. Sena
torius Vanden'berg buvo se
niau, jd.ar pereitą rudenį, Mac
kinac suvažiavime, suformavęs 
Republikonų užsienio politikos 
formulę. Toji formulė sako 
kad "Suv. Valstijos, eidamos 
savo konstitucijos keliu, susi
dės su laisvomis ir suvereni
nėmis valstybėmis įsteigimui 
ir palaikymui tarptautinio au
toriteto su galia sulaikyti agre
siją ir palaikyti taiką pasau
lyje". 

Taigi Republikonų konven
cijoje dalykai svarstyta rim
tai. J. K# 

General Motors Didins 
Automobilių, Gamybą 

po iCsiFo 

I i 

NBRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinamą dykai/ 

General Motors Corp., kuri 
turi dideles automobilių išdir-
bystes Detroite ir yra didžiau
sia automobilių kompanija pa
saulyje, po karo plės ir didins 
savo dirbtuves, kam paskirta 
500 milijonai dolarių. To plė
timosi tikslas yra išdirbti apie 
40 ir 50 nuošimčių automobilių 
daugiau negu dirbdavo prieš 
karą., Ta kompanija turi ga
tavus planus pradėti automo
bilių gamybą po du milijonu 
į metus. 

Pereitą savaitę* General Mo
tors Corp. pirmininkas Alfred 
P. Sloan, Jr., kalbėdamas New
ark, N. J., išdėstė G. M. atei
ties darbų programą ir savo 
kalboje įdėjo sakini, "Linkė
čiau kad turėtume naują pre
zidentą šį rudenį". Tas sukė
lė klausytojų tarpe dideles ova
cijas. Matyt Amerikos biznie
riai tikisi daugiau #naudos jei 
butų išrinktas prezidentu Re-
publikonas. 

IŠRINKIME DAR VIE-
NĄ LIETUVĮ TEISĖ

JĄ CHICAGOJE 

PAJlEšKOJIMAI 

Glemza (Gemža?) Povilas, kilęs 
iš Blykiškio k., Pandėlio vals. 

Kia ras Juozas, kilęs iš Lepšių k. 
ir gyvenęs Waukegan, 111. 

Kenžerga Petras, gyvenęs gal ir 
teb gyvenąs Chicagoje. 

Narankevičienė Anelė, prieš* ka
rą gyvenus Paterson, N. J. 

Ružiala (Rutela?) Pranas, sū
nūs Petro, gyvenęs New Yoiįce. 

Svirnelienė Geltrusš, priaš karą 
gyvenus Harrison, N. J. 

Žemaitis Jonas, aviatorius, prieš 
karą gyvenęs, o gal ir tebegyvenąs 
New Yorke. 

Jieškomieji arba juos žinantieji 
pratomi atsiliepti: 

Consulate General fo Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

Mainerys kurio Nelai
mės Nelietė per 50 

i Metų 
Barnesboro, Pa., gyvena ir 

dirba Harry Waters, 63 metų 
amžiaus, angliakasys iŠ Ang
lijos, kuris per 50 metų mai-
neriauja ir nei karto nėra bu
vęs patiktas jokios nelaimės 
ar sužeis.:v prie darbo. 

Jis prade j c dirbti kasyklose 
Anglijoje būdamas 12 metų 
berniukas.. 1910 m^tiiš jis su 
broliu atvyko į Ameri.i^, ir čia 
stojo dirbti kasyklose. Labar 

Jugoslavijos Partizanų Vsdas 
y * 

TJžsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

suėjo 50 metų kaip jis an:r- j Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
liakasiauja. Jo brolis buvo i #v*iksluotas įr daug skelbimų. 

' -A. % 

CHICAGO, 111. — šymet yra 
5ios šalies Prezidento rinki
mai, užtat kaip kitataučiai taip 
ir Lietuviai organizuojasi poli
tiškai. Beveik kiekvienoje Lie
tuvių kolonijoje subruzdo or
ganizuoti politiškus klubus kad 
rinkimams atėjus ir Lietuviai 

1 galėtų paremti sau tinkamus 
kandidatus į valdiškas vietas. 
Didesnėse Lietuvių kolonijose, 
nors neturėdami Lietuvio kan
didato, vistiek vienija klubus 
į krūvą kad turėti daugiau 
stiprumo. Pavyzdžiui Brook
lyn, N. Y., paskutiniu laiku su
darė Lietuvių Politiškų Klubų 
Federaciją, iš dešimties klubų. 

I Chicagoje, Adv. Antanas A. 
Olis tapo nominuotas į Munici
pal Court teisėjus ir tuoj su
sidarė Olis į Teisėjus Komite
tas. Į tą komitetą suėjo Lie
tuviai veikėjai visokių pažiūrų 

'ir partijų, nes jų tikslas yra 
1 išrinkti antrą Lietuvi Teisėją. 
J Tas komitetas žino kad bent 
j Lietuvių kolonija džiaugias ga-
i vus vieną Teisėją, bet turėti 
,du Lietuvius Teisėjus tai butų 
didelė garbė to miesto Lietu
viams. 

| Išrinkti Chicagoje antrą tel-
sėją yra didelis darbas, ir jam 
reikia daug jiegų ir kapitalo, 
užtat Olis į Teisėjus Komite
tas kviečia visus Chicagos Lie
tuvius prisidėti kas kuo gali. 

Kai Olis bus išrinktas Teisė
ju tai ar daugelis turės gar
bę pasakyti kad ir aš prisidė
jau išrinkimui antro Lietuvio 
Teisėjo? 

1 Iki šiom laikui komitetas tu
ri fonde apie du tukstančiu do
larių, bet tai tik pradžia, užtat 
komitetas prašo klubų ir drau
gijų rengt visokias pramogas 
ar piknikus kad padaryt kiek 
pelno to fondo padidinimui. 

1 Pavieniai žmonės ir klubai 
taip pat prašomi prasidėti su 
pinigais ne tik Chicagoj bet ir 
iš tolimesnių kolonijų* Fav., 
nesenai Olis į Teisėjus Komi
tetas gavo $100 ia Dr. J. Jorti-
kaičio iš Detroito. Ka3 dau
giau paseks šį pavyzdį prisių-
sdami savo auką komiteto ka-
sieriui Adv. J. J. Grish, 4631 
So. Ashland Ave., Chicago, UI. 
Siųsdami čeki ar pinigais pa-
žymėkit: Olis for Judge Or
ganization. J. Jakubauskas. 

f i, 406 MIRUSIU Iš-
VIU LIETUVIU 

< Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius šia
me skyriuje pasiekė 12,400, 
nuo Vasario mėnesio, 1937 m., 
kada čia mirusiųjų durašas 
pradėta talpinti. 

KDN. JONAS STATKUS, 61 
m., mirė Birž. 2, Chicagoje. 
(Šiaulių ap., Linkuvos par.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

MORDAS Dominikas, 59 m., 
mirė Birž. 20, Cleveland, O. 
(Kauno apsk.) Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

ĖIMKUNAS Juozas, 62 metų, 
mirė Geg. 21, Philadelphia, 
Pa. 

PELECKIENĖ Domicė (Gvaz-
dauskaitė), 56 metų, mire 
Birž. 4, Chicagoj. (Rąseinių 
ap., Nemakščių p.t Sfnilty-
nos k.) 

KUBILIENĖ Katrina (Endri-
kaitė), pusamžė, mirė Birž. 
6, Chicagoj. (Telšių ap., Ne-
rindiečių km., Trimrasedžio 
vai.) Amerikoj išgyveno 30 
metų. 

BUDRAITIENĖ Ona, puaam-
' žė, mirė Birž. 4, Chicagoje. 

(Jurbarko p.) Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

KREMENCKAITĖ Elžbieta, 
pusamžė, mirė Birž. 3, Chi
cagoj. (Linkuvos p., Marčio-
nių k.) Amerikoj išgyveno 
80 metų. 

MARKEVIČIUS Jonas, m i r ė  
Geg. m., New Haven, Conn. 

O L E K I E N Ė  V i k t o r i j a ,  m i r ė  
Geg. 6, Dayton, Ohio. 

DAMAšIUS Vincas, mirė Geg. 
22, Dayton, Ohio. 

VALINčlUS Vincas, mirė Bir
želio m., Mahanoy City, Pa. 

D I D B A R Z D I S  J u o z a s ,  m i r ė  
Birž. m., Shenandoah, Pa. 

KUTSAVIČIENĖ Ona (Sus-
nauskaitė), mirė Birž. mėn., 
Shenandoah, Pžt. 

GIEDRA Juozas, mirė Birže
lio m., Pennsylvanijoj. (Ro
kiškio ap., Panemunio vai., 
Jonikunų k.) 

JUZBAINIS Julius, 60 metų, 
mirė Geg. 14, Lee Park, Pa. 
(Kauno ap., Rimiškių k.) 

MILčIUS Antanas, 71 m., mi
rė Geg. 7, Menld, UI. (Mari-
jamp. ap., Skriaudžių k.) 

RAMANČINSKIENĖ Juzė, 62 
m., mirė Bal. 9, Manchester, 
Conn. (Ramygalos p., Pat-
Slavio k.) 

JESELSKIS Stasys, -pusamžis, 
mirė Birž. 1, Chicagoj. (Tel
šių ap., Luokės p.) Ameri
koj išgyveno 43 metus. 

ANDRIUšKEVIčlENĖ Veroni
ka, mirė Geg. 17, Philadel-
Pa. (Marijampolės ap^, Mo» 
kolų k.) 

LARAIN-LA'URINAITIS Eve-
lyna, mirė Geg. 3,- Detroit, 

' Mich. Geg. 6 pervežtas la
vonas į Pittsburghą, kur ; 8-
d. atsibuvo iškilmingos pa
maldos šv. Kazimiero para
pijoje, ir po to palaidota. 
Iš Detroito pasitarnavo lai
dotuvių direktorius Brazis, 
o Pittsburghe Wenslovas. 
Paliko vyras, Antanas, duk-
.terys Alice ir Mrs. Elizabeth 
Linderman* 

STANISLOVAITIS Pranas, se
nyvo amžiaus, mirė Birž.. 5, 
Chicagoj. (Šiaulių aps., Jo
niškio pair.) Amerikoj išgy
veno 34 m. 

PRASČIUS Kazys, nm Birž. 
4, Detroit, Mich. 

MALAŽINSKAS Antanas, 36 
m., mirė Birž. 6, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs, ! 

"MAČIUTTENĖ Agnieška, 4 ast
re Birž. 3, Inkerman, Pa. 

PAKUTKIENĖ Ona, mirž 31 
Geg., Duryea, Pa. 

VIZGAITIS Stasys, mirė Ge*. 
81, New York City. 

ŠUPŠINSKAS Juozas, mirė 31 
Gegužės, Ashley, Pa. 

| BIJUNIENĖ Jieva, 75 m., mi
rė Geg. 27, Newport, Pa. 

DAGILIENĖ Magdalena, 59 
m., mirė Geg. 23, Ashley, Pa. 

SERAFINAS Antanas, 63 m., 
mirė Geg. 11, Worcester, 
Mass. 

JOčIS Kazys, mire Birž. men. 
Baltimore, McL 

LAZAUSKAS Jonas, 63 m., 
mirė Birž. 6, Elmhurst, N.Y. 

MAJAUSKAS Antanas, 70 m,. 
mirė Birž. 6, Newark, N. J. 

PETRAUSKIENĖ Apolonija, 
68 m., mirė Birž. 4, Flush
ing, N. Y. 

VARNIENĖ Ona, m 
rė<'Birž. 4, Ridgewoodj »N<Yj 

I YEšMONTAS Robertas,. 55 m^: 

į mirė Geg. 29, Brooklyn, N.Y.; 
ZABILEVIČIUS Aleksandras, 

' 69 metų, mirė Geg. 29 d., 
! Brooklyn, N. Y. 
| STANKIENĖ Blanche, 43 m., 
| mirė Geg. 30, Brooklyn, N.Y. 
j GRUODIS Antanas, 60 metų, 
j mirę Birželio 3, So. Boston, 

Mass. 

Patogus Skausmo 
Liuosuotojas nuo 

Mačų Gėlimų Dykai 
; REUMATIZMO 

J»i kenčiate kūno skausmus; jei sąnariai ' .  
I jei  užeina skausmai oro permaino-

«e, atariam jums bandyti ROS5E Tabs b« 
! nokesties ir obligacijų. Naudojamos tuk»-
j  tančh) per virš dvidešimts metų', gavimui 
• Preito paliuosavimo skaueinų Reuinati?mr», 

Arthritis,  ir  Neuritis.  

Į DYKAI šio Laikrašč!» Skaitytojas* 
i  Jeigu niekad nenaudojote i ui>«, 
!  nrrtSo'n jus BANDYT juos—išbandvki'  r*"n-
I »ų kaltais.  Pasiųsime jums pilno dydžio 
I pnkelį—sunaudokit 24 taL/letcs DYKAI. J®i 
I ' leduos greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
!  Hj* busit ne|)fltenkinti pasekmėmis ir io pa. 
j kHio žema kaina, grąžinkite nesunaudotit 

dali,  ir  jums nieko nekaštuos. Nesiųskit jn-
!  iiif" t ' i"  ttiVi, vargiu ir  njre«a j* 

ROSSE Products Co., Dept. X-S 
2703 W. Farwell Av. Chicago 45,1IL 

r'v-į.i...« ""f 

WJNS 17 r.-
WR0UGH . 

IAI0R DAY 

f ^ 

užmuštas laike darbo kasyklo
je, o jis ir iki šiol laimingai 
dirba. 

Kai'* metams fl.  Adresas: 
lietuviu Naujienos 

332 N. St. Philadelphia 6/ Pa. 

• PO KARO šioje šalyje gy
venamų namų statyba žymiai 

Dešineje, Maršalas Tito, Jugoslavu partizanų vadas, ąu :pakns. skaičiuojama jog rei-
• «&vo padejšju, Maj. Gen. Jovanovic. kurie pasiėmė u'.kanau- , - • 
ti Jugoslaviją raudonųjų raudai. Pastaros žinios skeli ia tuk , išstatyti naujų gyvenamų 
Jugoslavai tą maršalą jau išviję, ir jip neturėjo tokios armi- j namų po apie milijoną kas rae-
;os kokia pradėjo girtis^ skaitydamas įimtais .tūkstančių, , jtą p«r penkis metus paeiliui. 

į> , 
CT •v ' V 1000 OUTSIDE ROOl 

A VACATION Here means increased ability to work for 
Victory. Relax on the world's finest white, sandy beach* 
Swim in the blue waters of Lake Erie. All sports . . • 
tennis, golf, boating, fishing, etc. All amusements. 
Excellent meals. Dancing nightly. "Name" bands each 
week-end in Grand Ballroom, including such famous 
bands as Tommy Tucker, Will Osborne, Bobby Sherwood# 
Ada Leonard, Stan Kenton and others. ^ 
Easily reached by rail or bo* and houdy steamer irom Sa&dusfafc 
S. 9m TheodoM BbmiwH da% at 9 a. m. Iron Cleveland. 
flhwHBW alw> from DatMttand Toledo. On V. S. fiowie 6 and Ohio 2. 

•  • <  ' ' Lii 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  " f r • --r 

Laisvę pažinę 

Jungo nevilksim! 

Lietuvos Padangėje 
r * 

Leiikai Mojasf vel Vilnitj Valdyti, Sako Lietuvos Pogrindžio Žinios. Bol-

sevikai Neįžengs į Lietuvą! Ginasi nuo Vokiečių Kolonijacijos, ir 

kitos Svarbios Žinios ii Lietuvos 

<** iš pereito num.) 

Paskutiniu laiku gauta žinių 
apie slaptus Lenkų samburius 
net buvusioje Nepriklausomos 
Lietuvos teritorijoje. 

Į musų rankas pateko slap
tos karinės Lenkų organizaci
jos "P. Z. P." (Polski Związek 
Powstanciy — Lenkų Sukilė
lių Sąjungos) organizacinė in
strukcija apielinkėms. Su ta 
Lenkų organizacija truputėlį 
supažindinsime. 

P. Z. P. tikslu stato tikslin
gą išnaudojimą visų gyvų pa-
jiegų ir medžiaginių išteklių, 
o uždaviniu paruošimą ir įvyk-
dinimą karinės ir mobilizaci
nės akcijos. Rajonuose ir ap
skrityse turi buti po vieną at
sakingą asmenį, kuris suorga
nizuoja vadovybes ir išdirba 
vietinius kovos uždavinius. 
Medžiaginių kovos priemonių 
apsirūpinimą palieka išsikom-
binuoti savo priemonėmis. 

Del artilerijos, šarvuočių, 
aviacijos stokos ar neturėjimo 
nuo tų ginklų rūšių organiza
vimo atsisakoma. Susirašinė
jimai nevartojami, įsakymus 
duoti tik žodžiu. P. Z. P. vei
kimas laikomas griežčiausioje 
paslaptyje. Stengiantis pažin
ti save ir priešą, tuo reikalu 
uoliai bei atsargiai rinkti ži
nias. Kas mėnesį daromi pa
dėties pranešimai. 
, "S. O. P." (Služba Ochrany 

Powstania — Sukilimo Apsau
gos Tarnyba) organizuojama 
pagal vietos reikalų padėtį. 

Partizanų židinio pagrindu 
yra lauko būrys, ir pilnas su
daro 60-65 žmones. Svarbes
nieji būriai busią aprūpinti 
siunčiamais - priimamais radio 
aparatais. Diversiniai 4-5 as
menų patruliai trukdo geležin
kelių transportus, juos sprog
dina, bėgius sugadina, ir pan. 
S. O. P. saugosianti visuome
ninį ir valstybinį turtą nuo 
plėšimų, gaisrų, naikinimų. Į 
kiekvieną svarbesnj objektą 
(sandėlius, ligonines, krautu
ves, diitotuves ir pan.) skiria
ma bent po vieną savo žmogų, 
kad reikalui esant turtu butų 
galima pasinaudoti. Perveži
mams numatyti auto šoferius 
be amžiaus ir lyties skirtumo. 

Čia tik dalelytę sužymėjom, 
kas platokai išdėstyta dviejo
se dalyse ir 28 paragrafuose. 
Tačiau ir iš šios trumpos ap
žvalgos jau galima susidaryti 
{spūdis kaip tvarkosi ar numa
to tvarkytis Lenkai. P. Z. P. 
instrukcijos, manytina, taiko
ma visur kur tik Lenkai tikisi 
galėsią kovoti del N. Lenkijos, 
taigi ir Lietuvoje. 

Lenkams maištingais reika
lais patariame nelysti ne tik į 
Vilnių bet ir j Vilniją. Tikro
ji Lenkijos teritorija — plo
tai apie Varšavą, Kališių, Kro
kuvą, Čenstakavą, Liublinską 
— yra labai smarkiai netekę 
Lenkiško kraujo. Retai kur 
pamatai sveiką, jauną Lenką 
ar Lenkaitę. Be daugybės ir 
masiškai šaudomų Lenkų (tai 
daro Vokiečiai, o pietinėje-ry-
tinėje buvusios Lenkijos daly
je — Ukrainoje — taip pat be 
pasigailėjimo juos žudo Ukrai-
nietiški tautiniai partizanai), 
daugybe jų išvežta darbams, 
patalpinta koncentracijos sto
vyklose bei kitokiu budu tapo 
išskirstyta. Su kiekviena die
na Lenkai turi baisiausius nuo
stolius žmonėmis. Mes pata
riame jiems daugiau rūpintis 
savo žemės gynimu ir žmonių 

taip daug turi. 'Kanf jiems ir 
Lietuvius prieš nustatyti? * 

Lietuviai vistiek neatsisakys 
nuo Vilniaus, nei Breslaujos, 
nei Ašmenos, nei Lydos, nei 
Gardino, nei Augustavo, nei 
Suvalkų, nei kitų Vilnijos vie
tų. Lietuviai pasiruošę ne tik 
atstatyti nepriklausomybę, bet 
ir atgauti visas žemes kur mu
sų kraujas teka, kur musų 
praeitis, kur musų ateities ži
diniai bus. 

Nebijome Lenkų užmačių 
skelbti Lietuviškai visuome
nei. Ji turi žinoti ir buti pa
siruošus bandymui, turi išlai
kyti tautinį egzaminą. Ji iš 
kovos svaigulio išeis nugalėto
ja gražesnės, didesnės, tvirtes
nės Lietuvos nepriklausomybės 
užtikrinimui ilgiems laisviems 
metams. 

Kovoja su Vokiečių 
Kolonizacija Lietu

vos Žemėse 

Šiaulių, Telšių, Tauragės, Ma 
žeikių ir Kretingos apskrity
se. Ten kur kolonizacija jau 
pradėta, tuo tarpu kolonizaci
jos reikalams imami: valstybi
niai ūkiai, repatrijantų, Žydų 
ir tariamųjų Lenkų ūkiai bei 
jų įmonės. Greta minimų ko
lonizacijos siekimų Vokiečiai 
varo ir Lietuvoje gyvenančių 
tautų sukiršinimo darbą. 

Pačioje Vokietijoje koloni
zacijos reikalu varoma didžiau
sia akcija. Kolonizacijai ypa
tingai ruošiami ūkininkai ir 
jaunimas. Tą Vokiečių kolo
nizacijos antplūdį ir mes jau 
stipriai pajutome. Jau 1942 
metais Vilkaviškio, Marijam
polės, šakių ir Raseinių aps
krityse buvo įkurdinta ūkinin
kų įmonininkų kolonistų. Šy-
met labai stipriai pradėta ko
lonizuoti Kauno, Kėdainių ir 
Tauragės apskritys. 

Pats kolonizavimas praveda
mas žiauriausiu budu. Į nu
matomus kolonizuoti ukius at
vyksta Vokiečių žandarai ir 
ten apsigyvena. Jie prižiūri 

Del Vokiškos kolonizacijos kad ūkio savininkas ar įmo-
Lietuvoje, Nepriklausoma Lie
tuva nr. 9 (21), iš Birželio 1, 
1943, šitaip prabilo: 

LIETUVIAI! 
Vokiečių siekimai rytuose iš 

senų laikų mums gerai žino
mi. Lietuvos žemei ir Lietu
vių Tautai, kaip artimiausiam 
kaimynui, teko daug aukų pa
kelti ir ne vieną kartą Vokie
čių veržimąsi sulaikyti. Bet 
Vokiečiai nerimsta. Lietuvoje 
ir tolimesnėse nuo Lietuvos 
žemėse sudaryti Vokišką ko
loniją yra amžinas Vokiečių 
siekimas. Del jo jie kariavę 
1914-1918 metais, del to jie 
pradėjo karą 1939 metais. 

Paskutiniais prieš karą me
tais Vokiečiai varė ypatingai 
suktą užsienio politiką, šitos 
politikos sukuriuose iš musų 
buvo išplėštas Klaipėdos kraš
tas ir sutartimi su Sovietų Są
junga buvo bolševizmui išduo
tos visos trys Pabaltijo vals
tybės. 

Bolševikų okupacijos metu 
Vokiečiai iš Lietuvos pradėjo 
savo tautiečių išvežimą Vokie
tijon. Siaučiant bolševikų te
rorui, ir daugelis Lietuvių, pa
lankiai padedant Vokiečių ko
misijoms, surado budų, repat
riacijos vardu, emigruoti į Vo
kietiją. Išviso išvyko per 50,-
000 asmenų, kurių tarpe buvo 
didesnė pusė tikrų Lietuvių. 

Prasidėjus Vokiečių - Sovietų 
karui, prasidėjo ir Vokiečių 
plūdimas į Lietuvą. Lietuvių 
gryžti neleido ir neleidžia. Jie 
daugiausia yra išskirstyti po 
Vokietijos dirbtuves. Tačiau 
mažas skaičius, ar tai kviečiant 
musų įstaigoms, ar tai atsisa
kius nuo teisių į turtą, ar ki
tokiais keliais, pavyko sugryž-
t.i Kiek ilgesnį laiką neleido 
sugryžti ir Vokiečiams ūkinin
kams. Tačiau, kada buvo at
likti paruošiamieji darbai ne 
tų ūkininkų grąžinimui, bet 
kolonizacijai, į Lietuvą pradė
jo vežti ir Vokiečius ukinin-
kus. Tam reikalui Kaune yra 
įsteigtas Įkurdinimo štabas, 
kuris yra SS vado Himmlerio 
žinioje. Tai yra tikras kolo
nizacijos štabas su savo atski
rais padaliniais numatytose 
kolonizuoti apskrityse. 

Pirmoj eilėj numatyta Vo
kiečiai kolonizuoti: Marijam
polės, Vilkaviškio, Kauno, Ke-

nininkas iš ūkio nieko neišneš
tų. Po to atvežamas Vokietis 
kolonistas. Su juo drauge at
vyksta ir Vokiečių komisija. 
Ta komisija išvaromą ūkinin
ką ištardo ir surašo visą turtą. 
Išvaromam kartais leidžiama 
pasiimti drabužius, baldus ir 
15 kilogramų maisto. Viskas 
kita turi palikti kolonistui. 

Kolonistai, kaip "naujaku
riai ir Vokiškumo pionieriai" 
atleidžiami nuo pyliavų ir mo
kesčių, gauna pilną miestų gy
ventojų-Vokiečių maisto davi
nį, aprūpinami sėklomis, ma
šinomis ir kitomis gerybėmis. 
Naujieji kolonistai taijp pat ap
rūpinami ginklais, jie turi rin
kti žinias apie vietos gyven
tojus, jų nuotaikas, turtą, iš
pildymą prievolių ir daryti ki
tus pranešinėjimus. 

Del vykdomo LietuvfMl že
mių kolonizavimo Vyr. Lietu
vių Komitetas randa reikalo 
pasisakyti: 

1. Kolonizacijai štabo virši
ninkas Dr. Duokart yra pasa
kęs: "Vokiečių repatrijantų 
gryžimas yra visiškai pagrys-
tas ir jokiu budu nėra ginčy
tinas, nes juk reikalas eina 
apie žemę kuri anksčiau buvo 
valdoma Vokiečių". Reikia su
tikti su tuo pareiškimu kai re-
patrijantai gauna tik savo tur
tus ir be jokių priedų. Jeigu 
jie nekenks Lietuviškam rei
kalui, nelandžios po kaimynų 
klėtis ir tvartus, nesurašinės 
svetimų gerybių, ir laikysis 

Čangša Gynėjas -

kaimyniško sugyvenimo, mes 
juos ateityje laikysime' savo 
krašto gyventojais ir piliečiais. 

2. Repatrijantus, užiman
čius svetimus turtus (valsty
binius, žydų ar tariamųjų Len
kų) mes laikome Lietuvos že
mių kolonistais, musų tautos 
ir valstybės pavojingiausiais 
priešais. Pirmai progai atėjus 
jie turės iš čia išnykti. 

3. Atstatant Nepriklausomą 
Lietuvos valstybę pirmoje ei
lėje bus sutvarkytas nuosavy
bės klausimas. Kiekvienas at
gaus tai kas jam 1940 metų 
Birželio 15 dieną priklausė. 
Todėl dabar V. L. K. kviečia 
visą Lietuvos visuomenę buti 
kantria ir santūria. 

Vyriausias Lietuvos Komi
tetas, gerai žinodamas visus 
Vokiečių kolonizavimo faktus, 
skaudžiai paliečiančius Lietu
vos interesus, protestuoja prieš 
neteisėtus kolonizavimo dar
bus ir kolonizacijos paliestiems 
reiškia giliausią užuojautą, 
nes kitaip padėti mes dabar 
dar neturime jokių budų. Vi
sus krašto gyventojus kviečia
me išvarytiesiems iš ūkių pa
dėti ir parodyti gerą kaimyno 
širdį, nes nežinia kuri iš mu
sų ir kada gali paliesti tokia 
skaudi nelaimė. Visas šias ne
laimes reikia pakelti kaimyni
niame nuoširdume, o kylant 
Lietuvos nepriklausomybės vė
liavoms mes visi sugryšime į 
savo įmones, ukius ir namus. 

Vyr. Lietuvos Komitetas. 

Skuta Bulves 

a i Bolševikai Neįžengs 
į Lietuvą" 

Prieš trejus metus apgaule 
ir smurtu surinkti žmonės, va
dinamame "liaudies seime" 
"nutarė" prašyti Kremlių pa
siimti Lietuvą į Sovietų Sąjun
gą. šios sukaktie^ proga Mas
kvos tarnai vėl lakštingalomis 
pragydo. Kalbėjo apie "lai-
mingasias" Tarybų Lietuvos 
dienas ir apie savo pasiryžimą 
Lietuvą grąžinti į "laisvų" so
vietinių respublikų šeimą. 

Mes su Maskvos melagiais 
ir budeliais nei nemanom dis-
kusuoti. Tarybų Lietuva visa 
yra ntsidurus Maskvoje ir ten 
ji pasiliks. 

Mes šia proga tik kartoja
me savo nepalaužiamą tikėji
mą ir pasiryžimą; Lietuva turi 
buti ir bus nepriklausoma. Už 
tokią ją liejos musų kraujas 
prie Pravieniškių i? Rainių 
miškelyje, Vilniuje Ir Kaune, 
kai aną vasarą partizanai į ga
tves išėjo. Tokią ją mums ne
ša, kupiną didžių aukų, netoli
ma ateitis. 

Daugiau nei vieno bolševiko 
Lietuvos laukuose ir miestuo
se. šitaip Lietuva atsako Mas
kvos žudikų žodžiams ir veik
smams. 

ILJs 

Kur Del<a Priklauso 

Anglijos Premjero Churchill 
pusbrolis Winston Churchill 
Guest, paimtas karinėn tarny
bon, atlieka bulvių skutimą 
pirm gaunant leitenanto laips
nį marinų korpuso rezerve. 

ATSIŠAUKIMAS Į 
NEW YORKO SEI
MO DELEGATUS 

Rinkit Parašus ant Pe
ticijų — Ruoškit Dele
gates į Washingtona 

Kinijos Gen. Hseuh Yueh, 
devintos srities komandierius 
kini joje, vedantis atkaklius ka
rus su Japonais Hunan pro
vincijoje. Kinai tris kartus 
atmušė Japonus nuo čangša, 
jie vėl tą miestą užpuolė. 

Kas Dedasi Tevyneje 
Vokiečių komisaro Wulfo į-

sakymu visoj Vilniaus apygar
doje Rugpjučio 22 d. (1943) 
pradėta masiniai gyventojų su
ėmimai bei gaudymai Švenčio
nyse, Švenčionėliuose, Adutiš
kyje, Dukštėj, Varėnoj, Valki
ninkuose, Trakuose, Lentvary
je, Žiežmariuose, Kaišiadoryse 
ir Lazdėnuose. Sugautieji bu
vo atvežami į Vilnių ir talpi
nami į karantiną buvusiame 
žydų ghette arba į belaisvių 
stovyklą, o po kelių dienų, pa
prastai išvežami f Rytus arba 
į Vokietiją. 

—DEL VILNIAUS krašte 
vykdytų masinių gyventojų 
gaudymų ir trėmimų visų vie
tų visuomenės atstovai ir II-
jo okupacinio seimo atstovai 
įetikė memorandumus Kubi-
liunui ir Tarybos pirmininkui 
Prof. Biržiškai, tačiau jokių 
atsakymų bei paaiškinimų ne
buvo duota, o gyventojų gau
dymai ir trėmimai visame kra
šte vykdomi toliau. išlaikymu. Lenkai priešų ir dainių, šakių, Raseinių, Biržų, 
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Einant toliau prie Amerikos 
Lietuvių Seimo, įvykusio New 
Yorke Vasario 5-6, 1944, dar
bų vykdymo, Chicago je Lietu
vai" Vaduoti Sąjungos metinia
me suvažiavime liko nutarta 
Peticijų Prezidentui Roosevel
tui nuvežimą atlikti gražia ir 
reikšminga demonstracija — 
Lietuvių Kareivių Motinos iš 
įvairių kolonijų tas Peticijos 
nuveš ir įteiks Prezidentui, 
prašant Lietuvos nepriklauso
mybę užtarti. 

Motinos numatyta rinkti iš 
visų kolonijų, net iš farmų, 
kurios turi daugiausia sunų 
Amerikos karinėje tarnyboje, 
kurios gali ir laikas leidžia į 
Washingtoną keliauti. 

Jeigu norės važiuoti nebus 
išlenkiama ir tokia motina ku
ri turi vos vieną sunų, o ypač 
tokia kuri nešioja jau Auksinę 
žvaigždutę. 

Peticijų įteikimas bus atlie
kamas šios vasaros pabaigoje, 
todėl šiuomi atsišaukiame į vi
sus New Yorko Seime dalyva
vusius delegatus padėti prave
sti Peticijų Prezidentui nuve
žimą taip kaip yra numatyta: 

Jums, delegatai ir delega
tės, liko pats lengviausias dar
bas: raskit savo kolonijoje ar 
apielinkėje vieną, dvi ar tris 
Lietuves motin&s kurios turi 
laiko važiuoti. 

Surašykit tokias motinas, 
prisiųskit jų adresus. Jų va
žiavimą vadovaus Chicagoj iš
rinkta Kareivių Motinų Komi
sija, jos but tik dalyvės prie 
Peticijų įteikimo. 

Surašę vieną, dvi ar daugiau 
Kareivių Motinų, norinčių va
žiuoti, tuoj jų vardus ir adre
sus praneškit Komisijai ir LVS 
Centro valdybai. 

Atsimename, aną karą peti
cijas vežė vyrai, dabar gi veš 
kareivių motinos. 

Delegačių kareivių motinų 
išrengimą gali pasiimti kokia 
vietinė kuopa, HT draugija ar 
choras. ' 

Jei iš tolimesnių kolonijų 
galės važiuoti po vieną, dvi ar 
tris motinas, iš artimesnių, 
iš rytinių kolonijų ir iš Penn-
sylvanijos gali važiuoti dides
nis skaičius. 

Kareivių Motinų Komisija į 
Washingtoną važiuoti: 

Ona Biežis, Pirmininkl, 
3241 West 66th" Place 

Chicago, 111. 
Hypatija Yčienė-žiurienė, 

Lakewood, Ohio 
Stefania čiurlionytė-Douvan 

Detroit, Mich. 

Tuo tarpu pasirūpinkit sa
vo kolonijose surinkti daugiau 
parašų ant peticijos. 

Katalikų Draugas džiaugiasi bubnyjamą troškimą — suvie-
Lithuanian American Informa- nyti nepriklausomos Lietuvos 
tion Centro įsteigimu ir United atgavimo darbui visas už to-
Lithuanian Relief Fund of kią Lietuvą stojančias grupes. 
America suorganizavimu. Kaip Nėra daroma žygių Tarybon 
geriems vyrams geroj girioj įtraukti Lietuvai Vaduoti Są-
irerą girą geriant dera girtis, jungą, Tėvynės Mylėtoją Dr-
t.aip gržlžiais dąrbais dera ją, Rytų Tautininkų Centrą, 
džiaugtis, tačiau Draugas sa- ar Lietuvos Draugų Sąungą. 
vo džiaugsman įmaišo nesan- Juk LVS, pavyzdžiui, kur kas 
daringą balsą, tvirtindamas: demokratiškesnė negu ALT, 
"Amerikos Lietuvių Taryba, nes visuomenei paskelbė savo 
įsteigus ir Informacijos Centrą statutą, kas metą renka cen-
ir sudarius galimumus įsistei- tro valdybą ir skelbia apyskaii 
gti bendram Lietuvių šelpimo tas. 
fondui, pelno didelės padėkos Jei ne LVS pasisekimas su 
ir paramos". Tai buvęs "didis "Timeless Lithuania", ir ne 
ryžtingumas". tautinės visuomenės 1941 me-

Jei kam už tai padėka pri- tais įkurtas Lithuanian Natio-
klauso tai tautinei visuomenei, nal Relief Fondas (Washing-
ypatingai Dirvai. Jei ne Dir- tone įregistruotas), jei ne Dii*-
vos (ir patriotingų Lietuvių, vos ir kitų Lietuvių kritika— 
kaip Klausučio, Devenienės) • Taryba ir šiądien saldžiai di-
nuolat keliami kritikos balsai, dingų srovių koalicijoj ramiai 
tai nebūtų nei Centro, nei Fon 
do. 

Prisiminkime tik įvykių rai
dą. Lietuvai Gelbėti Tarybos 
suvažiavime, Geg. 15, 1941, 
buvo nuspręsta vardas pakeis
ti į Amerikos Lietuvių Taryba 
ir priimta (visuomenei nepa
skelbtas) statutas. Draugas 
tada rašė, Statutas uždedąs 
Tarybai pareigą "steigti ir pa
laikyti informacijos biurą", 
kurį išlaikysią "Tarybą suda
rančios grupės lygia dalimi iš 
savo fondų". * 

Tautininkų atstovas (Dirvos 
redaktorius) tada, ir pirmiau, 
Tarybai siūlė kurti bendrą fon
dą kuris visą šelpimo ir poli
tikos darbą finansuotų. Bet 
Draugas tada, katalikų visuo
menės vardu, tarė: "Kitų gru
pių atstovai jau keliuose 4>en-
druose susirinkimuose stengė
si išeiti iš Statuto ribų ir Ta
rybą padaryti jau nebekoordi-
nuojančią įvairių musų orga
nizacijų veikimą bendriems 
Lietuvos reikalams, bet steig
ti naują organizaciją su sky
riais, centraliniu fondu. Kata
likų visuomenės manymu, to
kia nauja organizacija nėra 
reikalinga". 

Informacijos biurą, kaip 
matote, buvo nutarę kurti Ge
gužės 15, 1941, o įkūrė tik Geg. 
15, 1944 — net po trijų metų! 
Ir šitą taip pavėluotai įkurtą 
Centrą palaikys ne "Tarybą 
sudarančios grupės lygia dali
mi iš savo fondų", bet plačioji 
partinė ir nepartinė Amerikos 
Lietuvių visuomenė, nes taip 

snaustų, kaip per tris metus 
snaudė, žodžiai faktų ir da
tų nugalėti negali! . 

Vyt. Sirvydas. 

MALDA REIKIA 
PAPILDYTI 

Socialistų Naujienos pamini 
Gegužės mėnesį pripuolusias 
tris istorines sukaktis (spau
dos atgavimas, Steigiamo Sei
mo sušaukimas, Klaipėdos sta
tuto pasirašymas) ir sako; 
"Reikia tikėtis, po šio karo su
sirinks kitas Lietuvos Steigia
mas Seimas, kuris Lietuvai pa
dės net tvirtesnius demokrati
nius pamatus negu pirmoji 
Respublikos Konstitucija." 

Politikoje labiau prityrę Lie
tuviai, šio karo pamokinti, ne 
tiek trokš tų pamatų kiek ęa? 
šaulyje tvarkos, kuri tikrai 
taiką užtikrintų. Danijos pa
matai buvo demokratiškiausi, 
o čekoslavakijos demokratiš
kumas net pavyzdžiu buvo sta
tomas. O kas? Atėjo piktas 
karas ir visus "tvirtus" pama
tus sugriovė. Pirmiausia reikia 
tvirtų, labai tvirtų taikos pa
matų. Tik tada visi kiti pa
matai bus tvirti. 

"TIMELESS LITHU
ANIA" NAUDINGAI 

IŠPLATINTA 

Baltimoriečiai pasidar b a v o 
išplatinime knygos "Timeless 
Lithuania" tarpe Amerikonų: 

. , . t * i * m Baltimorės Lietuviu Moterų ragina Amerikos Lietuviu Ta- r» r -• T/i u j * • f .v .. Piliečių Klubas dovanoio vie-
rvho ics "IrnArniTmAionpiA" Lrn_ 

ną knygą Lietuvių Tautiškam 
Knygynui, antrą Sun, Ameri
koniško dienraščio redakcijai. 

Dainos Draugija padovano
jo miesto knygynui, Enoch 
Pratt Library. 

D. L. K. Kęstučio Draugija 
padovanojo savo knygą The 
Baltimore News redakcijai. 

Amerikos Lietuvių Atletų 
Klubas — Lietuvių Tautiškam 
Knygynui. 

Marė Milunaitienė padova
nojo šv. Alphonso parapijos 
mokyklos knygynui. 

ryba, iš "koordinuojančio" kū
no virtusia (uzurpavimo keliu) 
"visai nauja organizacija, su 
skyriais, centraliniu fondu" (šį 
fondą Katalikų Federacija nu
tarė kurti savo suvažiavime 
New Yorke, Sausio 7, 1943). 

Kietas gyvenimo vargas pri
vertė viską daryti kitaip negu 
katalikų visuomenės Vadai ma
nė! 

Tie katalikų visuomenės va
dai (butų įdomu jų vardus,ži
noti) storai politiniai klyšti 
pradėjo ne 1941 metais. Ka
talikų Federacijos Tarybos su
važiavimas New Yorke, Vasa-^ 
rio 23, 1940, atsiminkime, di
dingai pareiškė: "Organizuota 
katalikų visuomenė, šiuo metu, 
nematydama nekatalikiš k o s e 
grupėse kompetetingų institu
cijų, su kuriomis butų galima 
tartis del bendros tautinės vei
klos, tęs tautįpų darbą, savo 
veiklos ribose"." 

Aklumas "nematyti kompe
tentingų institucijų" tebesitę
sia ir šiądien, nes jį pastipri
na socialistai ir sandariečiai, 
kuriuose - katalikų vadai kaž 
kaip staiga pamatė "instituci
jų", kurių 1940 metų, pradžio
je negalėjo matyti (vadai net 
pasibučiavo). Susidarius tokia 
koalicija kratosi žygių įkūny
ti savo nuolatos nuo J)°kštų 56 YEARS OF BANKING USEFULNESS 

• 1894-1944 * 
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Amerikos Liet. Taryba ir Santikiai 
su Lenkais 

Nauji Faktai apie Tarybininkų Santikius su Lenkais. 
Bendradarbiavimas su Lenkais Neišgaus Vilniaus 

^Pripažinimo — Tolydus Atsisakymui nuo Vilniaus. 
Įtarybininkų šunuodegavimas Lenkams — Priešin
gas Visos Lietuvių Tautos ir Visos Lietuvių Visuo-
ifrienės Nusistatymui. Bendradarbiavimas su Len
kais ^Tautinės Lietuvių Vienybės Ardymas. 

Prieš kjirį laiką sąryšyje su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
jVeikinimu Amerikos Lenkų 
Jtongresui Buff&lo mes turė
jime progos nurodyti kad ta-
l^rbinin<kų meilinimasis Len
ams, turint galvoje dabarti-
'ties grobuoniškas Lenkų pre
tenzijas i Lietuviškas žemes 
ftarp jų ir į Vilnių), ne tik ne-
Iflįidaro garbes Lietuvio vardui, 
bet netgi yra politiniu požiuriu 
žalingas. 

Vienybės Birželio 1(5 d. nu
meryje tilpęs tarybininkų kon
ferencijos Chicagoje aprašy-
iftas ("Keturių Valstybių Lie
tuvių Konferencija Chicago
je") iškelia vieną naują ir la
imi [domų bruožą, todėl prie 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
santikių su Lenkais bus pra
vartu dar kartą sugryžti. 

Tas įdomus bruožas — Lie
tuvos sostinės Vilniaus užmir
šimas konferencijos kalbose ir 

•antikių su Lenkais nepaminė-
jimas. Kaip minėto Vienybės 
aprašymo autorius nurodo, apie 
Vilnių neužsiminęs nei Lietu
vos konsulas Chicagoje, kurs 
šiaip jau pasakė labai gražią 

kalbą, nei Prof. Pakštas. "Pro
fesorius Pakštas labai švelniai 
kalbėjo apie Lietuvos girias, 
pievas ir laukus, bet apie tūks
tančiams Lietuvių rupimą Vil
niaus klausimą diplomatiškai 
nutylėjo" — pabrėžia to strai
psnio autorius. 

Jei toks Vilniaus klausimo 
praleidimas iš tarybininkų pu
sės tebūtų paskiras, izoliuotas, 
atsitikimas, gal nebūtų didelio 
reikalo kreipti j jį ypatingo 
dėmesio. Bet kada greta šito 
yra dar ištisa eilė kitų atsili
kimų kuriais arba Vilniaus 
klausimas ir santikiai su Len
kais visai nutylimi, arba, ben
dradarbiavimo su Lenkais rei
kalas keliamas Vilniaus klau
simo išviso neminint, tai visa 
liudyte liudyja apie tam tikrą 
tarybininkų tendenciją Lenkų 
atžvilgiu. Prie viso šito pri
dėję dar kai kuriuos viešus ir 
neviešus tarybininkų pareiški
mus Lenkų atžvilgiu ir su san-
tikiavimą su Lenkais, gauna
me visai aiškų tos tendencijos 
vaizdą. 

Kiek mums. žinoma, tarybi
ninkų, (šituo pavadinimu turi-

# # # 

ma galvoje tiek Lietuvių Tau
tinė, tiek Amerikos Lietuvių 
Tarytos, kurios tikrovėje yra 
vienas soeialistiškai - katalikiš
kas junginys) ^aptas santi-
kiavimas su Lenkais prasidėjo 
apie 1942 metų pavasarį Chi
cagoje. Vienoje iš "slaptų" 
'jpro memoria' tūlas tarybinin-. 
kų komisaras iškelia tokį Len
kų nusistatymą kuriam, atro
do, tarybininkai pritaria: "Jei 
mes atsisakysime Vilniaus jū
sų, Lietuvių, naudai, mus Len
kai pakars, jei *jųs,' Lietuviai, 

i atsisakysite, jus Lietuviai pa
kars. Tat geriau elgkimės 
taip kad visi liktume gyvi — 
Vilniaus klausimo nekelkime". 
Buvo ir tokių Lenkų-Lietuvių 
santikių apibudinimų:" Jei du 
didžiausi priešai mažame lai
velyje atsidurtų šėlstančioje 
juroje, nejaugi jie tame laive
lyje imtų muštis? Ne, jie pir
miau išplauks į kraštą, o jau 
paskui suves sąskaitas". 

Metams praslinkus, panašias 
kalbas New Yorke su Lenkų 
pareigonimis vedė pp. Pakš
tas, Grinius, Jurgėla. Tuomet 
tarybininkų tarpe įsivyravo 
nuomonė kad, girdi, Klaipėda 
Lietuvai svarbiau negu Vil
nius. Reikią dabar bendras 
(t. y. Lenkų ir Lietuvių) jie-
gas kreipti prieš Vokiečius ir 
Rusus, o tarpusavyje gerai su
gyventi. % 

Ar ir paskutiniu metu tokie 
"slapti" tarybininkų pasikalbė

jimai su Lenkų veikėjais bei 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA Už 
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DR. OWEN J.C. NOREM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

300 PUSI. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGĄ 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

pareigonimis tebevyksta mums 
tuo tarpu nežinoma, bet tary
bininkų pasiųstas Lenkų Kon
gresui Buffalo sveikinimas į šį 
klausimą, berods, atsako tei
giama prasme. 
h šitų faktų akivaizdoje, Vil
niaus klausimo praleidimas ta
rybininkų Chicagos konferen
cijoje tesudaro logišką Ameri
kos Lietuvių Tarybos nusista
tymo tąsą. 

Dabar dar galime prisiminti 
koks buvo tarybininkų džiūga
vimas ir trimitavimas kai į 
vieną jų viešųjų susirinkimų 
"teikėsi" atsilankyti Lenkų vi-
ce-konsulas ir kai Prof. Pakš
tą, Lietuvių Tautinės Tarybos 
sekretorių, tūlas Lenkų susi
rinkimas, įvykęs jų tautinės 
šventės proga, sutiko, kaip ta
rybininkų spauda paminėjo, 
" tru kšmingomis ov acij omis''. 

Iliustratyvus yra ir pereitą 
metą Lietuvių spaudoje pasi
rodę p.. K. Jurgėlos straipsniai, 
peršą bendradarbiavimą su 
Lenkais. Ką gi tuo tarpu Len
kai? 

Oficialus Lenkų pareigonys 
(Sikorskis, Mykolajčik ir kiti) 
visuomet pabrėžia kad Vilnius 
po karo turės priklausyti Len
kijai. Panašiai įvairiomis pro
gomis išsitaria ir organizuotos 
Lenkų visuomenės grupės, o 
jei kada to savo nusistatymo 
demonstratyviai ir neparodo 
tai vistiek jis kaip yla iš mai
šo nuolatos kyšo, tuo labiau 
kad pasakymas "tuo tarpu ne-
lieskime Vilniaus klausimo" 
kaip tik įrodo jų grobuoniškas 
užmačias į Vilnių. Juk jei Len
kai ištikrųjų neturėtų jokių 
pretenzijų į Vilnių, jiems ne
būtų jokio pagrindo šito jau 
dabar viešai nepareikšti. Prie
šingai, šituo jie neabejotinai 
laimėtų Lietuvių pasitikėjimą. 
Vadinas, jei Lenkai šito neda
ro, jie be abejo tikisi Lietuvius 
apgauti. 

Kame gi tsis apgavimas glu
di? Ogi tame kad jei Lietu
viai bus tokie avinai ir sueis 
su Lenkais į glaudesnius san-

į  t i k i u s  n e i š s p r e n d ę  V i l n i a u s  
I ir Vilniaus srities klausimo tai 
tuo pačiu jie parodys kad tas 
klausimas jiems nėra esminis, 
kad šioks ar kitoks to klausi
mo išsprendimas neturi lemia-

i mos įtakos Lietuvių - Lenkų 
j santikiarfls. Atseit, jei Lenkai 
Vilniaus Lietuvai ir negrąžins, 
santikius su jais gal ir bus ga
lima palaikyti. Prisiminus kai 
kurių tarybininkų tvirtinimus 
kad "Klaipėda Lietuvai svar-

! biau negu Vilnius ir klad da-
1 bar nukreipti bendras jiegas 
i prieš Vokiečius ir Rusufc", ki-
i tokios išvados, atrodo, ir ne-
i galima prieiti. 
| Tačiau, jei Vilniaus klausi-
j mo Lietuviai nestato conditio 
! sine qua non, jei Vilnius Lie-
I tuviams nėra gyvybinis klausi-
| mas, tai kuriems galams jiems 
| Vilnių duoti? šitoks argu-
- mentas i galvą ateis ne tik 
| Lenkams bet net ir neutra-
! liams tretiesiems. Štai prie 
ko priveda pasidavimas Lenkų 

j meškerei "dabar apie Vilnių 
j nekalbėkim". 

Tačiau dar butų kiek patei
sinamas ant tos meškerės už
sikabinimas jei principo "dabar 
apie Vilnių nekalbėkim" laiky
tųsi in antroji pusė, tiek Len
kų vyriausybė in exile, tiek 
oficialus asmenys, tiek visa 
organizuota Lenkų visuome
nė. Kadangi betgi tikrovėje 
yra kaip tik priešingai, tai 
yra ne tik dabartinė ir buvus 
Lenkų vyriausybė, bet ir ofi
cialus asmenys ir didelė orga
nizuotos Lenkų visuomenės da
lis aiškiai pasisako už Vilniaus 
priklausymą Lenkijai ir tik 
vienas-kitas Lenkas pusbalsiai 
teprasitaria kad "del Vilniaus 
Susitarsime vėliau", Amerikos 
Lietuvių- Tarybos ir kitų tary
bininkų bendradarbiavimo su 
Lenkais j ieškojimas yra dau
giau negu trumparegystė — 
tai yra baisi klaida ir tikras 
Lietuvių tautos išdavimas. 

Jei betgi prisiminsime neto
limos praeities istoriją, pama
tysime kad ta baisi klaida da-

Karo. Vadai Raportavo Prezidentą apie Invaziją 
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Iš LVS Metinio 
Seimo 

Nauja LVS Centro Val
dyba, etc. 

i; -ji Ar-u nkaro vadai apsilanko pas Prez. 
Rooseveltą raportuoti apie invaziją. Iš kairės į dešinę, prie
šakyje: Admirolas Ernest J. King iš Karo Laivyno; užpaša-
liau viduryje Gen. H. H. Arnold; dešinėje — Gen. George 
Marshall. Jie ir kiti, tarp jų ir Gen. Eisenhower, vyriausias 
komandierius. per kelis mėnesius slaptai dirbo ir išplanavo, 
Washingtone ir Londone, dabar jau pradėtą įsiveržimą. 

roma ne pirmą kartą. Želi
govskiui užgrobus Vilnių 1920 
metais, visa . pasaulio opinija 
buvo Lietuvos pusėje, ir net 
Tautų Sąjunga buvo pasiruo
šus imtis griežtų žygių prieš 
Lenkus. Tačiau koalicinė so-
cialistų-katalikų to meto Lie
tuvos vyriausybė, nežiūrėda
ma aiškių tautininkų reikala
vimų padaryti Vilniaus klausi
mą conditio sine qua non, įsi
leido į Lietuvos-Lenkijos san
tikių nagrinėjimą išviso ir nu
ėjo su Lenkais į tiesiogines de
rybas. Kaip «šiądieninis "del 
Vilniaus susitarsime vėliau", 
gręsia mums naujomis nelai
mėmis, taip tuometinis koalici
nės vyriausybės nusileidimas 
nestatyti Vilniaus klausimo 
kaip būtinos sąlygos bent ku
riam Lietuvos-Lenkijos santi
kių nagrinėjimui buvo Lietu
vai pražūtingas. Didžiosios val
stybės, konstatavusios kad Vil
niaus klausimas patiems Lie
tuviams nėra conditio sine qua 
non ir kad Lietuviai linkę su 
Lenkais įkalbėti del santikių iš
viso, atšalo Lietuvių atžvilgiu. 
Tr visai logiška: kaip gi norė
ti kad kitas mums priskirtų 
Vilnių jei mes patys nelaiko
me jo mums būtinai reikalin-
gu? 

Vilniaus kaip sostinės išme
timas iš 1922 metų konstitu
cijos jau buvo begėdiško šun-
uodegiavimo Lenkams rezulta
tas ir visiškas tautinės garbes 
pamiršimas. Kai kurie 1922 
metų konstitucijos apologetai 
mėgina Vilniaus kaip sostinės 
iš Lietuvos konstitucijos išme
timą pateisint nurodydami kad 
"koks miestas yra sostinė, vi
sai nėra reikalo minėti". Taip, 
jei Vilnius kaip sostinė nebūtų 

I buvęs deklaruotas laikinėje 
Lietuvos Tarybos konstitucijo
je ir jei* Lenkai šito miesto 
Lietuvai nebūtų išplėšę ir ne-
reiškę į jį jokią pretenzijų, ak
centuoti kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė gal ir nebūtų bu
vę reikalo; bet kada Vilnius iš 
Lįetuvos konstitucijos išmeta
mas po to kai Želigovskis jį pa
grobė ir po to kai jis buvo'tu
rėjęs garbingą vietą trejus 
metus išgyvavusioje laikinėje 
Lietuvos Tarybos konstitucijo
je, jo išmetimas reiškė tylu 
patvirtinimą kad Vilnius nesu
daro gyvybinio Lietuvos klau
simo. Tautininkai, gryžę i 
valdžią, nuplovė^ išdalies tą 

•Lietuvių tautai užtrauktą gė
dą: 1928 ir 1938 metų konsti
tucijose Vilnius vėl figūruoja 
kaip Lietuvos sostinė. 

Didžioji Amerikos Lietuvių 
visuomenės dalis į santikius su 
Lenkais žiuri kitaip negu ta
rybininkai. Ne tik Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, kaip organi
zuotos Amerikos Lietuvių tau
tinės visuomenės atstovas, bet 
ir tie tautiečiai kuriuos taria* 

si atstovaujanti Amerikos Lie
tuvių Taryba, Vilniaus klausi
mą laiko gyvybiniu Lietuvos 
klausimu. Jie visi yra griež
tai nusistatę kad su Lenkais 
tol negali buti jokios kalbos 
kol jie nepripažins Lietuvai 
Vilniaus. Lygiai tokio pat nu
sistatymo yra ir Lietuvoje iš
likę Lietuviai. Lietuvių Vie
nybės Sąjūdžio leidžiamas lai
kraštis Atžalynas, konstatavęs 
kad Lenkai net buvusioje Ne
priklausomos Lietuvos terito
rijoje organizuoja Lenkiškus 
karinius vienetus, įspėja Len
kus nekišti savo nagų į Lietu
vą. Ta proga Atžalynas pa
brėžia : 9 

"Lietuviai vistiek neatsisa
kys nuo Vilniaus, nei Breslau
jos, nei Ašmenos... nei kitų 
Vilnijos vietų. Lietuviai pa
siruošę ne tik atstatyti Lietu
ves nepriklausomybę, bet ir 
atgauti visas žemes kur mūsų 
kraujas teka, kur musų praei
tis, kur musų ateities židiniai 
bus." 

Taigi tarybininkai, kurie mė
gsta kitus kaltinti vienybes 
ardymu, bendradarbiavimo su 
Lenkais atveju kaip tik patys 
yra didžiausi vienybės ardyto
jai. Ir tuo didesnė jiems krin
ta dėmė ir gėda kad tas jų vie
nybės ardymas yra surištas 
su švenčiausių Lietuvos teisių 
pardavimu. Laikas, labai lai
kas butų meilinimąsi Lenkams 
nutraukti, kad amžiams jiems 
nebūtų pridėtas Lietuviškojo 
Judo antspaudas. 

Kazys Rimvydis. 

—NAZIAI, besiautėdami su
degino Rugsėjo mėn. 28 ukius 
Lazdėnų kaime ir 40 ūkių Fer
mos kaime (prie Trakų). Gy
ventojai buvo suimami ir iš
vežami, o visas turtas padeg
tas. šie barbariški kaimų su
deginimai atlikti esą už tai kad 
ties tais kaimais buvo užmi
nuotas' ir susprogdintas gele
žinkelis. 

Žemės Komandierius 
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Lieut. Gen. Omar Bradley, 
komandierius U. S. žemės jie-
g;ii Įsiveržusių Europon. Jisai 
cia parodoma ant laivo pirmą 
invazijos dieną. 

CHICAGO, 111. — Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos metinis sei« 
mas-suvažiavimas įvyko Mor
rison Hotel, Birželio 10, 1944. 

Suvažiavimą atidarė Adv. 
Antanas A. Olis, pasakydamas 
įžanginę kalbą ir perstatydft-
mas LVS centro pirniininlfl§ 
Dr. S. T. Tamošaitį vesti po* 
sėdį sulyg dienotvarkės. 

Olis dar užkvietė delegatus 
ir svečius į pamaldas Lietuvos 

| Laisvės Varpo jubilejui parm-
iiiėti, kas įvyks sekančią dieną, 
Birželio 11, klebono Kun. A. 
Linkaus šv. Kryžiaus bažnyčia 
je; toliau, kad LVS centro val
dyba padės vainiką prie De-
riaus-Girėno paminklo, ir kad 
3 vai. po pietų St. Agnes Au
ditorijoje, įvyks Laisvės Vaflh-
po jubilejaus programas. 

Baigdamas, p. Olis pakvietė 
šiam vakarui visus delegatus 
ir svečius iš kitur, pas save 
vaišėms po suvažiavimo. 

Dr. S. T. Tamošaitis, paėmęs 
suvažiavimą vesti, paprašė at
sistojimu pagerbti a. a. Anta
ną Smetoną, Lietuvos Prezi
dentą, kuris mirė pereitą Satt-
sio 9 d. Po to paminėjo ki
tus aukštus Lietuvos laisvės 
darbuotojus, ir kovotojus už 
tautų laisvę šiame kare, ir j\j 
pagarbai dalyviai vėl minutai 
atsistojo. 

Pirmininkas, po trumpos kal
bos apie LVS ir jos nuveik
tus darbus, pakvietė Lietuvos 
Konsulą Dr. P. Daužvardį pa
sakyti kalbą, ir p. Konsulas 
pasveikino delegatus palinkė
damas geros ir gausingos dar
buotes. -

Delegatai dalyvavo Šie: 
Adv. Antanas Olis, 
Centro valdybos nariai: 
Dr. S. T. Tamoašitis, 
Dr. J. Jonikaitis, 
K. S. Karpius, 
J. Kripas, 
J. Smailis, 
P. J. žiuris, 
Clevelando delegatai: 
Julė Salasevičienė, 

• J urgis Salasevičius, 
Izidorius Šamas, 
E. Samienė, 
Jonas Verbela, 
Marge Verbela, 
Hy pati j a fciurienė, 
Tarnas Curlanis, 
Detroito delegatai: 
Dr. J. J. Sims, 
Marė Sims, 
Ona Aksomaitienė, 
Shefanija č. Dotivan, 
Svečiai: T T 
Julius Smetona, 
Ona Biežienė, 
Dr. S. Biežis, 
Martynas Yčas, 
J. Jakubauskas, 
M. Vaidyla ir kiti, kurie at

silankė tik trumpam laikui. 
Delegatus priėmus, sekė pa

sveikinimų skaitymas ir auktg 
pareiškimas. Viso seimui au
kų susiųsta arti $400. 

(Aukotojų vardai buvo pa
skelbti pereitame numeryje.) 

Po to padaryta pertrauka 
pietums. 

Nauja centro valdyba: 
Pirm negu eisime toliau prie 

kitų seimo smulkmenų šiuoiįti-
norime pranešti kad LVS cett-
tro valdybon išrinkta šie: 

P. J. Žiuris — Pirmininkas 
' Dr. J. J. Sims, Vice Pirm. 

Adv> N. Rastenis, V. • Pirm. 
J. Smailis, Iždininkas^ 
K. S. Karpius, Sekretorius, 
J. , Kripas, Finansų Sekr. 
Iždo globėjai: Dr. B. K. Ven

cius ir Adv. A. Stokna. 
Spaudos komisija ta ptfti 

ką buvo anksčiau; P. J. žiuris, 
pirm., Dr. S. T. Tamošaiti!, 
K. -S. Karpius. 

(Bus daugiau) 
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Fadėkit Amerikai laimėti katį D I K V A 

Redaktorius—k. S. KAKPIUS—E&itcfr 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KAIP, iš "Lietuvių Vienybės §ąjudžio" leidžiamo laik
raščio Atžalyno matytį Lietuvių tauta, išgyvenus 

metus raudonojo teroro ir trejus metus rudojo (nazių), 
šiądien dar tebėra tvirta ir nepalaužiamos dvasios. Ne
priklausomo gyvenimo laikotarpis sustiprino tautinės 
savigarbos jausmą visoje Lietuvių tautoje, o jaunajai 
kartai, kuriai teko gimti, augti ir mokslus eiti laisvo
je Lietuvoje, jis įdiegė gryną ir tvirtą "kaip "granitas Lie
tuvišką dvasią. Tos dvasios būseną geriausia pavaiz
duoja Lietuvos jaunimo atstovų Atžalyne pasakyti žo
džiai: "Mes turime buti kaip tie deglai, kurie, patys su
degdami, amžinai šviečia kitiems". 

Taip, šiądien visa Lietuvių tauta su savo žiėdu-jau-
nimu priekyje yra tie gyvieji degantieji deglai; kiekvie
nas jų yra pasiryžęs mirti, kad likusieji galėtų gyventi. 

Laimingas butą šiądien Vincas Kudirka, matyda
mas toki Lietuvių tautos idealizmą. Jis, kurs visą savo 
gyvenimą mokė ir gyvu pavyzdžiu rodė kad idealas, 
dvasinė vertybė ir tėra tikroji vertybė, kūri gyvenimą 
padaro vertu gyventi, džiaugtųsi kad jo ainiai įsidėjo 
giliai į savo širdis jo pavyzdį. Jie siekia idealo, jie sie
kia idealo doro ir aukšto, to paties kurio siekė ir pats 
Vincas Kudirka, — jie siekia Lietuvių tautos laisvės. To 
idealo besiekdamas, ne vienas jų jau numirė, nes vienas 
miršta šiądien ir daugelis dar numirs rytoj. Bet jie 
mirė ir mirs vertai, už idėją, ir nei vienas jų nebus nu
ėjęs į kapą "be likusio ženklo kad žmogumi buvęs". 

Degdami meile tėvynės, Lietuvoje likę mūsų broliai 
gyvena ateičiai. Praeitis jiems tetarnauja tiek kiek ji 
teikia jiegų jų dabartinei ir busimai kovai del Lietuvos. 
Jie nejieško nuodėmių ir nusidėjėlių praslinkusiuose 
fcietuvos gyvavimo metuose, o stengiasi juose surasti 
tai kas gera. Nes tik tai kar gera turi kūrybinės ga
ilos. , 

Visa tfd ir mums, čia Amerikoje gyvenantiems, ku
rie dar tebejaučiame ryšį su savo sena ja tėvyne, turėtų 
buti įsidėmėtina. Ir mes Lietuvos praeityje turėtume 
jieškoti konstruktyvių, kuriamųjų elementų, o nežiūrė
ti į ją Raip į ginčų ir nepatenkinamų ambicijų šaltinį. 
Gal šiądien vėloka apie tai skelbti, nes ketveris lemtin
gus sunkiosios Lietuvos priespaudos metus mes buvome 
akli šitai tiesai. Tačiau ir vėlai praregėję, mes vis dėl
to dar galime nors dalį padarytos žalos atitaisyti. 

Ypač įsidėmėtini yra Lietuvoje likusių •rmsų tėvyn
ainių žodžiai Lenkų atžvilgiu, nes Vokiečių ir bolševikų 
pavojui žlugus, — o kad jis žlugs mes visi tikime, — 
įenkai, be abejo, vėl mėgins ant Lietuvos iš seno mezga
mą tinklą užmesti. Jie jau dabar visokiais budais skver
biasi į Lietuvą ir joje organizuoja savo pogrindžio vie
netus. Matyti kad ir dabartinės nelaimės nieko nebus 
jų išmokinusios, nebus jų įtikinusios kad iš svetimų že
mių sulipdyta Lenkija niekuomet nebus stipri ir sveika. 
Jei dabartinės nelaimės butų Lenkus ko išmokinusios 
tai jie patys, sunkią verguvę kęsdami, nekaltu kitiems 
Verguvės pančių, nelystų į Lietuvą. Šį Lenkiško budo 
liguistą bruožą ypatingai turėtų įsidėmėti tarybininkai," 
kurie. nežiūrėdami praeities ir dabarties patyrimo, vis 
dar tebetiki kad Lietuva iš Lenkijos dar gali ir ko gero 
Susilaukti. 
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KAS KĄ RAŠO 
{Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

Tai bent Motinos! 
Bolševikų Vilnis praneša a-

pie Grand Rapids, Mich., "Ka
rių Motinų Klubo" suruoštą 
parengimą, kurio pelnas, žino
te kam buvo skirtas? Nagi— 
"Lietuviams kariams kurie 
yra raudonosios armijos Lie
tuviškuose pulkuose". 

Ypatingos tos Grand Rapids 
'^motinos", pamirštančios savo 
štmelius Dėdės Samo armijoje, 
bet besirūpinančios problema
tiškais "Lietuviais" Raudono
joj Armijoje! Amerikos Lie
tuviams reiktų rodyti didesnis 
Amerikoniškas, ne Rusiškas 
patriotizmas. 

t t i 

Žuvo Lietuvių Pinigai 
Katalikų Draugas praneša 

perėjimą į Ispanų-Meksikonų 
grupės rankas Detroito Lietu
vių salės, kurią bankruto teis
mas per kelis metus valdė, ir 
dabar už $22,000 pardavė. Lie
tuviams tą salę pastatyti kai
navo $100,000. Sakoma, sti
go gerų biznio vedėjų. Gaila! jai armijai pagelbininkai 

Bergždžiai Išmokėta 
Newark'o SLA 245 kuopa 

iškėlė aikštėn nepateisinamą 
SLA Pildomosios Tarybos nu
tarimą, seimo jąi paliktą Taifr] 
tiškų Centų dalį paskirti ap
mokėti SLA įgaliotinių atsto* 
vų lėšas dalyvaujant Lietuviu 
Konferencijoje Pittsburghe. 
. Sunku tikėti kad toks Tau
tiškų Centų paskyrimas rastų 
SLA nariuose pilną pritarimą. 

Tautiški Centai, paprastai, 
skiriami "tautos reikalams". 
Jei nei cento neduota Norem'o 
"Timeless Lithuania" išleisti, 
ar Lietuvos Atstovybei Londo
ne paremti, tai apmokėti lėšas 
SLA atstovų papraston srovi-
nėn politinėn konferencijon — 
persuru "tautinei" organizaci
jai ! 
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Įctemųs "Banditai" 
Bolševikų Vilnis paskelbė iš 

Maskvos bolševiko J! Šimkaus 
prisiųstą pranešimą, kur Gen. 
Plechavičiaus sudaryti Lietu
vių batalijonai pavadinti "Hit
leriniais- banditais" Tačiau, 
pats tas komisaras Šimkus pri
verstas pripažinti kad, Ašme
ną pasiekus, 200 tų "banditų", 
su amunicija ir ginklais pabė
gę nuo Vokiečių ir, turbut, 
prisidėję prie Lietuvos ar So
vietų partizanų. Kaip ylą ne
slėpsi, ji vis iš maišo išlys. Ka
da tik norima už laisvą Lietu
vą kovojančius brolius "ban
ditais" ar "fašistais" nupiešti, 
jie pasidaro net — raudona-

ENEROLO de Gaulle klausimas, karui einant prie
kin ir sąjungininkų kareiviams žygiuojant vis gi

lyn į Prancūziją, virsta ne tik klausimu sukeliančiu daug 
įiraktiniu sunkumų, bet ir pirmos eilės teoretiniu, netgi _ . ... _ . . 

rincipiniu, klausimu, kurio išsprendimas gali turėti greit pastebėjo ir ęavo ruožtu turėjo neatideliodama 
eribotos reikšmės ateities pasaulio santvarkai. Kaip r>rave<*ti "komunistų medžioklę^ kuri nebuvo taip jau 
_ •  j _  ±  i  •  • t  i  i A i  i i '  l o n o - v j  n p s  U n m n r n « t n i  n p y i n v p f t a r n i  a i š k a u s  i s f l k v m n .  

tas lieka faktu kad, remdami de Gaulle, sąjungininkai 
automatiškai griauna ir Prancūzijos santvarką, kuri 
tradiciniai pripažystama teisėta. 

Tačiau, antra vertus, jei de Gaulle "rėmimas ir su
daro principo įžeidimą, tai ar ne didesnis principo įžei
dimas yra tų funkcijų kurias savinasi de Gaulle, pave
dimas ne Prancuzui, sakysim, Generolui Ike? Juk vis-
vien Prancūzijos atkūrimo darbe teks remtis Prancū
zais. pirmoje eilėje tuo pačiu de Gaulle. Negi bus sten
giamasi jo vieton pastatyti kurį jam priešingo nusista
tymo žmogų. Pagaliau, tai nebūtų pirmas principo įžei
dimas iš sąjunginingu pusės. 

Lietuva, sakysim, jaučiasi nuskriausta kad, nežiū
rint to kad Lietuva visuomet buvo ištikima savo tarp
tautiniams pasižadėjimams, o karo pradžioje tvirtai 
atsispyrė Vokiečių spaudimui virsti jos sąjungininke, 
ne tik iki šiol neturi savo vyriausybės in exile, bet dar
gi sąjungininkai nesiima aiškiau atremti begėdiškų Ma
skvos pretenzijų. Ar čia nėra didesnio principo įžeidi
mo negu de Gaulle atveju? Yra ir eilė kitų atsitikimų, 
kurių del vietos stokos čia nesiimsime suminėti. 

Betgi apie vieną charakteringą atsitikimą, atrodo, 
bus pravartu tarti porą žodžių. Paskutiniu metu kuone 
kiekviename Amerikos dienraštyje ir magazine pasiro
dė nuotratikos-iliustracijos, rodančios kaip Italų parti
zanai medžioja fašistus Romoje. Tikrovėje tai betgi 
buvo komunistų vadovaujami tamsus gaivalai, kurie, 
gavę iš sąjungininkų ginklų, prisidengdami obalsiu kad 
jie "medžioja fašistus1', savo pagiežą išliejo ant visąi 
nekaltų žmonių. Sąjungininkų karinė vadovybė šitai 

Kaip Jie Mus Sušaudė 
(Tęsinys ii įereito nr.) 

lengva, nes komunistai, nežiūrėdami aiškaus įsakymo, 
visvien negrąžino ginklų. Tas incidentas vargu ar tu
rės didesnių paselrmių ateičiai, tačiau teisingumo prin
cipas juo buvo pažeistas, nes buvo leista pasireikšti mi
nios sauvalei, šituo klausimu, antrašte "Democratic 
Chaos in Europe" pereito sekmadienio (Birželio 25 d.) 
Cleveland Plain Dealer išsamiai pasisakė musų laikraš
čio redaktorius p. K. S. Karpius (pusi. 17-A). Tikrai, 
apvalius išvaduotas sritis nuo Vokiečių, svarbu jose 
Įvesti tvarką, kad karo išvarginti gyventojai galėtų ra
miai dirbti kuriamąjį dafbą ir butu saugus nuo teroro. 
Tokia yra Atlanto Čarterio dvasia, ir jos įgyvendinimas 

& 

tier 
iinome, de Gaulle pretenduoja kad sąjunginingai jį ir 
jo komitetą pripažintų teisėta Prancūzijos vyriausybe 
(tegul ir laikine) ir šito pasekmėje visą civilinę adminis
traciją, lyg tik atitinkamos Prancūzijos dalys bus išva
duotos iš Vokiečių, pavestų jo komiteto nuožiurai. De 
Gaulle netgi laiko įžeidimu Prancūzijai jei kas kitas 
(šiuo atveju Generolas Ike), o ne jis skirtų išvaduotos 
Prancūzijos sričių civilinius administratorius. 

Nežiūrėdamas ^Generolo Eisenhower įšalto, kuriuo 
išvaduotų Prancūzijos sričių administratorių skyrimas 
pavestas Generolui Ike, de Gaulle savo nuožiura jau pa-
*k yrė išvaduotame Prancūzijos kraštelyje savo admi
nistratorius, ir Sąjungininkai, kiek mus paniekiančios yra visų musų aukščiausias principas, 
tinios .rodo, su tuo sutiko. Šis de Gaulle pasistatymas, 
raimtas paskirai, gal neturėtų ypatingos reikšmės. At-
fiminus betgi kad de Gaulle vadovaujamas Laisvųjų 
Prancūzų Komitetas jau yra išleidęs įstatymus-dekretus 
kuriais moterims suteikta politinė balsavimo teisė, įves
ta spaudos cenzūra, ir pagaliau paskelbta kad dabarti
nis komitetas, kaip provizorinė Prancūzijos vyriausybė, 
prižiūrės pirmuosius politinius rinkimus Prancūzijoje, 
de Gaulle nusistatymas išauga į principo klausimą. Mat, 
visi tie įstatvmai-dekretai yra priešingi Prancūzijos 
konstitucijai. Pridėjus dar faktą kad de Gaulle savyje 
sujungė aukščiausią civilinę ir karinę valdžią — kaip 
komiteto pirmininkas ir kariuomenės vadas — aiškų 
aiškiausia matome kad jo ruošiama Prancūzijos santvar
ka mažai ką beturės bendro su senaja konstitucine Pran
cūzijos santvarka. Taigi nors ir yra naturalu kad Pran
cūzijos reikalai butų pavesti Prancuzui ir dar ne bent 
kokiam, o dideliam patriotui ir kovotojui, kokiu be abej© 
yra Generolas de Gaųlle, kurs anais tamsiais 1940 me
tais buvo vieninteliu Prancūzijos kabineto narių, nesu
tikusiu kapituliuoti Vokiečiams ir kurio tuometinis šū
kis "La France a perdu la bataille, mais la France n'a 
pas perdu la guerre" (Prancūzija pralaimėjo muši, bet 
dar nepralaimėio karo), ilgainiui virto Naujosios Pran
cūzijos kovos šūkiu, o anuomet turėjo neapskaičiuoja
mos moralinės Vertas kovoje prieš Hitlerį, vis dėlto fak-
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BASTYMASIS PO MIŠKUS IR PELKYNUS 
Atklampoję į naują vietą, pirmiausia nuta

rėm pasilsėti, kad kaip nors išblaškytume sene-
nai pergyventą baisų jspudį. Vienas iš musų 
budėjo, atidžiai klausydamas kas darosi aplin
kui, o kiti, pusiau sėdėdami ir į egles nugarom 
atsirėmę, užmigom. Bet laisvai ilsėtis neduoda 
pasiutusiai įkyrus uodai, kurių čia ištisi milijo-, 
nai dūzgia. Ypatingai čia uodai labai dideli su 
ilgais snapais. Jie visur prieina ir suranda vie
tas kur gal pačiulpti žmogaus kraujo. Net per 
drabužiu*, Įleidę savo snapus, pasiekia žmogaus 
ku.ną. Nosine ar skepetaite užsidengęs veidą, 
nuo jų neapsiginsi — jie ją kiaurai praduria ir 
pasiekia kas jiems reikia. Pašėlęs jų ir stačio
kiškumas: čia juos nubraukęs, saujomis traiš
kai, jie i tai jokio dėmesio nekreipia, jų vietas 
tuojau kiti užima. Sukaindžiotose vietose tuo
jau kyla raudoni spuogai su niežėjimais, o vė
liau tos vietos nušašta. 

Kiek numigę pabudom. Nekoks buvo mu
sų miegas, nes per miegą girdėjom lėktuvų uži
mą, nuolatini bombardavimą vakaruose, šarvuo
čių trenksmą plentu, nesiliaujantį šaudymą ir 
šunų lojimą tame pačiame miške iš kurio at
ėjom. Niekaip negalėjom suprasti ką jie ten 
taip šaudo. Sužinojom tik kitą dieną. Pasiro
do, po šaudymo kitos dienos rytą tie patys en-
kadevistai gryžo su šunų gaujomis ir pradėjo 
medžioti miške pabėgusius naktinio šaudymo 
metu. Jie uždraudė vietos gyventojams vaikš
čioti ir tuo plentu važinėti; vieni jų medžiojo 
pabėgusius kalinius, o kiti krovė į sunkvežimius 
ant plento ir prie plento gulinčius lavonus ir 
kažin kur juos vežė. Turbut kur nors į balą 
juos suvertė. Daugelis musų pabėgėlių kurie 
nepasitraukė į balas, o slapstėsi tame pačiame 
miške, žuvo nuo enkadevistų kulkų, nes nuo šu
nų neįmanoma pasislėpti, o jie čia dar dvi die
nas medžiojo. 

Dabar, pasipasakojome kaip kuriam pavy
ko pabėgti. Pasirodo ir pulkininkas Juozas T. 
pabėgo lygiai taip kaip ir aš. šaudymui prasi
dėjus jis taip pat, nesikeldamas aukštyn, tuo
jau nusirito j griovį ir gulėjo negyvėlio pozoje, 
kol pasibaigė šaudymas. Bet šaudymui pasibai
gus jis nebėgęs, o gulėjęs drauge su nušautai
siais, kaip tikras lavonas. Nors enkadevistų- va
das ir buvo įsakęs patikrinti, bet enkadevistai 
užuot tikrinę, labai skubiai susėdę į sunkveži
mius ir nuvažiavę Bobruisko kryptimi. 

Mums labai rūpėjo kas nutiko su kitais ar
timais musų nelaimės draugais. Tik gerokai 
vėliau sužinojome kad iš penkiasdešimts septy
nių Lietuvių kurie pateko į tų keturių šimtų 
nelaimingųjų grupę, pabėgti pavykę tik keletui 
žmonių. Visi kiti liko ten miške, apie tris ki
lometrus nuo Červenės, Bobruisko plentu, deši
nėj pusėj. Del Červenės bombardavimo enka
devistai nepaprastai skubėjo,- ir nakties tamsa 
padėjo išsigelbėti kunigams broliams Pranui ir 
Antanui, pulkininkui Antanui š., pulkininkui 
Juozui T., gimnazistui. Jonui Z., Pranui Z., Vin
cui M. ir man, o visus kitus sušaudė. 

Pabėgimo būdas buvo beveik visų tas pats. 
Tik broliai kunigai Pranas ir Antanas pabėgi
mo metu buvo išsiskyrę. Trečią dieną jiedu ne
tikėtai susitiko, beklaidžiodami miške tarp ba
lų. Iškarto jiedu vienas kito nepažino, teisin
giau sakant netikėjo kad kits kitą sutikę, ma
nydami kad juos apėmus haliucinacija, kad jie 

me kad nepamatytume enkadevistų rudo ar 
ko šuns, .ir kalbamės ką toliau darysim. MusiJ 
Lenkas senukas vis meldžiasi. Labai gerai kac| 
jis meldžiasi, nes mes jau ir melstis nesugeba* 
me. | 

Gegutės skraidydamos nuo vieno berželid 
#nt kito, kukuoja ir kvatoja, volungės savo šveU 
niais skambiais altais improvizuoja įvairiausias 
melodijas, tūkstančiai kitokių sparnuočių viso* 
kiais' tonais tik čiulba kaip kas išmano. Visi 
čia jie turi labai daug darbo ir savotiškų rupes-
čių: juk reikia ir maisto surasti, vaikus penėti, 
ti, saugoti juos nuo plėšikų, na "ir linksmintis 
šiuo gražiausiu vasaros metu. i 

— Jokiu budu negaliu suprasti, mano gal
voje netelpa. Juozai, kaip gali tie medžiai ir 
žolė žaliuoti, kaip dar drysta tie paukščiai čiul
bėti jeigu čia netoli yra enkadevistai? Juk kur 
enkadevistas praėjo ten tuojau turi žolė nuvys
ti. medžių lapai nudžiuti, pabirti eglių ir pušų 
spygliai.... viskas turėtų išnykti ir sugriuti. 
Pagaliau, kokią teisę turi ir saulė šviesti: juk 
jei enkadevistai tik pasiektų tikrai pasistengtų 
kuogrečiausia ją nužudyti. Kaip manai, ko la
biausia enkadevistai nekenčia? 

— Aš manau kad kiekvieno žmogaus kurs 
bent kiek panašus į žmogų. Juk tiems sadis
tams žmones kankinti ir žudyti mėgstamiausiai 
darbas. 

— Man rodos, Juozai, jie labiausia neken
kia saulės, nes jie daugiausia tik naktimis vis
ką daro. Juk tai paties pragaro, neapykantos 
ir visų nelabųjų pagimdyti vaikai. Esu tikras 
kad nėra pasaulyje kito tokio pasiutusio žvė
ries kaip enkadevistas. žmonės gąsdinami vel
niais ir piktomis dvasiomis; geriau enkadevis-
tais jie gąsdintųsi, nes jau piktesnės dvasios 
kaip enkadevistas ir pačiame pragare nerasi. 
Nuvesk enkadevistų burj į pragarą — tuojau 
viso pragaro velniai išlakstys. Jie turbut ir 
ten rastų kur išlieti savo baisią neapykantą. 

Visą laiką girdime bombardavimą. GatiNk 
toli — dar už Červenės, vakaruose. Pačioje 
Červenėje vis dar ramu. Bobruisko plente gir
dėti nuolatinis bolševikų šarvuočių bildesys, iš 
ko mes sprendžiame kad ne Bobruisko bet Čer
venės kryptimi jie važiuoja. O kaip labai no
rėtųsi kad jie važiuotų priešinga kryptimi. Ko
dėl jie dar nebėga? Taip neapsakomai laukia
me kad greičiau ateitų Vokiečių kariuomenė ir 
mes galėtume išeiti iš tų balų. Juk jei mums 
dar keletą dienų čia teks tupėti tikrai badu pa
stipsime. Tik Birželio 22 dieną, palyginti so
čią, paskutinę vakarienę valgėme Kauno kai§ji-
me, o dabar jau Birželio 27 diena. 

Juozas labai susirupino kad badu nenu-
mirtume. Aš labai greitai pajutau balų uodų 
įtaką, nes dar prieš pirmą Didyjį karą, gyven
damas Užkaukazėje, Muganės stepėje, dvejus 
metus buvau drugio kankinamas. Dabar tas 
nelabas drugys vėl tuojau atsiliepė: kilo karš
tis ir prado jo mane krėsti. Valgyti nieko nesi
nori: tik gerti ir gerti. Musų Lenkas čia pat 
tarp krūmų durpyne iškasė šuliniuką. Dumb
lui nusistojus, vanduo buvo gana švarus ir šal
ta?. Dabar galėjome gerti kiek norėjome, nie
kas mums nedraudė. 

JIEŠKOM NAUJOS SLĖPYNES 
Musų pasirinkta vieta man neatrodė pa

kankamai saugi ir nakties metu poilsiui netin
kama. Po pusiaudienio, kada saulė netaip la
bai kepino, išėjau jieškoti patogesnės vietos. 
Ėjau per balas ir krūmais apaugusias gražias 
pievas — toliau į pietus. Už poros kilometrų, ne brolis brolį bet šmėklas bei vaiduoklius ma

tą. Jie ilgai žiūrėję į vienas kitą, norėdami įsi- palei ilgą, tiesų krūmais apaugusį griovį pie-

SVETUR 
(Putinas) 

JCai mes paKilom į šviesiį 
Prikėlėm pievas, uksmingus gojus. 
Kai mes nutilom. pabaigę dainas, 
Prabilo siela, tyliai svajojus. 
Cia gludi miškas vėsiais šešėliais, 
Ten spindi kalnai karštai saulėti: 
šešėliuos meilės godas svajoti, 
t) saulėj — meilės ' džiaugsmu plazdėtu 
Miškus ir pievas ir aukštus kalnus ^ 
Draugėn sujungsim dainų aidais, 
O tylias sielas tiktai spėjimais — 
Neapsakytais, neišreikštais. 
Auginti saulės dviejų tėvynių • 
Supvnėm pluoštą žiedų nebūtų: 
š balto laibo kalnų narcizo, 
ausvų bijūnų ir žalių rutų. 

tikinti ar jiems tik nesivaidena. Pagaliau, jų 
nervai nebeišlaikė — jiedu staiga puolė vienas 
kitam Į glėbį. Ir pasipylė visas tvenkinys aša
rų, pergyventos baimės, siaubo, pamišimo ir 
džiaugsmo.... iki isterikos. Dabar jiedu bu^o 
laimingi, beveik ištuštinę sklidiną savo kančių 
taurę, nors vis dar įvairių šmėklų ir neapsako
mos baimės persekiojami, kad vėl nepatektų į 
to paties pragaro galybių, enkadevistų, nagus, 
nebepalikdami vienas kito, klaidžiojo klaikiais 
miškais, valgydami žoles, šakneles ir pušaičių 
metugius. Jiedu kelias dienas taip klaidžiojo, 
vis laikydamiesi vakarų krypties. Didžiausia 
jų buvo puota kada jie rado Šarkiukų lizdą, šar-
kiukus nusipešę jie žalius taip ir suvalgė, nieko 
įį-palikdami, tik plunksnas. 

Vincas M., pirmam šaudymui prasidėjus, 
kada enkadevistai iš abiejų plento pusių šaudė, 
šoko tiesiog pro jų grandinę k pabėgo į miško 
gilumą. Jį palydėjo keletas šūvių, bet nepa
taikė. 

Pulkininkas Antanas d., W»f©s,„ pirmesnio 
šaudymo metu apsimetė negyvas. Jį enkade
vistai gerokai apspardė, apdaužė, bet spatuku 
galvos neskėlė. . Kai .mus nuvedė toliau, Jis pa-

f Birželio 27 diena. Saulė jau pačiuose pie-' 
tuose. Enkadevistų šaudymas miške ir šunų 
lojimas nesiliauja. Matyti, jiems labai f domi 
ši medžioklė. Mes su pulkininku Juozu sėdimu 
tarp trijų eglių, nuo veido ir nuo kojų nuolat 
braukydami uodus, kurie pasiutusiai skaudžiai 
-kanda, nuolat dairydamiesi su didžiausia bai-

voms nusausinti, radau labai gražų jauną ber
žyną. Vieta man labai patiko: buvo sausa, ir 
žydėjo ten baltos konvalijos, rusvi valerijonai, 
geltonos purienos ir kitokios gėlės. Nieko ne
laukdamas. atsivedžiau j šią vietą ir mano drau
gus. Jie taip pat patvirtino kad čia mums bus 
geriau negu tenai, nes čia jnši pakankamai sau
lės ir pavėsio. 

Mums buvo dar tai patogu kad dabar tu
rėjome dvi saugias vietas: jei kas mus čia pa
stebėtų, mes grvžtume į savo pirmvkščią vietą. 
Tą vietą pavadinau lakštingalynu, nes nakti
mis čia šimtai lakštingalų čiulbėjo. Iš čia trys 
kilometrai atstu pro beržynus ir krumus ma
tyti Bobruisko plentas, ir mes galėjom stebėti 
kuria kryptimi bolševikai žygiuoja. 

Atėję Į naują vietą, tuojau sugulėme, 1MB 
atžygiavę apie du kilometrus balomis ir pievo
mis, kurių didelė žolė trukdė mums eiti, labai 
pavargome. Dviejų kilometrų žygis alkaniems 
labai sunki kelionė. 

(Bus daugiau) 

S A P N I Ml N K AS 

Kaina su prisiuntimu $1.25 
Didelis, gausiai paveiksluotas SapninylUNb 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvienu 
Japną. Kiekvienas jtrįyąįg jft turėti MV* 
n*5iuo*a. • 

Itėlllkltotfldt Phfroje * 
6820 Superior Ave. Cleveland 9k OMn 
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Karališkų Šeimų Narių Veikimai ARKLIŲ MAŽĖJA 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

— Vinių jums į kaktą! Niekšai! — 
rėkė nuo sienos Aršienė, suprasdama kad 
jeigu Virpšai pasiseks dabar sutramdyti 
tai- antrą kartą jis tai atliks dar lengviau 
ir jos visa klasta nueis niekais. 

Aršienės žodžiai suerzino pulko vy
rus dar labiau. Dabar jie rėkė Virpšai: 

— Tegul žūsim visi, bile tiktai šita 
ragana patektų mums į rankas. 

Matydamas Virpša kad jau nesulai
kys vyru nuo užpuolimo, užriko: 

— Jeigu jau norit žuti tai žukit svie
tiškai. Lysi t visi sykiu, tai vienu medžiu 
numestu iš viršaus sienos užmuš jusų vir
tines, dėlto tegul viena vyrų eilė kyla ko
pėčiomis aukštyn. Kita tegul tiktai tada 
kyla kada pirma eilė pabandys iš pilies 
sugrumsti. Ir antra tegul kyla su didžiu 
paskubiu. Labiausia klausykit mano gan
dų. 

Riksmai pakilo aplinkui pilį po šitų 
žodžių. Įpykę Meniškių vyrai pirmi paki
lo kopėčiomis. Piliečiai laukė kol ant ko
pėčių pasirodys daugiau žmonių, bet tie 
stovėjo muro apačioje, rengdamiesi lipti, 
neva kopėčias laikydami. Matydami kad 
Lietuviai neužilgo bus ant sienų, piliečiai 
paleido i juos medžius. Ant tų pėdų, pri
sidengdami nuo apačios pakilo nauji už
puolikai. Dabar tiško derva, verdantis 
vanduo 

Tuo tarpu Virpša nusiuntė vyru pul
ką Černigovo linkon pasergėti ar neateis 
iš ten pagalba piliai. Virpšos vyrai neti
kėtai užtiko Aršienės sargus, pastatytus 
su žirgais ties išėjimu iš požemio. Užti
kę, vytis. Nusivijo tiktai keli pulko vy
rai, o kiti liko vietoje, laukdami tų sugry-
žtant. Bet sulaukė netikėtą dalyką. Pik
tu Lietuvių užpuolimu įbauginta ir bijo
dama kad patekus piliai į Lietuvių rankas 
ji nespės ištrukti, Aršienė su artima gi
mine išbėgo iš pilies nelaukdama kuo pa
sibaigs užpuolimas. Kada ji pasirodė iš
lindus iš požemio, Virpšos vyrai ją tuoj 
pažino ir sučiupo. 

Davę gandą nusivijusiems Gudus, jie 
gryžo su nelaisve pas pilį. O ten tuo tar
pu ėjo piktų-pikčiausia pjovynė. 

Per išlaužtus vartus Įsiveržė Algi-
mantiškiai ir ėmė pjauti pilies apgynėjus. 
Už valandėlės iš visos pilies liko tiktai ru-
santys nuodėguliai. Vietoje Gudų, tyso
jo lavonai.... 

— Kur Aršiene?! — šaukė padūkę 
Meniškiai kareiviai, griozdami jos visur. 

— Išbėgo! — atkirto šiepdamas vie
nas iš sunkiai sužeistų piliečių, norėdamas 
nors tuo užgauti savo priešus. 

— Aršienė senai musų rankose! — su
ramino kitas balsas iš užpakalio. 

— Kur ji? kur?! — sušuko dabar ka
reivių balsai. 

— štai ant žirgo! Pririšta! — šaukė 
balsas. * 

— Atgal! atgal! Ant žirgų! Atkir
tis eina nuo Černigovo! — šaukė balsai. 

Bematant susėdę ant žirgų Virpšos 
kareiviai patraukė namon. Po pilim liko 
žuvusių Lietuvių j porą šimtų. 

Be kliūties Lietuviai persikėlė per upę 
j Meniškių sritį ir davę pasilsėti žirgams, 
keliavo toliau Gardino link. 

Iš šalies stovint] ir svetimą žmogų ga
lėjo nustebinti gryžtančių Lietuvių karei
vių rūpestis sugauti laukinį žirgą. Jis, 
tartum čia buvo visai nereikalingas. Ne
būtų supratęs toks žmogus ir pikto džiau
gsmo kuri galėjo patėmyti kada antgalo, 
nors ir po ilgam trusui, pasisekė tokį žir
gą pagauti. Bet visakas turėjo buti ge
rai žinoma Aršienei, nes ji dabar kiekvie
ną kartą paminėjus laukinį žirgą drebėjo 
kaip drebulės lapas. 

Kaip tai atsitiko, nežinia, tiktai po 
vienai nakčiai laukinį žirgą rado negyvą. 
Vyrai ėmė spėti kad tai jį nunuodijo koks 
nors Aršienės draugas, ir su nauja aitra 
ėmė jieškoti ir gaudyti naujo. Ir dėlto tu
rėjo apsistoti ant vietos per kelias dienas. 
Taip sutramdyti vyrai kelionėje, tolydžio 
dabar ramtavo, ketindami atgiežti už su
tramdymą. Šitos šnekos, kaip matyti bu
vo, labai linksmino Aršiene ir jos piktose 
akyse nesykį dabar užvirė iš juoką. 

Pulko vyrai papurkštavo, parustavo 
ir aptilo, tartum. Tartum, niekas jų po 
senovei nei nežiūrėjo į surištą Aršienę. 
Bet, jeigu kas butų įstabiau sekiojęs, butų 

patėmijes kad ties Aršiene per kelis žin
gsnius tolydžio sukasi tai du, tai trys vy
rai iš artimesnių Virpšai. 

Už poros dienų tokio nelaukiamo pa-
silsio vyrams pasisekė vėl pagauti lauki
nis žirgas, dar puikesnis negu pirmas. Bet 
dabar Aršienė nei trupučio nenusiminė. 
Dar galima sakyti jog išjuokiantis nusi-
sišypsojimas dažniau skraidė jos veide. 

Rytojaus dieną sutarė keliauti toliau. 
Butų gal ir tą pačią dieną iškeliavę jeigu 
nebūtų jau vėlu. Bet vakare žirgą pagavę 
nenorėjo nakčiai trauktis nuo parinktos 
vietos nei pulko vyrai, nei Virpša. 

Bet dabar pamokinti patyrimu, pasta
tė sargus ir ties žirgu. 

Sužinojus apie tai Aršienė kuone ėm§ 
kvatoti. 

Atėjo naktis. Sumigo visi kareiviai, 
tiktai vieni sargai budėjo. 

— Ilgu truputį buti sargyboje, — ta
rė vienas iš Aršienės sargų. 

— Na, kur nebus ilgu, — atsiliepė ki
tas.. — Visi miega, o tu stovėk, nemiegok. 

— Ar žinai ką? — atsiliepė vėl pir
masis. — Aš pilyje čiuptelėjau midaus ber-
tainiuką ir siurbiu sau palengvėle. Duok 
savo ragą, mes čia sau, kad nebūtų taip 
nuobodu, ragausime jo. Dar gera pusė 
bertainio liko. 

— Mm! numykė paklaustas, seiles 
rydamas. — Ar tu žinąs, tai visai ne pro 
šalį. Gurkšnis midaus niekad nekenkia, 
o būnant sargyboje ir j sveikatą. Tiktai 
baisu kad neužmigtume, — kalbėjo antra
sis, paduodamas savo ragą pripilti, 

— Tai jau! Argi tu vienas? Ant sar
gybos mudu abudu! 

— Ir tai tiesa! 
Na, į tavo sveikatą! — tarė pirmas 

vyras, duodamas pilną ragą midaus savo 
sargybos draugui. 

Vyrai išgėrė p©r ragą, pantrino. Dar 
išgėrė 

Antrasis vyras, neišgėręs dar trečio 
rago, sukniubo ir griuvo ant žemės. Pir
masis dabar, prišokęs prie Aršienės, vie
noje akimirkoje perpjovė visus pančius 
kuriais ji buvo surišta ir paėmęs ją už 
rankos, sušnabždėjo: 

— Skubėkim, kunigaikštiene, kad ne
pabustų kas! 

Bet nespėjo jisai nužengti ir poros 
žingsnių kaip jau užgulė ant jo keli vyrai, 
kurie ikšiol sugulę, tartum saldžiai mie
gojo. Tai buvo Virpšos ištikimieji. 

— Risk bjaurybę! — rėkė piktai riš-
dami vyrai tą išdaviką. 

Kiti tuo tarpu vėl surišo, Aršienę. 
tuos riksmus pakilo visa kariuomenė ir 
vyrai dabar visi smelkėsi pažiūrėti kas gi 
per vienas jų tarpe galėjo atsirasti toks 
niekšas kuris tapo piktadėjos Aršienės 
draugu. Vyrų įpykimas pasidarė dar di 
dėsnis kada jie rado antrą sargą negyvą, 
nunuodytą. 

— Gerai! — ramtavo Meniškiai. 
Tu norėjai Aršienę nuo laukinio žirgo iš
gelbėti, kad ji toliau kaltų vinis į kaktą 
musų vaikams ir moterims. Na tai tu 
pats pabandysi šito žirgo. 

— Vyručiai, atleiskit! Ji mane kai 
aitvaras prigundė, pasiūlydama lobio. A 
juk ir patys žinot kad ji ragana. Ką aš 
galėjau vargšas daryti, kaip išsilaikyti 
prieš raganos burtus ir kerus. 

Tačiau veltu jisai šaukė. 
— Gerai! — tvirtino jam Meniškiai, 

— mes rytoj pabandysim jos burtų ir ke
rų. Jeigu jos burtai apgins ją tai mes ir 
tau dovanosim, o jeigu neapgins tai neru-
žyk, keliausi tu po biesų ar ant laukinio 
žirgo, ar kitaip, toliau mes su jumis nesi-
nešiosim! 

Dabar iki švintant sargyboje buvo 
beveik visa Virpšos kariuomenė. Prašvi
tus ir užkandus, Meniškiai ėmė rengti Ar
šienę, paleido jos kojas ir rankas, kad ati
tekėtų kraujas, ir palenkė du netoli vienas 
nuo kito stovinčius medelius, jaunus mik
lius berželius. Suglaudę ją viršūnes į krū
vą, pririšo prie jų Aršienės kojas ir me
delius paleido Švystelėjo aukštyn Ar
šienė. Nuskrijo nežmoniškas riksmas; 
vienai akimirkai sustojo, pakyravo ore 
Aršienė rankom, nutiško upeliai kraujo, 
ir du perplėšto kųno šmotai nusviro į dvi 
puses. 

— Ar nenori vinių į kaktą?! — lydė
jo riksmai mirštančią Aršienę. 

h 
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Arklių skaičius naudojamų 
Amerikos ukėje ėjo žemyn ir 
žemyn per pastarus 29 metus 
paeiliui. 1915 metais buvo 
pasiekta aukščiausio skaičiaus, 
tada ukese turėta 21,431,000 
arklių. 

Mažėjimas ejo taip kad 1942 
metais turėta 9,675.000 ark
lių, o 1944 metų pradžioje jų 
skaičius sumažėjo iki 9,330,-

ooo. 
Ukėse naudota dikčiai ir mu

lų. 1925 metais turėta 5,918^ 
000 mulų. 1942 metais skai^ 
čius buvo nupuolęs iki 3,704,-į 
000, o 1943 m. — 3,559,000. j 

•DIDŽIUOSE krovinių lėk
tuvuose kuriuos dabar Ameri
koje išdirba, randasi tiek daug 
alumino kad užtektų padirbti 
100,000 šeimininkėms reikalin
gų skarvadų. 

Švedijos karalius Gustavas, virš 70 metų amžiaus, dar 
vis užsiima žaidimu teniso. Jis parodoma kairėje, teniso 
salėje Stockholme. Dešinėj: Norvegijos sosto įpėdinio šei
ma dalyvauja dalyvauja krikštijime laivo, Sun laivų staty
bos įstaigoje, Chester, Pa. 

MONCR1EF FURNASAS 
Didžiausia Dolario Vertybe kur Liečia 

Apšildymo Įrengimą 
Kreipkitės j MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, Ohio 

Nikodemas A. Wilkelis g 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorių# 

IR BALZAMUOTOJAS 
Šermenims kambarius duodame vartoti nemokftHUlJ 

Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoj 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
?<iiiiimniiiiuiniiiiiniinmiiiiiiiiiiiiiiininiimmiiinimiitiiiniiiniiiiii»nniiiiiii 

— Na, dabar tavo eilė! — atsiliepė 
piktai vienas Meniškių į Aršienės j^agel-
bininką. 

i — Vyručiai! Niekados nedarysiu ši
to daugiau! — meldėsi prasikaltėlis. 

— Prie žirgo jį riškit! Prie žirgo! — 
šaukė balsai nepermaldaujamų Meniškių. 

— Kitaip mes patys ir jį ir jo užta
rytojus į šmotelius sudraskysim! 

Vyrai pririšo išdaviką prie laukinio 
žirgo ir paleido, pritardami: 

— Prašyk kad dabar tau gerai pa
burtų Aršienė! 

Atlikę šitą bausmę, Algimanto vyrai 
pakilo eiti namon. Meniškių liaudis, su
žinojus apie Aršienės nužudymą, tiesa, 
aprimo, bet vyrai gryžo atgal visi labai 
nuliūdę: iš jų tarpo žuvo daugybė žu
vo beveik du šimtai, ir vis jaunų, drąsių 
kareivių, geni bendrų. 

Už pusės metų Galičo Romanas at
siuntė Algimantui ištrauką iš metraščių 
kur buvo pasakyta kad Lietuviai užpuolė 
ant Černigovo kunigystės, bet buvo sumu
šti, ir žuvo jų tūkstantis septyni šimtai 
tiktai vienų kunigų. 

— Klausyk, Virpša, ką Gudai rašo, — 
kalbėjo Algimantas į savo ištikimą vyrą, 
perskaitęs jam Romano gromatą. 

— Ko dar čia šnekėti! — atvertė tas. 

— Visiems žinoma kad jeigu Gudas ką 
padaro tai pagyrų ir galo nebūna^ Pasi
seka užmušti vieną tai jis parašo šimtą. 

— O kiek jų žuvo ? — klausė Algi
mantas. 

— O kas juos žino! Mums jų negaila 
ir jie nerupi mums. Kiek žuvb tiek žuvo. 
Ak mes tuo nesirgsim. O ką mūsiškių tai 
žuvo daug del vienos Aršienės 

— Ar neaprimsim dabar tikrai? — 
patėmijo Algimantas. * 

— Taip bus kaip dievai duos. Tačiau 
vis jau nors vienu priešu mažiau, — at
vertė Virpša. 

Seka: KRUSUVIŠKIUOSE. 

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.2$ 

Di<§«$§; 170 puslapių knyga nurodant! ftafp 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokili^. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti viih 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

Užkietėję Viduriai? •» 
Kramtykit ši Gumą 

• Kuomet neveiklios žarnos atimt 
energiją, ima galvą skaudėti ir stt» 
sirgdina, nenaudokit smarkių liui 
suotojų. Vietoj to, kramtykit pi 
imnų, mėtos-skonio FEEN-A-MIN 
kramtomą, gumą, liuosuojantį vidU' 
rius švelniai ir tikrai. Kramtant 
FEEN-A-MINT, Mokslas sako, jqi 
gaunat liuosuojantį vaistą veikmin
giausiu budu. Bandykit FEEN-A-
MINT šiąnakt—jausitės geriau ry
toj. Didokas šeimos saikas 10c. In*-
kit tik sulyg nurodymų ant pakeiki 

•! IT, 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

9829 Euclid Avenue 

ENdicott 3340 

B E R T ' S  
GERAS LAIKRODĖLIU ^ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BERT REICHARD 
7415 WADE PARK AVE. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINC 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 

184 Euclid Avenui 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

f ^ 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
• n — 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
ĮPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

L i e t u v i š k a  
V A I S T I N I  

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3, O. 

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 negu ugniagesius (fare-monus). 

i ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 67tS X 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVĄ 

DELlCA O. 'JAKTJBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 17«S 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipil4p» 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba untMiifatL 
•IIUUMMMIimiMiailINMMIlMHaNMIlIlIlIlIMMIMIMIIIIHMaNINIIIHIIIIIiaiMIHHIMMIlIMIHHMIlNI 

Vasaros Sezono 
VYRAMS REIKMENYS 

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

Vėliausių Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

_ aoo 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.43 Ir 4.95 

KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 *r 4*95 
didelis pasirinkimas Įvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $1 ir 1.50 
Pritaikyti prie jusų rubų. Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

DYKAI Green STAMPS su koinu pirkiniu. DYKAI 
• čia galit ižkeisti savo Stamp Books. IV#%I 

INE KRAMER & REICH CO, 
7010 Superior Ave Atdara VatoratT 

' • , .y fi- i 
' ' f] " »„• ^ 
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War^Boiula Pirkėjai Laimės D T T? V A 

PER TVORĄ 
PASI2VALGIUS ' 

BOLŠEVIKAI jflrarieša sma
la užtepę savo "partiją" ir pa» 
vadinę ją "asociacija", šis žo
dis paeina nuo žodžio "asilas". 
Asociacija Lietuviškai reiškia 
"asilų cioe§",-

ASILO medalį pirmo laips
nio šį kartą suteikiame bolše
vikų Vilnies korespondentui iš 
Philadęlphijos, kuris savo il
gom ausim nugirdęs buk para
šų po peticija už Lietuvos lai
svę rinkėjai pasakoję jog bu
sią prašoma "Lietuvą pavesti 
Juliui Smetonai, kurį Amerika 
kontroliuos". Sveiks, brolau 

asile, bolševikų korespondente! 

SENIAU dainuodavo, "Bu
vo dėdė Vilniuje", o dabar, 
"Buvo Lenkai Maskvoje". 

BOLŠEVIKAS Pruseika aną 
dieną parašė straipsnį "Kaip 
Caro Valdžia Nusileido Lietu
vių Tautai".' Matot kokie tie 
Lietuviai tautiečiai buvo pasi
ryžę ir daug laimėjo! O da
bar, Lietuviai bolševikai lank
stosi raudonam carui Stalinui, 

"o už tai nieko negauna ir tiek. 

BOLŠEVIKŲ Bimba sako: 
"Kai Lietuva bus išlaisvinta 
tai Lietuviškiems niekšams 
galvos turės nusiristi nuo pe
čių". O kaip bus su Bimba, 
kuris galvos neturi? -. . 

POETAS Mickevičius dai
nuodavo": "Tu, J Lietuva, kaip 

sveikata". Tą pat ir Stalinas 
iiuolat gieda. Matyt, be Lie
tuvos jaučia jam bus kaput! 
Lietuvis Pilsudskis (arba Lie
tuvis Jogaila) gerai vedė Sla
vus Lenkus, kodėl Lietuviui ir 
Slavų Maskoių nevesti? 

ANUOSYK katalikų Ameri
ka rašė: "Socialistinėi valsty
be Lietuvai butų blogybė ir 
įnirtis, nes likviduotų jos ne
priklausomą gyvenimą". Ka
dangi socialistas Grigaitis kaip 
tik socialistinės Lietuvos nori 
tai tegul Amerika paaiškina 
kodėl Amerikos katalikai koa
licijoje su tais kurie siekia 
Lietuvos nepriklausomą gyve
nimą "likviduoti" ? 

VYSK. Baranauites 
vo: "Kalnai ant kalnų, o ant 
tų kalnų kalnai ir maži kalne
liai". Tas pats ir su Ameri
kos Lietuvių seimais: seimas 
ant seimo, o ant tų seimų — 
dar mažiukai seimeliai. 

BOLŠEVIKAS Mizara, Dr. 
j Norem'o "Timeless Lithuania" 
[ "kritikuodamas" sako ji paže-
' minus Lietuvių tautą posakiu 
kad politinis nepribrendimas 
demokratiją suprasti privedė 
prie 1926 metų perversmo. Bet 
juk tą patį pats Mizara nuo 
ryto iki vakaro tvirtina — nes 
siūlo Lietuvą palikti Maskvos 
naguose!^ 1926 metų pervers
mas užtikrino Lietuvos nepri-

j klausomybę, o Maskva surys 
' Lietuvą su kauluk&is, su kai-
: liukais. 

IŠ SPAUDOS KLU-
tiO VEIKLOS 

BABYLON, N. Y, — Šiais 
metais Lietuvių Spaudos Klu
bas pradėjo rodyti daug veik
lumo ir susidomėjimo įvairiais 
ypač Lietuvių gyvenimo klau
simais 

Birželio 11 po pietų čia Įvy
ko Lietuvių Spaudos Klubo su
sirinkimas, dalyvaujant žy
miam skaičius narių abiejų ly
gių. šis susirinkimas buvo įdo
mesnis tuo kad atsibuvo toli 
nuo New Yorko, Babylon mie
stelyje, pp. A. Lapių viešbu
tyje. Prie to, gražus ir šil
tas vasaros oras paskatino vi
sus spaudos darbininkus nors 
kartą pamitinguoti toli nuo 
didmiesčio, kur oras vėsesnis 
ir aplinkuma nauja. 

Susirinkimą pradėjo ?. A. 
S. Trečiokas, Spaudos Khibo 
pirmininkas; sekretoriavo V. 
F. Jankauskas. 

Svarstymuose reikalų, kiek 
ilgiau apsistota prie klausi
mą šio Klubo atstovų New 
Yorko Lietuvių Taryboje; tas 
klausimas jau per kelis susi
rinkimus yra tęsiamas. Pri
eita prie išvados kad atstovai 
nėra nei atsisakę nei Klubas 
juos atšaukęs, todėl netenka 
nieko daryti, tik paraginti at
stovus kad dalyvautų N. Y. 
Lietuvių Taryboje ir klubui 
raportuotų išdavas iš tos ta
rybos darbuotės. Tik tada pa
aiškės reikalas ir bus galima 
imti vienoki ar kitoki žygiai. 

Visų vienbalsiai užgirta pa
siųsti sveikinimo telegramą 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos sei
mui ir Lietuvos Laisvės Varpo 
jubilejaus komisijai Chicago-
je, sveikinant ir linkint dele-
legatams ir dalyviams siekti 

rimto žygio laimėti karą if 
Lietuvių tautos išlaisvinimo. 

Išsamiai išsikalbėta Bendro 
Lietuvių šelpimo Fondo reika
lu.' Nors dabar ir truko daug 
tikrų žinių apie tai, vienok re
miantis turinčiomis žiniomis 
padaryta išvada kad tas Ame
rikos Lietuvių žygis yra žymus 
žingsnis į gerąją pusę ne tik 
šelpimo darbe, bet ir Lietuvos 
laisvinimo reikale. Tuo vado
vaujantis, Spaudos Klubas nu
sistatė Bendrą Lietuvos Seipi-
mo Fondą remti. 

Prie progos pakelta klausi
mas pastarų įvykių Lietuvoje, 
apie tą skelbtą sukilimą, ir 
pareikšta įvairių nuomonių. 

šiame susirinkime į Lietuvių 
Spaudos Klubą įstoj6 plačiai 
žinomas veikėjas Jonas Bal
tus. 

Pasibaigtai ,mitingai, ponas 
ir ponia A. tapiai visus spau
dos darbininkus pakvįetė vai
šėms. Poni Pranė Lapienė, 
pati būdama žurnalistė, gerai 
supranta visų savo plunksnos 
draugų užpelną, ir už tai su
teikė jiems malonumą savo na
muose. J- Praeivis. 

Du Gubernatoriai Diskusuoja pėr Radio 

i 

Kairžje, Ohio valstijos gubernatorius John W. Briclter, 
ir J. Melville'Broufehton, Noreli Carolina gubernatorius, De
mokratas ir Roosevelto rėmėjas, debatuoja per radio apie 
Republikonų ir Demokratų partijų programus. 

Indijonai Pavaišino Kinų Lakunus Kadetus 

REM KIT ATAKĄ - PIRKIT DAUGIAU KARO BONŲ! 

J. BYRNE 
PAINTING and PAPERHANGING 

Užlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Utįninių Popierų ir reikmenų 

Taipgi Popieriuojam ir 
Maliavojam Namus. 

lmos klesos daibas. (36) 
8903 WADE PARK AVE. 

FURNISHED KAMBARIS 
Vyrui ar merginai, Lietuvių šei

moje, apie naują parapiją. Gražus 
kambaris su paskira ineiga. Tele-
fonuokit kasdien tarp 6 ir 7, sekm. 
tarp 2 ir 7. IV. 5520. (29) 

NAMAI PARDAVIMUI 
E. 112 St. i pietus nuo Superior, 7 

kamb. gerame stovyje pavienis 
namas. Kaina $6300. 
E. Ill St., i pietus nuo Superior, 6 

kambariu semi-bungalow, gerame 
r-tovyje, didelis lotas ir garažiai. 
Klauskite plačiau: 

KIRKWOOD REALTORS 
3W. 0033 

ILLUMINATING COM-Į 
P ANY PRIIMS KARIUS 

ATGAL DIRBTI 
Apdovanodamas auksinėmis t* 

nyboB sagutėmis 50 darbininkų kqg» 
-rie ištarnavo ištisai 25 metus Prie 
Illuminating Company, Mr. E ben 
G. Crawford, prezidentas, pareiš|ki 
kad visi bizniai nuo dabar privalo 
doti pastangas paruošti daibinin-
kams darbus po karo. 

Mr. Crawford priminS 46 vyrams 
ir keturioms moterims kurie gavo 
auksinius tarnybos ženklukus kfcd 
jie tos kompanijos tarnyboje butro 
1918 ir 1919 metais, kas buvo Pas
kutinieji I Pasaulinio Karo metai 
ir tuoj po to. 

"Kiekvienas iš 172 Illuminating 
Company tarnautojų kurie buvo 
paimti karinėn tarnybon pirmam# 
Pasauliniame kare, ir kurie garbin
gai atsitarnavę buvo paliuosuotį. 
jei tik norėjo sugryžti vėl prie šios 
kompanijos, buvo paimti atgal į 
darbus", Mr. Crawford pasakė. 

"Mes to paties nusistatymo lai
kysimės ir dabar ' link suvirs 506 
musų tarnautojų kurie turėjo palik
ti darbus ir išėjo Armijon ar Laf-

! vynan II Pasauliniame Kare. Iki 
moI jau ii kompanija priėmė atgal 
visus savo darbininkus kurie buvo 
garbingai paleisti šio karo metu. 

"Vienas iš svarbiausių tikslų in
dustrinio vystymo programo ku*| 
musų kompanija užsibrėžusiai vjjJt-

! do, yra tai pagelbėti užtikrinti Ši
tiems vyrams ir moterims — ir vi
siems kitiems iš Didžiojo ClevelaM-
do srities kurie dabar randasi milt» 
tarinėje tarnyboje — nvolatinj, piiiN 
duktyvį ir pelningą darbą po kardai 

Laike vakarienės, kuri atsibudo 
Hotel Carter, Mr. Crawford paskif-
bė jog jteikta sidabriniai tarnybos 
ženkleliai 172 kitiems Illuminating 
darbininkams kurie ištarnavo išti-

! sai 15 metų šioje kompanijoje. Ttt-
li jų dabar randasi įvairiuose karo 
frontuose visame pasaulyje. 

Tarp kitų buvusių toje vakarienė
je radosi Mr. J. T. Kedmore, vice 
prezidentas, kuris tarnauja šioje 
kompanijoje 51 metą. 

Naujoj Meksikoj, Indijonai surengė vaišes Kinams karo 
lakūnams kurie Kirkland stovykloje lavinasi skraidymo, savo 
šaliai ginti. Toks" rankų sukryžiojimas Indijonų tradicijoje 
reiškia "Kariausim iki pergale bus musų". Dešinėje karinin
kas yra Amerikietis Brig. Gen. Roger M. Ramey. 

/ 
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Štai apysaka ktiri jums patiks! ŽMONIJOS ISTORIJA 

A S 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popįeros viršais. $2.00 Tvirtais vir$ai> 
9 Didelė, jriomi, lengvai skaitoma K. S. Kar 
j>iaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščir 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta 
liau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — Sio* 
je rpysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo 
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir *t 
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 poil. 

v Reikalaukit "Dirvoi*" 
68&U ŠugJėrior Ave. Cleveland 3, Ofe' 

M į  -j, . į , .  f'j ; . > . • /  r V  •' • *  . v  A '  '  

f 10 pusi. didumo knyg* — kaina $2.00 
Slai ditižir.usia knyga kokią tik gnlit tiku
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais ang
elinio viršeliais, populiariška lengva knlU* 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pn-v" 
šaulio istorijos eiga, didieji karai, kurie ty*" 
sėsi po 3) metų, žymieji karžygiai ir j g 
rhirbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-iFtori? 
nių laikų, per visus amžius iki musų dienųj? 
kokios buvo ijjdžios ir galingos tautos ir 
jįj valdovai. 

Siųskit laiškfe $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums • Gtfr puslapiu, 
didumo žmonijos Istoriją. 

1 ' . 1 " " 1 /V, i į .iMniįi'iiunii lĮiiii.mi u i flįjįlj ' • 

^That's the way I like to see them/' said Geri. 
Ma c Arthur when he saw the rows of dead Japs 
in the Admiralty Islands. In this w&c—the 
costliest, crudest war of all time—• 

" our boys must fight with savage 
fuiy. Kill or be killed! And on how 
well each plays his part depends the 
lives of many of his buddies. . 

Here on tfre. hojne front,, too, just 
checring the pn isn't' enough. 

That's why there's a Fifth War Bond drive on 
now, a drive in which you're needed to support the 
men on the fighting fronts who are facing the 

most treacherous forces Americans 
liave ever met in combat. We on the 
home front can't let them down—and 
we won't. So resolve now to at leai§ 
double your Bonjj buying in the 5® 
War Loan drive. This is fhe time to 
do better than your best. 

BUY MORE THAN BEFORE 

NAMU DAKTARAS 
Naudinga knyga kiafcvienam turėti namuo
se, r u daugybe recoptu ir paaiškinimų apie 
lra^, slogas, skaudėjimus, katarus, ir tt. 
" 174 puslapių didumo, audimo viršeliais. 

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais>% . 

Reikalaukit Dirvoje 
§820 Superior Ave. Cleveland 8, QWc 

•t ** 
* 

iK Tts 

i IS I 

MARGUČIO DAINOS 
i skubink it big^ti šią mažą, kišeninę 

. 'M ARC U CI O"-V A N AG AI čl O dainų knyge
lį— tai yra trečia Dainų knygele, naujau
sių. gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šies knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 

- •• Mity- pilnai nežinot. Apie 40 dainų , » 

KAINA TIK 25c. f 

r. 

'r ^ JrJM,. 
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Karalienės Sabbos 
P R A N A Š Y S T E  ̂  

jdomios pranašystės senovės l-jtikų - ( 

valstybės karalienės MikaldOn. Tų knjr&r-. 
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigini. v 

prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pailtr 
ženkleliais. (Vietiniams' po 25c. f 

Kaina su prisiuntimu 30c, 

POP KONCERTAI 
Serija Pop koncertų teikiamų Cle

veland Summer Orchestra, vado
vybėje Rudolph Ringwall, pradėjo 
antrą savaitę, ir ketvirtas koncer
tas atsibus šeštadienio vakare, Li4t-
pos 1, puošnioje Public Auditorium. 

Soli?tas šeštadienio vakare bus 
kitados Clevelande gyvenęs dabar 
Metropolitan Operos tenoras, Do-

i'nald Dąriie,. kuris dalyvavo* perciįa 
i avasarį* su Metropolitan Opera. 

Tikietai gaunami išanksto Tiįjr-
!<>r's tikietų ofise arba tą paif va
karą PubJic Auditorijoje. 

Aukščiausią Cash 
Kaina už Jusų Karą mokės 

BERK-LEAVITT 
8921 St. Clair Ave. 

GLeiiville 7154 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra-
!u Pecks Ilall, 1446 E. 82nd Street, 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave ). Įianga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv. 
Rašto tyrinėtoja. (Skelbimą*) 

Savings will  always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

security and personal 

independence!" 

Savers always welcome 
at our 46 offices 

• '/y.': . ; P 
AŽiėAos V^ifenis Lfcfavf5fois"r 

ELEMENTORIUS į! 
Vaidams tarp 5 ir 1Q metę mulinus. M 

" 

"Dirvc^" Knygynas gavo naujausiu, &i^ki|f 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele* 
įmentorių — SP1NI?UL£L1S Dalis I -t- ift 
kurio su rnačji Levų paęall^a jusu vTvrk'.ičiaĮK 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skriif 
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik^ 
fllluatas, kiekvienas vaikas ir r"PrąĮMtfr 
Jį vartytif skaityti ir mokyfet . '-r 

KAINA SU PRIŠlUNtfMtJ^&ci 

Rdkalaoftft DJrvoK 
J30- Superior Ave... ^ . Cleveland. 
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MARGUTIS 
Skaitykit "Marxuti", konifk 
A. X'aricjgaina lei dim m^ m» 
zikos ir >uokų žurnaią. Et
na dii kfirtu j mėnesį. Kairs 
metam# f2. Prisiųskit lfl6 
pašto ženklais, gausit vinm 
mimerj pamatymui 

" M  A t C U T i r i  į  
So. W«stwrn Ah " •, , f 
Chic»«Q, Oi jrįJT 
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t) I R V A Pirkit War Bonds Šiądien 

j CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS | 
f. DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 1486—Atdara vakarais 
t. 

PIRKIT PENKTOS PASKOLOS INVAZiJOS SONUS 

Isigykit Daugiausia E [Nupigina, bet Permažai 
Serijos Bonų — pirkit 

uos Dabar! 
Clevelande karo bonų vajus 

eina palyginamai lėtai, nes su 
Liepos 8-ta jau artėjančia, ka
da turės baigtis Penktas Va
jus, dar toli nesiekiama pabai
gos nustatytos kvotos, kuri 
yra išviso $245,000,000, o iš 
tos sumos $40,000,000 yra t&i 
E Serijos bonų kvota. 

E Serijos bonai yra tai tie 

Paratruperis 
East Ohio Gas Co. gavo vai-j 

džios užtvirtinimą žemesnės j 
kainos už gasą kurį ji perka,1 

tokiu budu šios kompanijos ga-
so naudotojams taip pat nupi
gins bendrai $3,601,148 metuo
se. Iš tos sumos Clevelando 
gyventojams teks apie $1,400,-
000. Tačiau miesto teisių di
rektoriaus padėjėjas sako ne
patenkintas tuo, miesto gyven
tojams norėta numažinti gaso 

kuriuos labiausia perka darbo kaina bent 10 mili'onų dolarių. 
žmonės, gaudami $100 vertės 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
8820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 9, OHIO PHONE: ĖNdicott 4486 

SGT; CHESUNAS' GUN FIRED 
HISTORIC SHOT AGAINST JAPS 

boną už $75. Sulaukus 10 me
tų jie gaus pilną $100 sumą. 

Šių bonų nėra išparduota 
nei pusė kvotos. 

Lietuviai Clevelande prašo
mi atlikti savo dalį perkant E 
bonų kuodaugiausia, nes tai 
geriausias investmentas kokiu 
šiais laikais darbininkas gali 
pasinaudoti. 

Prie to, bonų pirkėjui nebus 
reikalinga laukti 10 metų gau
ti savo pinigus reikalui prisi
ėjus; jis galės iškeisti .savo 
boną kada nori, su nuošimčiu 
priskaitytu kiekvieną metą. 

Pirkit bonus savo darbavie
tėse jeigu kitaip negalit, o ku-

LIEPOS 4 FESTIVA
LIS STADIUME 

Dykai Bonų Pirkėjams 
Liepos 4 miesto didžiajame 

stadiume bus įspūdinga iškil
mė paminėjimui 168 metų 
Amerikos Nepriklausomybės. 

Tą vakarą bus surengtas at-; 
mintinas spektaklis — Berlino 
bombardavimas ir Alijantų in
vazija Prancuzijon, kas bus at
vaizduota gausiais fireworkais 
kokių iki šiol dar nesat matę. 

Programas prasidės po 8 va
landos vakare. Tą vakarą j 
stadiumą bus Įleisti tik pirku-

rie galit kreipkitės i Lietuvių! šieji karo bonus šiame Penkta-
hanka arba Dirvos redakciją. 

.•LIGONINĖSE Clevela n d e 
yra tokia trukumą lovų kad 
daktarai sako daug ligonių pa
sitaiko miršta vien tik del to 
kad nesant ligoninėse vietų jie 
turi gulėti namie*. • 

me Karo Bonų vajuje, taigi f 

kiekvienas kas perka boną bent 
$25 vertės gaus inėjimui tikie-
tą nemokamai. ' 

šitaip atrodo paratruperiai, 
kariai kurie parašiutais nulei
džiami už priešų linijų. Vaiz
de matomas paratruperis li
pantis j lėktuvą Anglijoje, Eu
ropos invazijos žygin. Jis tu
ri ant savęs visokiausių reik
menų ir ginklų. 

M I R I M A I  

• TIESIOGINE oro ,, linija 
bus jsteigta po karo tarp Cle
velando ir Bostono, per Hart
fordu. 

KARŠTA 
Paskutinės Birželio dienos, 

kaip ir visas šis mėnuo, atsi
žymi karštumu. 

Pirmą kartą kiek istorijoje 
žinoma Birželio 27 temperatū
ra pasiekė 98 laipsnius. 

Šymet iki Birželio 27 turėta 
bendraį šilumos 621 laipsnių 
daugiau negu kitais metais. 

Jeigu ir toliau vasara bus 
tokia karšta tai šymet visara 
bus nuobodžiai ilga. 

BINGO BIZNIS TIK 
PELNAS JO RENGĖJAMS 

Clevelande įvedus bingo ren
gėjams laisnus, per tą laiką, 
kaip skelbia laisnų komisijo-
nierius, bingo lošimų vietose 
per 41 dieną ineigų turėta 
$251,075, bet iš tos sumos lab
darybei teteko $8,305, nors 
bingo rengti leidimai duodami 
tik tokioms Įstaigoms ar as
menims kurie įrodo jog pelnas 
eis tik labdarybei. 

ANDRIUKAITIS Pranas, 50 
m., nuo 6010 Luther ave., 

mirė Birž. 21, palaidotas 24 d. 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. 

Liko žmona, Elena, du sū
riai, Juozas, ir Andrius U. S 
Armijoje. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia E. Ja-
kubs. 

\VHK PROC.AMAS 
APIE P11EZ. SMETONĄ 

Radio stotis YVHK apie Lie
pos vidurį ruošia programą 
skirtą Lietuvos Prezidentui a. 
a. Antanui Smetonai paminėti. 
Programe bus nušviesta velio
nio A. Smetonos gyvenimas ir 
bus Lietuviškos muzikos. Vė
liau pranešime tikrą dieną ir 
valandą. 

•PRIGĖRĖ. Lake wood par
ke žuvaudami tėvas ir sunus 
prigėrė. Sunus, 16 m., nubri
do toli į vandeni atrazgyti su
sipynusias meškeres, ir mato
mai pataikė į duobę. Pradėjo 
skęsti ir šaukti tėvo pagalbos. 
Tėvui priplaukus vaikas grie
bė jam už kaklo ir abu jie nu
skendo. 

Iki šios savaitės pradžios 
Clevelande šymet prigėrė jau 
šeši asmenys. 

•OHIO valstijos patiems au
kštiesiems valdininkams siū
loma padidinti metines algas, 
kaip kurių net dvigubai tiek 
kiek jie gauna dabar. " 

Gubernatorius gauna $10,-
000, jam siūloma pakelti iki 
$15,000; valstijos prokurorui 
nuo $6,500 iki $12,000, ir tt. 

Ohio valstijos valdiškose įs
taigose ir prie valstijos darbų 
dirba išviso 26,355 darbinin
kų ir valdininkų, kurių žemu-
tinieji gauna mokesties tiktai 
po $26.92 savaitėj®. 

• PLAUKŲ kirpimas Cleve
lande pakeliamas iki 85c pra
dedant šeštadieniu; vaikams 
bus 75c. Barzdos skutimas 
pakeliamas iki 50c. 

Barberių unijos vadas sako, 
del žemų algų barberiai pradė
jo apleisti savo darbus. Ohio 
valstijoje iš 20,000 barberių li
ko tik 11,000 pastarai* me
tais. 

Barberiams vidutiniai savai
tinė alga pakeliama iki $38 už 
60 valandų darbo. 

•SUIMTA keli mažamečiai 
vaikai kurie išdaužė keiių mo
kyklų virš 100 langų. 

KARO NELAISVIAI 
IHKiU U K ĖS C 

Ohio valstijose ukėse pasta
tyta dirbti apie 1.000 Vokie
čių karo neiaisvių, atvežtų čia 
iš šiaurės Afrikos. 

Manoma turėti ir daugiau 
pagalbos iš Vokietijos šio va
saros vaisių ir daržovių surin
kimui, kai bus atgabenta da
bar paimami nelaisvėn Vokie
čiai Prancūzijoje. 

Pedestrian Protection 

PĖKSČIŲJŲ 
APSAUGAI 

9 iš 10 pėksčiųjų užmušamų 
trafike nemokėjo važiuoti! Ne
mokantieji neįstengia supras
ti kad ima laiko sulaikyti auto
mobilį net vidutiniai važiuo
jant ir kad vairuotojai turi 
tėmyti daugelį dalykų. Eikit 
skersai gatvę ties kampais, o 
ne pro tarpą stovinčių auto
mobilių ir tuomi duosit progą 
ąau ir vairuotojui! 

—AAA Safety Features. 

DEATH 
AFTER 
DARK 

Danger is on the night shift! 
Three times as many pedestrians^ 
are killed during hours of dark
ness even though there are fewer 
cars operating. Drivers just don't 
see pedestrians at night soon 
enough! What's worse is that the 
pedestrian believes he is visible 
even in dark clothing. He isn't! 
As a result he's hit. Wearing or 
carrying white, and crossing cau
tiously prevent such accidcnts. 

—AAA Safety Ftaturtt. 

SVEČIA VIMAISI 
Julė Bastenienė atvyksta pa

viešėti pas savo motiną Oną 
Baltrukonienę dviem savaitėm 
laiko. Ji gyvena Baltimorėje. 

Baltrukonienės sunus Vincas 
tarnauja armijoje inžinierių 
korpuse, dabar randasi Angli
joje. 

Sgt. Ralph Banionis parvyko 
pas tėvus savaitei laiko pavie
šėti. Jis visą laiką stovi prie 
Atlantiko pakraščio sargybos. 

Liepos 4 šventės .proga į 
Clevelandą atvyksta pasigimi-
nėti Lietimų iš kitų miestų ir 
nekurie CHevelandiečiai važiuo
ja į kitus miestus. 

• AMERIKONAI žmoniškai 
apsieina su karo belaisviais. 
Paveizdan, buriui Italų belais
vių, esančių Erie stovykloje, 
prie Camp Perry, Ohio, suren
gta ekskursija į Clevelandą, 
kur jie galės apžiūrėti įdomes
nes vietas ir susipažinti su 
Amerikiečių gyvenimu. 

Kada Italija liovėsi karia
vus prieš alijantus, Italai be
laisviai atvežti iš Afrikos čia 
pradėta laikyti laisviau ir jie 
leidžiami į darbo batalijonus 
be sargybų. 

By Pvt. James E. Hampton 
The man who was responsible 

for firing the first American ar
tillery offensive shell of our pres
ent war is now in the 100th Divi
sion. He is John Chesunas, of A 
Btry., 374 F. A. Bn., who at the 
time was attached to the 89th F. 
A. Bn., of the 25th Division, sta
tioned in the South Pacific. 

The historic shot was fired two 
days after Pearl Harbor from a 
105-mm howitzer which was uder 
the command of Sgt. Chesunas. 
Strange as it may seem, the shot 
was fired at a Jap submarine which 
was approaching the coastline of 
Oahu Island, which the 89th 
fortified with its 105's. 

The battery opened fire directly 
(without an observer) on the sub 
and, according to Chesunas, pro
ceeded to sink it. Since Sgt. Che
sunas was in command of the num
ber two gun which is the base piece 
he was accredited with the firing 
of the first shot and, consequently, 
he claims* he received credit for 
the sinking. 

Sometime later, Chesunas' outfit 
was moved from Oahu Island, re
placing the retiring Marines at 
Guadalcanal. They were assigned 

į the job of driving the Japs from 
! the island. There, due to transpor
tation difficulties, Chesunas found 
his to be the only gun firing on 
the front lines for the first four 
days of the 25's participation, be
ing about 100 yards from, the ene
my. . 

During this lone stand, Chesunas 
fired over a thousand rounds and 
lost one of the 12 men in his sec
tion. At one busy period during 
the four days, the Sergeant claims 
that his gun expended rounds at 
the unbelievable speed of forty-one 
rounds in - three minutes, sixteen 
in one. 

After Chesunas was joined by 
more artillery, a system of harass
ing fire was initiated, i.e., a sys
tem whereby the enemy was con
stantly under light fire, enough to 
keep them on their toes, but not 
enough to do considerable damage. 
This was accomplished by keeping 
a schedule similar to our guard 
duty, a two-hour period of conti
nual firing followed by a sufficient 
rest period. This harrassing fire 
continued througout the island 
campaign. 

Of the. counter-artillery fire, 
Chesunas had little to say, stating 
that it was ineffective because of 
the short range of the enemies' 
guns. Another reason for its in
effectiveness, he explained, was 
that the boat carrying the Jap ar
tillerymen had been sunk, necessi
tating the substitution of infantry
men as cannoneers. Not being very 
familiar with the artillery pieces, 
the infantrymen were naturally not 
very proficient. 

Was he wounded? Yes, in the 
side and leg by shrapnel from a 
bomb. Upon recovering from his 
wound he promptly contractcd ma
laria fever and was taken to a hos
pital in the New Hebrides. From 
there he was sent to a New Cale
donia hospital and then on to Auck
land, New Zealand, after which he 
was returned to the United States. 

Upon recovery he again applied 
for overseas duty, takin? a reduc
tion in rank from staff to buck Ser
geant. However, he again was sent 
to hospital and his outfit moved 
out without him, after which time 
he was assigned to til® 100th Di
vision. 

Chesunas, who is - of Lithuanian-
Irish ancestry, has spent 16 of his 
33 years in the Army. He hails 
from Oak Hill, W. Va., where four 
service stars, one of which is gold 
for a brother lost in Sicily, can be 
found adorning the front window 
of the Chesunas home. 

THE PERISCOPE 
By SARUNAS. 

SUMNER WELLES expre s s e d 
people when he told the Institute 
people when he told the Instittute 
of World Affairs: "I am everlast
ingly convinced that the destinies 
of the hundreds of millions of men 
and women who happen to be na
tionals of the smaller countries of 
the world cannot be determined for 
them by the major powers, if we 
hope to create a free and peaceful 
•world future". In the case of Lith
uania, for instance, the major po
wer, Russia, can never create a free 
and peaceful' world there by mak
ing unilateral decisions, without 
regard to the wishes of the Lith
uanians. 

/#/ 

THE BEAUTIFUL Lithuanian 
blond hair of Senior Arftiy Nurse 
Kate Zinkus, of Worcester, Mass., 
turned nearly jet black after 18 
months in the hot sun of New Zea
land and South Pacific. Her friends 
were surprised when she came 
home on furlough. 

/// 

HERE is the record of the Lith
uanians of New York State during 
the past War Loan drives: First— 
$1,200.000; Second — $1,412,000; 
Third — $1,047,000; Fourth — 
$1,400,000; total — $5,065,000. To 
themk therefore, were credited: 3 
P. T. boats, 26 Jeeps, 3 big bomb
ers, one air ambulance and one 
Liberty Ship. 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

Life jacket nearly torn from his body by cross fire from enemy bombsrs, 
Clyde Neil Andrews, Second Mate, Merchant Marine, fought back from fhe 
bridge of his ship with a .30 caliber machine gun without protective shielding. 
Later the ship was torpedoed and sunk. With exceptional skill and courage he 
moved injured men into lifeboats; he wears the Distinguished Service Medal. 
For men like this buy more War Bonds than ever before. 

U. S. Treasury Department 

IN "BOOKS ABROAD", the no
velist A. Vaičiulaitis gives an ar

ticle "American Writers in Lithu

ania". The first American author 

to be translated into Lithuanian was 
Benjamin Franklin. His article 
about lightning rods was inserted 
in the Lithuanian Almanac pub-
shed by L. Ivinskis, in 1861. The 
second author was E. Bellamy. His 
"Looking Backward" was transla
ted in 1892 and appeared in a news
paper. Later, in 1910, it was pub
lished as a book. Soon Mark Twain 
(The Prince and the Pauper), H. 

Beecher-Stowe (Uncle Tom's Ca
bin) and Edgaę Allan Poe (The 
Raven) were translated. The most 
widely known author, however, is 
Upton Sinclair, since his novel, 
"The Jungle", depicted the life of 
a Lithuanian immigrant in Chicago. 

tt! 
AFTER the First World War, 

other American authors became 
known to the Lithuanian reading 
public: Longfellow (H i a w a t ha), 
Hawthorne, Thoreau, Whitman, Eu
gene O'Neil, Pearl Buck, J. F. Coo
per, Jack London, t Sanburg and E. 
Hemingway. 

MES DUODAM IR IšKEIčIAM EAGLE STAMPS 

LIETUVIU SALfiJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

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

DUGAN MARKET 
Lietuviška Mėsinė 

16135 St, Clair Avenue 

Užlaiko šviežias ir rūkytas 
mėsas ir valgomus dalykus. 

The May Company 
Vėsiame BASE MENTE 

Vyriški Geros Rūšies Vatiniai 
* 

Sport Marškiniai 
1 . 2 9  

Gražiai pasiūti sportiniai marškiniai iš vatos 
medžiagos, vyrams trumpom rankovėm stylių. 
Lengvai skalbiami, patogus ir vėsus dėvėti. 
Rusvos arba mėlynos spalvų, mažų ir vidutinių 
mieru tiktai. 

Vyrams Tvirtos Vatinės Darbo Kojinės 

25c Minkštos, tvirtos vatos darbui kojinės-
iš nereguliariu geresnių rufiių. Mieros 
10 iki 12. 

The May Co's Basement 

» \l- %.*•/ \ 
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"Big-Yank" 
Darbiniai Siutai 

3 Duodasi 
Marškiniai ir 
Kelnės! 

95 

Pasiūti iš stambios tvirtos medžiagos unifor
mos dailumu ir gerai tinkanti. Marškiniai tu
ri išimtinai Big-Yank ypatybes, laisvom rantyk 
Vipi, gausiais pečiais, gražiai užsiutu kalni#-
rinm ir patogiais kišeniais. Kelnės yra tnlno 
platumo, tvirtais kišeniais, tvirtom siūlėmis. 
Mieros 14 Va iki 17 marškiniai, 29 iki 38 kelnSs. 
Postman mėlynos- medžiagos tiktai. 

The May Co* Basement 
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