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No. 28 SOVIETŲ karo pranešimai 
apie iš nazių atimamus kaimus 
.Vitebsko, Minsko ir Bobruisko 
srityse vėl įvardija Lietuviš
kos kilmės pavadinimus: Pu-
pejiči, Lotva, Latygoliči, Sen-
kovo, Senkovščina, Senno (Sei-
nai), Užvartsy, Nerei.ša, Losvi-
da, Karpoviči, Kaniši, Babino-
viči (Bobinas), Zarudeika, Ci-
bulskoje, Boguševski (Bogu-1 KINIJA BEVEIK PER-
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šis), Masaliki, Obolcy (Obe
liai), Bačeikovo, Mormal, Bat-
seviči, Pariki. 

Kalbininkas Prof. Buga yra 
įrodęs musų prabočių gyveni
mą aukščiau įvardytose srity
se, kur šiądien jų aršieji prie
šai vėl jų kapus, del galios be
kovodami, trypia. Vysk. Ba
ranauskas dainuodavo: "Plati 
buvo Lietuva, daugel ji žemių 
turėjo". Jo žodžius patvirti
na Yale Universiteto profeso
rius (Rusų. kilmės) Vernads-
kis, savo veikale "Ancient Rus
sia". Jis sako: 

"Pirm negu Slavai čia įsigy
veno, Lietuvių gentys buvo 
nudrikę toli į rytus nuo Smo
lensko, pasiekdamos net Okos 
upę". Ties Smolensku (Gniez 

KIRSTA PUSIAU 

Japonų jiegos Kinijoje, 
einančios iš šiaurės ir pie
tų, beveik baigia perkirst 
Kiniją pusiau, ir tada Ki
nijai butų sunku kariauti. 
Ištrįių miestų karo srityje 
Kinai įsakė savo gyvento
jams prasišalinti ir ten bus 
padėta visos pastangos ne
leisti Japonų jiegoms susi
siekti. 

LSETUVA VĖL TAPS KOVOS LAUKU 
SUGRYŠ RAUDONASIS TERORAS 

! VIETA RUDOJO V 

Saipan Paėmimas Priartina Japoniją 
WrW&, 

SUOMIJA NEPASI
VERGĖ NAZIAMS 

Is Londono praneša jog 
Suomijos premjeras Linko-

Bolševikų jiegos paėmė 
Minską ir kitus miestus ir 
miestelius ir žygiuoja ar
tyn Vilniaus ir bendrai 

VAKARU FRONTAS 
ir Atkakliausjs mušis tęsia

si vakaruosį, Cherbourgo 
Lietuvos, taip pat linkui Ipusiausalyje,' kur Ameri-
Daugpilio, Latvijoje. Ru- kiečiai kariai durtuvais ko-

i jį ivO ^jxxiUlvliolVll i IĮ • 1 • 
dovo) Sovietų mokslininkai ty-|mieS radio atsišaukė j 
rė musų prabočių kapus, sie-1 SaY.° tautą,, ragindamas ko-
kiančius 7-tą. šimtmetį ir ank- j Y. -1 P?les ^usus ^1 Vokie-
sčiau, ypatingai Bateikių kai- i maA •'U.?s nu° į° a^ei?-

iioliau jis pareiske, Suomi
ja nėra kalta del aplinky-

me. 

- TAS PATS Prof. Vernads-
kis rašo straipsnį apie Rusijos 
užsienio politikos kryptis The 

bių kurios privedė Ameri 
ką prie nutraukimo diplo
matinių ryšių su ja. Suo
mijai nebuvo kitos išeities, Yale Review žurnale (vasaros,;,. Suomija padės ginklus 

numeryje). Rus.ja sako * tik susitan/su Vokietija, 
tarptautinio komunistinio ke-! - - J » 
lio yra pasukus .tautinės vals
tybes vagon. Tokiu budu, ji 
eina tomis užsienio politikos 
k r y p t i m i s  k u r i o m i s  t a u t i n ė  
valstybė paprastai eina. Rei
škia, rūpinasi "gerais rube-
žiais", išeiga į juras, prekyba, 
ir tam panašiai. Rusų tautinis 
programas, sako, susidedąs iš 
trijų siekių: 1) atgauti 1940 
metų rubežius (reiškia, ir Lie
tuvą), 2) sudaryti draugin
gus santikius su kaimynais, 
ypatingai Slavais (Pan - Sla
vizmo atgijimas); 3) iškovoti 
lygias teises, sprendžiant Eu
ropos klausimus. 

"Rusų 1940 metų rubežius 
Vakaruose yra jų istorinis ir 
gamtos skirtas rubežius", tik
rina Prof. Vernadskis. Lietu
vius jis ramina tvirtinimu buk 
Sovietų santvarkoje "tautinio 
klausimo" nebėra (nors pati 
Rusija, jis įrodinėjo, virtus 
tautine valstybe!). Sako, jo
kia tauta nėra persekiojama 
jei tik priima kolektyvizmo 
principus. Šie principai, anot 
jo, tapę Rusijos ekonominfiu 
pagrindu. 1 

• 
KOL PROF. VERNADSKIS 

Lietuvių klausimą "Rusiškai" 
išsprendžia, kito žymaus uni
versiteto, Columbia, Prof. R. 
M. Maclver, knygoje "Towards 
An Abiding Peace", duoda ki
tą išsprendimą. Pagal šitą 
gudruolį, "Trijų Pabaltijo sri
čių iškėlimas valstybėmis netu
ri pagrindo istorijoj ir nepa
teisinamas logikoje". Profeso
rius nepaaiškina kokios istori
jos ir kokios logikos jis laiko
si, bet drąsiai drožia kaip ak* 
las į didgėlyną: 

''Imkime Lietuvą. Jos ru-
bežiai dirbtini ir kaimynų gin
čijami. Pati skelbiamoji, sos
tinė, Vilnius, Lenkų žemėje. 
Jos gyventojų tėra du milijo
nai ir pusė. Nepriklausomas 
jos gyvenimas tarptautinei tai
kai tik duotų bereikalingo rū
pesčio (?). Estiją ir Latviją 
reiktų sugrąžinti Rusijai, ku
riai reikia išeigos į Baltijos 

del to "kad Vokiečiai gel
bėjo Suomijai" ir kad "Suo
mijai nebuvo kito pasirin
kimo kaip tik kariauti su 
Rusais už savo dabartį ir 
ateitį. Kitaip ji butų ati
tekus savo priešų žiaurion 
malonėn." 

Suomija stengėsi perduo
ti Amerikai žinią jog ji at
sikreipė ' į Rusiją taikos, 
tačiau negalėjo priimti jos 
sąlygų, ir prisiėjo vėl jieš-
koti Vokiečių militarinės 
pagalbos, bijodama kad . į 
kelias dienas Rusai gali pa
siekti Helsinkį. > 

Iš Maskvos paskelbta se
kančiai : "Suomiai susidu
ria su klausimu, ar buti da
lininkais pralaimėto karo 
su Vokietija, ar prašyt So
vietų taikos. Tas nereiškia 
kad iš jų reikalaujama vi
siško pasidavimo." 

jurą. Lietuva privalo tapti 
Lenkijos sritimi. Su ja juk ji 
pirmiau buvo susijungus. Lie
tuva, su Klaipėda, duotų Len
kams išėjimą į jurą ir atlygin
tų netekimą karus gaminančio 
Lenkų Koridoriaus". 

PRIE ŠIŲ Lietuvos nepri
klausomybei nedraugingų bal
sų tenka pridėti ir iš Maskvos 
sugryžusio Lenko Prof. Lan
ge balsas. Per New Yorko ra
dio stotį WMCA jis davė pa
sikalbėjimų su Johannes Steel, 
ką New Yorko PM paskelbė. 
Prof. Lange sako, Lenkų-Ru-
sų ginčas butų lengva išspręs
ti jei Lenkuose susidarytų tik
rai Maskvai drauginga vyriau
sybė. Rubežių klausimas bu
tų išspręstas, pagal profesorių, 
atiduodant "Ukrainais, Balt-
gudžiais ir Lietuviais (?) ap
gyventas žemes Sovietijai". 

• 
NEI VIENAS aukščiau mi. 

nėtų profesorių neprisimena 
kad, geriau, reikėtų pasiklaus
ti pačių Lietuvių ko jie nori. 
Tie profesoriai, matyti, /'tikri 
demokratai". ' • 

sų įžygiavimas Lietuvon ir 
net užėmimas jos iki pat 
Nemuno ir Baltijos juros 
gali buti kelių dienų klau
simas, jeigu Vokiečiai taip 
trauksis kaip traukėsi iki 
šiolei, užleisdami raudonie
siems tūkstančiais ketvir
tainių mylių plotus, 

Lietuva kartu su Latvi
ja ir kaimynėmis šiaurėje 
gali buti atkirsta nuo va-

voja su Vokiečiais, taip jie 
pasiryžę laikytis ir nesi
traukia — visai priešingai 
negu mūšyje su Rusais. 

Mūšiai eina už miestelį 
La Haye du Puis, kuriame 
Amerikiečiai užėmė gele

žinkelio stotį. 
Kitą atkaklų pasiprieši

nimą jie padarė Mont Cas-
tre girioje. < 

La Haye yira jMiskutinė 
karų, ir sugryžę bolševikai Vokiečiii tvirtovė Norman-
ir iš Maskvos ar Kuibiše- dijos iškyšulyje. 
vo pargrusti teroristai vėl 
pradės žmonių naikinimą, 
kiek jų dar išliko nuo pir
miau ir nuo Vokiečių. 

Liepos 6 praneša iš Lon
dono kad raudonie s i e m s teginius punktus ir dirbtu-

Tuo tarpu, pasinaujino 
bombardavimas Vokietijos 
ir kitų sričių bomberiais— 
vėl šimtai lėktuvų puola ir 
sprogdina kontinento stra-

besiveržiant linkui Lietu
vos ir Rytų Prūsijos, Hit
leris turėjęs pasitarima su 

ves. 
Alijantai Italijoje veikia 

pasekmingiau, nors taip 

Ši mapa parodo kodėl Japonų imperija jau nėra saugi, 
dabar kai Amerikiečių jiegos paėmė Saipan salą Pacifike, iš 
kur pradėjo veikti prieš Japonus lėktuvai. Guam, Saipan ir 
Kinija bus labai efektingos %l azės iš kurių bus atakuojama 
Japonijos industrijos ir miiitariniai punktai. Tokyo, Japonų 
sostine, yra mažiau negu 1,500 mylių nuo Saipan, taigi apie 
trys-keturios valandos oro kelionės naujaisiais bomberiais. 

savo vadais ir apsisprendęs! pat sunkiai. Visu 165 my-
mesti į rytų frontą visus j lių ilgio Italijos frontu pa
galimus rezervus bolševikų j sistumė pir.mvn 4 iki 8 mv-
sulaikymui nuo tolesnio žy- lių, artėdami prie nekuriu 
giavimo. Ar tas įvvks ir 
kur raudonieii bus sulaiky
ti spėti negalima. 

Vokiečiai pasiryžę atsi
spirti Rusams kai iie pra
dėjo veržtis artyn Vilniaus 
ir nukirto geležinkelių lini
jas einančias iš Minsko. 

Senojoj Lenkijoj Vokie
čiai apleido Kowel, kuris 

svarbių Italijos miestų. 
PACIFIKE, Japonų nu

kariavimas eina įtemptai 
ir įvairiomis sritimis. 

Liepos 5, Karo Laivyno 
sekretorius pranešė jogei 
U. S. submarinai vėl nu
skandino 17 Japonų laivu. 
Karas prieš "Japonus eina 

yra 175 mylios nuo Varsa-1 _ne^ J116? tikimės, 
vos ir apie 490 mylių nuo 
Berlino. 

GEN. DeGaulle, Laisvų 
Prancūzų Komiteto vadas, 
atvyksta į Ameriką šiomis 
dienomis, pasitarimui su 
Prez. Rooseveltu apie at
statymą Prancūzijos. 

ORAS Anglijoje ir Pran
cūzijoje pasitaikė šiuo kar
tu labai blogas — lietingas 
ir šlapias, kokio nebuvo per 
pastarus 10 metų vasaros 
viduryje. Tas labai sunki
na kariavimą Prancūzijoj. 

Pereitą savaitę del lie
taus ir blogo oro negalėjo 
veikti nei lėktuvai. 

Britų Informacijos Mi-
nisteris Bracken pradėjo 
aiškinti jog karas gali pa
sibaigti greičiau negu dau
gelis musų bu tume galėję 
išpranašauti metas laiko 
atgal. 

EUROPOS Žydų likimas, 
sako Britų užsienių sekre
torius, priklausys nuo Ali-
jantų greitos pergalės. Jo 
buvo paklausta ar teisybė 
kad iš Vengrijos deportuo
ta apie 400,000 Žydų į Len
kiją nužudymui ir kad jau 
100,000 jų nužudyta, Eden 
pastebėjo: "Aš nenorėčiau 
minėti skaitlines jeigu ne

pareiškė sekretorius, ir ne
trukus, sako, mes pasiek
sim tą vietą kur jau priver
sim Japonus stoti ant kojų 
ir kariauti. 

Saipan sala baigiama už
kariauti, ji yra arčiausia 
kiek Amerikiečiai priėjo 
prie Japonijos. 

Marianų salose Ameri
kiečiai užėmė sostine Gara-
pan. 

mmmmi 

SAKO, IŠŽUDYTA 
1,715,000 ŽYDŲ 

New York Times patal
pino pranešimą iš Genevos 
skelbiantį jog bėgyje dvie
jų metų naziai nužudė apie 
1,715,000 Žydų aukštutinės 
Silezijos "žudymo stovyk 

DEWEY NORI PARTI
JOS SKLANDUMO 

Gov. Thomas E. Dewey, 
priėmęs Republikonų kan
didatūrą į prezidentus, pa
sakė, jo didžiausias noras 
įvesti partijoje laisvą san
taiką ir harmoniją. Pasi
tiki kad partijos platfor
moje bus sutaikyti visi ne
sutinkanti klausimai. 

Prez. Roosevelt apie De
wey išsireiškė tiek kad "jis 
yra vertingas oponentas 
sekančiuose prezidento rin
kimuose". 

Demokratai .betgi, tiki 
Rooseveltas kandidatuos ir 
vėl bus išrinktas Lapkričio 
7 d. 

LENKAI ŠALTI SO
VIETŲ PLANUI 

Londone ' esanti Lenkų 
vyriausybė šaltai žiuri į 
Sovietų paskelbimą sulyg 
kurio Lenkų kareiviai ga
lės kariauti greta raudono
sios armijos, norėdami at
gauti savo pilietybę. 

Lenkų supratimu, tas vi
sai nereiškia jog Sovietai 
sutinka skaityti Lenkiško
mis tas žemes kurias pa 

JAPONAI NETEKO 
12,000 LĖKTUVU 

Amerikos lakūnai sunai
kino virš 12,000 Japoniškų 
lėktuvų nuo karo pradžios, 
daugiau negu po vieną kas 
dvi valandos visu karo bė
giu. 

Amerikos nuostoliai Pa
cifike, pranešimas sako, iki 
šiol buvo 2,726 lėktuvai. 

Italijoje, partizanai no
rėjo užpulti Vokiečių kar
eivių grupę ant kalno prie 
Guardistallo, bet Vokiečia1' 
juos pirmiau užklupo, ir 
suvarę į atvirą lauką, lie
pė išsikasti didelį bendrą 
kapą, ant kurio krašto su
statė sušaudė apie 60 par
tizanu. 

Karalius Prancūzijoje 

lose", į kur Žydai buvę 'su-;f;mg buvusios Lenkijos ri-
gabenami. 

Žydai buvę ten suvežti iš 
Lenkijos, Nederlandų, Bel
gijos, Prancūzijos, Graiki
jos, Vokietijos ir kitur. 

Italijoje įsteigta komisi
ja kuri prižiūrės sugrąži
nimą prarastų nuosavybių 
Žydų ir anti-fašistų, kurių 
turtus fašistu valdžia kon
fiskuodavo. 

ninkas Amerikos Raudono-
su visiškai tikras apie jas".,j0 Kryžiaus, nuo 1938 m. 

MIRĖ. Liepos 2 d. mirė 
Norman H. Davis, 66 m., 
buvęs diplomatas, pirmi 

bose. 
Maskvoje išgalvoja vi

sokiausių niekšysčių pasau
liui ir kaimynams apgaudi
nėti. Pastaru laiku įstei
gtas koks tai komitetas re
liginiams santikiams Rusi
joje tvarkyti. Tais tvarky
tojais be abeio bus enka-
devistai žudeikos. 

Pastatyta 4440 prekinių 
laivų. Nuo 1936 metų šios 
šalies laivų statybos dar
buose buvo pastatydinta 
4440 naujų prekinių laivų, 
skelbia Jūrininkystės ko
misija. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 
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Kasykloj Gaisras Už
darė apie 70 Darbi

ninkų 

Beilaire, O. — Liepos 5, 
Powhatan kasykloje ištiko 
gaisras, kuris užkirto kelią 
išeiti iš kasyklos tarp 40 ir 
70 darbininkų. Bijoma kad 
jie visi bus žuvę, vargu ar 
kuris bus išlikęs- gyvas. -

Darbininkai radosi ke
turios mailės nuo didžiosios 
ineigos, kuomet puolantis 
iš viraus akmuo numušė 
elektros vielą ir nuo to ki
lo ugnis. 

Ši kasykla yra didžiau
sia Ohio minkštos anglies-
kasykla. 

Ir Anglijos Karalius Jurgi? 
(kairėje) nuvyko j Prancūzi
ją pažiūrėti kur Alijantų jie
gos išlipo. J} pasitiko garsus 
Anglu Generolas Montgomery 
ir jiedu vaikšto užimtame pa
kraštyje. 

Sprogimas. Bedford, H. 
H. — Ištikus sprogimui pa
rako dirbtuvėje, dirbtuvė 
tapo suardyta ir nuo spro
gimo sukrėsta plati apie-
linkė per 70 mylių aplin
kui. Vieno dirbtuvės pa
stato vietoje liko tik didė
lė duobė. 

Ar užmušta kiek darbi
ninkų pranešimas nesako. • 

Baigėsi streikas. Conton," 
Ohio. — Čia buvo sustrei
kavę apie 9,000 darbininkų 
Timken Roller Bearing Co. 
keturiose dirbtuvėse. 

Streiką vadovavo CIO, 
sako, protestui del kompa
nijos visiško nesiskaitymo 
su unija. 

Liepos 3 darbininkai vėl 
gryžo dirbti. 

Chicago, 111. — Buvo su
streikavę unijistai tikietų 
pardavėjai busų stotyje, 
norėdami kad jiems butų 
įleista nedėvėti kaklaraiš
čius vasaros karščių metu. 
Jie sugryžo į darbą be kak
laraiščių. 

Shenandoah, Pa. — Lie-
DOS 3, neatėjo į darbus apie 
7,500 angliakasių Reading* 
Coal Co. darbininku. 

GUATEMALOJ, Centra-
linėj Amerikoj, darbininkai 
stengiasi sudaryti visuoti
ną streiką. Prie streiko 
organizavimo prisideda ir 
studentai. Birželio pabai
goje susirėmimuose su ka
riuomene buvo nušauta į 
200 žmonių, keleiviai par-
vykę į Meksiką pasakojo. 

80 ŽUVO. Danų prane
šimais, Aarthus uoste su
sprogo Vokiečių amunici
jos laivas, padarydamas { 
25 milijonus dolarių nuos
tolių. Uždegta keli kiti lai
vai, žuvo apie 80 asmenų 
ir sužeista apie 300 kitų. 

Pirm to buvo pranešta 
kad Danai buvo sustreika
vę prieš Vokiečius reika
laudami lengvesnių sąlygų. 

Prez. Roosevelt pasirašė 
arti 4 bilijonų dolarių bi-
Uų finansavimui teikimo 
Amerikos sąjungininkėms 
kSLTO riaikjmmij, 

\ e r * 
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PITTSBURGH 

&UTO NELAIMIŲ 
MAŽIAU 

Pittsburgfhe šymet nu© metu 
pradžios iki Birželio 26 trafi
ko nelaimėse užmušta 28 as
menys, pernai gi per tą patį 
laikotarpį buvo 45. Tai yra 
apie 40 nuoš. mažiau, kaip pra
neša miesto Saugos Direkto
rius. 

ŠVIESTO BUS DAUGIAU 

šio distrikto Karo Maisto 
administratorius praneša jog 
Pittsburghiečiai turės sviesto 
pakankamai per Liepos ir Rug-
|)jučio mėnesį. 

Direktorius sako, valdžia pa
skyrė kariuomenei ir kitoms 
Šalims aprūpinti sviesto ma
žiau negu Birželio mėnesį. 

v Liepos mėn. pagaminto svie
sto reikės atidėti karo reika
lams 45 nuoš., o Rugpjučio m. 
tik 30 nuoš. Kadangi per ši
tuos du mėnesiu pieno gauna-
ttia daugiausia tai ir sviesto 
perviršis bus didesnis. •, 

Demolcratų Kalbėto]&s 
«,* - t 

1 
* 

A '• 
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Detroit, Mich., Naujienos 
•iiųiįljfff 

LIETUVAITE MOKI- Detroitiečiai Remia 
NA JAPONUS i Adv. Antaną OU 

WORCESTER, Mai». — Tie* Birželio 25 &, LVS 6-to sky-
na vietos Lietuvaitė, Aldona riaus susirinkime ir išvažiavi-

Oklahomos gubernatorius R. 
S. Kerr, kuris tapo išrinktas 
buti vadovaujamu kalbėtoju 
Demokratų partijos konvenci
joje, kuri prasidės Liepos 19 
Chicago j. , __ 

PHILADELPHIA 

MAŽA DARBININKŲ 

Pirmą kartą šio karo fcėgiu 
'del darbininku stokos sumažė
ja Pittsburgho distrikte plieno 
produkcija. Praeitą savaitę, 
paveizdan, plieno pagaminta 
po apie 1400 tonų į dieną ma
žiau negu savaitė pirmiau. 

Nors kaip kur plieno gamy
ba laikinai sustojo del pasitai
symų ir padidinimų tačiau pir
mą kartą apsireiškė stokumas 
del .darbo jiegų trukumo. 

Plieno liejyklos dirbo ir Lie
pos 4 šventėje pagreitinimui 
produkcijos. 

Pereitą savaitę beveik bai
gėsi keli praplitę streikai karo 
reikmenų dirbtuvėse, bet Ho-
Įnestead dirbtuvėje Carnegie-
Blinois Steel Corp. del streiko 
SO kilnotojų (cranemen) turė
jo sustoti dirbę 4000 kitų dar
bininkų. 

KARO BONŲ VAJUS 
Birželio 27 vakare, Lietuvių 

Muzikalėje Salėje, įvyko Ame
rikos Karo Bonų Lietuviškas 
vajus. Ten tarp kitų svečių 
atsirado ir žinomas resortinin-
kas iš Tabor Farm, Mich., Juo-
zaž' Bačiunas. Bonų vajuje, 
p. Bačiunas viršijo visus kitus 
bonų pirkėjus krūvon suėmus, 
jis nupirko bonų už $10,000, 

Bačiunas buvo atvykęs -da
lyvauti SLA seime. 

Jo patriotiška ir nuoširdi 
kalba tame susirinkime, jo ne-
išdidumas patraukė į save vi
sus ten dalyvavusius viengen
čius. Visi išsinešė gerus įspu-
džius apie tą musų gerą tau
tietį. Marė iš Sudavijos. 

TIK DIRBANT LIE-
TUVA KELSIS 

Paėmus visus Amerikos Lie
tuvius ir peržvelgus Lietuviš-

MIRĘ IŠEIVIAI 'AMERIKOS LIETUVIAI ' 
tllnioi apit mtruiiufi Lietuvius šiame skyriuj# talpinamu 

STOčKUB Kastantas, :0l m., 

Lapinskaitė, valdžios tapo pa- me, kuris atsibuvo pp. Petri- ką spaudą per paskutinius ke-
i •' i i J • I I__* T 1/ti įAin onl/oL lirklilrn rnofn rroimi iannrli skirta mokytojauti , Japoniečių kų sode ir rezidencijoje, apkal-

War Relocation Cėhtre, Pos- bėjus kitus reikalus, pakelta 
ton, Arizona., Ten yra apgy- sumanymas paremti Adv. An-
vendmti Japoniečiai iškelti iš tano Olio kandidatūrą į Chica-
Pacifiko pakraščio . karo pra- gos miesto teisėjus. Daugelis 
džioje. Valdžia juos globoja ir prisidėjo su aukomis, ir taip 
teįkia jiems mokslą. P-lė La- iš Detroito jau pasiųsta į Olis 
pinskaitė mokytojauja aukš- For Judge foudą: Cbicagon vi-
tesnėje mokykloje. Ji yra so $130. ^ Ii; 
duktė Andriaus Lapinsko, nuo LVS skyriaus išvažiavimas 
83 Penn avenue. buvo smagus, daly vavo gražus j klausimu. ""Rašoma" vien tiktai 

Ji sako mėgsta keliauti, be ^ kuris narių ir jų šeimų. R. apje vadinamą Didžiąją Lietu-
to įdomaujasi mažumų klausi- • - „ vą, kuri buvo nepriklausoma, 

liolika metų, gauni įspūdį kad 
laikraščių špaltos dainai tik 
mirguliavo ir mirguliuoja vi
sokiomis "marmulkomis", bet 
gerų straipsnių visai maža, ir 
del tokios spaudos tono taip 
temąsto jų skaitytojai. 

Pastarų kelių metų bėgyje 
niekas nerašė, arba jei ir rasi 
tai visai mažai, vienu svarbiu 

mu, taigi jai ten kaip tik pa- KITAS PRISIPAŽINO PRIE 
tinka. ŽUDYSTES 

Viešas Žodis Amerikos 
Redakcijai 

GIEDRIS Martinai 70 metų, 

Laiškas Redakcijai 

Sako, Republikonų 
Kandidatai 'Silpni' 

Pennsylvanijos aukštieji De
mokratai vy.dai paskelbė labai 
pasitenkinę Republikcnų parin
kimu Dewey-Bricker sąrašo į 
prezidentus ir vice preziden
tus. Sako, "kadangi tai yra 

•ilpnas sąrašas, Prezidentas 
Roosevelt šioje valstijoje gaus 
fealsų daugiau dar negu gavo 
1940 metais". 

mm,* 
DAYTON, OHIO : 

y BULIUS SUŽEIDĖ. Liepos 
1 d. lankydamasis savo ukėje 
Kun. Leonas Praspalius, Lietu
vių šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas, tapo labai skaudžiai 

•avo buliaus, kuris jį užpuolė, 
• sužeistas. Nuvežtas g'ydyti į 
St. Elizabeth ligoninę. Linkė
tina klebonui laimingai pa
sveikti. Kun. Praspalius 3*ra 
geras žmogus, Lietuvis, iįr sy
kiu geras dvasios vadas. 

D. Rep. 
DAYTON, OHIO. — Liepos 

1 d. policijon atsilankęs vienas 
vyras pranešė kad jis nušovė 
moterį, ir pasakė kad jos ku
lias randasi prie kelio žolėje. 
Policija nuvykus rado tą 28 
metų amžiaus moterį užmuštą, 
je nujautą. Prie jos rasta Ra
tion knygelė su Chicagos ad
resu ir vare r," ant knygelės — 
Iflarjorie Mari? Eggers. 

Gerbiamoji Dirvos Redakci
ja: Dirvos Gegužės 19 laido
je tilpo iš Philadelphijos pra
nešimas pavadintas "Po Ker
mošiaus". Tas rašinėlis man 
sudaro daug nemalonumo, ka
dangi daugelis užuolankiai pri
kiša man jo autorystę; o tula 
neva tai Lietuvė (sakau: ne
va, nes jos svainis, sulyg pro
fesijos eskulapas, pamėgdžio
damas Kristaus iždininką, ve
dė derybas pardavimui Lietu
vių šiaurės meškos vergijon, 
o ji ne tik kad to nepasmerkė, 
bet net didžiuojasi tokiu žy
giu) Birželio 27 dry so man net 
tiesiog į akis prikišti to straip
snelio parašymą. Todėl pra
šau Redakciją viešai paliudy
ti kad aš, žemiau pasirašęs, su 
to pranešimo rašymu nieko 
bendro neturiu. 

Kazys Vidikauskas, 
Nuo Redakcijos: Suintere

suotųjų žiniai šiuomi pareiš
kiame kad korespondencijos iš 
Philadelphijos, pavadintos "Po 
Kermošiaus", autorium buvo 
kitas asmuo, ne Kazys Vidi-
kauskas. 

Perskaitęs Amerikos laido
je Birželio 30 d. tilpusį sky
riuje "štai ^Kaip" redakcijos 
nusiskundimą kaslink Keleivio 
burnojimų ir pašiepimų tikin
čiųjų ir katalikiškos dvasiški-
jos, labai nustebau, todėl kad 
jųs šiuo savo nusiskundimu 
lyg sakyte sakot: Mes katali
kų vadai bedievius ir aršius 
priešus laisvės Lietuvos (nes 
visi Lietuviški socialistai vi
suomet buvo ir yra vien tik 
internacionalistais), meilingai, 
broliškai bučiuojame ir, tary
tum jųsų ištikimiausi tarnai, 
tupčiojame apie jus, o jųs už 
tai, atsilygindami, į musų 'vei
dus mėšlu drabstote 

Tai kokiems gi galams jums, 
tikintiems į Dievą reikėjo su
eiti į bičiulystę su tokiais stor
žieviais ir dar kvailiau protau
jančiais negu protauja Afri
kos bušmenai? 

Argi jau nėra žmonių pado
resnių. tarp kurių' gal ir tie tf-
si jau yra davatkiniais katali-

Prieš tris savaites rasta nu
žudyta 14 metų mergaitė, ir už 
tai buvo suimtas Richard Vin
cent, 23' m. amžiaus. Dabar 
buvo prasidėjęs jo tardymas. 

Tuo tarpu kitas vyras, Ro
bert M. Turner, 20 m. amž. 
karo darbininkas, prisipažino 
tą mergaitę nužudęs ir tuomi 
išteisino pirmąjį. 

Turner tapo areštuotas po 
to kai jo šeimininkė rado jo 
kambaryje iškarpas iš laikraš
čių apie tą žudystę ir krauju 
sušlakstytus rubus, prie to ra
do tai mergaitei priklausiusią 
rankinę mašnelę. 

gi apie okupuotą Lietuvą (Aš 
meną, Švenčionis, Disną, Ly 
dą, Lazdunus ir kitas vietas)* 
kaip užmiršta. 

Lietuvių spauda visuomet 
sakydamo kad trečdalis Lietu
vos buvo okupuotas, tatgi ko
dėl taip dabar tylima apie tą 
Lietuvos trečdalį, kodėl niekas 
neduoda progos eiliniam Lietu
viui pažinti visos Lietuvos ? 

Vienok džiugu kad per kele
rius metus Amerikos Lietuvių 
laikraščių skaitytojai, kentę is
torinių faktų apie Lietuvą kri
zę, galop susilaukė to ko taip 
labai truko. 

Reikia dėkoti Dirvai kuri 
pastarais laikais pradėjo tal
pinti jauno Lietuvos inteligen-Turner prisipažino buvo su , 1 i to, p. Juliaus Smetonos, pasa-gavęs tą mergaitę, ir kai ji be-T ,„tl, 

go pradėjo daužyti revolverio 
rankena; toliau pasivijęs ją j 
nuošalioje vietoje peiliu su
pjaustė. 

ĮVESTA DARBININ
KU SAMDYMO 
KONTROLIAVI

MAS 

kytas kalbas Amerikos Lietu
vių visuomenei Lietuvos rei-

' kalais ir už kėlimą Lietuvos 
klausimų Lietuviškoje švieso
je. Jis, būdamas žymaus po
litiko ir . Lietuvos prezidento 
sunum, turėjo progos daugiau 
negu kas kitas pažinti ne tik 
vidujinius bet ir išlaukinius 
Lietuvos reikalus. 

Sudemoralizuoti A m e r ikos 
Lietuviai Lietuvos atžvilgiu, 
niekaip negalėjo ir negali su
sigaudyti tikrų faktų apie Lie
tuvos aiškius, klausimus ir rei-WASH1NGTON. — Su Lie-

kais, o gal, rasi, net randasi iį; pQg ^ diena inėjo galion visoje i,ajuo 

koks nuošimtis agnostikų, ta-,šalyje darbininkų samdymo į D*' i0*e ntmuole ir trrašia-
čiau, savu ruožtu, visi jie mo-. kontrolė kuri svarbiausia nu- i^aslo-'e nupuolę ir grasia 
kR natrerbti ir kitu tikybinius! . ' ' . ' . . , . . !" gaudyste serganti Lietuvių po-ku pagerbti ir kitų tiKyo r.ako kad karo dirbtuvių daroi- Iitikieriai Amerikoje, deI„ora-
Įsitikinimus. 

Kodėl negalite trenkti po 
balų atvirus bedievius ir prie
šus Lietuvos laisvės, ir su to
kiais labui Lietuvos susibičiu
liauti ? Ar esat užkerėti ?. ... 

Kun. Nekrikdemas. 

TRAFIKO MIRTYS 
PADAUGĖJO 

karo darbite, kaip kur liečia ir 
moteris 

STREIKAI IR JŲ 
NUOSTOLIAI 

. *1924 METAIS Amerikoje 
žmonės niekais numetė nuo 20 
m 30 nuoš. maisto reikmenų 
wir- daugiau negu dabar sunau
doja Amerikos ginkluotos jie-
gos ir kiek išsiunčiama į kitas 
šalis sulyg lend-lease sutarčių. 

Per Gegužės mėnesį visoje 
šalyje streikais suaikvota 1,-
400,000 darbo dienos, veik tri
gubai tiek negu per Balandžio 
mėnesį, praneša Darbu) Statis
tikos raportas. 

Biuras skelbia jog Gegužės 
mėnesį buvo 610 streikų, ku
rių bėgyje pragaišinta 19' < 
darbo laiko 29^,000 darbinin
kų kurie tuose streikuose buvo 
įvelti. 

Balandžio mėnesf buvo 435 
streikai apimanti 155.000 dar
bininkų, ir sugaišinta 580,000 
valandų darbo. 

mnkai turi laikytis savo dar- ljzav0 eia esančius Lietuvius 

buose, kitaip sutrukdys grei-, slėpdami ar patys nežinodami 
tesnį pergalės, atsiekima jtikru fakt(J apie Liet ir 

U. S. Employment Service tUQ trukdg- Amerikos Lietuvių 
įtaigos visoje šalyje turi no-|vienybę A a. Prezidenta A. 
mimlę teisę į vyrus darbiniu- Smetoną akelb§ fašietu, 
kus kiek liečia jų samdymas į agentu ir tt> 

Dabar gi, p. Julius Smetona, 
kuris pažysta. Lietuvos gyveni-

Sulyg to programo, darbų mą ir reikalus> ir Lietuvos is* 
jieškotojai bus raginami eiti koriją puikiausia žino, savo ra-
i karo reikmenų dirbtuves su- §taig Dirvoje« ir kituose pa. 

CHICAGO. - Saugos Tary- ** darb^ svarbumo; bus sten- rodo mumg Lietttviwns 

ba skelbia kad trafiko m-rčių sulaikyti pasitrauki- ^ ke% 

skaičius visoje šalyje šymet ^ svarbių darbų, nes ne- Mums reikia tik džiaugtis 
Iper pirmą pusmeti buvo n^|kuiiose vietose trukumas jau turįnt savo tarpe tokį asmenj 
didesnis ne.^u 1943 metais —įžymiai apsireiškė. Taipgi bus kajp p Julius Smetona, kuris 
šymet užmušta visu 1,C03 dau-j^^^f pastangos rekrutuoti nuosekiįaį savo raštais veda 

! giau negu pernai per tą pati., darbininkus į tuos darbus kur Lietuviams reikalingą Lietu-
laikotarpį. Į darbininkų stoka: į kasyklas, vjgk^ patriotinę liniją, ir tik 

Nuo Sausio 1 iki Gegužės 31 į^džio darbus, geležies liejyk- trokštame kad jis ir daugiau 
šymet buvp 9400 trafiko mir-į a s  i r  . j rašytų, ir kad jį pasektų kiti, 
čių, pernai gi buvo 8440. ! """ tada Lietuvos klausimas butlj 

i j «JOHN ADAMS, vienas iš pastatytas aiškioje šviesoje. 
| pirmųjų Amerikos prezidentų,' žinoma^ raštai daugiausia 

•AMERIKOS armija dabar- sulaukė seniausio amžiaus: jis priklauso nuo redaktorių ir 
tiniu laiku suvartoja, po porą gyveno iki 90 metų ir pergy- momento reikalavimų. Jeigu 
milįjonų bačkų petrolejaus kas veno eilę kitų prezidentų po musų redaktoriai daugiau su. 

piirė Geg, 15, Springfield, 
111. (Šiaulių ap., Mongrigių 
k.) Amerikoj iSgyveno M 
metus. 

ABROMAITIENĖ Agnieška, 
72 m., mirė Geg. 27, Grand 
Rapids, Mich. * 

WOLBIENE Amerija (Gaga-
laitė), pusamžė, mirė Birž. 
6, Chicagoj. (Kretingos ap., 

. Kartenos p., Kulukienų k.) 
Amėrikoj išgyveno 32 m. 

DAUGIRDA Juozas, 52 metų, 
mirė Geg. 30, Brooklyn, N.Y. 

MEDVESKAITĖ Ona, m i 
Birž. 2, Norwood, Mass. 

NAVASELSKIS Juozas, 69 m. 
mirė Geg. 18, West Hanover, 
Mass. (Daujėnų par.) Ame
rikoj išgyveno 37 m. 

NAVAKAS Juozas, mirė Birž. 
mėn., Mahanoy City, Fk»: 

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

BUBELIS Vaitiekus, mirė Bir
želio m., Shenandoah, Pa. 

KALEINIKAS Vincas, 54 mį, 
mirė Birž. m., Wm. Penu, 
Pa. 

TALAKAS Antanas, mirė Bir
želio m., Brandonville, Pa. 

LUKOŠEVIČIENĖ Elzbieta, 
mirė Birž. m., Shenandoah, 
Pa. 

SAVICKAS Stąsys, mirė Birž. 
m., Frackville, Pa. 

ČESNAUSKAS Kazys,' mirė 
Geg. m., Bayonne, N. J. 

TARAILIENĖ Marė, 38 metų. 
mirė Geg. 27, Philadelphia, 
Pa. 

RIMDEIKIS Bronius, mriė Ge
gužės 31, Philadelphia, Pa. 

ANDRIUKAITIS Pranas, 50 
m., mirė Clevelande Birž. 21. 

VIšIENĖ Jieva, mirė Geg. 81, 
Philadelphia, Pa. 

MURAŠKA Andrius, 52 mettf, 
mirė Geg. 31, Philadelphia, 
Pa. 

ŽUKAUSKAS H., mirė Birže
lio m., Minersville, Pa. 

VISOCKIS Povilas, 67 metų, 
mirė Geg. 19, Buttonwood, 
Pa. (Seinų ap., abilunų k.) 

STANDERSKIENĖ Ona, 7* 
m., mirė Geg. 19, Dickson 
City, Pa. (Seinų ap.) 

JUŠKIENĖ Patrina (Dapkiu-
tė), pusamžė, mirė Birž. 8, 
Chicagoj. (Batakių p., Pi-
seino k.) 

PO V YDAS Jokūbas, pusamžii, 
mirė Birželio 10, Chicagoj. 
(Ukmergės ap., Pabaisko p., 
Bakšėnių k.) Ameriką iš
gyveno 39 metus. ' 

SHIJRKUS Dominikas, pusam
žis, mirė Birž. 11, Chicagoj. 
(Mažeikių ap., Akmenės p., 
Kanteikių k.) Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

GRIKENIS Romusis, pusamžis, 
mirė Birželio 11, Chicagoj. 
(Rokiškio ap., Pandėlio par. 
Sirbiškių k.) Amerikoj iSgy
veno 41 m. 

mirė Birž. 7, Grand Rapids, 
Mich. 

ŠNEKUTIS Rokas, pusamžis, 
mirė Birželio 15, Chicagoj. 
(Vilkav. aps., Keturvalakių 
p., Būdviečių k.) Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

MILIAUSKAS Pranas, 48 m., 
mirė Birž. 5, Wilkes-Barre, 
Pa. 

BAITBUNAS Antanas, mirė 8 
Birželio, Wilkes-Barre, Pa. 

STANKEVIČIUS Juozas, mirė 
Birž. 4, Wilkes-Barre, Pa. 

mirė REMEIKA Vincas, 78 m., mi
rė Birž. 15, S. Boston, Mass. 

BURNIUNAS Mečislovas, 52 
m., mirė Birž. 15, So. Bos
ton, Mass. (Dusetų p.) Ame
rikoj išgyveno 31 metus. 

AIROŠIENĖ Marė (Žilinskai
tė), 49 m., mirė Birž. 18, 
Roslindale, Mass.. (Triškių 
p.) Amerikoj išgyveno 30 m. 

ŽAČIUNAS Juozas, 81 m., mi
rė Birželio 10, Woodhaven, 

:N. Y. 

VALDŽIOS SKOLOS 
PAŠOKO 

dieną kariavimo reikalams. jo. 

Fotvitiio Vaizdas Qklahoma Valstijoje 

Užsirašykit Anuerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
t tveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresasi 

r Wuviu Naujienos 
332 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

Vaizdas ant vieškelio tarp Fremont ir Hooper, Nebraska, 
kur po smarkaus lietaus užtvino keliai ir sunaikinta daug 
nuosavybes bei galvijų Nebraską i|v'Missouri valstijQse. 

sidomėtu tautos vienybės rei
kalu, jie tokios rūšies raštų 
ir gautų ir talpintų. Bet jau 
gal but taip ir pasiliks kad 
musų redaktoriai vietoje šiuo 
metu kalbėti apie vienybę ir 
tautos padėties gelt Jj imą, ir 
toliau skirs puslapius krikšty-

1 rioms, vedyboms ir tt., o Li?-
! tuvos reikalais raštus gries į 
gurbą. 

Mums reikia daugiau ir dau
giau tokių raštų apie Lietuvą 
kaip parašo p. Julius Smetoną, 

I nes tik tokie raštai gelbė3 iš
eiviams Lietuviams suprasti 
jų senosios tėvynės Lietuvo§ 
reikalus ir dirbs jai atsidavų* 
siai. Tik tokių raštų sužadii> 
ti Lietuviai dirbs prikelti Lie
tuvą ir padės jai atgauti pra
rasta laisvę. 

Karys J* V. Valickas. 

Federalės valdžios skolos 
perviršijo 200 bilijonų sumą — 
ęale pereito fiskalio meto Bir
želio 30 skolos pasiekė §200,-
230,958,526. 

Karo bonų vajai automatiš
kai padidina skolas. ' > 5 . 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy- : 
dami Administracijos pri-

' siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa-

!: iųsta tas tikras numeris 
kurio negavot. . . 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohle 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
180 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

Patogus Skausmo 
JJuosuotojas nuo 
. Mažų Gėlimų Dykai 

REUMATIZMO 
Jei kenčiate kur.o skausmus; Jei sąnartftĮ 

•austus; jei užeina skausmai oro permaino-
it, atariam jums bandyti ROSSC Tabs b« 
riokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per viri dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmu Reumatizmo, 
\rthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojam* 
Jeigu niekad nenaudojote ROSSL Tabs, 

OMŠom jus BANDYT juos—išbandykit mu-
*g kaštais. Pasiųsime jums pilno dydiu, 
pakeli—sunaudokit 24 tabletes DYKAI. 
neduos greito paliuosavimo nuo skausmo 
'us'busit nepatenkinti pasekmėmis ir to p«4«-, 
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotjg ^ 
dali, >r jums nieko nekaštuos. Nesiųskit 
ūgii. til;' save. vardą ir adresą i: 

ROSSE Products Co., Dept. X-S 
2703 W. Farwcll Av. Chicago 45,1H. 

JUJI; 17 
TH:.c::a. imz dav 

A 7 /''//XL 

5 Bysūtięk sadęflt -lopo ou:;j3 5 ncc 
A VACATION hzzc meana increeled abilįiy io rrr 
Viclciy. f.clan oc. Iho -.vcild'3 -fĮr.e:t r,-Jiuy *:zz&ę 
S'.vim in iho hhitt v;«te?s oi Loke Eiic. iill , ,.ą 

tennis, geli, b a a t ir. g, fishing, eta illl 
Excoll?rii n;;ras. Dūrxlng n^jliily. hzziuz cr.dl 
v/ock-cncl in Grand Ballrccm, inclucung cucli 3. 
bands asTcm^y Tucker, Will 
Ada Leonard, Scan Konlon and c-lhtrei, ' f<' 
Eecily reached by rail or bus ate! hourly stea:i::r 
8. S. Thętd-sra KoscsvaJt daily 9 a. m. froaa 
Steamers also from Detroit and TqIcsIo. On U. S. Rcute C a-u ZUa % 
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Prisimink Lietuvą Nelaimėje! B I ftiv A 
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Tegul meile Lietuv< 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  

T 

X m •#'-•' 
Laisvę pažinę 

Jungo nevilksim! 

os Padangėje 
GINKLUOTA LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGA' RUOŠIASI KOVAI 

UŽ LIETUVOS LAISVĘ. LIETUVOS ŽMONES TIKI IR 
LAUKIA IŠSILAISVINIMO VALANDOS 

Slaptos (underground) Lie
tuvos balsas, Lietuvos Laisvės 
Trimitas, leidžiamas Lietuvos 
Šaulių Sąjungos, nr. 2, 1943, 
Spalių m., rašo; 

Daugelis laisvę mylinčių tau
tų, neišskirant nei Prancūzų, 
nuo Narviko iki Juodosios Ju
ros, žiaurios okupacijos prie
vartaujamos kenčia po Vokiš
ku nazišku batu. Jie godžiai 
geria tautų kraują ir ašaras. 
Laisves troškimas ir ja tikėji
mas suteikia jiegų pakelti sun
kią ir nelygią kovą. Dienomis 
ir valandomis tos išsilaisvini
mo viltys didėja, nes rudasis 
tironas pradėjo kelią atgal, 
pats nebetikėdamas laimėji
mu. žemėje, ore ir vandenyje 
gauna vis naujus smugius kad 
vos bepajiegia gintis. Nuteka 
vis daugiau kraujo, mažėja jie-
gos ir ištekliai, kartu smunka 
ir moralė. Prispaustos tautos 
jau pradeda keltis, nea artėja 
išsilaisvinimo valanda. ' 

Kovoje už visų išsilaisvini
mą Lietuva yra lygus kultū
ringų Europos tautų partne
ris. Lietuva žiuri su pasige
rėjimu į kitas kovojančias tau
tas ir pati eina nemažiau drą
siai savo pasirinktu keliu į 
laisvę ir nepriklausomybę. Mū
sų tautos kančios ir kovos nei 
kiek nemažesnės, gal dar di
desnės, nes pergyvenam antrą 
okupaciją. 

Daugelis spėliojimų šiame 
neregėtai kruviname ir supai
niotame kare neišsipildė. Kas 
vakar buvo draugai, šiądien 
aršiausi priešai, ir atvirkščiai. 
Šio karo pradžioje raudonasis 
ir rudasis tironai, kaip geri 
draugai, dalinosi svetimas že
mes, kol susipjovė. Panašiai 
atsitiko ir su Vokiečių-Italų 
brolyste. 1 Nenatūralių drau
gysčių ir dabar abiejose ka
riaujančiose pusėse dar yra. 
Viena tikrai aišku: šis karas, 
kokie ten jiegų santikiai be vy
rautų, visvien jau eina į galą, 
vis žiaurėdamas. Iš to išva
da: budėjimas savo žemėje ir 
pasiruošimas turi buti sustip
rintas. Tarptautinė įvykių plė
totė vystosi mums palankia 
prasme. Bet tas dar nereiškia 
kad neturime buti aktyvus ir 
kaž ko iš kaž kur laukti. Ne
priklausomybės atgavimas dau-

"giausia priklausys nuo musų 
pačių, visiems priimant, tai 
kaip šventą pareigą. 

Atsikurianti nauja Lietuvos 
šaulių Sąjunga stoja kaip tik 
dabar pačiu laiku į Lietuvos 
Išlaisvinimo kovą: jos tikslas 
Stiprinti tautinį atsparumą ir 
tautos išlaisvinimo bei laisvės 
apsaugojimo pajiegas. Atspa
rumas per abi okupacijas mu
lų tautoje buvo iki pasididžia
vimo didelis. Nei bolševikų 
teroras, nei Vokiečių užmačios 
Lietuvių tautos nepalaužė. At
sparumas tada yra pilnas kai 
pavieniai tautos nariai siekia 
vieno tikslo, t. y., kai atsparu
mas yra organizuotas. Toks 
jts pasirodė labiausia per viso-
Jtius išvežimus, mobilizacijas, 
registracijas ir kt. Tautinis 
atsparumas turi buti rišamas 
su nuolatiniu visokiariopu tau
tos pa jiegų stiprinimu užsibrė
žtai kovai laimėti. 

Naujoji šaulių Sąjunga, per-
siėmus kovos tradicijomis, iš
laikė ir išlaikys kovingą tauti
nę dvasią, nei vienai akimir
kai nesusvyruos visos tautos 
pasirinktame kovos už išlaisvi
nimą kelyje. Naujoji šaulių 
Sąjunga pasiėmė uždavinį jun

gti visas Lietuvių tautos pa-
jiegas kovai už nepriklausomy
bę. Sąjungą šiuo metu papil
do vis nauji ir nauji kovotojai. 

Likusių ištikimų savo idėjai 
ir naujųjų šaulių dvasia lieka 
nepalaužiama, o tik dar labiau 
sustiprėjus, ir kiekvienu mo
mentu kada pašauks laisvės 
trimitas, pasiryžus stoti kovon 
už Lietuvą su ginklu rankoje. 

Šaulių Sąjunga, organizuoda
ma tautos pajiegas, jas ruoš
dama ir stiprindama, gerai su
pranta kad jokis Lietuvis ne-
bepanorės buti pastaumdėliu 
savo žemėje, niekad neišsiža
dės idealų už kuriuos dauge
lis praliejo kraują kaip tėvy
nės gynėjai, daugelis mirė ka
lėjimuose kankinių mirtimi, 
daugelį ištiko baisus ištrėmi
mo likimas. 

Iš Sąjungos pagrindiniu už
davinių išeinant ir pavienio 
šaulio pareigos tenka plačiau 
suprasti, negu šiaip pavienio 
tautiečio, atsparaus ir susipra-
tusio, nes nenorime čia užmir
šti kad šaulių Sąjunga yra gin
kluota, kariškais pagrindais 
tvarkoma organizacija. Kiek
vienas pavienis šaulys veikia 
drausmingai, sekdamas vado
vybės nurodymus. Net šiuo 
metu del žinomų priežasčių 
esant sunkioms organizacijos 
sąlygoms, kiekvienas pavienis 
narys, turėdamas prieš akis 
bendrus tikslus, veikia ir sa
vo paties iniciatyva bei atsa 
komybe; kitus draudžia nuo to 
kas pakenktų geram Lietuvio 
vardui ir laisvės kovai. 

šaulių Sąjunga, išvien veik 
dama su kitomis laisvės sie
kiančiomis organizacijomis, se
ka ypatingai atsidėjus karo ei 
gą bei plėtotę ir nei akimirkai 
neišleidžia iš akių. Lietuvių 
tautos reikalų, šios dienos šū 
kis — "Bukime verti savo že
mės ir savo tautos vardo, ruoš
kimės, stiprėkime dvasiškai ir 
fiziškai, budėkime tėvynės Lie
tuvos sargyboje, kad išmušus 
valandai galėtume • stoti įkūny
ti visų Lietuviu idealą — Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Mes kovojame ir kovosi
me del teisėtų, mums natūra
liai priklausančių Lietuvių tau
tos teisių gyventi savo žemėje, 
nevartodami nei smurto nei di
versijos, pasirinkdami tuo bil
du kad ir kietą bet garbingą 
kovos kelią". 

Budėkime, Šauliai ir šaulės. 

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi. 

ROMOS LIETUVIAI 
SVEIKINA AME

RIKIEČIUS 
Birželio 18, Mackay radio 

pranešė iš Vatikano kad Ro
moje gyvenanti Lietuviai, tarp 
jų Vyskupas Bučys, per karo 
veiksmus nenukentėjo. Romos 
Lietuviai, tikėdami kad Romos 
išlaisvinimas per Alijantus sa
vu ruožtu reiškia Lietuvos iš
vadavimą iš svetimo jungo, 
siunčia Amerikos broliams ir 
seserims savo geriausius lin
kėjimus. 

Lietuvos Ministras Vatikane 
St. Girdvainis pilnas džiaugs
mo kad izoliacija pasibaigė. 

Ponas S. Lozoraitis, buvęs 
Lietuvos Užsienio Reikalų Mi
nistras, laimingai pergyvenęs 
Romos apsupimo laikus, dėkin
gas Alijantams už išlaisvini
mą, vėl stoja į aktyvią talką 
Lietuvos Nepriklausomybei ap
ginti. 

NUŠAUTAS ŽYMUS 
LIETUVIS LAKŪ

NAS 

Iš Londono pasiekė liūdna 
naujiena: Aviacijos Majoras 
Marcinkus, savo laiku pasižy
mėjęs drąsa ir sumanumu Lie
tuvos karys, Lietuvos okupa
cijos metu įstojo į Britų karo 
aviacijos ta.rnybą (RFA), da
lyvavęs prieš Ašies jiegas kai
po Britų lakūnas ir del to pa
tekęs Vokiečiam į nelaisvę, da
bar esąs žuvęs nuo Gestapinin
ko šūvio neva už bandymą pa
bėgti iš koncentracijos stovyk
los Vokietijoje. Didvyrį lakū
ną telydi garbė į amžiną atilsį. 

SLAPTO LAIKRAŠ
ČIO METINĖ SU

KAKTIS 
Slaptas Lietuvos laikraštis, 

Nepriklausoma Lietuva, apra
šo savo metų ėjimo sukaktį ir 
pažymi kokiu rizikingumu ir 
pavojum tas darbas varomas, 
neskaitant jau paties sunkaus 
darbo kokio reikalinga laikraš
čiui slaptose sąlygose leisti. 

Antrus metus pradėdami, — 
sako, — stovim prieš naujus 
didelius ir svarbius įvykius ir 
sunkumus, kurie gali pareika
laut tiek iš musų, tiek iš vi
sos musų visuomenės kai ku
r i ų  a p s i s p r e n d i m ų .  B ū d a m i  
realus ir teisingi, busim pakan
kamai stiprus numesti okupa
cijos jungą, išplėšti iš okupan
to ginklą ir kardu-ugnim įsi-
jungt į laimėtojų, į laisvų ne
priklausomų valstybių tarpą. 

Mes rikiuojamės į visų pa
vergtų Europos tautų laisvės 
kovas, nes jų siekimai visiškai 
atitinka musų siekimams. 

Vokietija karą jau pralai
mėjo. Dabar kariaujama tik 
del kapituliacijos sąlygų. 

Musų visuomenės dvasios 
pakilimas, pogrindžių Lietuvos 
nuolat puoselėjimas, sutaupys 
ir išsaugos krašte galimai dau
giau gyvų žmonių ir kitų iš
teklių, ką mums teks mesti į 
susidariusį jiegų santikį musų 
rajone Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti. Tam mes sa
vo nei jiegų nei darbo niekad 
nesigailėsim, nes norim laisvai 
ir nepriklausomai gyventi. 

Lietuvos laisvė jau brėkšta. 

Apžiūri New Yorką 
J • 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS PAREIŠKIMAS 
AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENEI 

Pagal nutarimus priimtus Lietuvai Va- Ateityje mes vėl spausdinsime porą la-
duoti Sąjungos seime, laikytame Chicagoje, bai didelės svarbos knygų, kurios taip pat, 
Morrison Viešbutyje, Birželio 10 d., 1944 m., . bus Angliškoje kalboje, su žemėlapiais, pieši

niais, iliustracijomis. 

Kubos Prezidentas 

Italai karo nelaisviai vedžio
jami po New Yorką, aprody
mui įdomybių, padarymui jų 
gyvenimo ne taip nuobodžiu. 
Jie prilaikomi Camp Shanks. 

Vokiečiai ir Italai nebuvo 
tokie geri Amerikos kariams: 
suimtus belaisvius Romoje ve
džiojo žmonių išjuokimui ir 
paniekai. 

LIETUVIAI nepasitenkinda
mi Vokiečių betvarke Lietuvo
je, įteikė memorandumą nazių 
militariškai valdžiai Lietuvoje. 
Tarp kitko pareiškiama faktas 
kad Vokiečiai valdo Lietuvą 
lyg ji butų Vokietijos provin
cija ir kad jie nekreipia dėme
sio į pačių Lietuvių tradicijas. 

..—ROKIŠKIO apskrityje bol
ševikų agentai sudegino apie 
16 dvarų klojimų su visu me
tų derlium. Gyventojai pata
riami saugoti turtą nuo bolše
vikų slaptų agentų padegimų. 

—KRETINGOS stotin atvy
ko traukinys su aukštų nazių 
šeimomis. Traukinys buvo la
bai prabangiai įrengtas. Auk
štųjų nazių pareigūnų žmonos 
apgyvendintos Palangoje. 

—ŽIEŽMARIUOSE, Rugsėjo 
8 1943) Vokiečiai apsupę mie
stą, įsibriovė į bažnyčią, kur 
tuo metu vyko iškilmingos pa 
maldos, suėmė ir išsigabeno 
bažnyčioje besimeldusius žmo 
nes. Po atmintinų Kražių sker
dynių, pirmas toks įvykis Lie
tuvoje. Nazių siautėjimas per
žengė visas ribas. 

—ŽASLIEČIAI! Saugokitės 
parsidavėlių policininkų šnei-
derio, Špokausko ir Malašaus-
ko. 

žąsliuose dirbantis Veleckas 
griežtai įspėjamas už politinį 
santikiavimą su' vietos gaiva
lais Lenkais. 

Obelių gyventojai taip pat 
perspėjami saugotis parsidavė-
liškos policijos. Ji siautėja ir 
gaudo Lietuvius. Budėkite ir 
nepamirškite policijos darbe
lių. 

čia pranešame visuomenei LVS tikslus ir sie
kius ir tolimesnę darbuotę. \ 

LVS visada rėme ir rems laisvą, nepri
klausomą Lietuvą ir jos pilną išlaisvinimą pa
gal pareiškimus taip iškilmingai paskelbtus 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų Rusijos, At
lanto čarteryje. 

Mes veiksime išvien su visais geros va
lios, sąžiningai nusiteikusiais Lietuviais ir 
Amerikonais kuriems apeina žmonijos laisvė, 
ir ypatingai Lietuvos. Musų įsitikinimai bu
vo ir yra kad kovojant už teisybę ir laisvę 
nereikia jokių "ramsčių" kuriuos mums siū
lo ar tai suklaidinti ar tai blogos valios asme
nys pavidale įvairių konfederacijų, mt unijų 
su Lenkais ar tai kitų "malonių". * 

Kaip praeityje, mes veiksim viešai, eisim 
tiesiu keliu nenaudodami užkulisinius skun
dus ar tai landžiojimą po "departmentus". 
Pageidaujame kad taip darytų ir musų prie
šai, kurie tiek daug kalba apie vienybę, bet 
jos nepraktikuoja. Mums rupi išlaisvinimas 
ir gerovė Lietuvių. Kaip Lietuviai valdysis, 
ką jie rinks savo valdžion, kokias partijas 
rems mums tas nerupi, nes kaipo Amerikos 
piliečiai mes tikime kad Lietuviai yra kompe-
tentiški savo valdžią išsirinkti be musų pa-, 
tarimų. Mums tik rupi kad jie tai galėtų at
likti laisvai, be jokių svetimų priespaudų ir 
įtakų. 

Gerus darbus Lietuvai visų tų kurie dir
ba paralelį darbą girsime ir remsime, o tų 
kurie apsimetę buk dirba gerą ir tą idėją pa-

Mes rengsim eilę paskaitų Universitetuo
se tarp Amerikonų apie Lietuvą, ir prakalbas 
Lietuvių kolonijose, ir vesim kovą per Ame
rikonišką spaudą kad atrėmus musų priešų 
neteisingus pasikėsinimus prieš Lietuvos lai
svę. 

Tiems kurie rėmėte LVS darbus ir pas
tangas, yra garbė už tai. Mes tik pildėmę 
jusų pageidavimus. Mes ir toliau prašom jtt-
sų paramos, prijautimo ir pasišventimo šialB 
prakilniam darbui. Iš musų pusės, kiek pa*\, 
jiegos ir musų išnašumas pakels, mes v*sim 
šią darbuotę tolyn. 

Kaip minėjome, mes veiksim išvien su 
visais gerai nusiteikusiais Lietuviais ir Ame
rikonais1, bet ne su tais kurie kalba apie "vie
nybę", o tuo pat laiku dirba prieš ją ir prieš 
Lietuvos gerovę užkulisiniai. 

Prie pabaigos dar tariam perspėjimo žo
di. Netikėkit musų kenkėjų melams ir tiks
lingai gaminamoms paskaloms. Viena dabar 
yra skleidžiama buk LVS veikia *elegaliai ir 
buk esanti "ant black list Washingtone". Tai 
blogos valios "apaštalų" evangelija, už kuri% 
artimoje ateityje jiems teks atsiskaityti. 

Broliai ir sesės, mes kviečiam jus į tal
ką prie darbo. Dabar yra laikas, ne rytoj, 
kada jau gali buti pervėlu. Lietuva alpsta 
po grobikų letena, bet ateis jai išliuosavirao 
laikas. Mes turime buti prisirengę pateikti 
jai pagalbos ranką. 

Dabar yra laikas steigti LSV skyrius, 
naudoja pridengimui savo nuožmių ir kenks- rinkti parašus, pinigus ir dirbti gynimui Lie-

ALIJANTU LAIVY
NAS GALĖS INEITI 
i BALTIJOS JURA 

—KLAIPĖDON a t g a benta 
nemažas skaičius evakuofeų • gy
ventojų iš Perlyno. 

Dr. Grau San Martin, nese
nai išrinktas Kubos preziden
tas, parodoma sako kalbą per 
radio į salos gyventojus tuoj 
po laimėjimo rinkimų. 

Rusų armijai stumiantis gi
lyn į Suomiją, paliuosuota iš 
Suomių kontrolės svarbus ka
nalas jungiantis Leningradą su 
Balta ja jura šiaurėje. 

Tuo kanalu, sakoma, netru-
kur iš šiaurės vandenyno galės 
įplaukti Amerikos ir Britani
jos lengvesnieji karo laivai į 
Baltijos jurą. 

Dabar Vokiečiai naudojasi 
Baltijos jura gabenimui sau iš 
Švedijos geležies rudį ir kitas 
reikmenis. Alijantų karo lai
vams inėjus į įBaltiją tas bu
tų sutramdyta. 

Prie to, žinovai sako, Ali
jantų karo laivai galėtų ata
kuoti militarines Vokiečių sri
tis Latvijoje ir Estijoje, kaip 
buvo padaryta Italijos pakraš
čiais. 

Jeigu Suomija išsitrauktų iš 
karo tas dar labiau palengvin
tų Amerikos ir Britų karo lai
vams operuoti prieš Vokiečius. 

Klausimas tik ar Rusai leis 
kad ir savo alijantų laivams 
įplaukti į Baltijos jurą. 

mingų darbų ar tai partijai ar tai kokiai iš
davikiškai ideologijai mes demaskuosime, pul
sime ir neigsime, apsaugojimui Lietuvos lais
vės. 

Praeityje per spaudą, knygas, prakalbas 
tarp Lietuvių ir Amerikonų kovojom prieš 
grobikus ir daug paveikėme^ Išleidome 'Ti
meless Lithuania", kurią išsiuntinėjom vi
siems kongresmanams, senatoriams, diplo
matams, mokslo įstaigoms ir knygynams, su
pažindinimui jų su Lietuva, jos istorija, lais
vės laikotarpiu ir su dideliais darbais nuveik
tas per 22 metu laisvės. Ši knyga įgijo Lie
tuvai daug draugų ir užtarėjų. 

tuvos teisių savo lokaliniuose Amerikos laik
raščiuose. Tai yra pareiga kiekvieno gero, 
padoraus Lietuvos sūnaus ir dukros. 

L. V. S. Centro Valdyba: 
P. J. žiuris, Pirmininkas, 
Dr. J. J. Sims, Vice Pirmininkas 
Adv. N. Rastenis, V. Pirmininkas 

, K., S. Karpius, Sekretorius,: 

J. Kripas, Finansų Sekretorius, 
J. Smailis, Iždininkas, 
Dr. B. K. Vencius, Iždo Globėjas 
Adv. A. C. Stokna, Iždo Globėjas. 

PLATINKIT "TIME-
LESS LITHUANIA", 

Pasiuskit Ją Savo Vai
kams Kariuomenėje 

Vienas patriotas Lietuvis 
Lietuvis rašo LVS Centrui: 

"Man rodos Timeless Lithu
ania' šiądien yra stipriausias 
ir tiesioginiausias argumentas 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Todėl butų labai svarbu kad 
knyga butų padovanota žy
miems Amerikos veikėjams 
savo miestuose per Lietuvius 
profesionalus kurie yra, taip 
sakant, apaštalai Lietuvos kul-
turos, istorijos, nepriklausomy
bės — žodžiu, propagandos. 

"žinoma, tokias išlaidas L. 
V. S. Centras negalėtų paneš
ti, bet mano pasiūlymas yra 
šitokis: lai Lietuviai užsirašiu
sieji knygą dovanoja savo eg
zempliorių tam tikslui vieti
niams profesionalams, kurie 
apsiims pasiųsti ar įteikti jas 
tokiems žymiems Ameriko
nams." 

šis sumanymas yra geras, 
tik gal mažai kas iš knygą už
siprenumeravusių Lietuvių no
rės su savo knyga skirtis. Bet 
dabartiniu laiku lengva gauti 
tokių kurie nupirks po antrą 
knygą ir padovanos Amerikie
čiui, tik reikia jam patarti. 

Tokių eilę jau pirmiau mi
nėjome, dabar gi galim pami
nėti gautą laišką iš J. Belaza-
ro, East Windsor Hiil., Conn., 
kuris užsisakė "Timeless -Lith
uania" už $15 ir jas dalina sa
vo numatytiems žymiems Ame
rikonams ir įstaigoms. 

Knygos reikšmė yra didelė 
ir ji dabar turi buti platinama 
kuolalbiausia, jeigu norim pa
sitarnauti Lietuvai. 

Tušti yra žodžiaį tų kurie 

bėdavoja kad Lietuva gali ati
tekti bolševikams. Vietoje to 
jie turėtų tuoj nupirkti knygą 
ar kelias knygas ir dovanoti 
jas savo apielinkės Ameriko
niškoms įstaigoms, miesto kny
gynams, kolegijoms, kareivių 
stovyklų skaitykloms, ir tt. 

SIŲSKIT SAVO VAIKAMS 
KARIUOMENĖJE 

Nekurie tėvai paskubino nu
pirkti "Timeless Lithuania" ir 
pasiuntė savo vaikams kariuo
menėje. Kiti vaikai gal ir la
bai norėtų ką nors apie Lietu
vą paskaityti ir žinoti, jie iš 
nieko negauna jokios knyge
lės. Kiekvienas tėvas ar mo-

<<Kad Lietuva vėl Butu Laisva ir NeDriklausoma!" 

Auka 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 

Šiuo kuponu galit siųsti visokias savo aukas Lietuvos Lais
vinimo ir Vadavimo reikalams. Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
ir Lietuvių Tautinis šelpimo Fondas yra inkorporuotos ir 
yra inkorporuota ir valdžioje registruota organizacija. 

S Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohio 

Siunčiu auką $.. 

$ . .  

Vito $... 

Lietuvos Vadavimo darbams 
Knygai "Timeless Lithuania" 
Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai' 
L. V. S. nario mokėsi^ 

Vardas ir Psvardė. 

Adresas. 

Miestas Valst— 

{ 'tW SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohfe 

tina privalėtų paskubėti nupir
kti 'Timeless Lithuania" iki jų 
dar turima, ir pasiųsti kariuo
menėn. Tuomi atliksit didelį 
darbą Lietuvai, nes jusų sunus 
ar duktė patyrę apie Lietuvą 
plačiau, bus jos gynėjais, mo
kės kaip jos reikalą perstatyti , 
savo draugams, ir duos knygą 
paskaityti kitiems, ir tuomi 
padarysim Lietuvai keliariopą , 
naudą. 

Knygos gaunamos po $3.00. 
Užsakymus siųskit tuojau, ad-
resuokit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue | 

Cleveland 3, Ohio ; 
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Naujieji Teutonai ir Naujasis 
Bzengischanas 

Moderniškasis Marijos Mergeles Ordinas ir Lietuvos 
Kolonizacija. Pokarinės Vokietijos Klausimas Tu
ri buti Sprendžiamas Drauge su Pokarines Rusijos 
Klausimu. Maskvos Pavergtų Valstybių Išlaisvini-
ninias — Būtina Ateities Pasaulio Geroves Sąlyga. 

Kaip senovėje Teutonų Ma
rijos Mergelės ordinas, dangs-
tydamasis kilniais obalsiais, 
darė labai nekilnius darbus, 
tuo parodydamas kad kilnus 
obalsiai, pagrysti blogais dar
bais, tesudaro labai žemos rū
šies hypokryzę, taip šiądien 
moderniškasis Teutonų ordinas 
— Hitlerio Vokietija — pasi
skelbus aukščiausia valstybe 
pasaulyje, tebetęsia savo niek
šingus darbus. Kiek naziai 
yra pridarę nusikaltimų įvai
riose kitose užimtose šalyse, 
tų šalių tėvynainiai — Lenkai, 
Prancūzai, Belgai, Olandai, če
kai ir kiti — surado budų iš
garsinti ir pasauliui parodyti 
patirtą skriaudą bei nuoskau
das. Tačiau Lietuviai del tų 
ar kitų priežasčių šioje srity
je dar labai mažai tenuveikė, 
ir ne tik svetimiems bet ir sa
viems pilnesnio ir dokumenta-
lio Lietuvos vargų nušvietimo 
dar nepateikė. Laimei, pasku
tiniu metu mus iš Lietuvos pr.-
siekią slapti spausdiniai, išti
sai ar dalinai perspausdinami 
vietos Lietuviškų laikraščių, 
ryškiomis spalvomis mums pa
rodo tikrąjį Lietuvos gyveni
mo vaizdą. 

Kai Latvijos Pasiuntinybė 

pereitų metų pabaigoje išlei
do trumpą, bet dokumentais 
pagrystą, knygelę apie bolše
vikų ir nazių žiaurumus Lat
vijoje, o šių metų pavasarį 
Lietuviškoje spaudoje pasirodė 
perspausdinama Pulk. Petrui-
čio knyga "Kaip Jie Mus Su
šaudė", apie bolševikų inten
cijas krauju, ugnimi ir išveži
mais išnaikinti Pabaltijo tau
tas nebegalėjo buti abejonės. 
Iš dabartinių Lietuviškos slap
tos spaudos aprašymų, kuriuos 
mes čia, Amerikoje, nors ir 
pavėluotai, bet r e g u 1 i a riai 
(bent kol kas) gauname, aiškų 
aiškiausia pasitvirtina kad ly
giai tokių pat intencijų Balti-

| jos Valstybių, pirmoje eilėje 
Lietuvos, atžvilgiu turi ir mo
derniškasis Teutonų ordinas. 

Prieš keletą dienų Amerikos 
Lietuvių periodinėje spaudoje 
pasirodė gana detalus aprašy
mai kaip Vokiečiai kolonizuo
ja Lietuvą. Tiesa, tie aprašy
mai yra jau gana pasenę — 
paimti iš 'Nepriklausomos Lie
tuvos' pereitų metų Birželio 
mėnesio numerio, — bet vis 
dėlto jie yra aiškus šių dienų 
Teutonų tendencijų ir metodų 
įrodymai. Pasak tų aprašy
mų, jau 1942 m. imta smar

kiai kolonizuoti Vilkaviškio, 
Marijampolės, šakių ir Kėdai
nių apskritys, o 1943 m. tas 
pats jau daroma Kauno ir Tau
ragės apskrityse. 

Pačiame Reiche varoma pla
čiausia kolonizacijos akcija, o 
Lietuvoje veikia specialios ko
lonizacijos įstaigos. Koloniza
cija vykdoma įprastai žiauriu 
kryžiuotišku budu: Lietuvis 
jiega išmetamas iš savo įmo
nės ar ūkio, o jo vieton paso
dinamas Vokietis. Tas Vokie
tis gauna ne tilt- įvairiausių 
ekonominių lengvatų bei pri
vilegijų, kaip, sakysim, atlei
dimas nuo mokesčių, aprūpini
mas reikalingomis mašinomis, 
ir tt., bet ir padaromas tary
tum kokiu aplinkinių gyvento
jų politiniu prižiūrėtoju ir sa-
vivaldybos • viršiningu. Tam 
tikslui jam net yra duodami 
ginklai, kurių Lietuviams, grą-
sinant didžiausiomis bausmė
mis, nevalia laikyti. Vokietis 
turi prižiūrėti ar jo kaimynai 
Lietuviai "gerai atlieka savo 
pareigas ir ar išviso jie gerai 
elgiasi". 

Nesunku įsivaizduoti kas at
sitinka jei toks atgabentas 
"aukščiausios Vokiečių rasės" 
atstovas atranda kad kuris jo 
kaimynų Lietuvių "negerai el
giasi". Be abejo, jis vienu ar 
kitu budu bus netrukus likvi
duotas. 

Taigi Vokiečių nusistatymas 
ir pažiūra ir šiądien yra lygiai 
ta pati kaip buvo prieš 700 
metų, kai jie atsikraustė į 
Prusus: vienus vietinių gvven-

I KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA Už 
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(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 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3,. Ohio 

tojų išmušti, kitus išvaryti iš 
sodybų ir padaryti vergais. 
Kai kurie švelnios širdies žmo
nės mėgina ginti Vokiečius, 
nurodydami kad tokio nusista
tymo tesą naziai. Betgi fak
tas kad tokius pat kolonizaci
nius planus Vokiečiai jau tu
rėjo 1914-1918 metais, įrodo 
kad ne tik naziai bet išviso 
Vokiečiai, kuriuo vardu juos 
bevadintum, yra to paties nu
sistatymo. 

Taigi iš fetį $inių kurių ffies 
ikšiol gavome apie Vokiečius 
ir Rusus, dar kartą patiriame 
kad tiek vieni, tiek kiti siekia 
visiško Lietuvos išnaikinimo. 
Tačiau del žinomų priežasčių, 
tuo tarpu kai nei vienas musų 
nebijo aiškiai pasisakyti apie 
Vokiečius ir ryškioje spalvoje 
parodyti jų niekšystes, dažnai 
yra santūresnis bolševikų at
žvilgiu. O šiądien kaip tik 
butų labai svarbu pilnoje švie
soje nurodyti bolševikų pavo
jų. Mat, besiekiant visiško 
Vokietijos nugalėjimo, kuris, 
aiškus dalykas, yra pirmoji ir 
svambiausi laisvės ir teisėtu
mo atstatymo sąlyga, neretai 
tyčia ir netyčia užmirštama 
Sovietų Rusija, kurios egzis
tencija savo ruožtu sudaro pa
vojaus teisės ir laisvės gyva
vimui pasaulyje, o Lietuvai 
nuolat grąsina fizine ir mora
line mirtimi. Bergždžias pasi
rodytų buvęs dabartinis karas 
jei vieninteliu jo rezultatu bu
tų nazizmo pakeitimas komu
nizmu. 

Yra teisinga nurodyti kad 
dabar pirmos svarbos klausi
mas yra "victory", ir į šį tik
slą turi buti nukreiptos visų 
musų pajiegos. Bet lygia gre
ta negalima išleisti iš akių 
fakto kad, sutriuškinus mili-
tarinę Vokiečių mašiną, liks 
nesutriuškinta didelė ir gerai 
sąjungininkų ginklais ginkluo
ta Sovietų Rusijos armija, ir 
butų daugiau negu naivu gal
voti kad Kremliaus valdovai 
darytųsi kokių skrupulų del 
sutarčių ar pasižadėjimų, o 
pirmai progai pasitaikius nepa
naudotų savo armijos mažoms 
ir vidutinėms kaimyninėms 
tautoms užkariauti. Taigi koks 
šviesus bebūtų "victory" vaiz
das, ant jo šešėlį meta militari-
nio Sovietų Rusijos pajiegumo 

j augimas. Ir šitai dabartiniu 
'metu yra pati svarbioji pro-
Įblema. Kad Vokiečiai bus su-
! mušti šiądien jau niekas ne-
i abejoja, bet kaip bus išspręs-
itas komunistinės Rusijos klau-
I simas beveik niekas tuo nesi
rūpina ir apie tai nepagalvoja; 
0 kas pagalvoja, tik baisių vai
zdų virtinę sau nusipiešia, bet 
kaip tų baisių vaizdų išvengti, 
kelio nesuranda. 

I Ne vienas yra šiądien giliai 
j susirupinęs ką daryti po karo 
Į su Vokietija kai ji bus nugalė-
jta. Ir vertas susirūpinimo yra 

1 šis klausimas, ne tik dėlto kad 
i nuo tinkamo jo išsprendimo 
j priklausys milijonai gyvybių 
ir ateities pasaulio gerovė, bet 
ir dėlto kad Versalio sprendi
mas pasirodė netinkamas ir 
naujų kelių j ieškojimas bei 
kruopštaus studijavimo reika
las pasidarė tuo svarbesnis. 

Tačiau lygaus svarbumo yra 
ir klausimas ką daryti. Vokie
čius sumušus, su komunistine 
Rusija. Kaip Vokietija, pra
dedant Bismarcku ir baigiant 
Hitleriu, stengiasi įgyvendinti 
pan-germanizmo idėją, visas 
fcitas tautas padarant Vokiečių 
Vergais, taip Rusijai nuo Jono 
JJaisiojo laikų iki Stalino nėra 
fvetima pan-slavizmo svajonė, 
subordinuojant pasaulį Rusiš
kam dvigalviui ereliui (tegu 
liądien jis ir yra pridengtas 
Icuju'ir pjautuvu). Ir jei kas 
fiėra nepataisomas svajotojas 
tam yra aišku kad apsaugoti 
kad dvigalvis erelis neplasno-
tų į Baltijos pajūrio smėlį,, į 
Atlanto vandenyną, Vidurže
mio jurą ir šiltus Indijos van
denis, tėra viena* priemonė: 
kumštis. Dėkui Dievui, ta 
priemonė šiądien yra idealiųjų 
jiegų, visų pirma Amerikos, 
dispozicijq|«. . Ir musų visų 

Globojo Amerikiečius, dabar Priglaudė Nazius 

Kuomet Vokiečiai užvaldė Italiją, Romoje, Vatikane, ga
vo prieglaudą ten buvę Amerikiečiai diplomatai. Vaizde pa
rodoma poni Tittman, Amerikos charge d'affairs žmona, ku
ri prie Vatikano vartų pasitinka Amerikiečių armiją užiman
čią Romą. Amerikiečiai išlaisvinti, bet tame pačiame Vati
kane dabar priglausti Vokiečiai diplomatai nespėję ištrukti 
iš Romos. 

yra šventas įsitikinimas kad, 
nežiūrint kartais iškylančių 
priešingų reiškinių, tas kumš
tis, laiku atėjus, bus panaudo
tas prieš visus smurto ir jie-
gos gerbėjus. 

Rusija nuo senų laikų vis 
plėtėsi į šalis, užgrobdama ir 
naikindama kaimynines tau
tas ir, užuot susitvarkius vi
duje ir išsivysčius savo milži
niškus išteklius, ji nuolat sa
vo atsilikimu slopino užgrob
tas tautas. Taip į Rusiškosios 
Prusijos-Maskvos nasrus lai
kui bėgant pakliuvo ne tik kai
myninės Rusiškos kunigaikš
tijos bei Ukraina, bet ir eilė 
visai svetimų valstybių kaip 
Baltijos tautos ir Suomija, 
Gruzija,' Armėnija, Krymas 
bei daugybė Azijos tautelių. 
Rusija tebuvo bendras vardas, 
bet tikrovėje ji apėmė gimi
ningus ir visai negiminingus 
Maskvos pavergtų tautų plo
tus. Tos pavergtos sritys tiek 
carų, tiek paties absoliutiško 
caro-Stalino, šiądien laikomos 
neginčyjama Rusijos dalimi; 
bet kai kurios jų, kaip saky
sim Gruzija ir Armėnija (ką 
bekalbėti apie Pabaltijį) nei 
kiek nedaugiau yra Rusiškos 
kiek Bulgarija ar Graikija se
nojoje Ottomanų (Turkų) im
perijoje buvo Turkiškos. Ir 
kaip Ottomanų imperijos-subi
rę j imas atnešė laisvę įvairoms 
pavergtoms Balkanų valsty
bėms, ir galų gale išėjo į nau
dą net patiems Turkams, taip 
ir Rusijos jungo suskaldymas, 
susietas su visų Maskvos už
grobtų valstybių išlaisvinimu, 
visam pasauliui ir netgi pačiai 
Maskvinei Rusijai pasirodytų 
besąs naudingas. 

Iš tos trumpos apžvalgėlės 
matyti kuria kryptimi turi ei
ti Rusijos klausimo išsprendi
mas. Ne džingishaniškos val
stybės didinimas, o džingis-
haniško jungo sutrupinimas ir 
Azijatiškai kamuojamų valsty
bių išlaisvinimas turi buti at
eities pasaulio santvarkos kū
rimo vedamoji mintis. Jei ši
to nebus padaryta, kilnus obal-
siai pavirs lygiai tokia pat hy
pokryzę kaip senojo Marijos 
Mergelės ordino riterių dangs
tymas^* religine misija. 

Kazys Rimvydis. 

MIRĘ ŽYMUS 
LIETUVIAI 

LIETUVOS žmoni* ir bis-
vės kovotojai vengia turėti 
reikalų su Sovietų parašiutis-
tais kurie nusileidžia Lietuvo
je. Jų visai nepageidauja del 
to kad jie atstovauja visai ki
tokį "išlaisvinimą" negu Lie
tuvos žmonės nori, ir Lietuviai 
žino bolševikus iš trumpos pra
eities. Tie parašiutistai dau
giausia yra Rusai, nes Lietuvių 
bolševikai iš Sovietų neišlei
džia. Lietuvių akyse tie bol
ševikai yra Rusų imperialisti
nių siekinių atstovai. 

Pastaru laiku Lietuvoje yra 
mirę eilė Lietuvių tautos kul
tūriniame gyvenime pasižymė
jusių Lietuvių. Per neutralius 
kraštus atėjusios patikimos 
žinios praneša apie mirti iių 
Lietuvių: 

žinomas teisininkas Vladas 
Stašinskas, gimęs Spalių 10, 
1874 m., Damelių k., Šiaulių 
ap., Žagarės vai. Mirė ir palai
dotas Kėdainiuose šį pavasarį. 
Jo sunus, Vytautas Stašinskas, 
taip pat teisininkas, yra Lietu
vos Generaliniame Konsulate 
New Yorke vice konsulu. 

Vladas Stašinskas buvo iš
rinktas atstovu į Rusijos An
trąją Dumą, kur gynė Lietu
vių reikalus,. 

Albinas Rimka, ' Amerikie
čiams Lietuviams gerai žino
mas, kuris nepriklausomoje 
Lietuvoje, Vytauto Universi
tete profesoriavo ir kartu dir
bo Lietuvos Banke. 

Teisininkas Liudas Ciplijau
skas, prieš I Pasaulinį Karą 
aktyviai dalyvavęs (Lietuvių 
tautiniame judėjime ir prieš-
carinėje veikloje, ypatingai ak
tyviai veikdamas šviesos dr-
joje, už ką 1908 m. kartu su 
kitais buvo uždarytas pusei 
metų Suvalkų kalėjime. Besi
kuriančioj Lietuvoj buvo Ma
rijampolės Apygardos Teismo 
Pirmininku, o nuo 1934 metų 
Yyriausio Lietuvos Tribunolo 
Pirmininkui 

Medic inds daktaras Juozas 
Ciplijauskas, Liudo brolis, ir
gi aktyviai dalyvavęs veikloje 
prieš caro valdžią, o nepriklau
somos Lietuvos laikais nuo 
1923 metų ištisą dešimtį metų 
buvęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Moterų Klinikos asis
tentu; nuo 1933 metų Klaipė; 
dos Raudonojo Kryžiaus Ligo
ninės direktorium ir moterų 
skyriaus vedėju. 

Andrius Randomonis (Ron-
domanskis), per kelis metus 
iš Kauno radio stoties drąsiai 
daręs pranešimus Lenkiškai į 
Vilniaus krašto gyventojus. 

Jurgis Kalvaitis, buvęs Val
stybės .Vyriausis Prokuroras. 

Taip pat yra mirusių visa 
eilė žymių Lietuvos moterų, 
kurių tarpe: 

Bronislava BiržiškienS, Prof. 
Mykolo Biržiškos žmona, prieš 
aną karą aktyviai veikus Lie
tuvos Socialdemokratų parti
joje, o nepriklausomos Lietu
vos laikais aktyviai dalyvavus 
Lietuvos moterų organizacijo
se, ypatingai savo energiją 
kreipdama į Vilniaus krašto 
Lietuvių vaikų ir badaujančių 
bei tremtinių šelpimą. 
. .Antanina Prielgauskienė 

Mokslininkė Antanina Priel
gauskienė, 1939 m. gavus bio
logijos daktaro laipanį Vyt**-

Iš LVS Metimo 
1 Seimo 

(Tę&iyfe is pereito nr.) 
Antra sesija prasidėjo 2:30 

v. po pietų. Pirmininkas Dr. 
S. T. Tamošaitis pažymėjo L. 
V. Sąjungoje dirbančias veik
lias moteris įvairiose koloni
jose, ir perstatė p. Julių Sme
toną, kuris pasakė reikšmingą 
kalbą, primindamas jog šis lai
kotarpis yra istoriniai svar
bus, nes jau prasidėjo Euro
pos invazija. Paminėjo apie 
Lietuvoje įsisteigusį Vyriausi 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitt* 
tą, kas viskas uždeda munU 
didesnes pareigas ir viltį Lie
tuvą išvaduoti. Tuo budu vi
sų Lietuvių, ypač tų kurie sit* 
sispietę apie Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą, pareiga turi buti tą 
Komitetą, remti ir jam padėti. 
(Juliaus Smetonos kalba tilpo 
ištisai Dirvoje Birželio 16.) 

Sekretorius Karpius perskalv 
tė pereito suvažiavimo, įvyktt* 
sio Clevelande Liepos 4, 1943, 
protokolą. Po to sekė rapor* 
tai: Pirmininko, vice pirmi* 
ninko Dr. J. Jonikaičio, tele
gramas nuo antro vice pirmi
ninko Adv. N. Rastenio, sek
retoriaus Kąrpiaus apie kny
gą "Timeless Lithuania" ir vi
są LVS reikalų eigą. 

Finansų sekretorius J. Kri-
pas savo raporte parodė kad 
LVS ižde yra apie $8,000 
$7,997.00. Prie to iš sekreto
riaus Karpiaus paaiškėjo kad 
prie šios sumos dar yra su* 
plaukusių daugiau pinigų i* 
aukų, po to kai finansų sekre
torius paruošęs seimui rapo|v 
tą iki Gegužės 31 d., ir kad 
grynais pinigais su pinigais 
už parduotas knygas iždas iki 
seimo dienai siekia apie $10,-
000 ir už apie $4,000 knygo
mis. 
, Po to sekė raportas iždiniu-
'ko J. Smailio, Spaudos; Komufy-;. 
jos pirmininko P. J. žiurio, ir : 
pakviesta kalbėti Ona Biežie-
nė, Chicagos Kareivių Motinų 
organizacijos vadovė, ir Juo? 
zas Olšauskas, iŠ Amsterdam^ 
N, Y. 

Toliau sekė apkalbę j imas 
platinimo 'Timeless Lithuania', 
patiekiant visokius pasiulymus 
ir sumanymus, kad tik knyga 
greičiau išeitų i pasaulį ir tuo-
mi atneštų Lietuvai didžiau
sios naudos. 

Galutinas to darbo atlikimas 
palikta LVS Centro Valdytai. 

Sąryšyje su New Yorko sei* 
me nutartomis peticijomis ir 
parašų rinkimu, įnešta ir nil-
tarta pavesti Peticijų Prerf-
dentui Rooseveltui nuvežimą 
Lietuvėms Kareivių Motinoms, 

Rinkta komisija iš Kareivių 
Mčtinų. Ona Biežienė, Chica-
gietė, išrinkta Komisijos pir
mininke Lietuves Kareivių Mo* 
tinas vadovauti. Komisijos nft-
rės išrinktos: Hy pati ja Yčieni-
Žiurienė, iš Clevelando, ir St©-
fania Čiurlionytė - Douvan —* 
visos trys pačios turinčios gMĮ 
sunų Amerikos militarinėje 
tarnyboje. 

Kilus klausimui apie filiam* 
savimą šios kelionės, Dr. J. Jfe* 
nikaitis iš Detroito paskyt^ 
$200 auką į kelionės fondą. 

Apie Centro Valdybą jau 
buvo pranešta ir paskelbta ki
ti svarbesni tarimai pirmes-
niuose Dirvos numeriuose. 

Naują valdybą išrinkus ir 
užtvirtinus, Dr. Tamošaitis 
perstatė naująjį LVS pirminin
ką P. J. žiuri, kuris pasaka į 
delegatus kalbą, ir tuomi su
važiavimas baigėsi. 

i A 

to Did. Universitete ir tapus 
pirmutine moteris gavus tos 
rūšies laipsnį V. D, Universi
tete. 

Taipgi patirta kad yra mi
rusios Juodakienė, veikiausia 
Prof. Juodakio našlė, ir senutė 
Leoniene, matomai teisiiiuiko 
Prof. Leono našlė. 

datų Bepatirta. 
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f IETUVOS padėtis yra daug blogesnė negu, sakysim, 
Belgijos, Olandijos, Danijos ar Norvegijos ne tik 

dėlto kad šios valstybes turi aiškius sąjungininkų paža
dus del jų atkūrimo, tuo tarpu kai Lietuva jų neturi, 
bet ypatingai dėlto kad minėtų valstybių gyventojai ga
li buti tikri kad, sumušus Vokiečius, į jų vietą ateis są
jungininkai, kurie, aiškus dalykas, visokiariopai jiems 
padės gryžti į normalų gyvenimą. Tuo tarpu Lietuviai, 
kiek vėliausia karo evoliucija rodo, Vokiečių išmušimo 
pasekmėje tegali sulaukti bolševikų gryžimo. Nežiū
rint i tai, jie anaiptol nepasiduoda Vokiečių politikos 
įtakai: nesutinka organizuoti Lietuviškų kariuomenės 
lalinių, nuolat protestuoja prieš Vokišką smurto politi-
lą yra vieningi Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko-
friteto vadovybėje. Šitai liudija apie didelį jų patriotiš
kumą ir gilų valstybinį subrendimą. Mat, faktas lieka 

-faktu kad kaip baisus bebūtų bolševikų gryžimas į Lie
tuvą, bendradarbiavimas su Vokiečiais ar pasidavimas 
Jų politinei įtakai tereikštų bergždžią Lietuvos gyvybi-
Įių jiegų aikvojimą. Lietuvos jaunuomenę, jei ji sutik
iu stoti J Vokiečių formuojamus kariuomenės dalinius 
irba laisvu noru vyktų į Vokietiją karo darbams, naziai 
fisvien be jokios naudos Lietuvai paverstų "patrankų 
ar lėktuvų bombų mėsa". Rytų fronte pavergtųjų tau
tų dalinius Vokiečiai naudoja jų besitraukiančios kariuo
menės priedangai, o tai reiškia kad 99CA tų dalinių yra 
pasmerkti žuti kovos lauke arba patekti į bolševikų ne
laisvę (kitaip sakant, mirti vienu ar kitu budu); tuos gi 
jaunuolius kurie imami darbams Vokiečių pramonėje, 
Vokiečiai siunčia į nuolat sąjungininkų bombarduoja
mas pietų-vakarų Vokietijos dirbtuves, ir tai savu ruož
tu reiškia greitą mirtį nuo sąjungininkų lėktuvų bom
bų ar kiek lėtesnę mirtį nuo nepakenčiamų gyvenimo są-
lygu-

Greta viso šito, pačioje Lietuvoje Lietuviai ir toliau 
visaip žeminami ir niekinami, o įsibrio vėliai Vokiečiai 
visaip privilegijuojami. >Juk yra žinoma kad Kaune ir 
kituose miestuose yra tiek restoranų, tiek krautuvių ku
riose dar gana daug ko -galima gauti, bet ant kurių iš
kabų didelėmis raidėmis yra pažymėta: "Nur fur die 
Peutschen" — "Tik Vokiečiams". Kaip traktuojami 
Lietuviai kaime, kaip jie žiauriai baudžiami už mažiau
si nusižengimą okupacinėms taisyklėms ir kaip, iš ki
tos pusės, privilegijuojami iš Lietuvių atimtuose ukiuo-
se pasodinti Vokiečių kolonistai, mes gerai žinome tiek 
iš slaptos Lietuvių spaudos, tiek iš neutralių pranešimų. 

% Viso šito akivaizdoje, mes, gyvenantieji šioje lais
vės šalyje, tegalime didžiuotis kad, nežiūrint pragariš
kų sąlygų, Lietuvoje išlikę musų broliai tebėra stiprus, 
pasiryžę, organizuoti, kad jie, drąsiai žiūrėdami mirčiai 
į akis ir šalto proto vedami, eina keliu kurs vienintelis, 
Dieviškai Apvaizdai padedant, gali atvesti juos į laisvę. 

Tuo tarpu rytų frontas dideliu tempu artinasi prie 
Lietuvos sienų. Bolševikai jau inėjo į Dysnos ir Vilei
kos sritis, kurios savu ruožtu yra tikrosios Lietuvos že
mės, nors likimo valia joms ir nėra buvę lemta gryžti į 
1918-1940 metų nepriklausomą Lietuvą. Vokiečių ka
riuomenė skubiai traukiasi Vokietijos linkui, ir kur bus 
jos galutinio pasipriešinimo linija šiądien dar sunku pa
la ky t, Šiaip ar taip, bolševikų gryžimas į Lietuvą yra 
labai galimas dalykas ir šiądien jau yra virtęs labai ne
tolimos ateities klausimu. 

• # * * 

Žvilgterėję J bendrą karo padėtį mes betgi lengvai 
pastebime faktų-faktelių kurie anaiptol nėra normalus 
ir logiški ir kurių nenormalumas neišvengiamai atidaro 
duris tam tikriems spėliojimams bei tam tikroms išva
doms. 

Kas pažysta Vokietiją, tam aišku kaip diena kad 
Vokiečių tauta, turėdama prieš akis neišvengiamą pra
laimėjimą, be didelės baimės sutiktų matyti Amerikie
čius, Anglus, Kanadiečius žygiuojančius Berlyno gatvė
mis, bet butų apimta nepaprasto pasibaisėjimo jeigu jai 
tektų tame pačiame Berlyne išvysti nugalėtojus-bolše-

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

Visuomenei Ačiū 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 

išleido gražią knygelę, 'Time
less Lithuania — Prenumera
tos ir Aukos", kur pridėta ir 
1943 metų Sąjungos finansinė 
apyskaita. 

Pasirodo, visuomenė, nežiū
rint musų partinės spaudos ig
noravimo ir šalto tylėjimo, su
dėjo, iki Gruodžio 31 d. 1943, 
$4,796 aukų "Timeless Lithu
ania" išleisti ir Amerikos vi
suomenėje bei įstaigose išpla
tinti. Kai kurie musų redak
torių (Grigaitis) knygos leidi
mui kenkė. 

ši knyga musų visuomenės 
ir LVS išleista prieš musų tū
los spaudos daugumos norą. 
Bet — keturkojo balsas dan
gun nenuėjo. Liaudies balsas 
— Dievo balsas. Visuomenė 
pajuto kad Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga pasiėmfc tikro, rimto 
darbo. 

Girdėti, New Yorko Taryba 
vėl pradėjo ketinti leisti Ang
liška kalba knygą, kurią pake
tino tuo pačiu metu kaip pra
dėta rūpintis "Timeless Lithu

ania" leidimu, bet vėliau ran
kąs nuleidf, 

#i # 
Lietuvos Piliečiai 

Lietuvos Piliečių Sąjunga, 
narių balsavimu, nutarė tą pa
čią valdybą (pirm. Pulk. K. 
Grinius) palikti dar dviem me
tam. ši Sąjunga leidžia Ang
liška kalba Lithuanian Bulle
tin ir priedus-knygeles. 

Gaila kad ji neorganizuoja 
¥isų Lietuvos piliečių Ameri
koje. Nepiliečius 1940 metais 
čia registruojant, Lietuvos pi
liečių tada rasta 86,892 Dau
gelis jų nuo to laiko jau tapo 
Amerikos piliečiais, bet Lietu
vos Piliečių Sąjungai dirva 
dar plati. Turėdama 10,000 
narių (vieton 20) Sąjunga ga
lėtų daug naudingo darbo pa
daryti. 

t t t 

Pikta Neteisybė 
Laikas nuo laiko paaiški 

tos piktos ir kruvinos neteisy
bės ką Rusų okupacijos me
tu buvo padaryta ne buržu
jams, ar turtingiems, bet pa
prastiems Lietuvos žmone-
liams. Draugas praneša bu
vusio Chicagos Lietuvio, Pet
ro Gritėno, likimą. Sako, Gri-
tėnas nuvyko Lietuvon pirm 
karo ir Amerikoje sutaupytais 
centais nusipirko senatvei ukį. 
Bolševikai tą ukį atėję atėmė, 
atidavė saviems, o Petrą iš
trėmė Irkutskan, Sibire. 

Santvarka kuri leidžia to
kiems dalykams dėtis, negali 
buti teisinga, ar žmonijai pri
imtinai 

kos kalba jau baigta. Galimas dalykas kad ji jau baig
ta ir šiądein, tik mes pie tai dar nieko oficialiai nežino
me. Kodėl mes nežinome, jei taip ištikrųjų yra, atsaky
ti nesunku: jei bolševikai viešai praneštų apie taiką su 
Vokiečiais, Amerikos lėktuvai, tankai, patrankos, mais
tas momentaliai nustotų plaukę Rusijos linkui. Tat ko
dėl neatsargiu žodžiu nustoti tiekos gerybių, kodėl dar 
nepašaudyti kurį laiką iš didžiųjų patrankų ir nepaliep-
snoti neapykanta prieš Vokiečius, jei tai ne tik nieko 
nekaštuoųa, bet dargi ir dykai teikia tai kas šiądien net 
už milijonus nevisuomet gali buti nuperkama: moderniš
ką karo medžiagą ir maistą? 

Šio karo pradžioje bolševikai buvo Vokieifftj sąjun 
gininkai. Jie tikėjosi kad Vokietija ir Vakarų demo
kratijos žūtbūtinėje kovoje galutinai išvargs, o jie, bū
dami taikoje tiek su vienais, tiek su kitais dar geriau ap
siginkluos ir laikui atėjus, padiktuos pasauliui taiką ir 
privers jiems pripažinti tai ką jie jiega but užgrobę. 
Tuo kartu apsiriko: nežiūrint jų tuolaikinio šunuodegia-
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^ ' Jie Mus Sušaudė 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

BADAS VARO MUS \ KOLHOZUS 
Pulkininkas Juozas, berželių šakų prisilau-

žęs, pasiklojo sau labai gerą guolį prieš saulę. 
Aš atsiguliau ant drėgnos žemės pauksnyje, pa
lei griovį, nes jaučiau turįs karščio. Norėjosi 
vėsiau atsigulti. Musų Lenkas ir čia atėjęs 
tuojau iškasė šuliniuką, kad turėtume tyro van
dens atsigerti, nes dabar tik vanduo buvo ftiu-
sų maistas. 

Musų Lenkas budėjo ir meldėsi, o mes su 
Juozu miegojome iki sutemų. Naktį miegoti 
nebuvo galima, nes ištisos armijos uodų smar
kiai pradėjo mus atakuoti. Ir drebulys labai 
krėtė. Ypatingos čia vietos: dienos metu la
bai karšta, naktį — negalima pakęsti šalčio. 

Per visą naktį, uodus traiškydami, atidžiai 
klausėmės bombardavimo, kuris iš vakarų ir 
šiaurės pusės tai prisiartindavo arčiau prie Čer
venės, tai vėl nutoldavo. 

Birželio 28 dieną, išaušus, vU pradėjo sau
lė kepinti. Juozas išnaujo labai susirupino kad 
mes nesulaukdami Vokiečiu kariuomenės, badu t ' 
numirsime. 

— Juk visos Musų pastangos išsigelbėti 
nueis niekais, — prikaišioja man Juozas. — Jei 
enkadevistai nesušaudė tai dabar bus dar blo
giau : badu pastipsim ir tose balose supusim. 
Mano manymu, apsimeskime pabėgėliais iš Min
sko ir eikime į kolhozus maisto jieškoti. 

— Ne, Juozeli, geriau aš badu numirsiu 
šiose balose, bet enkadevisto nebenoriu matyti. 
Aš nieko nebijau — nei mirties, nei paties pra
garo. Tik vienas enkadevistas man baisus. 
Pamatęs enkadevistą aš turbut tuoj nustočiau 
sąmonės. Valgyti aš visiškai nenoriu: man ir 
vandens užtenka. Man atrodo kad aš kokias 
dvi savaites galėčiau čia nevalgęs gyventi ir 
laukti kol Vokiečiai ateis į Červenę. Tave, Juo
zeli. aš labai gerai suprantu, nes tu esi sveikas 
ir nori valgyti. Pakramtyk truputį kokios nors 
žolės kuri saldesnė, dobiliukų žiedų, tik konva
lijų nevalgyk, jos turi daug ciano vandenilio, 
gali nusinuodyti. Pagaliau gali ir varlių prisi
gaudęs nusilupti ir pavalgyti. 

šiaip-taip įtikinau Juozą kad žmonėms ro
dytis negalima, nes jie galėtų mus išduoti, juk 
nežinia su kuo galime susitikti. Tarp nuolati
nio artilerijos ir sprogstančių bombų dundėji
mo vakaruose kiekvieną stambesnį trinktelėji
mą išgirdus, mums atrodė kad jau ir pačioje 
Červenėje prasideda kautynes, kurių mes taip 
neapsakomai laukiame. 

Vakarop nurimo šautuvų šūviai .miške ir 
saulė netaip kepino. Nutarėme eiti pažvalgyti, 
gal pamiškėje, Červenės pusėje, ir pirmuosius 
Vokiečių dalinius pamatysime. Atklampoję į 
mišką, pasukope išilgai miško iškirsta, tik krū
mais užžėlusia, siaura linija į vakarus. Ėjome 

vimo Vokiečiams ir juokimosi iš demokratijų, Hitleris 
visvien jiems kirto Į kailį ir nedaug betruko kad juos 
visai perblokštų. Jų karinė mašina buvo beveik sunai- gerokai atokiai vienas paskui kitą, kad visi iš 
kinta. Šiądien Amerika ir Anglija tą jų mašiną baigia j karto neatsidurtume pavojuje. Aš ėjau pasku-
sutaisyti: bolševiku kariuomenė šiądien yra moderniš-1 tinis> nes> turėdamas karščio, su pašėlusiai ge-
kiau ginkluota negu" ji buvo 1941" metais. Tat kodėl j Kančia ir svaigstančia galva ir per kelius links-
jiems vėl neišsijungti iš karo, numetant visą jo svorį; tančiom kojom nuolat turėjau ilsėtis, kad galė-
ant "kapitalistų", ypač jei jie iš Vokietijos jau dabar jčiau toliau eiti. Apie trejetą kilometrų pražy
dai* gal su kai kuriais priedais gaus tai ką turėjo 1940 giavę miško linija, radome statmenai kertanti 
metais, kai jie su Vokiečiais dar tebebuvo draugai? 

Anglija jan senai paskelbė Suomijai karą, Amerika 
su Suomija nutraukė diplomatinius santikius, bet bolše
vikai Japonijai, kuri Amerikai yra daug pavojingesnė 
negu Suomija Rusijai, nei karo nepaskelbė, nei diplo
matinių santikių su ja nenutraukė. Priešingai, Japonų 
banditams kapoj ant narsiems Amerikos kariams galvas! vistų palapinių, kurių priešakyje stovėjo vienas 
bei juos Azijatiškai kankinant, "herojiškieji" musų są- sargybinis, čia pat prie jo gulėjo keli šunes. 
iungininkai-bolševikai, draugiškai sau šnekučiuojasi su 
Japonais apie kaž kokius neva žvejybai labai pelningus 

musų liniją kelią iš kolhozo Zapalčiki mišku į 
Červenę. Tuo keliu ir pasukome Červenės kryp
timi. Gal po pusvalandžio pastebėjome švin
tantį miško pakraštį. Musų senis Lenkas, už
sižiopsojęs, gal tik per penkiasdešimts žingsnių 
prisiartino prie pamiškėje pastatytų enkade-

vikus. Iš to išplaukia kad Vokietija turėtų žut-but prie-j šiltus Sachalino vandenis. Taigi būdami taikoje su. Ja 
Sintis bolševikams ir pirmoje eilėje saugoti savo rytų į ponįja? kuri prieš porą dienų kaip tik pradėio lemiamą 
sienas ir tik antroje eilėje gintis nuo sąjungininkų. Ti- 0fensyvą Kinijoie (kuri, jei pasisektų, Japonijos užpuo-
krovėje betgi matome kaip tik priešingą vaizdą: ne tikhįmą jį§ Kinijos padarytų nebegalimą, ir Amerika turėtų 
Vokiečių pasipriešinimas Afrikoje, o vėliau ir Italijoje i tenkintis puldama Japonija vien iš juros pusės), ir ey-
buyo daug stipresnis negu rytų fronte, bet net ir dabar vendami gražiuoju su Vokietija, bolševikai kaip tik pa
kai bolševikai yra jau visai netoli Vokietijos sienų, 
Prancūzijoje Vokiečiai spiriasi nepalyginamai stipriau 
negu rytuose. Per paskutines kelias savaites bolševikai 
iš Vokiečių atsiėmė bent apie 30,000 kvadratinių mylių 
plotą, tuo tarpu kai sąjungininkai su milžiniška aviaci
ja, laivynu, tankais, galima sakyti, su geriausiomis ir 
stipriausiomis savo jiejfomis, per tą patį laiką po kruvi
niausių kautynių teužėmė vos apie 1,200 kvadratinių 
myliu* ruoželį Prancūzijos šiaurėje. . 

Negana to; iš oficialių iv pusiau <jfįrialių. praneši
mu periodiškai sužinome kad Vokiečiai sistematingai sa
vo kariuomenę iš rytų traukia į vakarus. Keisčiausias 
reiškinys. Bolševikai jau beldžiasi į Vokietijos duris, 
o Vokiečiai, užuot suskatę gintis, savo jiegų tame silp
name ruože ne tik nestiprina, bet dar jas silpnina. Ro
dos, jie sakyte sako: "Na, broliai bolševikai, eikite artyn 
pas mus, ulimkite Vokietiją, mes jūsų tik ir laukiame." 

* * * 

Viso šito akivaizdoje, nežiūrint šūvių iš didžiųjų 
Maskvos patrankų, skelbiančių nenugalimos raudonosios 
armijos laimėjimus rytų fronte ir pranašaujančių rudo
sios Hitlerio Vokietijos subirėjimą, nėra fantastinga 
galvoti kad greta šitos patrankų kalbos tarp Maskvos 
ir Berlyno jau senai eina ir kitos rūšies kalba: kalba 
apie taiką. Ir tenebunie niekam žaibas iš giedro dan
gaus jei kurią dieną patirsime kad Maskvos-Berlyno tai-

siektų to apie ką jie svajojo tuo metu kai buvo Hitlerio 
sąjungininkais: tvarkytis ir ginkluotis tuo metu kai vi
sas pasaulis liepsnoja kare, Tuo budu, momentui at
ėjus, jie tikisi galėsią padiktuoti pasauliui savo taiką. 

PASKUTINIS SPINDULYS 
(Putinas) 

Paskutinis spindulys 
Kai sudie man pasakys — 
Iv dienelė ši paskęs 
I juodas nakties gelmes, 
Kiek drąsių, karštų troškiu 
Plauks į jurą atminimų! 

Ryt, žinau, išauš diena; 
Kils svajonė neviena. 
Paskutinis spindulys 
Vėl gelmėn jas paskandys 
Ir jų kapą veltui kasiu: 
Tai kas žuvo nesurasiu. 

Pamatę enkadevistų uniformą, tiesiog ap-
mirėme vietoje. Nieko nelaukdami, slapstyda
miesi tarp medžių ir krūmų, kiek tik musų 
kvapas leidžia, bėgome gilyn į mišką. Enkade
vistų šunes pajutę pradėjo loti. Mes dar la
biau išsigandome. Pagaliau išbėgome į tą pa
tį kelią kuris eina iš Červenės į Zapalčikus, prie 
tos pačios miško linijos kuria atėjome. 

Norėjome keliu eiti toliau, bet staiga, visiš
kai netikėtai, susitikome iš Červenės į Zapalči
kus einančius penkis kolhozo komandirius su 
raudonomis skepetaitėmis ant kaklų. Jie mums 
taip pat pavojingi, nes gali pranešti enkadevis-
tams kuria kryptimi mes nuėjome. Enkadevis
tai su šunimis netruks musų. surasti. Kolhozo 
komandirai iš musų išvaizdos labai gerai su
pranta kas mes esame ir iš kur atsiradome. 

Apsisukę vėl dumėme giliau į mišką — į 
Vakarus. Norėjome labai toli mišku pasitrauk-
fi nuo tos prakeiktos vietos, bet pabėgę apie 
puskilometrį, įklimpome į tokias vandens pil-

miško balas kad nei pirmyn riei atgal išeiti 
fiegalėjome. Bebėgiodami nei nepajutome kaip 
tutemo. Kitos išeities mums neliko kaip čia ir 
apsinakvoti, nors ir enkadevistų palapinės gal 
tik už pusės kilometro buvo nuo musų įklimpi-
mo vietos. Aiškiai girdime jų šunų lojimą, ta
čiau nieko kito negalime daryti, turime drebė
dami čia laukti rytmečio šviesos, kad galėtum# 
Jcaip nors išsikrapštyti iš tų plynių, šiaip-taip* 
krisdami iki kelių vandeniu ir dumblu, tarp 
fiviejų juodalksnių ir vienos eglės suradome vq* 
j-ą sausesnių kupstų, kur galėjome tik sėdėdž^ 
mi prasnausti. Baimė ir didis uodų įkyrumas 

užsnusti mums nedavė iki aušros. TĮ 
Birželio 29 d., tik truputį prašvitus, medi 

skubiai pradėjome klampoti į senąją savo vie* 
tą. Ilgai klaidžiojome balomis, pievomis, miš
ku ir vėl balomis, kol Suradome musų lakštin-
galyną. Saulė buvo jau gerokai pakilus kai a! 
kritau palei karklais apaugusį griovį ir, kad ię 
baisių sapnų kankinamas, miegojau iki pusdie* 
nio. Pabudau baisaus drugio krečiamas. Juo« 
zas varlių prisivalgęs, skundėsi kad be druskoą 
varlių mėsa labai neskani ir abejojo jų mais* 
tingumu; skundėsi kad esą labai sunku jas gau* 
dyti. #f 

— Del jų maistingumo gali neabejoti, julš 
garnys visą amžių varlėmis minta. Be drus
kos kiekviena mėsa neskani, — paaiškinau Juo* 
7111. 

— Tik del tavo, Jonai, kvailo užsispyrimo 
mes čia visi trys badu pastipsime. Pamanyk 
tik: nuo Birželio 22 dienos dar nieko nevalgė
me.... Butume ėj$ į kolhesus, vis tik butu* 
me ką nofs gavę. 

— Kur manai eiti, Juozai? Apsimest! ka
ro pabėgėliais ir eiti tolyn su besitraukiančiais 
bolševikais? Dėkui tau! Kada tu manai gryž
ti? Be to, del musų išvaizdos niekas nepatikės 
kad esame pabėgėliai, o ir dokumentų nei vie
nas neturime. Kiekvienam bus aišku kas mes 
esame. Eidami fronto kryptimi, tuojau patek
sime į enkadevistų rankas, ir jie mus sušaudys. 
Aš manau čia, tose balose, dar keletą dienų pa
buvokime, kol Vokiečiai į Červenę ateis. 

•«— Kad mes nei vienos dienos nebegalime 
laukti, nes jau nebepasivelkame. 

— Palauk, Juozai, drugys bent kiek nustos 
mane krėtęs ir saulė netaip kaitins — aš eisiu 
į pietus, kur girdėti šunų lojimas. Ten turbut 
yra koks nors kolhozas, gal gausiu kokio nors 
maisto. Visi trys eiti mes negalime, nes bu
tume labai įtarti, o ai vienas kaip nors išsisuk
siu. 

— Tai geriau mes katras eisim, nes tu sirg
damas negali. 

— Tuo Lenku pasitikėti mes negalime. Jis 
gal ir labai geras žmogus, bet mes jo nepažys
tam. Tu, Juozai, negali eiti del tos savo kari
nės uniformos. O po kokios valandos drugys 
nustos mane krėtęs — aš galėsiu eiti. Jei*dar 
šį vakarą negryžčiau, tada nebelaukit, žinokit 
kad kas nors negera atsitiko. Musų buvynės 
niekam neišduosiu. Suraskit tik man gerą las* 
dą. r. «... ^ ..... * 

Saulei pasistumejus f pavakarius, pasikei
čiau skarmalais su musų Lenku, kad blogiau 
atrodyčiau ir kad negalėtų manęs pažinti tie 
patys kolhozų "komandirai" kurie vakar mus 
miške mats. Su lazda per balas ir krumus iš
ėjau pietų kryptimi, kur girdėti šunų lojimas, 
šunes, atrodo, loja ten netoli, už anų krūmų. 
Einu tiesiai per pievas. Didele žole ir po ja 
augančiomis samanomis labai sunku eiti, tuo
jau kojas pakerta, kas keletas dešimčių žings
nių reikia pasilsėti. Vargais-negalais, jau sau
lei nusileidus, pasiekiu ir krumus. Maniau kad 
čia pat rasiu ir kaimą. Sunkiai perėjęs kru
mus, baisiausia nusiminiau pamatęs vėl tokias 
pat pievas, ir tik? už tų pievų, gal kokie trys ki
lometrai atstu, artimiausį kaimą. 

čia man jau ir temti pradėjo. Pamaniau 
sau: Jei dar šiaip-taip ir nusikrapštyčiau iki to 
kaimo, bet jau šiądien jokiu budu nesugryš-
čiau. šunes gi, atrodo, kaip ir pirma, loja čia 
pat. Pasiutusiai apgaulinga šiose plynėse akus
tika. 

Visai nustojęs jiegų, gryžtu atgal beveik 
verkdamas. Po pusvalandžio staiga pakilo toks 
tamsus palšas rūkas ir po keleto minutų jis ap
gaubė viską: ir pievos, ir krūmai susiliejo į vie
ną — toliau kaip penki žingsniai nieko nematy
ti. Aš visiškai nebegaliu paeiti, kas dešimts 
žingsnių būtinai turiu kristi ant žemės ir pasil
sėti. Bet blogiausia, kad atsisėdęs paskui jo
kiu budu savo jiegomis negaliu atsikelti. To
liau turėjau ilsėtis nebesėsdamas, bet išbūti po 
pora minutų abiem rankom ir krutinę pasirė
męs ant lazdos. Po to dešimts žingsnių vėl pir
myn. 

Keliavau labai ilgai ir eidamas paklydau: 
galva apsisuko. Jaučiu, nepertoliausia turėtų 
buti musų buveinė, bet kurioje pusėje ji galėtų 
buti — -negaliu suvokti. Ir lietus pradėjo pilti, 
o čia taip tamsu pasidarė kad nors į akį durk. 
Atsisėdęs alksnyne ėmiau šaukti: "Juozai, Juo
zai, atsiliepk!" Juozas atsiliepė. Bet aš, ne
galėdamas pakilti iš vietos, vėl pradėjau šauk
ti Juozą kad jis ateitų paimti manęs. Netru
kus jis atėjo ir nusivėdė mane į musų buvei
nę, kuri buvo už puskilometrio nuo papo susto
tos vietos. „ 

(Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A iS 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapniny 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviei 
sapną. Kiekvienas privalo -jį,, turėti 
namuose. į * • -v" 

Reikalaukit Dirvoje li'ILIjii 
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Karžygiai Apdovanojami Garbes Ženklais 

A L G I M A N T A S  
; (Tęsinys iš pereito nr.) 

KRUSU VIŠKIU OSE 
• Iškreiptas iš paprastos vagos Lietu

vos gyvenimas pradėjo vėl gryžti atgal į 
tiesią vagą. Išnaikinta pikta Aršiųjų vei
slė nekankino daugiau svieto. Pamokin
tas Naugardas, Černigovas ir Mozūrų plė
šikai tylėjo dabar. Saugojosi ir Romanas, 
nes ir šitas klastus vyras, padaręs paliau
bas su Algimantu, bijojo ardyti jų. Jis 
matė kad dabar Lietuva, nustojus piktų 
vargintojų, ne tiktai galės j j atremti, bet 
atrėmus ir atkeršyti. Per tai Lietuvos 
liaudis trusė, suknibus į darbus. ; Dygo 
namai, kaimai, gardai, o vargintojai tu-
nėjo. 

Artinosi seimo laikas. Rudens metu 
pere j o per visą Lietuvą krivūlė, šaukian
ti susirinkiman j Krusuviškius. 

Drauge beveik su šituo atlėkė gan
das į Gardiną kad Romanas sėlina Pavys-
liu į Juodvešiją. 

— Plėšia Lenkus, bet ne be te'kad 
per apsirikimą nepabandytų ir musų ku
nigystei prigulinčių šalių, — kalbėjo žmo
gus kuris atnešė žinią. 

— Kad taip per apsirikimą pagavus 
jį? — užklausė Erdvilas Nemuros. — Man 
rodos, butų puikus dalykas. Nors tarp 
Romano ir Algimanto paliaubos, bet ar 
kaltas gali būti Algimantas jeigu Roma
nas per apsirikimą įpuolęs i musų sritis, 
plėšti, o pateks j musų rankas. 

— Ar tai galimas dalykas? — pritar
damas tam tarė Nemura. 

— Šitokioje dėtoje tiktai ir galimas, 
— atvertė Erdvilas. — Kada jisai ėjo ant 
musų su kariuomene tai jis žinojo jog ar 
anksčiau ar vėliau vis mes patiksim jį. 
Paskui kada išėjom su kariuomene tai jo 
šnipukams buvo lengva susekti kur musų 
kariuomenė.... Dabar visai kitas daly
kas. Jisai padaręs paliaubas, nesitiki mu
sų kariuomenės, garsindamas kad eina 
ant Lenkų, ypač atima nuo musų visas 
priežastis pakilti prieš jį, ir Algimantas 
nekils, tar-žino visi O kad mes keli 
išnyksim iš Gardino tai šito nepatėmys 
niekas. 

— Taip tai taip! Bet kaip mes keli 
galėsim užpulti ant visos kariuomenės? 

— Kam mums visą kariuomenę: rei
kalingas mums tik Romanas. 

— Kaip gi tu Romaną atskirsi vieną? 
— Pats atsiskirs! 
— Kaip pats? 
— Sakyki tu man, ar gražu butų jei

gu Romaną pamatytų paliaubų metu plė
šiantį musų kampą? 

— Na, negražu! 
— Taigi matai! Jis ir neplėš. To

kiam plėšimui siųs jis savo kariuomenę, o 
pats sergėsis įkelti koją į musų šalis. Ot 
ir atsiskirs nuo saviškių kada nors. 
O mes seksime kaip vilkai žuikį. Supran-
ti? 

— Dabar suprantu! — suriko nušvi
tęs iš džiaugsmo Nemura. 

— Tik žiūrėk, šitam darbui nekviesk 
daug žmonių. Turi buti pora vietinių 
Juodvėšių ir išviso ne daugiau per dešim
tį. Aš, tu, Virpša, Abras.... Ir niekam 
daugiau nei žodžio apie užmanymą. Ga
li pasakyti tiktai Algimantui 

Ėjo Nemura nuo Erdvilo tartum ant 
žirgo pasodintas. Jo širdingiausias gei
dulys atkeršyti Romanui ketino išsipildy
ti Bet beeinant atėjo vyrui į galvą, 
ar nenori tiktai Erdvilas per šitą žygį iš-
siblaivinti. Paskutinėse dienose Erdvilas 
visą laiką buvo labai rūškanas ir nuliu-
dęs, ir daugumas tą nuliudimą kergė iš
vien su Samadžiukės išnykimu. 

— Bet ar man ne vistiek? — tarė su
sigriebdamas Nemura. — Bi tiktai patek
tų man Į nagus Romanas, nors akimirkai. 

Sutrusę viską, vyrai išnyko iš Gardi
no visai nepatėmytinai, ypač dar ir dėlto 
jog daugumas rengėsi į seimą, o nemažai 
buvo ir tokių kaip Radusis kurie rengėsi 
atlikti svotbą prieš pat seimą. Vyrai iš
bėgo net nepasisakę Algimantui; patarė 
jiems Virpša taip padaryti. 

O tuo tarpu Krusuviškiuose ėjo ypa
tingas trusas svietui priimti. Ir svietas 
jau pradėjo rinktis. Pirmas atsirado Ar
minas su savo šėtromis, paskui iš Prūsų 
atkeliavo pirklys Pipelka. Nuo kuoro die
na iš dienoa vis dažniau girdėjai dabar 
šūksmą: 

Dr. Vincas Pietaris 

— Šarvuotų 
Jojo, rinkosi kunigaikščiai ir kuni

gai su bajorais iš visų Lietuvos kraštų. 
Bukotukas su Radušiu ir Skirmuntu ry
žosi vienu laiku atšvęsti svotkas. Tiktai 
nusistebėję dairėsi nematydami savo arti
miausių žmonių. 

— Ir kur juos nelabasis nukimšo? — 
klausinėjo vieni kitų, pradėdami net py
kti. 

— Negriebs jų ragana! — ramino sa
viškiai pulko vyrai. — O jeigu ir greibs 
tai umai tokio grobio ir pati išsižadės ir 
pames. 

Ir tiesa, vos ne vos spėjo prasidėti sei
mas kaip atsirado vyrai ir sveiki ir links
mi. Tiktai vienas Erdvilas tarpais lyg 
pasigedo ko, lyg rūstavo, bet toks jis jau 
buvo paskutiniais laikais ir prieš prapuo
limą. 

— Kas tau yra? — ne sykį klausinėjo 
jo ir Virpša ir kiti artimesni pažystami, 
bet nieko negalėjo išklausti. 

Erdvilas visiems viena tvirtino, kad 
jis sveikas ir linksmas. Valandėlei ir nu 
davė linksmas, kol atsiminė jog sakęsis 
esąs linksmas, bet paskui dažnai vėl apsi
niaukęs ar stovėjo, ar pastatęs akis žiu 
rėjo, nematydamas nieko kas aplinkui jo 
darosi. 

Buvo jo draugai betarią kad visame 
kalta Algutė, bet šalia Algutės sėdėdamas 
jis taipgi užsidūmodavo. Ir dabar, su-
gryžęs iš kelionės, tartum nei netėmijo 
Algutės, nors ta kaip kada ir prie jo li-
mendavosi po senovei, ypač kada nubos-
davo su kitais vyrais besivadžioti. 

Nors visiems Erdvilas tvirtino kad 
nėra jokios priežasties jo nuliudimui, ta
čiau tokia priežastis buvo. Žiūrėdamas į 
linksmas jaunųjų poras, jis nesykį minė
jo savo gyvenimą ant salos, nesykį išme
tinėjo sau: 

— Beprotis buvau! Nemokėjau as 
merginos nei suprasti, nei gana godoti. 
Dabar, kada nustojau jos, išmokau ir go
doti ją, supratau kad be jos aš sau ir vie
tos niekur nerasiu bet jau pervėlu... 
Tai jau tokia mano laimė, turbut. Tuš-
čiukė Algutė išpradžių užstelbė man visą 
pasaulį, ir per ją aš ilgai negalėjau nieko 
įžiūrėti. Kada, pažinęs Algutės tuštumą 
praplėšiau akis, netikėtai sutinku tokią 
Samadžiukę ir, nemokėdamas suprasti 
pats savo jausmų, užgaunu merginą savo 
apsiėjimu 

— Kokia musė tave įkando? — klau
sė Ruškienė priėjus prie Erdvilo, pratus 
matyti jį visada linksmą. — Ar ne Algu
tės meilinimaisi su kitais vyrais? Tu prie 
jos jau, man rodos, turėjai priprasti? 

— Ką ta Algutė! — atsiliepė, moste
lėjęs tiktai ranka ir atsidusdamas, vaiki
nas. 

Erdvilas godojo Ruškienę ir dabar 
jam malonu buvo nors vienam asmeniui 
atvirai atidaryti širdį ir parodyti visą jos 
kančią. Ruškienė buvo labai širdinga mo
teris, ir vyras glaudėsi prie jos jieškoda-
mas suraminimo. 

Bet tuo tarpu prie Ruškienės prišo
ko keli svečiai; po jų apspito ją viešnios 
ir sutrukdė Erdvilui pasišnekėjimą. Del 
to jisai įsimaišė į pulką jaunuomenės, ku
ri šoko švęsdama svotbas ir linksminosi 
laukdama to laiko kada ir jai privalės, 
kaip dabar seniems, sėdėti už stalų ir rū
pintis viešais darbais. 

O seime netikėtai pakilo nemaža ir 
svarbių klausimų. Latviai šaukėsi ir rei
kalavo pagalbos prieš Vokiečius. Ar šio-; 
jo vaikai reikalavo kad Algimantas sugrą
žintų visą Mingailos laikų kunigaikštys
tę, Daukšys pakėlė kalbą apie užsilikusiu 
Viešosios Lietuvos kunigaikščių veislę. 

Su nusistebėjimu visi susirinkę kuni
gaikščiai ir kunigai išgirdo apie paskuti
nę kalbą, ir pirma negu ką nors nuspręs
ti šitame reikale, seniai reikalavo kad tie 
pasilikę nuo gilios senovės valdovų eilės 
ainiai pasirodytų visų akivaizdoje. 

— Jų valia ant musų visų didele, — 
kalbėjo Živinbudis, Žemaitijos kunigaikš
tis, išrinktas seimo viršininku, — ir dėlto 
kad duoti tą valią turime žinoti ar tai tik
rai tie asmens yra musų Viešų Valdovų 
veislės. 

Atidėję svarbiausį klausimą, seimo 
vyrai užsiėmė likusiais. 

— Apie pagalbą Latviams štai ką aš 

Parsiduoda Rakandai 
Greitu laiku turim parduoti 
4 KAMBARIŲ FURNIČIAI 
Gerai užlaikyti. Kaina visai 

prieinama. 
Telefonuokit: IV 5520 

i-£l 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ M: V 
(Lait) 

7129 Euclid Avenue 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

Tikroiios Moncrief Taisymo Dalys 
. . .  G e r i a u s i o s  k ą  P i n i g a i  G a l i  P i r k t i  

Kreipkitės f MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, Ohio 

Kairėje, Corp. James E. Slaton iš Laurel, Miss., gauna 
medalį už sunaikinimą priešų trijų kulkosvaidžių lizdų. Jis 
yra tėvas keturių vaikų. Dešinėje: Capt. Britt iš Lonoke, 
Ark., gavęs Kongreso garbės medalį saliutuoja kaire ranka, 
nes prarado savo dešinę išgelbėdamas aštuonis savo draugus. 

| Nikodemas A. Wilkelis | 
| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJAS 
| Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

pasakyčiau, — atsiliepė Vikintas, vienas 
Žemaitijos kunigaikščių. —"Jie patys kvie
tė Vokiečius ir kvietė prieš mus, tai tei
singas dalykas butų ir atsisakius, ypač da
bar, kada ir mes patys turim ikvaliai na
minių rūpesčių. 

— Teisingai kalbi, — tarė Sprudeika, 
netolimas Vikinto kaimynas. — Bet vis 
tiktai ir jie savi žmonės. Man rodos, ge
riau butų nusprendus taip kad kas nori 
ir gali, tegul ir gelbsti. 

Su šitais žodžiais sutiko ir visi. 
Dabar iš pulko išsiskyrė augalotas, js-

mėlęs vyras Gudiškuose parėduose ir, Gu
diškai kalbėdamas Aršiojo vaikų vardu, 
pareikalavo kad seimas priverstų Algi
mantą atiduoti jiems Mingailos kunigaik
štijos žemes. 

— Kodėl sveikas nekalbi Lietuviškai, 
ak esi Juodvėšis ir moki kalbos? — patė-
mijo Daukšys, pažinęs Vitartą, Aršiojo 
vaikų pasiuntinį. 

— Aš nenoriu kalbėti Lietuviškai. 
Būdamas tarp Gudų aš pripratau Gudiš
kai. # 

— Kas jis per vienas? — užklausė 
Živinbudis. 

— Tai išvytas iš Juodvešijos už nela-
bumą Vitartas, — atsiliepė Nemura ir 
pridėjo: — kaimietis iš Viešnios kaimo. 

(Bus daugiau) 

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS 

šioje knygoje atvaizduota sunikios mum 
tautos kovos su Rusų valdžia del spaudos atga
vimo, del musų teisių, dd tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė-
lių pasišventimas del savo tėvynės, del brolių 
labo, del šviesios ateities. "Išniekintos Vėlia
vos" yra tai tartum knygos "Baudžiava" tąsa. 

(Kaina su prisiuntimu 65c.) 

VALGITJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 

Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaimmti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilif, 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

MONEY ORDERS 
NOW COST M Off f 

AT THE POST OFFICE 

Save Time and Mosey with 
Cleveland Trust Mosey Orders 

They Cost Less! 
Easy to buy 

ot all our 46 Offices' 

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS 

J. BYRNE FAINTING AND PAPERHANGING 
J Uzlaikom pilhą pasirinkimą —— 

WAGENMAN MALIAVŲ, 
VARNISHES ir ENAMELS 

Sieninių Popierų ir reikmenų 
Taipgi Popieriuojam ir 

Maliavojam Namus. 
lmos klesos darbas. (30) 

8903 WADE PARK AVE. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĄ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniai*. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE 1EER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbal 

Savininkės 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas CIevelande 
IŠPLYŠUSIŲ 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 { 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
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 pups 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderaon Sift 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVĄ 

DEI/L'A O. 'JAKTJBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iftpQ4yw 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikaL 

IIIIIHlIMIlMUIMIHIIIIMIIIMIIHIIIIHUMdiMllllliaiKltlItlIlHIISMHHIIIIHUIIlllliiiiiiiiMi,,,, • HUIMMNMIMMMMIII 

Vasaros Sezono 
VYRAMS REIKMENYS 

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

Vėliausių Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45 ir 4.95 

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

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

n Y If Al GREEN STAMPS SU koinu pirkinio. ftYlf Al 
" čia galit iškeisti savo Stamp Books. • IVA1 

THE KRAMER & RŪCH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

Ma 
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War Bonds Pirkėjai Laimes T) T T? V A 

pER TVORĄ GERO PASISEKIMO NAUJAI SLĄ 
PILDOM AJAI TARYBAI 

Pirmiausia Visko Patartina Atsikratyti f§* Seno 
" Diktatoriaus' \ tik Tada Darbas Eis 

afe 

PASIŽVALGIUS ,*•; 

1.1 L 55F 

tę 

55F 
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KAI kurie Lenkai mano kad 
to kunigo pasimačiusio su Sta
linu tikrą - pavargs yrą- Varle-
manskis. ' , v 

# 

GAILA kad mes neturim to
kio ̂ vienybes apaštalo kaip Ita
lų karalius Viktoras Emanue
lis — jis šešias Italų partijas 
prisuokė vienbalsiai nutarti 
kad jis iš sosto pasitrauktų. 

SENIAU bolševikai "buržu
jų" valdžios nekęsdavo kaip 
velnias kryžiaus, o dabaę kas 
antrą'- (Jfeną keliaklupščiomis 
šliaužia tai valdžiai skundus 
ant dorų Lietuvių nešdami. Tai 
gadynė! Tai žmonės! (o gal 
beždžionės?) ;, 

HITLERIS j ieškojo Uralu, 
bet rado Karpatus, j ieško su
varyti. Amerikonus j jurą, bet 
pats aukščiau kelių jbris. 

MARGUTIS. 
Skaitykit '^Margutį", komp, 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaini 
metams $2, Prisiųskit 10e 
paŠt<!> žęnklais, gausit vieną 
numerį -pąroatymut . 

•«ivi A R G UT IS" 
6755 So. Western At* 

, > i 1 Chicago, 111. .j, 
VTF C"!,1" 1 fWr 

.Niekas neišdryso SLA sei
me Philadelphijoje šposų krės
ti su SLA Pild. Tarybos na
rių rinkimais, nors du dideli 
skymeriai buvo susitarę pada
ryti savaip, ir vienas jų net į 
Bostoną buvo nuvažiavęs sky-
mą suregsti. Tačiau prieš sei
mą tas dalykas išėjo viešumon 
ir jau buvo pavojinga seime ką 
nors daryti. Sykį pasisekė 
Laukaitį Chieagos seime ap
mauti, antrą kartą ne. 

Dabar Pildomoji Taryba su-
sidės iš 4 tautinės minties va
dų ir tik tr^jų cicilikų. Jeigu 
prie Pild. Tarybos neprikibs 
vėl kaip erkė Grigaitis ir jei
gu naujosios P. T. diduma ne
siduos jam juos už nosių ve
džioti, SLA dar galės gyvuoti 
kaip fraternalinė pašalpos ir 
apdraudos^ organizacija. Iki 
šiol ji buvo grynai cicilikų įna
gis bent nuo to laiko kai iž
dininku pateko K, Gugis. 

Dabartinė SLA Pildomo j-i 
yra sekanti: 

Pirmininkas — Adv. W. ' F» 
Laukaitis; 

Vice pirmininkas — Povilas 
Dargis; 

Sekretorius —DiV M. J. Vi-
nikas; 

Iždininkas — K. P. Gugis; 
Iždo Globėjai —- S. Mockus, 

E. Mikužiutė. 
Daktaras kvotėjas — Dr. S. 

Biežis. 
Laukaitis, Vinikas, Mockus 

ir Dr. Biežis yra tautinės sro
vės žmonės, jie sudaro didu
mą, ir jeigu jie bus vyrai su 

i nugarkauliu, jeigu išvarys iš 
Pild. Tarybos posėdžių tą nu-

Į senusį samozvancą diktatorių, 
[Grigaitį, kuris iki šiol vadžio-
| jo už nosių visus Pild. Tary
bos narius, dabartinė SLA 
centro^valdyb# susjlauks. vįsij, 

Lietuvių kooperacijos. 
Tačiau, yra galimybfs kad 

tiedu kurie dar prieš seimą bu
vo susirupinę SLA kontrole ir 
pynė savo pinkles, padės visas 
pastangas prisišlieti prie nau
jojo pirmininko, jį savo tiks
lams pakreipti. Adv. Laukai
tis, naujasis SLA pirmininkas, 
aukštai stovintis ir visapusiai 
suprantantis Amerikos politi
ką iš vidaus ir iš lauko, nevi
sai apsipažinęs su musų Lie
tuviška politika. Jam reikės 
greitai apsipažinti su tais sald
liežuviais, kurie išanksto pra
dės Įrodinėti jam kad kitais 
rinkimais jam reikalinga bus 
jų pagalba, o už tai jis dabar 
turi jų klausyti.... 

Labai patartina taipgi ir S. 
L. A. organo Tėvynės redakto
riui atsikratyti to akiplėšos 
"cenzoriaus". 

Dabartinei Pild. Tarybai li
ko "sunkus kryžius", kaip bu
vęs pirmininkas Adv. F. J. Ba-
gočius, atsisveikindamas savo 
kalboje išsireiškė. 

Reikšminga pastaba buvo p, 
S. Gegužio, seniau buvusio S. 
L. A. pirmininko, kad jis pa
liko "lėšų fonde aukso". Ge
gužiui išėjus iš pirmininkystės 
SLA lėšų fonde buvo dešimtys 
tūkstančių dolarių. Prie cici-
Jikų vadovybės, jau 1940 me
tų SLA seime paaiškėjo kad 
lėšų fondas tiek tuščias, pra
skolintas, kad nėra iš ko ko
misijų nariams jų priduotų są
skaitų apmokėti. 
į ^ Kokia SLA Ateitis 

SLA padėtis pablogėjo nuo 
1930 metų seimo Chicagoje, 
kada bolševikai atitraukė dalį 

i narių. Nors po tų narių atsi
metimo "solvency" pašoko, bet 
tik trumpam, nes kartu susto-

•4jo. gteiti* iždą tų kelių 
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tūkstančių išsimetus i ų narių 
mokestys, tūkstančiais dolarių 
kas metą, ir "aukštą" solven
cy nuošimtį greit sumažino iki 
to kad jau, keli metai atgal 
kelių valstijų apdraudos de
partmental pradėjo versti SLA 
padaryti "konversiją" arba pa
didinti seniems nariams duok
les veik dvigubai jeigu nori 
"solvency" išlaikyti aukščiau 
"insolvency" laipsnio. 

"Konversiją" priėmus, vėl 
gali išsimesti dalis narių, ir 
tas vėl dirbtinai pakels "sol
vency", bet tuo pat vėl suma
žės narių duoklių įplaukos, nes 
narių skaičius sumažėja. 

Visos insurance kompanijos 
ir apdraudos organizacijos re
mia savo egzistavimą ant nuo
lat gavimo naujų ir naujų na
rių, nors ir jose tam tikras 
nuošimtis išsimėtą. 

Jeigu po 1930 metų Chiea
gos seimo SLA narių skaičius 
nuo apie 26,000 nebūtų nupuo
lęs iki apie 15,000, tai yra, jei 
atsimetusių skaičius butų bu
vęs atpildytas kitais, naujais 
ir jaunesniais nariais, visai ki
ta giesmė šiądien butų. 

Džiaugsmai tų SLA vadovų 
kad narių išsimetimais jie "pa
kelia" solvency buvo nesupra
timas biznio ir siaura politiš
ka trumparegystė: pasinaudo
jimas organizacija tai dienai 
savo interesams. 

Dabartiniu laiku S1.A atei
tis, reikia pasakyti, neapgau-
dinėjant savęs, yra ne. ką ge
ro žadanti, del buvusios valdy
bos politiškų žaidimų ir trum
paregystės. Iš organizacijos 
kuri turėjo buti visuotina Lie
tuvių apdraudos organizacija, 
buvo padaryta tik kelių asme
nų politiško žaislo ir pasinau
dojimo įstaiga. •' 

SLA vadai niekad nesugebė
jo surasti priemonių — ir vi
sai apie tai nesisielojo •— kaip 
pritraukti prie SLA visos pir

štai apysaka kuri jums patiks! 

B-29 Lėktuvų Stotis Didinama Indijoje 
* 4,' >>7'' 

•/ v* 

* 

NORI PARDUOTI 
DAUGIAU 'E' j 

BONOS • 

Kur nors Indijoje, B-29, galingiausi Amerikos bombe-
rtai, buvo paruošti kelionei užnulti Japonija prieš kelias sa
vaites, Vaizde parodoma Indiios moterys dirbančios prie di
dinimo aikštės iš kurios tie lėktuvai pakilo. Toliau matosi 
vienas tų lėktuvų. 

mutinės gentkartės Ameriko
je augusių Lietuvių vaikų. Ta 
gentkartė dabar jau nusisto
vėjo gyvenime, atsiskyrė nuo 
savo tėvų, kitų tėvai jau mi
rę, ir ji Lietuviams liko toli
mesnė, o Susivienijimui dauge
liu atvejų neprieinamą. 

Dabar užėjo toks laikotarpis 
kad jaunimo į SLA visai ne
galima gauti, su mažais išėmi
mais, nes šeimos išblaškytos, 
jaunieji paimti kariuomenėn, 
kiti palikę tėvus išvyko į dar
bus, ir jų pasiekti jau nėra 
galima. K. 

Nors SLA turi tautiškų •SAHAROS tyrai tęsiasi 8 
Centų Fondą, bet didžiausias Į tukstančius mylių nuo Atlan* 
jo sumas išblaškė politiškiems i tiko iki Raudonosios juros, 
tikslams, SLA jaunimo reika-i #RUBEŽIUS tarp Kanados 
lams tik prieš kelis mętug te-j ir Suv. Valstijų yra apie 4,000 
paskyrė kelis šimtelius, kada J mylių ilgio ir apie ketvirtada-
jau buvo pervėlai. lis rubežiaus yra vanduo. 

Milžinitka* visuotina* War I Qf|d 
jus rengiamas Public fc^uarc u -

reivkj centre, pradedant 11:.0 -
: šeštadienio rytį. Een^a Ciavcjui. d 
i Variety Clr.b. ir t&i b .13 užbaigi
mas Penktos Karo Paskolos, pa-tla-
vinėjant tarp paskirų pirkėjų tuos 
žinomus E Bonds, duodant progą 
tų bonds pirkėjams įsigyti vieną iš 
virš 500 tfovanų kurias leis iš var
žytinių Maurice R. Freedman ir 
William Landy, ir galės tas dova
nas gauti tiktai E Bonds pirkėjai. 

Visą tą dieną ten atsibus gra
žus programas su Air Service Com
mand perstatymu 'Flying Varieties' 
susidedančio iš 60 vaidintojų. Da
lyvaus daug uniformuotų artistų 
kurie dalyvavo perstatyme "This is 
the Army". Šis linksmas buris su
važiavo į Cleveland^ pabaigtuvėms 
Penktos Karo Paskolos. 

The Variety Club komitetas ku» 
ris tą parengimą daro susideda iii 
šių: Nat Wolf, Division Manager, 
Warner Bros. Theatres, pirminin
kas; Morrison Orr, manager Nnited 
Artists Pictures; Lester Zucker, 
manager Columbia Pictures Corpn., 
E Idie Bergman, 2Gth Century-Fox 
Film?; Oscar Bloom, Columbia Pic
tures: Robert Synder, film distri
butor, Pete Zick, RKO Theatres, 
Tony Stern ir J. K. Stradhan, "War-
nes Bros. Theatres. 

r 
REMKIT ATAKĄ - PIRKIT DAUGIAU KARO BONŲ! 

The battle for the World 

17 
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A VACATION hers mssascrcc;c J 
ability to work for Victory. Finer t 
Beach in tlio world. All spyris ead 
a:nu:^ xcnls. v*&a:rnc'- Is zs.c..i 
v/cek-cr.d m ©rcr-d Bet::?:. 

POIKT-OIM-1.::C SRir, Gr-r-'Iseky, 

ŽMONIJOS ISTORSJA 

is on! "•ĘSm: 
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NOW THAT the chips ar« down . 2. now 
that our men are writing decisive 

h i s t o r y  w i t h  t h e i r  b l o o d  . . .  

TheHį ba n£ halfway mtasures 
for us. : ' 

The greatest battle in the history of 
the world must be r^ątchcęj by 
tįie greatest war loan in the hįį-
iiory of the world. * 

That's what Uncle Sam says 
... the same Uncle Sam for whom 
your brothers and sweethearts 

L 
5" WAR LOAN 

and husbands are fighting and dying this 
very minute. 

They, in the front lilies, are throwing 
in everything they have. 

We, behind the lines; WittSt 4o the 
same. - . r 

Remember, this is the battle for the 
WORLD. Our world. And we've got to 

win it. That's why Uncle Sam 
. expects every dollar, like every 
soldier, to do its duty. 
• Put this Fifth War Loan over 
. . . buy mora War thfin 
you think you can! 

KĘSTUČSO IŠLAISVINTOJAS 
S 1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais virSaif 

Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar
pi a us istorine apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolj Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, tv 
čiau tr.s narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio* 
je r.py,sakoje rasit to gyveninio tolimesnius nuo 
tikins Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at 
sižyroėjinms. Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

Reikalauki! MDirvoi«$* 
Kaperio* Avp. Cleveland S, Qb! 

Įdomus Pop Koncertas 
Šeitadienį 

Du atsižymėję artistai kurie pa
kartotinai demonstravo savo popu
liarumą Clcvelando publikoje daly
vaus šios savaitts pop koncertuose 
kuriuos duoda Cleveland Summer 
Orchestra, vadovaujama Rudolph 
Rirsgwail, Prblic Auditorijoje. 

Speciale jdoinvbė tūkstančiams 
Clevelanriiečiu brs tai Ca])tain Be
ryl Rubinstein, nesenai patalpintas 
Armijos neaktyvių sąraše, dalyvaus 
rirmame koncerte po sugryžimo iš 
užjurio, jis pasirodys šeštadienio 
vakare. Liepcs Jis yra šalyje 
pragarsėjęs pianistas. 

Trečiadienio vakare. Liepos 
dainuos Lucille Manners, radio ir 
koncertinė soprano. 

Conrad Thibault, baritonas, dai
nuos koncerte kito šeštadienio vaka
re, Liepos 15. 

LYCEUM Teatre 
FuitOiV' r-'ic W. 11 St. 

ILGIAUSI rodymai už pini^v:;, 
apie t-is valandas pc.r6tat.yru4 
matysit-, fiani teatre, ir tai .ero
ms vėliausius r.a,Teikslus. Vi
si viduie vasarą, Dykai parking 
aiito-rcbiliaros. SC^'yntE šiame 
teatre ^^Rtntytcs kaH air 'ite-
atre rundinai, taip kad visi ca
ll matyti. 

Mi\ Patlc, Mgr. 

NAMU DAKTARAS C-

Naudinga liny^a kiekvienam turčti namuo
se, su daugybe receptu ir paaiškinimų apie 

s liras, sloeas, skaudėjimus, kataru^, ir tt, 
174 puslapių didumo, audimo viršeliais. 

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avfc : Cleveland 3, Ohlt 

Sad ffeMret/- BUY MORE THAN BEFORE 
p;'i r '• , • —; 1. ui 'iriiifui i . . 1 .1 n.1 1 - „  . » \ f c  I I»wį.. I.. .įlipa, iniĮĮnt'iiiį.^u 
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MARGUČIO DAINOS 
Į^isiskuhinkit i^iffj'ti ši.n mažą. kišeninę 
%ARGUC10M-VANAGAIČI0 dainų knygrę-
lę — tai yra tręšia Dainų knygele, naujau-
#Hi. grražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės gaiėsit išmok
ti pasidainuoti sąu visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kuriu gaidas mokąt, 0 

žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 2*6. 

Reikalaukit Dirvojt 
6820 Superior Ąve. ^ <J9ev«land 3, Ohio 

610 pusi. didumo knyga —* kaina $2,00 
Atai c! id žirus ia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.0'i gauti: paveiksluota, tvirtais au
dinio viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidčm. Apsakoma pa
saulio istorijos oiįia, eiklieji kr.rai, kurie tą
sosi po U > metui žymieji karžygiai ir i»j 
:iarbti pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru-
.-:ijus ir tt. Ritsii aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo .111:0 P^»t priež-istori-
nir. l. ik?u per visus arr.žius ikijnu&ų dienų, 
kokios biivo didžios ir galingos tau ton ii 
j»? valdovai. 

Siųskit laiške S&OOs su-savo adresu :r 
prašykit prisiųsti jums 61.') pualapin 
diduino žmonijos Istorijj}. 

The Vogt Electric 
Dzstrifeuiting Co. 
Atliekame taisvmo ds-.rb-

. .. N \ MIJ ir AUTO RADIO 
Išnju.mojame Gersiakulbius 
Hat'i o taisvmas ir Phono 

K o:v. b i r. aci j 1 specialistai 
8831 Euclid Avenue 

3\V. 1431 (37) G L. 25^ 

MIKAI,BOS 
Karalienės Sabbns 

P R A N A S Y S f t l 
jdoinios pranašystės senovės l-j'.kų 
valstybės karalienės Mikaldo?. 'f'ų 
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. S . 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pa.1t* 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

v Kainą m prisįuntjmu 30c, 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antin-
su Peck's Kali, 144G E. 82n l Street, 
C-čias aukštas (antros durvs nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Pa k 
Ave). įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia i-v. 
Rašto tyrinėtoja. (Skelbimai 

KAS platina Dirvą — tai 
platina &p3vietą. 

Amerikos Vaikams Lietuviškos 

ELEMENTORIUS 
Vaikams tarp 5h.tr |0 amžialti, 

"Dirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškiu 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele*-
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — U 
kurio su rnafca tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai pakeik* 
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norit 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. 

KAINA SU PRISIUNTIMU 35ę. 

Reikalaukit 
4899 Supntm 

•TOrvoie" 
CU»v«,b«>4 OWf 

ENdicott 3340 

:•> E R T S 
CTRAS LAIKRODĖLIU ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BERT RKICHARD 

7415 WADE PAIIK A V K. 

FURNISHED KAMBAPIS 
Vyrui ar merginai, Lietuvių šei-

moję ĖCfic nauj% rarapiją. Graž s 
kambaris su paskira ineiga. Te'o-
fonuokit kasdien tarp 6 ir 1, sek 1. 
W 2 ir 7. IV. 5530. _ m) 

NAMAI PARDAVIMUI 
E. 312 St. į pietus nuo Superior, 7 

kamb. gerame stovyje pavienis 
namas. Kaina $6:500. 
E. Ill St., i piet«s nuo Sųporiori/'J 

kambariu semi-bungalow, gerar e 
stovyje, didelis lotas ir gariftiftt. 
klaupkite rlaciąu: 

KIRKWfiOD REALTORS 
<m * 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽIN1QS_ 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

BONU KVOTA ŽY-
- MIAI VIRŠYTA 

LAUSCHE FOR GOV
ERNOR OFISAS 

VEIKIA 

Sužeistas Karys 

Mayoras Frank J. Lausch 
Demokratų kandidatas į Ohi< 
g u b e r n a t o r i u s ,  p r a d ė j o  v a l s :  i -

joje kampaniją, atidarant savo 
ofisą Columbus, Ohio. Kaip 
pirmesniais vajais taip ir gu-
bernatoriniame, Lausche's va
jaus vedoj u bus John E. L >-
kar, jo sekretorius, kuris lai
kinai pasitraukia iš miesto pa
reigų ir išvyksta i Columbus. 

Lausche dalyvaus Demokra
tų partijos konvencijoje Chica
go j e kaipo tėmytojas, nes nė
ra delegatas. Ta konvencija 
p r a s i d ė s  L i e p o s  1 9 /  k u r  b u s  
nominuoti Demokratų kandi
datai į prezidentus ir vice pre
zidentus. 

Per Pusmetį Užpulta 
apie 300 Moterų 

Penktos Karo Paskolos va
juje Ohio valstija buvo pirmu
tinė iš "didžiųjų dešimties" 
valstijų išpirkti ir perviršyti 
savo nustatytą kvotą. Ohio 
valstijai buvo nuskirta išpirk
ti bonų už $797,000,000, o jau 
Liepos 1 lieną buvo pasiekta 
S810,000,000 ir dar bonų pir
kimas tęsiasi. 

Clevelandas savo kvotą iš 
$245,000,000 irgi perviršijo su 
1 Liepos, tą dieną pasiekiant 
apie 8285,000,000. 
Reikia pažymėti kad bankai ir 
finansinės jstaigos kvotas per
viršija, gi Serijos E bonų pir
kimas pasilikęs: iš $40,000,000 
kvotos Liepos 1 d. buvo pa
siekta tik apie $15,000,000. 

Penkta Pakola oficialiai bai
giasi Liepos 8. 

t 

SVEČIA VIM AISI 
Marga reta Sėlius išvyko per 

šventes j Brockton, Mass., pa
sisvečiuoti pas savo vyro bro-
lj. Ji yra uoli Dirvos rėmėja 
ir darbšti Lietuvos reikalais. 
Pasiėmė su savim peticijų ir 
pasižadėjo gauti parašus visų 
Brocktono Lietuvių. Visi Sė
liai yra Dirvos skaitytojai. 

Juozas Petraitis iš Pitts-
burgho atvyko praleisti šven
tes Clevelande pas savo arti
mus draugus Norikus, Brazau
skus ir kitus. Atsilankė Dir
vos redakcijon, nusipirko kny
gą "Timeless Lithuania". 

Ona Renkus, iš Castle Shan
non, Pa., atvažiavo pasisvečiuo
ti pas savo brolį Antaną Zdanį, 
Bedforde. Ji turi du su nu s ka
rinėje tarnyboje, trečias gy
vena New Yorke, ir duktė iš
tekėjus, taigi motina likus vie
na. 

Dona Armonaitė, Jono Ar-
mono jaunametė dukrelė, iš
vyko į New Yorką praleisti 
vasaros laikotarpį pas gimines 
Mr. ir Mrs. Hermanus, Long į - -
Islande, prie jurų. Kiek seniau!— . . . . . _ . 
Hermanai gyveno Clevelande. j Kengkltes Lankyti L.ie-

Donos motina liko Lietuvo-1 tuvių Darželi Liepos 30 
ie laike bolševikų okupacijos, j 
tik tėvas su dukrele, kaip Ame-| Uepos 30 LietuW Kultu_ 
nkos piliečiai, gavo prosą i"-iriniame Darželvje lankysis di_ 
važiuoti Į Ameriką. defe mjnios Lietuvi(J ir kita. 

taučių, sulvg šios vasaros pro-
gramo — Kulturinių Darželių 

Lietuviu Kulturinio 

Li thuanian  Diges t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

AN APPEAL TO AMERICAN LITHS 

FELLOW LITHUANIANS: 
' V * 

It is difficult for you to visualize! Russia ill 1040. We know of the 
what our Mother Lithuania, living assurance of Mr. Franklin D. Roo-
for the fifth year in the vertex of 
this horrible war, has experienced 
and suffered up to now. 

The past four years have taught 
us to understand and appreciate 

sevelt, President of the United 
States, so dear to all small nations, 
that the United Nations are fight
ing against all the forces of op
pression, intolerance, insecurity and 

even more a free and independent injustice. We know of the gigan-

Cievelando srityje bėgyje 6 
pastarų mėnesių visokie niek
šai padarė užpuolimus ant 
apie 300 moterų, kurios vie
nos net sumuštos, apiplėštos, 
kitos šiaip išgąsdintos ir api
plėštos. Tokiais gerais laikais 
kada yra darbų pakankamai, 
jei dar randasi padaužų kurie 
turi tik iš plėšimų gyventi, 
kas bus kada sumažės darbai? 
Policija labai mažai tų užpuo
likų sugauna ir dar mažiau 
nubaudžia. 

Policija susirupinus tokiais 
apsireiškimais tačiau nedaug 
ką gali pagelbėti. Sako, rei
kalinga policininkų kurie vaik
ščiotu gatvėmis; dabartiniai 
važinėjanti automobiliais ne
daug kur randasi. 

Mieste pasikartoja ir apiplė
šimai biznio vietų. Pereitos 
savaitės gale išplėšta iŠ kelių 
vietų apie $15,000. 

š i s  s u ž e i s t a s  A l i  j a u t u  k a r e i 
vis vežamas atgal iš Prancūzi
jos į Angliją, ant laivo perriš
tas ir jau vaikščioja, prilaiko
mas medikalio korpuso nario. 
Laivas kuriuo atgabenta svei
ki kareiviai, gryždamas vea 
sužeistuosius. 

PASIKORIMAI 
Liepos 1, sugryžęs iš darbo 

vyras, Joseph Blaško* 4102 E. 
143 st., rado savo žmoną, 26 
metų amžiaus, pasikorusią. Ji 
nusižudžius iš nusigraužimo 
kad Gegužės 26 d. pati prigir
dė savo 7 mėnesių amžiaus kū
dikį, nualpdama kuomet mau
dė vonioje. 

Michael E. Kress, 44 m., pa
sikorė apskrities kalėjime Lie
pos 4, laukdamas teismo už 
savo žmonos nušovimą. 

Defiance, O., Floyd Wonder-
ly, 43 m., nušovė savo motiną 
ir pats nusišovė savo ūkės na
me. 

SUŽEIDŽIAMI AR ŽIJSTA 
Laikas nuo laiko Angliškuo- i lankymo. 

sir-Darželio Sąjunga ruošia 
dingą svečių priėmimą. 

Lankymas prasidės všlai po 
pietų. 

se laikraščiuose telpa pažymė
jimai apie žuvusius Prancūzi
jos invazijoje Lietuvius, kiti 
žūsta, buna sužeidžiami ar pa
tenka nelaisvėn Italijoje, ir su 
Japonais kovodami Pacifike. MIESTO valdybos darbinin-

Palengva Lietuvių namų lan-Įkams kurie gauna $1,440 arba 
guose pradeda sužibėti anksi-j mažiau, pakeliama mokestys. 
nės žvaigždutės. Jie gaus tarp $90 iki $120 

Kurios Lietuvės motinos no- metuose daugiau. Tokių tar-
ri važiuoti į "VVashingtoną su 
peticijomis pas Prez. Roosevel-
tą prašomos užsiregistruoti L. 
V. S. 1-mo skyriaus valdyboje, 
priduodant vardą ir adresą 
Dir vos redakcijai. 

Kurios turi daugiau negu 3 
mėlynas žvaigždutes, arba tu
rinti nors vieną auksinę, pra
šomos dėtis ) tą kelionę. 

nautojų yra apie 1,400. 

• MOKYKLOMS užsidarius, 
vasaros laikotarpiui dirbti lei
dimų išsiėmė apie 10,000 mo
kyklos amžiaus berniukų . ir 
mergaičių tarp 14 ir 18 metų. 

Daug to amžiaus jaunimo 
atvyko čia darbų jieškoti iž 
aplinkinių miestelių. 

PRAŠO DAUGIAU KRAUJO 
Amerikos Raudonasis Kry

žius ragina Clevelandiečius pa
sistengti duoti daugiau krau
jo gelbėjimui gyvasčių karei
vių visuose frontuose. Dabar
tiniu laikotarpiu kariavimas 
žymiai padidėjo, bet kraujo 
aukojimas žymiai mažesnis. 

Kraujo davimui padarykit 
sutartį telefonu SUperior 1800. 

•CLEVELANDE armija iš 
12,000 asmenų bus paleista į 
darbą surinkti atliekamą po-
pierį, kuris reikalingas karo 
tikslams. Gyventojai taip pat 
prašomi kooperuoti pagelbstint 
popierą surinkti,  surišti  ir  i š 
dėti lauke. Pats didysis vajus 
bus Liepos 30. 

life. Flung about and' scattered by 
two occupations, we never valued 
freedom as highly as we do now. 
With all our hearts and minds we 
are determined to pay the highest 
price of our blood and lives for it. 

We are united. Never before 
among Lithuanians has the feeling 
of unity, mutual understanding, 
mutual aid and public duty so 
carried our nation as today. We 
are more conscious than ever that 
the future of our nation in the first 
place depends upon us and that on
ly the united forces of the nation, 
united ar much for liberty as for 
the reestablishment of a liberated 
nation, can win. 

We are united ill tile belief that 
not just the Lithuania yearning and 
fighting for liberty, but also the 
liberated, independent, creatively 
capable Lithuania can only be, and 
must be, democratic. A democratic 
Lithuanian Republic, based on just 
social relations, planned economy, 
cultural progress and complete ma
terial welfare, is a beacon lighting 
the path to our nation's future 
through the darkness of the pres
ent struggles for liberty. 

Fighting for our liberty and in
dependence, we, just as other na
tions, are aiming for a peace that 
will enable all nations to live se
curely within their borders and in
sure all peoples freedom from fear 
and want. 

We understand the situation and 
know of the immense dangers which 
is facing our nation. To overcome 
them we must not only align all 
the forces, of our nation, but also 
seek help \yherever possible. 

We know of the noble efforts of 
the United States of America to 
guarantee the right of independent 
existence for even the smallest na
tions. We know that the Govern
ment of the United States of Ame
rica did not by any act approve 
and did not recognize the violation 
of Lithuania's independence by the 
perfidy and threats of Bolshevik 

tic efforts and sacrifices which you, 
fellow Lithuanians, have made in 
behalf of the cherished land of 
our forefathers. 

Knowing this, and expressing the 
united will of Lithuanian nation 
and representing all of the Lithu
anian political parties and group? 
in these fateful days for our na
tion and our country, we appeal to 
you, fellow Lithuanians, and through 
you to the public opinion of the 
entire civilized world, to the con
science of all people of good will 
and to the governments of all free
dom-loving nations, that Moscow 's 
plans to seize our dear Lithuania, 
to bury the hopes of our nation for 
self-government, and to extermi
nate our national existence, be de-
ciphrated and frustrated in time. 

In this phase of the struggle for 
the liberation of Lithuania we ask 
you to be united, in agreement, to 
forget your everyday differences,' 
to combine your love for your 
native land into one mutual, noble 
effort. 

Long live the democratic Lithu
anian Republic. 

SUPREME LITHUANIAN 
LIBERATION COMMITTEE 

Vilnius 
On the eve of 
February 16, ' 1944. 

AUKŠČIAUSIA CASH 
BUS UŽMOKĖTA UŽ JUSŲ 

AUTOMOBILI pas 

Berjk-Leavitt 
8921 St. Clair Ave. 

GLenville 7154 

S05 SLAUGHTER 
THIS SLUGGING OUTFIELDERS 

BATTIMS AND FIELDINS 
HELPED TUB ST LOUIS 
CARDS WIN "THE 194-2 
PENNANT AND SERIES. 

w\ * 
NOW ITS S6T EM0S 
SLAUGHTER OF THE 
U-9.ARMV WHO'LL HEED YOUR HELP IF THEY'RE SOlHQ To COME FIRST It* THIS WAB-SO 
8B¥ MORE WAR 80MDS 

U* i  j U-tartnwit 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

MES MOKAME 
GERIAUSIAS KAINAS UŽ 

KARUS ir TROKUS 
Dodge-Plymouth Factory Dealer 

STEUDEL MOTORS 
8620 Lorain Ave. 

ME 6290 

THE first Lithuanian Maryknoll 
Father missionary is Father Gir
nius, of Maspeth, N. Y., ordained 
June 11. He is scheduled to work 
in Peru, South America. Some 
Lithuanian Salesian Brothers are 
vCTTTking in Ecuador and Columbia, 
while the Marian Fathers (a purely 
Lithuanian Congregation) have a 
mission in Argentina. 

#/# 

THE LITHUANIAN parishes of 
the Scranton (Pa.) diocese gave 
3,456 men and women to the armed 
forces of the United States, accor
ding to a tabulation published in 
The Catholic Light, and added to 
by the Wilkes-Barre Lithuanian 
Garsas. 

##/ 

A SPECIAL 5th Loan Wft* Bond 
Drive Committee of the Lithuanians 
of Wyoming Valley in Pennsylva
nia aims to reach a quota of $200,-
000 

/// 

THE FOREIGN AFFAIRS for 
July lists "Timeless Lithuania" 
among the new books received and 
says: "It is an enthusiastic inter
pretation of Lithuanian history and 

aff&irs, by one who served as Am
erican Minister to that country in 
the . late thirties". 

f/# „ . 
A GRADUATE of Columbia Uni

versity, Petras Jonaitis, of Worces
ter, Mass., is at present teaching 
sociology at Pennsylvania Univer
sity, Philadelphia, Pa. 

//# 

THE LITHUANIAN Alliance of 
America has a special fund to pay 
dues of its members in the armed 
forces of Uncle Sam. This fund 
was created by special donations 
from all the members and a total 
of $22,251.84 accumulated. Already 
$11,083.12 has been paid out ap 
duos for the 173 members of the 
Alliance in the arniH forces. 

POP KONCERTAI 
Treč. ir šešt. Vak., 8:30 P. M. 

CLEVELAND SUMMER 
ORCHESTRA 

Rudolph Ringwall, oCnductor 
Liepos 8—Capt. Eery! Rubinstein 
Liepos 12—Lucille Manners 
Liepos 15—Conrad Tliibault 

PUBLIC HALL 
Tikietai parsiduoda Taylor's 

Arcade 
Balkone 35c.. 60c., 95c. 

Pri# .stalu $1.40, $1.55, Su Taksais 

APSISAUGOKIT, tėvai, kad 
iš jusų laiškų dėžučių nebūtų 
pavogta valdžios siunčiami už 
kareivius čekiai. Clevelande 
paplito gauja kuri tokius če
kius vaginėja. Keturi jų su
imti. 

KARO DARBAMS kontrak
tų per penkis šių metų mėne
sius iki Gegužės 31 d. Cleve
lande dirbtuvės gavo už $184,-
000,000 sumą. 

Bendai Cuyahoga ir Lorain 
apskrityse nuo karo pradžios 
iki Birželio 1 karo reikmenų 
ir išdirbinių iš valdžios gauta 
už $4,560,232,000. 

DIDINGAS LIEPOS 4 
PAMINĖJIMAS 

Liepos 4-ta, 168 metų Ame
rikos Nepriklausomybės sukak
ties paminėjimo šventė, Cleve
lande šymet atžymėta didingu 
militarišku paradu miesto gat
vėmis ir patriotišku programų 
didžiame Stadiuitie vakare. 

Paradą gatvėse matyti buvo 
nustoję dešimtys tūkstančių 
žmonių, o Stadiume susirinko 
apie 70,000 žiūrėtojų. Progra
mas užbaigta su šaudymais ir 
fajerverkais. Oras visą dieną 
buvo šiltas, gražus, 

12,000 ARMIJA RINKS 
POPIERĄ 

Liepos 30 nustatyta diena 
rin k i m u i  a t l i e k a m ų  p o p i e r ų  —  j  

tą dieną pasileis per visą mies-; 
tą armija iš 12,000 žmonių su-; 
rinkimui atliekamų popierų iš j 
namų, kiemų, ir visur kitur j 
kur tik atliekamų popierų mė-1 
tosi. Sena popiera reikalinga 
karui. Tikima surinkti bent 
4 milijonus svarų popieros. 

Važiuos net 1,200 trokų vi
so miesto gatvėmis. 

• SEPTYNIOS firmos Cle-
velando srityje tapo, nubaustos 
už pakėlimą savo darbininkams 
algų be Karo Darbo Tarybos 
sutikimo. 

LIETUVIŲ SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

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

DU GAN MARKET 
Lietuviška Mėsinę^ 

16135 St. Clair Avenue 

Užlaiko šviežias ir rūkytas 
mėsas ir valgomus dalykus. 

MES DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS 

The May Go's Basement 
SAULXS-RUDOS KOJOS AKIMIRKOJE! PUIKIOS 

Ekstra-Plonos Be-Siules 
Kojines 

C 

Nerūpės persisukę, kreivos kojinių siūlės! Nei reikfes už
siiminėti tepimu kojų kokiais tepalais—ir kas vakara maz
goti jas! Jų rūšis už šią kainą yra ypatingai gera—jos 
yra dalinai nereguliarės iš daug aukštesnių kainų rūšies! 
Lisle kulnai ir pirštai ilgesniam dėvėjimui. Mėgiamose 
vasaros spalvose, mieros 814 iki 10%. 

» * » 

The May Co. Basement 

Pažymios Rūšie* 7- Geri ir Gražus 

Spausdinti Perkeliai 
VISI GEROS RŪŠIES 

Spaudintas perkelis didelėje įvairybėje puikių Va
sarinių marginių! Languoti, lašuoti, bryžiuoti ir 
gėlėti ! Tinka suknioms, bliuskoms, žaislui para
dams, vaikų rūbams ir kt. Plotis 36 colių. | 

The May Co. Basement 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

