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MINSKaIs, kurį Gediminas 
1326 metais |jungė Didžiojon 
Lietuvos Kunigaikštijon, kri
to raudonajai armijai ir atida
rė vartus į Lietuvą. Vilniaus 
bokštai jau vėl girdi savo am- Į 
žinųjų "priešų žūtbūtinę kovą. 

Lietuvos išlaisvinimas nuo 
vienu okupantų tik dienų klau
simas. Kitas okupantas United 
Nations narys. Gal' bus gali
ma kaip nors prieiti, sąlygoms 
pasikeitus, prie musų nuterio-
tų brolių. Tokiu budu, prieš 
visus sąmoningus Lietuvius 
stoja realus Lietuvos ekonomi
nio atstatymo darbas. Kaip 
tik laiku Amerikos Lietuviai 
suėjo bendran fondan. Reikia 
dabar tik energingo darbo — 
ir nugalėti klausimą ar Sovie
tų vienos partijos diktatūra 
prileis Amerikos Lietuvių pa
galbos ranką Lietuvos gyven
tojus šelpti? 
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Įžygiavo i Lietuvos ir Latvijos R 
BRITAI ŽŪSTA NUO 

NAZIŲ ROBOTŲ 

* 

MONTREALE, K a n a d oje, 
Rugsėjo 15, prasidės taip va
dinamos UNRRA organizaci
jos posėdžiai. Tai organizaci
ja įsteigta United Nations ka
ro nukentėjusių šelpimui ir 
grąžinimui į jų tėvynę kaip tik 
jų kraštai bus iš Vokiečių iš
siduoti. 

.Amerikos Lietuviai šiai or
ganizacijai kelissyk priminė 
tragingą Lietuvių tautos būk
lę, nors realių, apčiuopiamų 
statistinių davinių Lietuvos 
Atstovybė ir Konsulatai regis 
neparupino (bent visuomenei 
nepaskelbta). 

Paklabinkim UNRRA duris 
vel! Sako, klabinančiam du
rys vis kada nors atidaromos! 

• 
ŽYDŲ Bendras Fondas sa

vo tautiečių pagalbai per še
šis mėnesius išleidęs 20 mili
jonų dolarių ir siekia sukelti 
32 milijonus dolarių naujų pi
nigų. Skelbiama, už $300,000 
pasiųsta maisto ir drapanų Si
biran išvežtiems ar ištrem
tiems Lietuvos ir Lenkijos žy
dams piliečiams. Lietuvos žy
dų Kongresui New Yorke bu
vo pranešta apie siuntinėjimą 
kas mėnuo po $30 vertės pun
delių ištremtiems Lietuvos žy
dams Sibire. Sovietų valdžia, 
sakoma, tuos pundelius atlei
dus net nuo $9 muito. 

•Bendras Lietuvos šelpimo 
Fondas privalėtų Sovietų įstai
gose pasiteirauti kodėl Lietu
vos žydams leidžiama tas kas 
neleidžiama Lietuvos Lietu
viams? Nejau Maskva pradė
jo tautinės neapykantos politi
ką varinėti? 

Gal Lietuvos Tautinės Tary
bos narys Robinzonas čia galė
tų kuo pasitarnauti, nes jam 
geriau prieinami Lietuvos žy
dų Kongreso informacijų šal
tiniai. 

• 
AMERIKOS Raudonojo Kry

žiaus pirmininkas, Normand H. 
Davis, mirtis Lietuviams pri
mena jo darbą Klaipėdos sta
tumą nustatant. Po Lietuvių 
sukilimo, kada Klaipėdos Kraš
tas ir miestas prijungta prie 
Lietuvos, Tautų Sąjunga pa
skyrė p. Davis pirmininku 
mišriai komisijai Klaipėdos at
eitį nuspręsti. Ne p. Davis 
bet Prancūzų ir Lenkų diplo
matų kaltė jei išsprendimas 
nepatenkino nei Lietuvių, nei 
jPaipėdiškiif, 

Vokiečių naujausias nai
kinantis išradimas, nedideli 
lėktuvai leidžiami be lakū
nų skersai vandenį ant Lon
dono, padarė ir daro Londo
nui didelių nuostolių. Delei 

(lto Britų valdžia iškelia iš 
miesto motinas įr vaikus. 

> Dešimts tūkstančių žmo
nių tais robotais sužeista ir 
virš pora tūkstančių jau už
mušta. 

Vokiečiai skelbia padau
gins tais robotais ataką. 

Anglų ir Amerikos lakū
nai jieško, užpuola ir plai-
šina tuos robotų lizdus. 

Artinasi prie pačios Vokietijos 

RUSIJA JAU APDO
VANOJAMA 

Washingtone iškelta rei
kalavimas paaiškinti kodėl 
jau dabar Rusijai buvo pa
siųsta iš Amerikos gatavai 
padarytos dvi plieno ir vie
na alumino dirbtuvė, iš to 
Lend-Lease pinigų, kuomet 
Lend-Lease taikomas tiktai 
karo reikalams, o tos dirb
tuvės negalės pradėti, veik
ti iki po karo.; 

IŠMUŠTA 38,000 
JAPONU 

Rytinėje Indijoje, kurion 
Japonai buvo įsiveržę ka
riavimui prieš Britus, iš
mušta ir sužeista aipe 38,-
000 Japonų kareivių, išlai
svinta apie 300 mylių plo
tas. 

Kinai pradėjo atsilaikyti 
Japonams Hengyang srity
je. Tūkstančiai Japonų iš
mušta ir tuose susirėmi
muose. 

Graikijoje, Distomo kai
me, naziai okupantai ker
šydami vietos gyventojams 
Birž. 10 išžudė apie 1,000 
gyventojų. Jie nužudyta 
už tai kad buvo užmušta 30 
Vokiečių karių netoli to 
kaimo. 

Kas meta Amerikoje po 
apie 100,000 žmoniųsutinka 
mirti į^uo visokiausių* ne
laimingų prietikių. 

Šių Dienų Stebuklas 

•KINIJOJE, svaras avienos 
kašutoja nuo $16 iki $20; pa
prastas gyvenamas namukas 
ftet $1,500,000. Tai prie ko 
infliacija priveda. Amerika šį 
kartą gudriai padarė visais bu
dais kovodama su infliacija. 

Liepos 13 pranešimais, 
raudonosios jiegos prašl
iaužė per Vokiečių linija* 
tarp Polocko ir Pskovo, iš
statant Vokiečius visiškan 
pavojun Pabaltijo srityje. 

Liepos 11 Rusų kariuo
menės pradėjo veržtis j 
Lietuvą, apsukdami Vilnių 
ir žygiuodami toliau. Ru
sai per Lietuvą prisiartino 
jau visai netoli Rytu Prū
sijos sienos. Nukirsta ge
ležinkelis tarp Daugpilio ir 
Kauno. Vilniaus gatvėse 
tęsėsi mūšiai tuo tarpu kai 
Rusai nužygiavo link Ute
nos. 

Vokiečiai susi rupinę ma
tydami bolševikus jau arti 
Vokiškųjų žemių, i r šau 
kia visus "didžiausiam pa
siaukojimui". 

Rusai visu ilgu frontu 
slenka link Baltijos juros, 
ir Estijoje bei Latvijoje 
esančios Vokiečių armijos 
gali buti visai apsuptos. 

Iš Londono buvo pYaneš-
ta aliie Liėtuvių nadarvtą 
sukilimą prieš Vokiečius 
daugelyje Lietuvos dalių, 
Vokiečių atsikratymui ir 
he abejo bolševikų nejsilei-
dimui, tačiaji raudonųjų 
antplūdžio sulaikyt begin
kliai žmonės nepajiegė. 

Rusai taip pat stumiasi 
artyn Gardino, Balstogės 
ir kitų miestų, kurie buvo 
Lenkų valdomi, tuomi ar
tėdami prie Rytų Prasijos 
ir Varsa vos. 

Greta tų kurie pasiryžę 
ginti Lietuvą nuo abiejų 
okupantų, Lietuvoje vėl iš
lindo eraujos tokių kurie 
"su džiaugsmu" pasitiko 
atėjusius raudonuosius. 

Lietuvoje buvo prisislap-
stę komunistų partizanų, 
kurie vadovavo bolševikų 
pasitikimus. 

Maskvos Izvestia skelbia 
jog Justas Paleckis, "sovie
tų Lietuvos" pirmininkas, 
padaręs pareiškimą jogei 
Vokiečiai išžudę Vilniuje 
apie 100,000 žmonių, Kaune 
apie 35,000 žmonių. Tai 
matomai kalbama apie Žy
dų žudymą. Lietuviai iš 
vežta darbams į Vokietiją. 

Tie dalykai yra jau žino
mi, tik užtylima kiek Lie
tuviu išžudyta ir išvežta j 
Rusiją kada Stalinas pada
rė Paleckį Lietuvos "prezi
dentu" ir kas dabar laukia 
Lietuvių kai tie raudonieji 
kvislingai j Lietuvą sugrvš. 

MŪŠIAI NORMANDI
JOJE 

Karo Vaizdas Prancūzijos Pakelyje 

Liepos 13, į Alijantų jie-
gos visomiš i pastangomis 
mušasi artyn i į Normandi
jos tvirtovę St. Lo, kur na
ziai padeda didžiausias pa-
jiegas laikytis. Prisiartino 
prie St. Lo tiek kad jau 
mato miesto bokštus. Ata
kuojamas taip pat kitas 
Vokiečių atkakliai laiko
mas miestelis Lessay. 

Kariavimas Normandijo
je eina sunkiai, bet nepa
leidžiamai, naudojama oro, 
žemės atakai, prieš ką na
ziai krinta arba patenka i 

* nelaisvę, nepajiegdami at
laikyti. Aliiantai žygiuo
ja pirmyn visu frontu bet 
lėtai. Priešai paneša žy
mius nuostolius. 

ITALIJOS fronte karas 
taip pat eina" lėtai, nežiū
rint didelių padedamų pa
stangų. ^Amerikiečiai ar
tėja prie miestų Livorno ir 
Pisa. Gen. Clark deda pa
stangas įsiveržti į platų 
Arno slėnį, kas duos gali
mybes apsupti Vokiečius 
kurie laiko užkirtę Alijan-
tams kelią į Livorno. 

ORO karas tęsiamas su 
tūkstančiais lėktuvų kas 
savaitę. Atakuojama ir ar
doma punktai Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Rum anijoje 
ir Italijoje. 

SAIPAN PAIMTA 

U. S. karo jiegos galu
tinai užkariavo nuo Japo
nų Saipan salą; ji priarti
na Amerikiečius per 1,260 
mylių iki Tokyo, pačioj Ja-
ponijpj. 

Toje saloje išmušta apie 
11,500 Japonų, Amerikiečių 
nuostoliai buvo 1,474 už
muštų ir 8,278 sužeistų. • 

Liepos 8 pranešama apie 
kitą naujų didžiųjų Ameri
kos bomberių B-29 ataka-
vimą Japonijos plieno iš-

v~ dirbysčių miestų Tobata ir 
" Yatawa, taipgi karo laivy

no stoties Sasebo. 
V. S. lėktuvai darė ata-

kus Japonų vietų 4,000 my
lių pločio -fronte. Japonai 
pradeda jaustis jau nesau
gus savo salose. 

Prancūzijoje, iki šiol sa
vaitės pradžios, jau paim
ta apie 55,000 Vokiečių ka
reivių į nelaisvę, nuo Bir
želio 6 d. 

šis žmogus, William Furber, 
iš San Diego, Calif., buvęs per 
3p metų neregys, pareiškė jog 
tai 20-to amžiaus stebuklas 
kad jo akys buvo pataisytos ir 
jis praregėjo. 

NAZIŲ armija, pastarų 
dienų pranešimais, nete
ko jau 33 generolų, kurie 
žuvo ar paimti, nuo to kai 
pradėta invazija Prancuzi-
jon Birželio 6. Iš jų 2Ž pa
teko Rusams. 

Vokiečiai per šį Birželio 
mėnesį neteko 21 savo ge
nerolo, kurie vieni užmuš
ti, kiti paimti nelaisvėn, 
prasidėjus smarkiam karui 
trijuose dideliuose frontuo
se. \ 

Vokiečiai taipgi neteko 
394,000 kareivių to mėnesio 
bėgyje, tik apie tai neskel
bia savo žmonėms. 

Demokratų partijai ren
giantis prie konvencijos, 
kuri prasidės Liepos 19 d. 
Chicagoj, Prez. Roosevelt 
padarė pareiškimą laišku, 
atsakydamas savo partijos 
vadui į paklausimą ar kan
didatuos ketvirtam termi
nui, sekančiai: 

"Jei konvencija praves 
nominacijas ir nominuos 
mane į prezidentus, aš su
tiksiu priimti. Jei žmonės 
išrinks manė, aš tarnau
siu'" 

Kaslink vice prezidento 
Wallace kandidatūros, tai 
Roosevelt palieka tą klau
simą išspręsti konvencijai. 
Prieš Wallace yra tam tik
ras nusistatymas. 

t 
NAZIAI Suomijoje el

giasi atsargiai: nesikiša j 
civilių gyvenimo reikalus, 
nenorėdami jiems nusidė
ti. Jie tik gelbsti Suomi
jai gintis prieš Rusus. 

Vokiečiai sakoma taria
si pasitraukti iš Norvegi
jos. Tada ir Suomiją jie 
turės apleisti. 

Amerikiečių karo trokas važiuoja, keliu linkui Bernevil-
le. Cherbourgo pusiausalyjė. Prie kelio guli negyvas arklys, 
Vokiečių kanuoles ir kiti dalykai, po to kai Amerikiečiai Vo
kiečius išmušė iš tos apielmkės. 

ROOSEVELT SUTIN- l £EN. De GAULLE 
KA KANDIDATUOTI! ^ ATSIEKĖ SAVCį„ 

• 

Atsilankęs pa^ Prezidentą 
Rooseveltą, Gen. De Gaulle, 
Laisvų Prancūzų kovotojų 
vadas, laimėjo sau autorite
tą įvesti savo civilinę admi
nistraciją tose Prancūzijos 
srityse kur Alijantai išlais
vina. 

Iš Londono praneša apie 
Britų sutikimą suteikti Gen. 
de. Gaulle tą autoritetą. 

Rusijos bolševikai pakei
tė ir suvaržė vedybų įsta
tymus, apsunkino persisky
rimus, aptaksuoja nevedė-, 
lius ir mažai vaikų turin
čias šeimas, tuo pačiu pa
skyrė premijas už ailgini-
mą didelių šeimų. 

Matomai, k o m unistams 
pasirodė reikalinga dau^įja-
ti kanuolėms maistą. 

LT. S. Pašto Departmen-
tas per du fiskaliu metus 
paeiliui turėjo po apie 30 
milijonų dolarių perviršio, 
pirmą kartą į 24 metus. 

Bogota, Kolombia. —Su
kilėliai buvo padarę per
versmą ir suėmę preziden
tą Lopez nelaisvėn. Jo iš
tikimieji padarė kitą per
versmą ii^ prezidentą išlai
svino. • 

Greit Susidraugavo 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Pradės Išdirbti Civili
nes Reikmenis 

Karo Produkcijos Taryba 
praneša jog ruošiama pla
nai perkeitimui industrijos 
gaminimui civilinių reikme
nų, ir tam tikrų reikmenų 
išdirbimas bus pradėta šios 
savaitės pabaigoje, kas iki 
šiol karo metu buvo nelei
džiama. 

Toliau bus leidžiama dau
giau civilinių reikmenų ga
minti, kur dirbtuvės turi 
reikalingas mašinas ir dar
bininkai bei mašinos nerei
kalingos karo darbams. 

Karo Maisto administra-
tracija planuoja pargaben
ti į šią šalj apie 13,000 dar
bininkų iš Jamaica salų, 
palengvinimui ūkio darbi
ninkų stokos šią vasarą. 

Pereitą vasarą buvo at
vežta 8826 darbininkų iš 
tu Britišku salų. 

Harnum and Bailey cir
kas, ką^ perstatyme Hart-; 
ftrrčte" kflo gaisras ir mirė 
jau 163 žmonės, atsidurė/ 

teismo rankose, kai žuvu-? 

sių ir nukentėjusių šeimos 
patraukė cirko savininkus 
teismo atsakomybėn. 

16 užmušta. So. Port
land, Me. — Liepos 11 nu
kritus ant trailerių stovyk
los kariškam lėktuvui už
mušta 16 žmonių, 23 sužei
sta. 

Meksikoje, valdžia pa
ėmė operuoti audimo dirb
tuvę kuri laikoma uždary
ta del streiko jau 23 mėne
siai. Kai darbininkai susi
tars su dirbtuvės savinin
kais valdžia vėl perleis ją 
privatinei kontrolei. 

Britų, submarinai pasta
ru laiku paskandino 17 lai
vų Viduržemio ir Adriati-
ko iurose, kurie veikė .Vo
kiečių naudai. , . 1 

• Bolševikai- skelbia jogei 
Minske Vokieičai išžudę į 
120,000 asmenų, daugiau
sia Žydų. 

iį»i. \\ mmįmąmmmiĘ  ̂ ? 

Pasikorė. San Francisco, 
Calif., ligoninėje pasikorė 
Leit. Swancutt, nuteistas 
mirti už nušovimą keturių 
asmenų karo stovykloj per
eitą žiemą. 

Amerikoje Dideli Nuo
stoliai be Karo 

Su v. Valstijose per dvi 
savaites be karo ir be jokių 
bombardavimų žuvo į 800 
žmonių įvairiomis netikėto
mis mirtimis didelėse ne
laimėse : 

Nuo tornados kuri per-
šlavė Penna, W. Virginia ir 
Maryland valstijas, Birže
lio 23, žuvo 154. 

Liepos 4 šventės nelaimė- # 

se žuvo apie 400 žmonių. 
Kasyklos gaisre prie Bel-

laire, O., žuvo 66 darbinin
kai. 

Hartford, Conn., cirko 
gaisre žuvo apie 160 žmo
nių. 

Prie Jellico, Tenn., trau
kiniui nuvirtus Į griovį už
mušta apie 40 kareivių. 

šis Amerikietis karys grei
tai susidraugavo su Prancūzų 
vaikučiais. Carenten miestely
je, kuri iš Vokiečių atėmė. Jis 
davė iiems savo maisto ir sal
dainių. 

U. S. Karo Sekretorius 
Stimson lankėsi Romoje ir 
turėjo pasikalbėjimą su 
popiežium., 

Vice Prez. Wallace su* 
gryžo į Washingtoną iš sa* 
vo ilgos kelionės Kinijoj# 
ir-Rusijaje. . A 
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EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

P A S T A B O S  

Seni BeisKolininlcai 

(Z. Jankauskas) 

SLA SEIMAS musų mieste, 
laikyjtas (Birželio 25-30, jau 
praėjo. Tai buta gražaus ir 
įspūdingo Amerikos Lietuvių 
suvažiavimo. Be vyrų, seimar 
pribuvo daug Lietuvių moterį! 
delegačių. Teko patirti iš se
nesnių vyrų veikėjų kad pir 
mu syk SLA seiman pribuvc 
toks didelis nuošimtis moterį 
delegačių. Mat,: vyrai užimti 
}taro darbais, negali išvažiuoti, 
tai jų vieton kuopos rinko mo
teris. 

Birželio 25 d., sekmadienį 
prieš seimą, turėjome gausų 
išvažiavimą-pikniką "Vytauto^ 
parke. Kadangi čia piknikų 
Irebuvo nuo 1941 vasaros tai 
Jie tik svečįams bet ii* vietos 
veikėjams ir visuomenei buvo 
malonu laukuosna išvažiuoti. 
"Vytauto" parke jauni medu
kai, kuriuos vietos geri Lietu-

h 
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Senesniu laikų žymus beis
bolo lošikai dalyvauja New 
Yorke surengtame visuomenei 
beisbolo lošime, kur buvo įlei
džiami dykai Karo Bonų pir
kėjai. 

skirti Lietuvos atstovybėms. 
Tuomet visi liktų patenkinti 
ir niekas negalėtų seimui pri
mesti kad SLA nesirūpina Lie
tuvos reikalais. , 

APART seimo, rašytojui te-
vo daug smagumo sutikti eilę 

\iai susodino apie 13 metų at- genesnių veikėjų, tarp jų ne-
gal, dabar jau išaugę, išsiša- mažai Valparaisiečių, su ku 
koję ir duoda daug vėsos. Su-, rjajs buvo nesimatęs per virš 
tikau porą tokių Lietuvių kurie oq metų. Pasikeitėm trumpai 
daug prie parko ir sodinimo mintimis apie Valparaiso Uni-
medžių prisidėjo; bekalbėdami Į versjtete mokymosi laikus. Pri
vet apsiašarojo. Sa.ko, tai mū
sų įdėtas darbas, kuriuo ne tik 
lnes bet ir šiądien suvažiavę 
Sš tolimų miestų Lietuviai sve
čiai turi kur prisiglausti ir pa
sigerėti. Ir tikrai, jeigu ne 
"Vytauto" parkas dievai žino 
kur Philadelph iečiai Lietuviai 
butų svečius priglaudo. 

APIE patf ;7<vimą cia daug 
nerašysiu. Kiek plačiau pa
teikiau žinių į organą Tėvynę, 
prie to reikia tikėtis smulkiau 
apie seimą pg.rašė patys daly-

simmeme ir apie jau mirusius, 
kaip tai: t)r. Klimą, Philadel-
phijoje, Dr. Mikolaiti, Lawren
ce, Mass., Inž. Skalandžiuną, 
Chicagoj, Adv. Lukošių, Wa-
terbury, Conn., Kun. Vaičiūną, 
Chicagoj, ir kitus. Nemaža 
gavau žinių apie gyvus, kurie 
daugiausia gyvena Chicagoj. 

Kaip Valparaisiečiai taip ki
ti musų profesionalai, veikėjai 
ir rašytojai atrodė gana stip
rus ir veiklus. 

Prie to, turėjau smagumo 
vavę redaktoriai ar laikraščių seime susitikti savo tikrą bro-
korespondentai. Tiek turiu pa-jlį, Augustą ir jo žmoną, Bar-
sakyti kad seimas buvo pavyz-jborą. iš Cleveland, Ohio, ku-
liingas: išmintis ir rimtumas i riy daug metų nebuvau matęs. 
Vyravo nuo pat atidarymo iki | Suėjau ir jaunystės laikų ge-
seimo pabaigos. Mažų ginčų j rą draugę Marijoną Pundienę, 
kad ir buta, jie "nesukels di-|ig Binghamton, N. Y. žodžiu, 
dėsnių audrų, kurių buvo ti-1 iš kurios kertės nežiurėtum 
kėtasi. Senesni veikėjai sako, j seimas miiįįų mieste buvo pa-
tokio taikaus ir rimto neimo sėkmingas. Reikia tikėtis kad 
SLA niekad neturėjo. 

PO SEIMO '.•'•si.ju, Į)ini.,i'lįo-
nio vakare, seimo rengimo ko
misija svečiams delegatams ir 
delegatėms buvo surengus ne
tikėtą pavaišinimą, o trečia
dienio vakare buv<> banketas, 
čia trumpos bet it ikšmingos 
kalbos, artistai ir gražios jų 
dainos davė dalyviams daug 
jausmo ir smagumo, lai* buta 
svečiams gaivalingo vakaro . 

SVARBIAUSIAS imo už
davinys tai pravėdintas senes
nių narių į naujesnius skyrius, 
kas sukėlė šiek-tiek ginčų. Iš~ 

visi delegatai ir delegatės iš
sivežė daug pasitenkinimo ir 
Įspūdžių, kuriuos mokės jier-
ILiotl 

Detroit, Mich., Naujienos 
mum if , li-iį'fj ,-m1. ly&i&i!. mufluim 

^H.' ... u. 

CIRKO NELAIMĘJE 
ŽUVO APIE 160 

ŽMONIŲ ' 

HĄRTFGRB, Conn, -r- Lie
pos 6 čią ištiko gaisras popie
tiniame cirko t perstatyme, ir 
tame suniišime kuris sekė, už-
sigrudus žmonėms ant išeigų, 
žuvo ugnyje apie 142 asmenų, 
tarp jų dikčiai vaikų. , 

Sužeistų ir apdeguęių eilėse 
ligoninėse mirė dar apie tris
dešimts žmonių, taip kad iki 
šios savaitės įfradžios j;os ne
laimės mirčių skaičius pasiekė 
apie 160 ašmenų. Dar 120 ran
dasi ligoninėse. Kiti mažiau 
sužeisti iš ligoninių išėjo. 

Kiek statistikos parodo, bė
gyje pastarų 70 metų Ameri
koje žuvo gaisruose apie 3,000 
žmonių įvairiose pramogų ir 
pasilinksminimo vietose. 

1942 metų Lapkričio 29, su
degė 490 žmonių Bostone nak
tiniame klube. 

Birželio 15, 1904 H.» sude
gus ekskursiniam laivui New 
Yorke žuvo 958 žmonės. 

Chicagoje, Gruodžio 30, 1903 
metais, teatro gaisre žuvo 575 
gyvastys. 

Kitas dielis teatro gaisras 
Brooklyn, N. Gruodžio 6, 
1376 m., paėmė 295 gyvastis. 
| Kituose teatrų gaisruose žu
vo vis po keliasdešimts žmo-
liių visu tuo laikotarpiu. 

To paties Ringling Brothers 
iBarnum & Bailey Cirke Cle
veland, Ohio, 1942 metų Rugp. 
4 dieną sudegė 42 žvėrys ir 
kiti «įįdieji gyvuliai. 

r *• 

6*to Skyriau# 
- Veikla 

SU TUO KUNIGU 
DAR NEBAIGIA 

idetuvfi r Vaduoti Sąjungos 
6rtV skyriaus išvažiavime Bir
želio >25 d., pas ppk-'V. Petrikus, 
Grosse Poįnt, Farms, be sma
gaus laiko svečiams* dar 6-tam 
skyriui padarė pelno $20. 

Prie LVS prisirašė dalyva
vus pbrii Mirga Michaels, ir 
nusipirko sau knygą "Timeless 
Lithuania".:• v. c. • . 

įkyrius Išrinko keįnisiją^feti* 
rengimui. Detroiįe "Dzirftdzi-
Drimdzi" 20 metų 'jubilejaus 
paminėjimo rudenio metu. At
važiuoti žada komp. A. Vana
gaitis, Juozas Olšauskas ir ki
ti - žymus artistai. Komisija 
taĄi parengimui išrinkta: Au
gustas Rinkunas, Juozas Am
brose,, Antanas Kvederas ir M. 
Sims. 

MIRĖ. Pereitą Birželio 17 
dieną staiga mirė Benis Su-
gentas, 66 metų amžiaus, nuo 
8052 E. Forest ave. Jis turė
jo ligą troškulį. Velionis ilgą 
laiką užlaikė valgyklą-restora-
ną. Paliko žmoną, Uršulę, ir 
brolį Joną, kuris gyvena Phi-
ladelphijoje. 

Birželio 16, trumpai sirgęs 
mirė Aleksandras Halaburda, 
52 m., nuo 6661 Field ave. Per 
18 metų jis užlaikė valgomų 
daiktų krautuvę 7224 Harper 
ave. Paliko žmona, France, ir 
sunus Juozas. Chicagoje gy
vena sesuo ir Lietuvoje turėjo, 
penkis brolius. V. M. 

CHICAGO, ILL* 
v •' •*-—- • / 

GYRf GL| l TEISĖJUS 

Padėkit: Amerikai, LąimčtĮv^ 

MIRĘ IŠEIVJAI AMERIKOS LIETUVIAI 
dilios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

• MOKSLININKAI sako, po 
karo netrukus bus galima ke
liauti lėktuvais po 1000 ir dau
giau mylių į valandą greitu
mu: Pusryčius pavalgęs Newjkoje Lietuviai veikėjai. Susi-
Yorke, biznio žmogus pietus |dar§ Qlio kandidatūros rėmėjų 

Adv,, Antanas Olis 

Chicagoa Advokatų Draugi
ja — The Chicago Bar Asso
ciation — savo tarpe atliko in-
dorsavimą arba užgyrimą kan
didatų į dhieagos Teisėjus. 
Advokatų tarpe balsavimai in-
dorsavimui savo organizacijos 
narių parodo kaip tie nariai 
stovi advokatų sprendimu. 

Teisėjų rinkimams reikalin-
24 kandidatų. Tarp tų 24 kan
didatų yra 12 Republikonų ir 
12 Demokratų. 

Adv. Antanas OJis, Lietuvis 
kandidatas į Miesto Teisėjus, 
i seilės gavo 7-tą vietą visų 12 
kandidatų eilėje, o iš Repub
likonų kandidatų į teisėjus ga
vo net antrą vietą. Taigi ma
lonu pranešti kad Chicagos Ad
vokatai pareiškė pasitikėjimą 
Lietuviui kandidatui ir daugiau 
balsų davė negu septyniems 
dabar esantiems teisėjams. Tų 
esančių teisėjų penkis Advoka
tų Draugija pati rekomenduo
ja ateinančiais rinkimais ne-
rinkti daugiau. 

Adv. Olio į Teisėjus išrinki
mu susirupina plačioje Ameri-

To Lenko kunigo Orlemans-
kio žygiai dar neužsibaigė: pa-; 
sirodo, net popiežius pasikvie
tė Orlemanskį | Vatikaną, ir 
jis ten pribus šiomis dienomis. 
Popiežius norįs žinoti ką Sta
linas kalbėjęs tam kunigui apie 
santikius Sovietų valstybės su 
Katalikų Bažnyčia. 

Jeigu popiežius tiktai juo 
remiasi del santikių su Stali
nu pagerinimo tai jau nėra ko 

jau valgys Londone. 

2UVO 66 ANGLIA. 
KASIAI 

gero tikėtis ir iš Vatikano di-
savo rinkikams kuopose. piomatijog. 

Stalinas galėjo tam bolševi-
kuojančiam kunigui pripum
puoti visokių nesąmonių, tas 
nereiškia kad jš jų kas išeis 
gero didelei Katalikų Bažny
čios organizacijai. Bolševikai 
visokių prižadų pridarė ir vi
sus juos sulaužė. 

PITTSBURGH 

Pittsburghas Neteks 
Kalėjimo 

J 'ennsylvanijos g u b e rnato- j 

liūs praneša jog Vakarinės, 
Valstijos kalėjimas bus praša
lintas iš Pittsburgho ir bus 

tyrus nuodugniai tą" reikalu,: . nau;ias. _kur , ,nors
1 

AUKŠČIAUSIAS 
ŽMOGUS 

BELLAIRE, Ohio. — Perei
tą savaitę kilus gaisrui Pow
hatan anglies kasykloje, paga
liau paaiškėjo kad ugnis užkir
to išeigą 66 darbininkų. Ug
nies užtroškinimui uždaryta vi
sos išlaukinės ineigos | kasyk
lą. Tuo tarpu imtasi budų su
sisiekti su tais nelaimingais 
darbininkais, likusiais požemi
niame kalėjime 400 pėdų gilu
moje. Pradėta gręžti devynių 

komitetas Brooklyne, remia jį 
Detroitiečiai ir Clevelandiečiai, 
neskaitant jau pačių Chicagie-
čių. ' \ • ••' " ; 

Dar vieno Lietuvio išlinki
mui teisėju Chicagoje darbuo
jasi stiprus komitetas ir Lie
tuviai Republikonai ir Demo
kratai ruošiasi balsuoti už Oli. 

Reporte*is. 

AKRON, OHIO 

pasirodė kad kitokios išeities atitinkamoje vakarineje dalyje, j Aukščiausias kokis žinomas 
nėra, ir perkėlimą (konversi- Pabaudos įtaigų ge-j žmogus. šioje salyje yra Ch(-
ja) turėjo pravesti nnimo programą. Dar nėra ford M- Thompson, 8 pedų 7 

' ' ; nustatyta laikas kada naujas : colių aukščio. Jis šiomis die-Užgirtas ir gražiai .semiu 
priimtas naujai išrinktas SLA i kttl6jfmas b u s  ^tatylas, bet;nomis -Uigė advokato mokslą 
prezidentas Adv W F' Lau- jtai bus tuoJ P° karo KalP itk! Marquette Universitete, Mil-
Icaitis ir vice prez.. P. Dargis. leis' jwaukee, Wis., i^rs yra 40 me-
Užtvirtinta visi kiti SLA vai-, -m^ amžiaus. 
dybos nariai ir komisijos. Re-|z ^ 
daktorius paliktas tas pnts, P. j C.ITY, Pa. Pereitą 
Žyjoras. Organas Tėvynė pa
liktas kaip yra, su pastaba, jei 
Lėšų Fonde rasis pinigų or
ganą pagerinti. 

• SEIMAS pasirodė duosnu s 
ir kitiems Lietuvių reikalams-
Paskyrė po $2,000 ALT ir Ben
dram Lietuvos šelpimo Fon
dui ; nutarė nupirkti iš LVS 
ai $500 knygų "Timeless Li
thuania'' ir i as praplatinti po 
Amerikon : titucijas ir svar
besnius asiT:. : . 

Tik vieną ii i 
bų reikaią, seimitv;>: pamiršo, 
tai paaukoti Lietuvon atstovy
bėms palaikyti. Bet raiytojo 
nuomone, ta klaida gali bu t i 
pataisyta šiaip: Amerikos Lie
tuvių Taryba, kuri gavo $2000 
iš Tautiškų Centų Fondo, tu-
rėtų pusę tos sumos tuoj pa-

savaitę ištikus sprogimui ka
ro lėktuvams gaminamo gaso-
lino valymo darbuose, užmuš
ta aštuoni darbininkai, kiti 8 
sužeista. 

šti. 
Pradėta gręžti kitoje vieto

je kita trijų colių skylė, ir tuo 
pat tarpu kirsti ineiga į kasyk
lą kitoje pakalnės dalyje, iš
ėmimui darbininkų lavonų iš 
jų darbo vietos, nors apie jų 
žuvimą dar oficialiai nepaskel-

Thompson sveria 460 svarų bta. Ta nauja ineiga j kasyk-
ir dėvi 19% didumo apykaklę, ią iškasti ims tris savaites. 

- —'• —-——— • • w* • 

Prisaikdinamas Karo Laivyno Sekr. Padėjėjas 

MIRĖ. Liepos 2 d. mirė 
Antanas Gauder, 56 m., Gaš-

colių pločio skylė į tą kasyklos | kiutės uošvis. Tapo palaido-
dalį ir kai išgręžta, duodant, tas Liepos 4. Laidotuvėms 
nelaimingiems darbininkams parvažiavo jo sunus kareivis, 
signalus, iš jų negauta jokio jis dar gavo savo tėvą gyvą 
atsakymo. Nors tikėta kad jie 'pamatyti ir atsisveikinti. Ve-
užsitvėrę savo skyrių galėtų1 lionio laidotuvėse dalyvavo di-
išlikti gyvi keletą dienų, ta- j dokas skaičius Lietuvių, nors 
čiau nežinia ar jie spėjo užsiūtai buvo ir šventė ir dar'oinin-! POŠKA Jonas, 39 m., mirė 2^ 
tverti, jie galėjo tuoj užtrok- kai turėjo dirbti, bet daugelis Birželio Chicairoi (Gimei 

išliko iš darbų atiduoti pasku-

MARGEVIčIUS Juozas,. 60 m. 
mirė Birž. 8, Jersey City, 
N. J. 

MAKSIMAVIČIUS Jonas, 56 
m., mirė Birž. 12, Brooklyn, 
N. Y. - v 

SIMANAVIČIUS Dominikas, 
60 m., mirė Birž. 12, Brook
lyn, N. Y. 

ŽULPA Pranas, pusamžis, mi
rė Birž. 15, Chicagoj. (Ak
menės p., Šiaulių ap., Švent
upiu k.) Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

ZEPALTAS Jonas, pusamžis, 
mirė Birželio 16, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Kaltinėnų p. 
Gerčalių k.) Amerikoj išgy
veno 33 m. 

BURBA Kostantas, pusamžis, 
mirė Birželio 16, Chicagoj. 
(Tauragės aps., Liepo km.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

ŠLAŽIENĖ Rozalija (Levickai
tė), mirė Birž. 18, Chica
goj. 

ŽUKAUSKIS Juozas, pusam
žis, mirė J3irž. 16, Chicagoj. 
(Telšių ap., Plungės p., Pru-
salių k.) Amerikoj išgyveno 
35 metus. 

JARANIMAS Antanas, pus
amžis, mirė Birž. 17, Chica
goj. (Panev. ap., Pakruojo 
p., Draumenų k.) Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

MISEVIČIUS Leopoldas, 84 
m., mirė Birž. 17, Chicagoj. 
(Krekenavos p. ir k., Pane
vėžio ap.) 

KRASAUSKIENĖ Marė (Iva
nauskaitė), sulaukus senat
vės mirė Birž. 19, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Kelmės par.) 

Amerikoj išgyveno 31 m. 
MIKALAUSKAS Petras, 49 

m., mirė Birž. 2, Collinsville, 
III. 

VIŠTARTAS Vincas, pusam
žis, mirė Birž. 16, Chicagoj. 
(Telšių ap., Kvėdarnos par;) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

MIKELIS Jokūbas, 58 m, mi
rė Birž. 16, Chicagoj. (Uk
mergės ap., Ledokių p., Ma-
sulių k.) Amerikoj išgyve
no 33 metus. 

BALČIUS Mykolas, pusamžis, 
mirė Birželio lt, Chicagoj. 
(Tauragės ap., šilaKs par., 
Biržlaukių k.) 

KUMPIKAS Ignas, pusamžis, 
mirė Geg. 25, Hart, Mich. 
(Šiaulių aps., Kelmės par.) 
Amerikoj išgyveno 37 ra. 

B AR Aš AUSKIENĖ Magdalena 
(Janušaitė), pusamžė, mirė 
Birželio 13, Georgetown, UI. 
(Aleksandravo par.) 

POŽERIENĖ Olga (Lipinskai-
tė), 50 m., mirė Liepos 18, 
Chicagoj. (Akmenės par.) 

VITKAUSKAS Antanaą M*8 
Birž. 19, Cambridge, Mass 

BLADŽIUNAS Vladas, mirė 
Birž. 17, Baltimore, Md. 

KRUčIENĖ Liudvika, 45 m., 
mirė Birž. 3, Racine, Wis. 

REKIENĖ Magdė, 70 m, mi
rė Birž. 17, Wilkes-Barre, 
Pa. 

ŽURINSKIENĖ Ona, 68 metų,/ 
mirė Birž. 7, Luzerne, Pa. * 

GALAITIS Edvardas, 45 ®.» 
mirė Birž. 8, Wyoming, Pa. 

GEČIONIS R., mirė Birželio 
11. Duryea, Pa., 

ZDANAVIČIUS Jurgis, mite 
Birž. 14, Luzerne, Pa. Ame
rikoj išgyveno 50 metų. 

LAWRENCE, MASS. 

PRIGĖRĖ. Bolesius Zuroto-" 
skas, 58 m., išvyko su savo 
žmona ir, dukteria į Pomps 
Pond, Andover, šeštadienį po 
piet. Liepos 8, atsivėdinti. Bė-
plaukiojant vandenyje iki kru
tinės gilume, jisai staiga nu
grimzdo. Kiti aplink jį buvę 
plaukikai nekreipė Į tai dėme
sio, bet žmona pradėjo rūpin
tis. nematydama jo ant van
dens viršaus, 'ir pašaukė sar
gą. Iki jį surado ir ištraukė 
Zuromskas jau buvo prigėręs 
ir pastangos atgaivinti nepavy
ko. 

Velionis paėjo iš Kauno, iš
gyveno Lawrence apie 39 me
tus ir plačiai dalyvavo Lietu
viškų organizacijų veikme. * ' 

LIEPOS 4 ŽUVO 334 
BE KARO LAUKO 

švenčiant Artierikos Nepri
klausomybės 168 metų sukak
ti, pefeitą* savaitę Liepos 4 d. 
visoje' šalyje be karo, bė j^kių 
priežasčių žuvo 334 asmens. 

Trafiko nelaimėse užsimušė -
142, prigėrė 94, ir 97 mirė nuo 
kitokių staigių priežasčių. 

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

Jau Virs 10 Milijonu 
Kareivių 

Birželio pabaigoje, Amerikos 
ginkluotose jiegose buvo jau 
surinkta 10,080,000 kareivių ir 
j y vyresniųjų. 

Dabar imama vyrai tarp 18 
! ir 25 metų amžiaus ir jų pif-

aoai svar- raj pakanka. 

I'žsi rašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS* 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
,'tveiksluotas ir daug skelbimų. 
K.a;na metams $1. Adresas: 

L?etuviy Naujienos 
332 N. 6ti. Philadelphia 6, Pa. 

tinj atsisveikinimą išlydint \ 
amžinastį savo draugą. 

Srgt. Bill Stukas, Jurgio ir 
Monikos Stukų sunus, Liepos 
4 parvyko pas tėvus paviešėti 
pasisvečiuoti ir pasimatyti su 
draugais. 

Akrone visos gumų dirbtu
vės ir šiaip išdirbystės dirba 
kasdien ir sekmadieniais; net 
Liepos 4 šventėje dirbo. Dar
bininkai uždirba gerai, tik nu
siskundžia kad nėra kada pa
silsėti, reikia dirbti 7 dienas. 

STREIKAS. Sustreikavo 70 
tarnautojų Mayflower viešbu
tyje, kilus varžytinėms tarp 
CIO ir A. F. of L. unijų. 

Kalnas. 

Spring Valley, 111.) 
JUCIUS Ričardas, 9 metų, mi

rė Birž. 20, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

Patogus Skausm* 
Liuosuotojas nuo 

Mažu Gėlimu 

8*1 | i 

REUMATIZMO 
Jei  k '  i ičintr  kui.o skausmus; jei  

Jutislųs, jei užeina skausmai oru permaino
se, atariam jums bandyti ROSSE Tabs b* 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tuks-
tfinčlų per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmu Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. . * 
D\KAI šio Laikraščio Skaitytojam* 

Jei;;u niekad nenaudojote ROSSE^ Tabu, 
r>rr»šnm jus BANDYT juos—išbandykit rau
nu kaštais. Pasiusime jums pilno dydiio 
pn keli—sunaudoki t 24 tabletes DYKAf. Jai 
neduos irreito paliuosavimo nuo skausmo if 
lijs busit nepatenkinti pasekmėmis ir tp pa. 
kelio zema kaina, grąžinkite nesunaudoUI 

^alį, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit 
nigiJ. tik save. vardą ir adresą i: 

ROSSE Products Co., Dept. X J 
2703 W. Farwell Av. Chicago 45, lift. 

Ralph A. Bard, debineje, prisaikdinamas Karo Laivyno 

KAIP ANGLIJA 
PASIRUOŠUS 

Sutikimui smarkiųjų oro už
puolimų ar net įsiveržimo An-
glijon, Britai turi 6000, slaptų 
maisto sandėlių, kuriuos tvar
ko 4000 liuosnorių organizato
rių. t Bent kokioje staigioje ue-

JUJtf 17 
THROUGH 

IAI0R DAY 

Sekretoriaus Padėjėju. Jį asmeniškai pasirinko Forrestal, komėje, 20 milijonų užkandžių 
buvęs padėjėjas, kuomet jis Ufcėtnė. Karo Laivyno Sekretu . £alima patiekti beat kokiame 
riaus pareigas. , ' # . " ^ | mieste ar apskrity j#. 

 ̂ - mm Breakers 
w  1 0 0 0  O U T S I D E  ROOMS 

J| VACATION here means increased ability to work for 
Victory. Relax on the world's finest white, sandy beaclu 
Swim in the blue waters of Lake Erie. All sports . . . 
tennis, golf, boating, fishing, etc. All amusements. 
Excellent meals. Dancing nightly. "Name" bands each 
week-end in Grand Ballroom, including such famous 
bands as Tommy Tucker, Will Osborne, j^obby Sherwood, 
Ada Leonard, Stan Kenton and others. 4 
Easily reached by rail or bus and hourly steams* from Sąaduaty, 
«. S. Theodore Roosevelt daily at 9 a. m. from Cleveland, 
Steamers also from Detroit and Toledo. On U. S. Route 6 and Ohio 2. 
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OBAX POINT-ON-LAKE 
Sandusky, Okie 
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šimto* Lietuvą tfelaiinSja! 

Tegul meilė Lietuvos 
f Dega musų Širdyse 1 

mm* D I R V A  S 
r; 

SSįBSBSĘIjBESfe 
• -.rv-, V. 

L A I S V A  Laisvę pažinę — 
Jungo nevllksim! 

Lietuvos Padangėje 
Ultuvių Tautos Išnaikinimas — Jų Visas Tikslas. Vokiečiai Lygus 

Žiauriems Rusams. Lenkai Daro Planus Lietuvą Užgrobti — kai 
Mu$t| Tarybininkai Siūlosi Jiems Bendradarbiavimą 

Nepriklausoma Liefuva savo ne Lietuviai. Dėlto Vokiečiai Jeigu tokiam, nuo amžių ten 
Birželio 15, 1943 numeryje ra- mus jau kolonizuoja, mėto iš gyvenusiam prireikia su kokiu 
šo: ūkių, butų, dėlto mums negrą- reikalu nueiti pas seniūną, val-

- Prisiminkime tuos desėtkus 
tūkstančių musų tautiečių — 
kudikius, vaikučius, jaunimą, 
subrendusius, senelius: musų 
liaudies ir musų tautos dukte
ris ir sunus, žuvusius bolševikų 
kąlėjimose, priverčiamojo dar
bo stovykloje, sušaudytuosius 
ir tolimose trėmimo vietose be 
jękios pagalbos vargstančius 
Ir bolševikinio barbarizmo kan
kinamus. 

Prisiminkime ir tuos tūks
tančius musų tautiečių — uki-
nlnkus, kurie su kūdikiais ir 
kitais šeimos nariais išmesti 
ir dar metami iš darbu ir kan
čiomis savo protėvių sutfurtų 
ūkių; darbininkus išvežtus .ir 
dar vežamus Vokietijos naiki-
namojon pramonėn ir iš ten 
siunčiamus į lagerius, priver
čiamojo darbo stovyklas ir ka
lėjimus tam kad žutų; jauni
mą ir karius gaudomus ir ga
benamus j rytų frontą mirti 
už antrą savo- tėviškės okupan
tą* be naudos Lietuvai; nukan
kintus ir sušaudytus kalėji
muose; Rentelno politiniai žu
domą naikinamuose lageriuose 
inteligentiją. 

šį baisų sukaktuvnf musų 
Valstybei ir Tautai Birželio 
mėnesj pagerbkime okupantų 
nukankintus ir dar kankina
mus musų tautiečius, ugdyki
me savo tarpe aktyvų solida
rumą, ruoškimės gyventi ne
priklausomai, patys pasilikime 
ir kitiems padėkime pasilikti 
Tėviškės pastogėje. 
Dvejos Skaudžiosios Metines 

Atskirai minėti bolševikų ir 
Vokiečių okupacijas nėra pras
mės, nes jos savo siekimais 
Lietuvai panašios it dvynukai, 
ir neatskiriamos it Siamietšs 
seserys. Gali buti tarp jų tak
tikos skritumų, to nereikia nei
gti. Gali Rusai vartoti labiau 
grubią, daugiau rytams budin
gą politiką, Vokiečiai gali savo 
darbą dirbti sumaningiau, in-
telingentiškiau, net toliau nu
matančiai. Tai priklauso nuo 
jų kulturinio lygio. Bet tai 
nėra esminis dalykas, juo la
biau kad ir tie skirtumai ne
labai jau žymus, jau baigiasi 
išsilyginti. ,Bent kiek lengviau 
galėjom atsikvėpti po bolševi
kų karo, ėdusio musų tautą 
tūkstančiais, bet.... tik tol 
kol rudieji nesuorganizavo sa
vo aparato Lietuvoje. Ar da
bar gali buti tikras ramus Lie
tuvis inteligentas kad jis šią
dien nebus suimtas ir išvež
tas? Ar gali buti tikras ūki
ninkas kad jis nebus išmestas 
iš sodybos, nors ir prievoles 
bus atlikęs, jei • toks jo ūkis 
patiks kolonistui? O kas lau
kia tų kurie prievolių nepajie-
gia atiduoti ? Koks * likimas 
"savanoriškai" siunčiamų Lie
tuvių į frontą, gaudomų kai
muose ? Miestuose tos pačios 
naktinės žmonių medžioklės, 
tos pačios suimtųjų žudynės 
mirties koncentracijos lage
riuose kaip Ir enkadevistų lai
kais. 

Abiem okupantams visos 
priemon&s geros jei tik jos ve
da prie tikslo. O jų tikslas 
yra Lietuvą ir visą Pabaltijį 
taip įliet į Rusiją arba Vokie
tiją kad mes jau niekad nesu
darytume jiems problemos ar 
nerimo šaltinio. Tiek Rusai, 
tiek Vokiečiai, atrodo, mano 
kad to galima atsiekti tik tuo 
atveju kai Lietuvoje gyvens 
arba Vokiečiai arba Rusai, o 

sčiuje ar net įstaigoje tai pir
miausia vos inėjusiam į kam
barį vienas iš Vokiečių muša 
per veidą ir tik tada klausia 
kokį reikalą atėjusis turi. 

Muša ir ukiuose bei įmonėse 
taip kad nėra nei vieno Lietu
vio ar kito kurio vietos gyven
tojo kuris nebūtų gavęs muš
ti. 

žina bolševikų išplėšto musų 
turto ir laiko jį savo nuosavy
be. Bolševikai savo nociana-
lizacijos įstatymais pasitarna
vo rudiesiems, nors jei još ir 
tiek butų atiminėję musų tur-
tiek butų atėminęję musų tur
tus kaip atiminėja dabar net 
bolševikų nacionalizacijos ne
paliestus namelius, baldus ir 
kita. Nepaslaptis kad ir bol
ševikai rengėsi visą musų kra
štą kolonizuoti, o mus ruošėsi 
išgabenti į rytus. 

Bolševikų okupacinis tero
ras kai kurių Lietuvių paveikė 
protus ir galvoseną, išmušė 
jiems realią politinę mintį. 
šiems žmonėms nazių-bolševi-
k„ karas buvo viskas, kai tuo Lenkai Pasirengę Lie-
tarpu musu tautai šis karas 

ALT ANT PRIE
LANKIŲJŲ' LEN-C 

KAMS SARAŠO 

musų 
tebuvo ir tegalėjo buti tik pir
mos bolševikų okupacijos pa
keitimu antraja — ir rnusų lai
mei paskutine — Vokiečių na-
zine okupacija. 

Šie žmonės pasistengė pa
skleisti krašte klaidingą pažiū
rą į Vokiečius, kad juos pasi
tikus su gėlėmis, galima tau
tai laimėti laisvę. Tai buvo 
klaidinga galvosena. Vokie
čius reikia pasitikti lazdomis. 

Lietuviai mobilizuojami pa
gal Kubiliuno patikėtinių kon
ferencijos nutarimus; suiminė
jamos ir kalinamos nesiregis-
travusių karininkų šeimos ir 
naujokų tėvai Kubiliuno įsa
kymu. Visur Vokiečiai sten
giasi sudaryti įspūdį kad tai 
esąs pačių Lietuvių darbas ir 
reikalas. 

Mes žinom kad pasaulis ge
rai supranta Vokiečių klastą 
Lietuvoje ir del to nekaltina 
musų tautos nei už jos darbus, 
kaip lygiai gerai supranta kad 
Lietuviams nei vieno musų 
priešo laimėjimas nei kito pra 
laimėjimas dar neišsprendžia 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės problemos. Lietuva 
niekad nė jungė savo likimo su 
vieno ar kito okupanto laimė
jimu, nejungia jo ir dabar, ne
jungs jo nei ateityje, nes ji 
pasiryžus reikalingus momen
tu drauge su visa pavergta 
Europa atkurti laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą, kad ga
lėtų dirbti savo tautos ir vi
sos žmonijos taikos ir kūrybos 
darbą. 

NAUJOJI EUROPA 

Vokiečiai, laimėję karą su 
Lenkais, susitarė su bolševi
kais del Lenkijos pasidalinimo 
ir Suvalkų trikampį prisijun
gė prie Prūsijos, šitame ne
laimingame Suvalkijos trikam
pyje gyvena gerokas skaičius 
musų tautiečių. Naziai iškrau
stė jaunesniąją vietos gyven
tojų kartą į Vokietiją, atėmė 
ukius iš ūkininkų, miestų įmo
nes bei namus iš jų savininkų 
ir visą tai perdavė atkrausty-
tiems (daugiausia iš Prūsijos) 
Vokiečiams. Didesniųjų ūkių 
savininkus paliko jų ukiuose 
kumečiais. Viršaičiai, seniū
nai ir visa vietos administra
cija sudaryta iš atvykusių Vo
kiečių kolonistų, kurie su vie
tos gyventojais elgiasi kaip 
senais laikais su vergais elgda
vosi. Yra tik Vokiškos moky
klos, į kurias kitų tautybių 
vaikai ir jaunimas neįleidžia
mi. Vietos gyventojams ne-
vokiečiams nėra socialinės glo
bos, jie neturi jokių teisių. 

tuvą Užgrobti 
Lietuvos pogrindžio žiniose 

vienas pranešimas tai kaip sa
ko: 

Sužinota kad Lenkai Lietu
voje steigia savo organizacijos 
skyrius, kurių tikslas atėjus 
laikui prijungti Lietuvą prie 
Lenkijos. 

Kiekvienam skyriui yra at
siųsta klausimų lakštai, ku
riuose klausiama ar Lietuvių 
laikymasis Lenkijos atžvilgiu 
pasikeitė ar ne. Atsakymas 
kad laikymasis tas pats, tiktai 
taktika pasikeitus. 

Toliau klausiama ar Vysku
pas Reinys yra ištikimas Len
kams, po Romos įspėjimo (jo
kių įspėjimų betgi Vysk. Rai
nys negavo). Atsakymas: Jis 
dar daugiau varo Lietuvišką 
propaganda. Ir seka eilė kftų 
klausimų. 

Be to ragina Lenkus sudari
nėti sąrašus Lietuvių kurie yra 
palankus Lenkams. Ypač ak
tyviai tame darbe pasireiškia 
Panevėžio ir Vilniaus Lenkai. 
Kai kur bažnyčios vardu ren
ka aukas slaptam Lenkų sąju-
džiui Lietuvoje remti. 

Iš Vilniaus atvežę medžiagą 
maino į šovinius mokėdami už 
šautuvo šovinį net iki 5 mar
kių. 

žodžiu, Lenkai rengiasi, — 
baigia Lietuvos pranešimas. 

Dabar pažiūrėkime į musų 
Tarybininkus Amerikoje, ku
rie ir 1943 pavasarį su Lenkais 
santikių j ieškojo, slaptas tary
bas vedė, ėjo į jų parengimus, 
kvietė Lenkų konsulus į Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimus, ir šymet vėl — siuntė 
Lenkų kongresui Buffalo svei
kinimus ir "nuoširdžius linkė
jimus", siūlydamiesi su Len
kais bendrai dirbti — tuo vi
su laiku kai Lenkai ruošė pla
nus Lietuvos pavergimui! 

Tarybininkai — ir vieni ir 
kiti — tikrai įrašyti Lenkams 
palankiųjų sąrašuose Londone, 
Washingtone, Varšavoje. 

Lenkai seka Lietuvių Ame
rikoje spaudą, jų konsulatai čia 
ir Londone prenumeruoja Dir
vą, tat be abejo prenumeruoja 
ir kitus musų laikraščius. 

Akivaizdoje tokių Tarybinin-
kų kenksmingų darbų, dryso 
jie betgi reikalauti SLA seime 
sau $2000 ir seimas jiems da
vė, o Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos prašymas $500 buvo ko
misijos atmestas.... 

žinokime kad Lenkų planus 
užgrobti Lietuvą gamina ne 
keli suskurę Lenkai kur nors 
Lenkijoje, bet patys aukštieji 
Lenkų galvos Washingtone ir 
Londone ir siuntinėja rapor-

Lietuvos Vadai Susirūpi
nę Tautos Išlikimu 

Pastaru laiku pradėjo Ame
rikos Lietuvįus pasiekti straip
sniai nnušviečianti Lietuvos 
žmonių kovą už savo išlikimą. 

Jie, būdami po Vokiečiais, 
žiaurioje okupacijoje, slaptai 
leidžia savo laikraštukus, kad 
ir mažus, bet daug pasitarnau
jančius pačių Lietuvos žmonių 
vienas kitam dvasios sutipri-
nimui, kad laikytųsi ir lauktų 
ateinančios valandos kada lai
svė ir nepriklausomybe vėl iš
auš jų padangėje. 

Tie reikšmingi straipsniai, 
ir vienokio ir kitokio Lietuvo
je veikiančio komiteto, ir šau
lių Sąjungos, ir kitokių, tilpo 
ir telpa Dirvoje. Tam tikslui 
mes įvedėme antraštę 'LIETU
VOS PADANGĖJE". Kokie 
tik raštai, žinios ar atsišauki
mai iš Lietuvos kovotojų ateis 
tilps po ta antrašte. 

Šie straipsniai ir atsišauki
mai tai gyvas Lietuvos žmonių 
ryšus su mumis, Amerikos Lie
tuviais, kurie laisvėje gyvena
me ir kurie, daugumoje, rūpi
namės Lietuvos likimu. 

Lietuvoje einanti laikraSiai, 
kurių pirmus puslapius nufo
tografuotus gavome ir mes, 
yra šie: 

Vieninga Kova — Lapkričio 
2 d. 1943 metų numeris. Jo 
antraštėje yra šie reikšmingi 
žodžiai: "Laimėsim arba žū
sim, bet vergais nebūsim!" 

Pirmutinis straipsnis jame, 
"Vėlinės". 

Lietuvos Laisvfes Trimitas— 
nr. 1, Rugpjučio, 1943 m., lei
džia Lietuvos šaulių Sąjunga. 
Straipsnis prasideda su: "Te
gul meilė Lietuvos dega musų 
širdyse#" «- ^ ^ 

Nepriklausoma Lietuva, Ar. 
13 (25), Rugpjučio 1, 1943 m. 
Pirmas straipsnis: Brangus 
Tautiečiai!" Vyriausio Lietu
vių Komiteto atsišaukimas. 
| Laisvę — nr. 21, Spalių 30, 

1943. Pirmas straipsnis "Ne-
siduokime Klaidinami" (Jis til
po Dirvoje). 

Laisves Kovotojas — nr. 21, 
Vasario 16, 1944. Leidžia Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
ga. Pirmas straipsnis, taip 
pat jau tilpęs Dirvoje, yra: 
"Į Lietuvių Tautą", Vyriausio 
Lietuvos IsHaisvinimo Komite
to atsišaukimas ir paskelbimas 
savo programo. 

šis komitetas matomai yra 
paskiausias ir galutinė Lie
tuvių susijungimo į bendrą ko
vą išdava, kadangi žifiios apie 
jį pasiekė mus Amerikoje tik 
šiais metais, po Vasario 16-tos 
šventės. 

Matydami ko siekia Lietuvos 
žmonės, tie kurie dar išliko 
gyvi nuo bolševikų teroro ir 
deportacijos ir nazių siaubo, 

mes rūpinkimės kuolabiausia 
jiems padėti. Darykime viską 
kad jų viltys, po tiek kentėji
mų ir laukimo, nebūtų apvil
tos. 

Iš jų pranešimu ir atsišau
kimų matome kaip rimtai jie 
rengiasi naujam gyvenimui: 
išsprendė ir konstitucijos rei
kalą, ir nuosavybės grąžinimą, 
neskelbia niekam keršto, ir 
patys žino kokia jiems valdžia 
po karo bus reikalinga ir prie 
to ruošiasi. 

Mes skelbėme ir skelbiame 
kad musų nusistatymas yra pa
likti patiems Lietuvos žmo
nėms išsirinkti sau valdžią ko
kios jie norės. 

Savo didžiausiu tikslu mes 
laikome pegelbėti Lietuvai at
gauti nepriklausomybę. Tam 
tikslui galit pagelbėti ir jus ir 
visi kiti, ir todėl Lietuvai Va
duoti Sąjunga prašo iš jusų 
talkos savo darbe. 

Musų tikslas yra išplatinti 
visoje Amerikoje knygą "Ti
meless Lithuania", kuri gina 
drąsiai Lietuvos laisvės bylą. 
Pirkit, dalinkit tas knygas vi
sose svarbesnėse Amerikos įs
taigose ir žymiems Amerikos 
žmonėms. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
dirba ir kitus darbus kuriais 
mes kaip Amerikos Lietuviai 
galime ir privalome pagelbėti 
paremiant LVS savo aukomis. 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

KAIP SLA SEIMAS PASKYRĖ $500 
KNYGAI TIMELESS LITHUANIA 

KAIP SU RUSŲ NAU
JA OKUPACIJA? •A 

tus savo slaptoms organizaci
joms. 

Tokių žinių akyvaizdoje, 
gerbiami Amerikos Lietuviai, 
savo senosios tėvynės Lietuvos 
mylėtojai ir jai laisvės troš
kėjai, nereikalaukite kad Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga sueitų 
bendrai dirbti su Amerikos 
Lietuvių Taryba! Ji ir jos 
vadai pertoli nuėjo nuo teisin
go Lietuviško kelio. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
griežtai laikysis Lietuviškojo 
kelio ir kviečia sau į talką vi
sus tuos Lietuvius kurie nori 
Laisvos, Nepriklausomos Lie
tuvos, o ne kokios ten Lenkiš
kos "demokratijos" (pavidale 
Lenkų vergijos), kurią Tary
bininkai iš Lenkų Buffalo kon
greso prašė! 

Mes einame su Lietuvos Lai
svės Kovotojais, ne su tais ku
rie duoda instrukcijas Lietuvą 
pavergti. 

Gausiai rašantis Amerikoniš
koje spaudoje Maj. Gen. David 
Prescott Barrows, kuris daug 
kartų gynė ir dabar gina Lie
tuvos ir kitų Rusų kaimynių 
likimą, pastaru laiku rašyda
mas apie Rusų žygiavimą pas
kui Vokiečius į Lenkiją ir ki
tas kaimynines šalis, padaro 
rimtą paklausimą kas bus to
liau? Jis rašo išvadoje vieno 
savo pastaro straipsnio: 

* 

"Rusų aronijos einančios į 
rytinę Lenkiją, jų pačių val
džios pareiškimais, nebus 'iš
laisvinimo armijos', bet bus 
armijos rytų Lenkijos užkaria
vimui ir prijungimui prie So
vietų. 

"Rusai remia savo legales 
teises savo užsibrėžime pri
jungti Lenkiją ir kitas kaimy
nines šalis ant savo slaptų su- ! 
tarčių padarytų tarp Stalino ir 
Hitlerio, ką jie padarė prieš 
pradžią 1939 metų karo. 

"Ar Britų ir Amerikos žmo
nės, kurie 1939 metais laikė 
šią Hitlerio-Stalino sutartį be-
gėdinga, dabar pasiruošę užp 
girti tą Stalino dalį toje apga
vystėje? Nėra jokio įrodymo 
kad Britų ir Amerikos vyriau
sybės butų pranešę Stalinui 
jog jos prieštaraus jo tikslui. 

"Yra net pranešimų kad Te
herane Stalinui buvę pasakyta 
jog tie užkariavimai bus jo. 
Visuomenė palikta ,kaip akla 
šiuo Rusų teritorijų išdidinimo 
klausimu. Tai yra pats svar
biausias klausimas koks šio 
karo metu iškilo." 

Svarbu ir naudinga kad šiuo 
laiku randasi tokių rašytojų 
ir tokių didelių Amerikos laik
raščių kurie šitokius raštus 
talpina. Jie kartu gina ir Lie
tuvą, nors kaip kada Lietuvos 
vardas ir nepaminimas. 

SOCIALISTŲ KLIKA IR SEI
ME BUVO ATMETUS 

LVS LAIŠKĄ 

Kaip čięilikiška klika sten
giasi turėti Susivienijimą savo 
kontrolėje ir melžti jį iki jame 
dar yra pinigų, parodo ir šis 
antras atsitikimas su Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos prašymu kad 
iš SLA Tautiškų Centų Fondo 
butų paskirta $500 "Timeless 
Lithuania" išplatinimui. Tas 
prašymas Bagočiaus - Grigaičio 
paskirtos Tautiškų Centų dali
nimo komisijos buvo atmestas. 

Atmetė jį diduma fanatiškai 
cicilikų nustatytų komisijos 
narių, pasitarus su Grigaičiu. 

Aną kartą tas SLA akiplė
ša atmetė LVS prašymą pa
remti "Timeless Lithuania" 
leidimą, pagrobdamas sau au
toritetą spręsti, kitaip sakant 
sucenzuruoti, knygos turinį — 
jis pasakė, kadangi rankraš
čio jam nedūodama peržiūrėti 
tai SLA Pildomoji Taryba ne
gali skirti tai knygai paremti 
pinigų. Ir Pild. Taryba, bijo
dama to "cenzoriaus", Lietu
vai Vaduoti Sąjungos prašymą 
atmetė. 

Tuo tarpu, sulyg to akiplė
šos "leidimo" (ar įsakymo) P. 
T. skirstė stambias sumas Am. 
Liet. Tarybai ir apmokėjo sa
vo atstovų į ALT suvažiavimą 
keliones ir sugaištis. 

Dabar LVS Valdyba kreipė
si į SLA seimą Philadelphijo-
je, adresuojant laišką Tautiš
kų Centų skirstymo komisijai, 
kad paskirtų $500 nupirkimui 
SLA vardu knygų "Timeless 
Lithuania". SLA narių dau
guma yra tie patys tautininkai 
ir geri patriotai ir jie sudeda 
lygiai tuos Tautiškus Centus, 
tačiau seimo metu paskirta ci-
cilikų-sandariečių komsiija jų 
didumos sprendimu rado LVS 
prašymą atmestinu. Tuo pa
čiu ai veju ta pati komisija pa
skyrė iš tų pačių Tautiškų Cen
tų fondo net $2,000 A. L. Ta
rybai ! 

Tai begėdystė kokią tik aki
plėšos cicilikai gali papildyti, 
nebijodami svietui į akis žiurė-

Kad skyrimas tų $500 "Ti
meless Lithuania" praplatini
mui turi visuomenės pritarimą 
parodo paskui pačiame seime, 
ti. 
kuomet komisija patiekė savo 
rekomendaciją kitiems reika
lams skirti dideles sumas, o 
LVS nieko, seime iškeltas pa
reikalavimas skirti $500 "Ti
meless Lithuania" parėmimui 
rado didumos greitą pritarimą. 

Kur buvęs-nebuvęs ten lyg 

pilypas iš kanapių pasišoko ir 
tas "cenzorius" ir dabar jau jis 
"rekomendavo" "del šventos 
ramybės"  duot i  tuos  $500. . . , ;  

Jeigu dabartinė Pild. Tary
ba neatsikratys to akiplėšos 
ir neuždarys SLA Tautiškų 
Centų Fondo tai jis išvilios sa
vo politikos reikalams visus 
pinigus (— tik tam jis taip įsi
kibęs į SLA ir laikosi, iki ko
kiame fonde pinigų dar yra. 

Už tuos $500 ką LVS gauna 
už "Timeless Lithuania" ačiu 
tiems SLA seimo delegatams 
kurie nepaisydami cicilikų pa
tvarkymo apeliavo į visą sei
mą ir gavo. Tiems gi komisi
jos nariams ir tiems , skyma-
riams gėda prieš visą tautą 
už toki nedorą vienpusiavimą. 

A U K O S  
Ir Pinigai už, Knygą 

William B. Prank, iš 
Yakima, Wash., $13.00 
(iš jų $3 knygai ir 
$10 Lietuvos vadavimui) 

J. Belazaras, 
E. Windsor, Conn. 
už knygas 15.00 

Mrs. Justina Jekavičienė, 
Taunton, Mass., knygai 3.00 
auka 1-00 

The Halle Bros, knyga 1.80 
Kazys Žibikas, 

So. Boston, Mass. 2.00 
A. J. Tomkus. 

Meriden, Conn. 9.00 
Rev. J. E. Giedra, 

Washington, D. C. 3.00 
The James Rook Store 

Cincinnati, O. 3.00 
Jane Kobv, 

Philadelphia, Pa. 3.00 
A. C. McCIurg & Co. 

Chicago, III. 3.00 
Mirga Michaels. Detroit 

nario mokestis 2.00 

PATAISA. Prie Baltimore, 
Md., LVS skyriaus prisiųstų 
aukų ir narių mokesčių, kurie f 
buvo pažymėta-bendroje sumo
je $38, buvo praleista vardas 
Feliksas Rutkus, 2.0®} 

Darbštaus LVS 4-to skyriaus 
P. P. Jaro žmona rimtai susir
go, kas privertė p. Jarą pasi
traukti iš sekretoriaus parei
gų. Sekretorium išrinktas A. 
Kurelaitis. 

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

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

"Kad Lietuva vėl Butu Laisva ir Neorįklausoma!" 

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. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką Lietuvos Vadavimo darbams 
$ Knygai "Timeless Lithuania" 
$ Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai' 
$ L. V. S. nario mokestį 

Viso $ 

•ŠVEICARIJA gamina jpe-
pierą nuo to laiko kaip pirmą 
kartą Baselyje buvo išstatyta 
popieros dirbtuvė 1440 metais. 

j Vardu f* Pavardė.. 
Į 
i Adresas 

Miestas Valat. 

] SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue Cleveland Ohio 
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Bukime Verti Senojo Lietuviu Vardo 
(jenkų Skriaudos Lietuvai ir Lietuvių Riteriškumas. 

Lenkai — Grobuonys ir Lenkai Geraširdžiai Unio-
illstai. Pirmųjų Dauguma ir Pastarųjų Mažuma. 
Amerikos lietuviui Tarybos šunuodegiavimas Len
kams ir Katalikiškųjų Tarybininkų Praregėjimas. 
Vokiečiai, Maskoliai, Lenkai bus Visuomet Lietu-
tuvos Priešai. 

Kai 1939 metais naziai žiau
nai sumušė Lenkus, o tuome
tiniai nazių sąjungininkai-bol-
ševikai dar durė Lenkams pei
liu i nugarą, apie 750,000 kva
dratiniu kilometrų savu ir sve
timų žemių apimanti Lenkijos 
valstybė pasijuto esanti nu
šluota iš žemėlapio. Lietuviai, 
atjausdami šią didžią Lenkų 
nelaimę, daug tūkstančių jų 
pabėgėlių priglaudė švelnioje 
Lietuvos pastogėje. Ne vie
nas jų pakeitė savo pažiūrą į 
Lietuvius kai' už tą blogą ku
rio Lietuva ilgame istorijos bė
gyje buvo patyrus iš Lenkų, 
Lietuviai atsimokėjo vaišingu
mu. Tačiau didelė dauguma 
Lenkų pabėgėlių, dar tebebū
dami Lietuvoje, vietoje dėkin
gumo rodė nelojalumą. Dide
lė dauguma- Lenkų, užuot gal
voję kaip padėti prisikelti par
blokštai Lenkijai, užuot įsidė
mėję tragingų pasekmių turė
jusias praeities klaidas, svajo
jo ir planus kure kad ateities 
Lenkija atsikels didesnė negu 
ji buvo iki šiol, kad ji vado
vaus ne tik šiaurės Rytų Eu
ropai, bet ir Balkanams, taigi 
bus begalo galinga valstybė 
nuo "jurų iki jurų". 

Vėl gi buvo tokių kurie Len

kijos nelaimės priežastį Įžiū
rėjo tik tame kad tarp Lietu
vos ir Lenkijos nebuvo unijos. 
Dauguma jų buvo vidutiniai ir 
smulkus dvarponėliai, senosios 
kartos atstovai, labai vertiną 
Lenkiškąją kulturą ir jaučiasi 
turi šiokių-tokių ryšių su Lie
tuva. Ne vienas jų jau anks
čiau buvo buvęs Lietuvoje, tu
rėjo ten draugų ir pažystamų, 
kai kurie jų turėjo net ir gi
minių. Nemaža jų, sugriuvus 
Lenkijai, atsidūrė Lietuvoje, 
prisiglaudė tai kur nors mies
te pas buvusius draugus ar 
draugų draugus, ar kaime. 

Kuriems jų buvo tekę buti 
Lietuvoje dar prieš I Didyjį 
Karą, tie baisiai stebėjosi ne
paprasta Lietuvos pažanga. 
Kai kurie jų, pamatę plačias 
asfaltuotas Kauno gatves, šva
rius, erdvius šaligatvius ir mo
derninius namus net nenorėjo 
tikėti kad čia tas pats sulin
kęs, medinis Rusijos provinci
jos miestelis, kuriame jiems 
buvo tekę buvoti dar prieš tą 
karą. 

Bet dar nuostabesnė jiems 
buvo Lietuviškojo kaimo pa
žanga. Nusausintos pelkės, 
pravesti nauji plentai ir vieš
keliai, lygus ir gerai įdirbti 

laukai. Kaimų su sulinkusio
mis trobelėmis kaip ir nebeli
kę, bet jų vietoje daug kur 
matosi tvarkingi viensėdžiai 
su gražiais skarda dengtais 
trobesiais bei raudonstogiais 
klojimais, šian ir ten matosi 
dideli, moderniniai mūriniai 
pastatai su plačiais, erdviais 
kiemais aplink juos. Tai mo
kyklos, į kurias keliais ir take
liais skuba raudonskruosčiai, 
linksmi, švariai apsivilkę ir 
knygomis nešini Lietuvių ūki
ninkų vaikai. Jie žiuri drąsiai 
praeiviams į akis, kai kada 
šukteli jiems pasveikinimo žo
dį ir linksmai sau nubėga to
liau. štai kur Lietuviškumo 
tvirtovės, štai kur gaivalingoji 
Lietuvių tautos jiega! 

Ir prisimena Lenkas dvarpo-
nėlis Lietuvą kokia ji buvo 
prieš 25—30 metų, tą skurdą 
ir vargą kurs viešpatavo Lie
tuvoje, ir negali atsistebėti. 
Lenkija per tuos kelis dešimt
mečius mažai tepažengė prie
kin, dar ir prieš pat karą su 
Vokietija Lenkijoje tebebuvo 
keliolika milijonų driskių, "be 
batų", kaip patys Lenkai mėg
davo išsitarti. Lenkijoje liko 
ta pati nusenus santvarka ku
rioje, kaip senoje Lietuvos-
Lenkijos valstybėje, piliečių 

| teisėmis tesinaudojo privilegi-
! juotieji, o kiti, mažažemiai ir 
j bežemiai kaimiečiai, ir toliau 
liko beteisiai. Teoretiškai Pil-
sudskines dvasios "Rzeczpos-
politoje" tas skirtumas buvo 
panaikintas, bet praktikoje ir 
toliau Lenkų kaimas skendo 
verguvėje ir tamsoje. 

Ir mato Lenkų pabėgis 

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! 

j.C. NOREM 
3S0 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

kad tarp Lietuviškojo kaimo ir 
Lenkiškojo jau ne 20—S0 me
tų pažangos tarpas, bet maį 
žiausia 50, o kai kuriose vie
tose net 100 metų. Ir ima jis 
vaizduotis kad jei tarp Lenki-
jos ir Lietuvos butų buvus 
unija tai ir Lenkija butų tieji 
pat pažengus j priekį kiek pa
žengė Lietuya; gal, pagaliau* 
blaivios Lietuviškos nuotaikos 
paveikta, Lenkija nebūtų nu
ėjus avantiūristiškos politikos 
keliu — nebūtų siekus sveti
mų žemių grobimo, nebūtų iš 
"unaro" sUsibroliavus su Vo
kiečiais ir padėjus jiems už
grobti čekų — gal ko gero ir 
karo su Vokietija butų išven
gus, gal, pagaliau, ir jam, pa
doriam žmogeliui, nebūtų rei
kę iš savo namų bėgti ir prie
glaudos Lietuvoje j ieškoti-•. 

Tačiau tokių gerų intencijų 
"Unijonistų" Lenkijoje buvo 
nedaug; didžioji Lenkiškos vi
suomenės dalis, nenuvokdama 
Lenkijos pajiegumo ir nedary
dama sau skrupulų del teisės 
ir teisėtumo, siekė svetimų že
mių grobimo ir tiek. Lietu
vos atžvilgiu jie buvo begalo 
piktai nusistatę, pavydėjo j*^ 
jos padarytos pažangos ir te
besiekė jos prijungimo | Len
kiją. 

Paskutiniu metu aikštėn iš
kylančios Lenkų intencijos Lie
tuvos atžvilgiu aiškiai parodo 
kad greta Rusų ir Vokiečių 
nuožmiais Lietuvos priešais 
yra ir Lenkai, šitą pagaliau 
pas.tebėjo ir katalikiškieji tary-
bininkai. Liepos 1 d. Drauge 
tilpo vedamasis, "Lenkų Pla
nas Lietuvai Paglemžti", ku
riame nurodoma kad Lenkų 
valdžia Londone išleido slap
tas instrukcijas, kuriose sako
ma kad Lietuva po karo nepri
valanti atsikelti kaip nepri
klausoma valstybė ir kad Vil
nius turįs priklausyti Lenkijai. 

Iškeldamas aikštėn tuos ne
dorus Lenkų planus, Draugo 
vedamojo autorius nurodo kad 
Lietuviai vistiek be kompromi
sų sieks nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo ir visų Lietuviš
kųjų žemių, visų pirma Vil
niaus, susigrąžinimo. Ta pro
ga .jis pabrėžia kad Lietuviai 
pergerai pažysta Lenkus kad 
p a s i d u o t ų  j ų  " g u d r y b ė m s " .  
Blaivūs ir sveikintinas pareiš
kimas ! 

Baisu, betgi, kad Jis, kiek 
tai liečia tarybininkus, nelik
tų tuščiais žodžiais. Ką aukš
čiau minėtas Draugo numeris 
nurodė, nėra naujas dalykas. 
Lenkai visuomet buvo siurbė
lės Lietuvos atžvilgiu ir to
kiais jie amžinai liks. 

Nežiūrint į tai, tiek paskiri 
tarybininkų veikėjai, tiek pa
galiau ir pati Amerikos Lietu
vių Taryba už Lenkų rodomą 
Lietuvai panieką ir jų nedorus 
užsimojimus yra atsakę Len
kams saldžiu šunuodegiavimu. 

•Tame pačiame Drauge, ku
ris šiądien iškelia aikštėn Len
kų niekšystes Lietuvos atžvil
giu, dar prieš mėnesį laiko bu
vo džiugaujama del Amerikos 
Lietuvių Tarybos pašunuode-
giavimo Lenkams. Kaip, gir
di, protingai Amerikos Lietuvių 
Taryba pasielgus pasveikinda
ma Lenkų kongresą Buffalo ir 
pareikšdama kad Lenkai su 
Lietuviais turį bendradarbiau
ti demokratinei, Lenkijai ir de
mokratinei Lietuvai atkurti! 
Koks apakimas ir savęs ne
gerbimas ! 

Lietuvos nusistatymas kitų 
valstybių atžvilgiu gražiai iš
reikštas Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo Akte: "Lie
tuva nutraukia visus ryšius, 
kurie kadaise yra buvę su ki
tomis valstybėmis", šitas pa
reiškimas padėjo pagrindus 
Lietuvos Užsienio Politikai, 
kurios vyriausias dėsnis buvo 
savarankiškumas. Ne šlietis 
prie kitų, ne susirišti su kitais 
ir išblukti, o išryškinti savo 
individualumą, atrasti savo in
dividualų ir Lietuvišką kelią ir 
juo eiti — štai musų siekimas 
ir tikslas. Jei kas mums pa
deda tuo keliu eiti mes tik bu
sime jam dėkingi. Tačiau ži-

Kas Laukia Lietuvos? 
* ,,. N. I . * . 

SKUBĖKIME RINKTI PARAŠU1ANT 
PETICIJŲ DABAR! 

Raudonosioms armijoms įsiveržiant j Lietuvą, 
Lietuva atsiduria trečioje priešo okupacijoje — ruda
sis nazizmas pakeičiamas vėl raudonuoju Azijatišku 
komunistišku barbarizmu,- su visais žiaurumais kurie 
buvo nutraukti 1941 metais, ir pakeisti Vokiečių žiau
ria okupacija. / V " • : :I 

Amerikos Lietuviams reikės imtis griežtesnės ak
cijos šiuo atveju. Iki šiol, mes leidom savo vaikus ka
riuomenėn, pirkom karo bonus, aukavom savo darbo 
pastangas ir kraują Vokietijos nukariavimui — tikė
dami kad Vokietija bus besąlyginiai nukariauta taip 
kad jos pavergtos šalys galės buti atsteigtos Laisvos 
ir Nepriklausomos. Panašiai daroma Vokiečius nuka
riaujant Italijoje, Prancūzijoje, ir taip bus kitur kur 
Alijantų jiegos išlaisvinimą atneša. 

To paties privalo buti laikomasi ir Lietuvos bei 
kitų kraštų kuriuos iš Vokiečių atims Rusai: ir toms 
šalims turi buti taikomas tas pats Alijantų kariavimo 
principas: ir jos turi but išlaisvintos. 

Tuo tarpu mes žinome kad Stalinas, per kelis me
tus baubęs savo reikalavimą pavergti tas šalis, ir jis, 
pasiryžęs laikytis tik savo sutarties su Hitleriu, su 
niekuo kitu, — tų šalių žmonėms atneš seną, 1940 me
tais Įvestą naikinimą ir terorizavimą, ir pirm negu 
karas baigsis. Lietuva ir kitos šalys bus bolševikų iš
naikintos. 

Ne tam mes perkam karo bonus, ne tam mųsų 
nai kariauja, — ir mes privalome skubiausia kelti sa
vo balsą kad ir Lietuvai butų taikoma Alijantų išlais
vinimo principas! 

Amerikos drąsesnieji laikraščiai prikiša Prezden-
tui Rooseveltui "pardavimą" Pabaltijo tautų Stalinui. 
Mes Amerikos piliečiai ir kariautojai, kurie suintere
suoti savo senosios tėvynės likimu, privalome vykti 
pas Prezidentą Rooseveltą ir patirti ar jis pardąvė 
Lietuvą Sovietams, ar ne. 

Mes turime iškelti žinias apie bolševikų papildy
tus žiaurumus, išžudymus šimtais Lietuvos žmonių, 
kankinimus jų, ištrėmimus 1940-41 metų akupacija, 
ir prašyti kad Amerikos vyriausybė nepavelytų jiems 
Lietuvoje to pat pakartoti išnaujo! 
kankinimus jų, ištrėmimus 3940-41 metų okupaciją, 

Žinodami ką barbarai bolševikai darė pirmiau, 
mes turime rodyti didelio susirūpinimo ir dėti pastan
gų kad tas nebntų pakartojama! 

Tam dabai- reikalinga kuosmarkiausia rinkti Pe
ticijas, ir ši rudenį būtinai nuvežti jas Prezidentui 
Rooseveltui. Lietuviai per visą Ameriką privalo su-
brusti labiau parašų rinkimą vykdyti, kad kuodaugiau 
balsų pasisakytų jog jie nepritaria Lietuvos pavergi
mui. Lietuviu kareivių motinos prašomos registruo
tis kelionei į Washingtona su Peticijomis. 

Lietuvos žmonės skelbė kovosią bet nepasiduosią 
bolševiku okupacijai, kaip kovojo ir tramdė Vokie
čiu?. Dabar, kada Lietuva pereina į Amerikos sąjun
gininkės Rusijos rankas, mes turim reikalauti jai tei
singumo, ir teisina urnas jai gali huti duotas, jeigu tik 
Amerika prisilaikys savo kariavimo principų — mažų 
ir pavergtų tautų išlaisvinimo. 

Kareivių Motinas savo kolonijoje surašant, praneš
kite tuojau adresu: 
Mrs. Ona Bicčis, 3241 W. 66th Place, Chicago, Iii 

Kurie dar neturit peticijų blankų, rašykit tuojau į 
Peticijų Komisijos pirmininką: 
W, F. Laukaitis, 110 E. Lexington St., Baltimore, Md. 
L. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

LENKAMS GAL* 
VASSUSUKS 

nokime dabar ir visada kad nei 
Teutonai, nei Maskoliai, nei 
Lenkai mums musų kelyje nie
kuomet nebus draugai. Todėl 
pasirodykime verti senojo Lie
tuviško vardo ir nesižeminki-
me. Kovokime iki paskutinio 
kraujo lašo, kap senovės Lie
tuviai kovojo. Tai yra vienin
telis tiesus kelias į laisvę, šun-
uodegiavimas gi bijyo ir bu# 
vergų pažymys. 

Kazys Rimvydis, 

Vykę# Palyginimas 
Amerikos FBI direktorius, 

Edgar Hoover, kalboje Holy 
Cross kolegijos mokslą baigu
siems, studentams, Worcester, 
Mass., vykusiai apibudino A-
merikos (ir Lietuvių) komuni
stų vaidmenį Amerikos (ir Lie
tuvių) gyvenime. Sako, tai 
"Trojėnų mediniai arkliai vir
tę žalčiais". Storai ir teisin
gai pasakytą! 

Prancūzai Gryžta į Išgriautą Miestelį 

Vaizdas parodo karo griuvėsius Jsigny miestelio, kuris 
buvo subombarduotas Prancūzijos invazijoje. Nors mažai 
kas likę iš namų, vienok gyventojai gryžta atgal i savo žino
mas buvusias gyvenamas vietas, po to kai Amerikiečiai išvi
jo Vokieeiifs. 

. z -. y." J- .;.*s 

U Londono eina žinios jog 
ten linkstama prie pasiūlymo 
atplėšti Rytų. Prūsiją nuo Vo
kietijos ir atiduoti Lenkijai, 
jeigu, žinoma, Lenkai sutiks 
užleisti Rusams plotus Rytinė
je Lenkijoje, kurie buvo Ru
siški, tik buvo Lenkų pagrobti 
ir buvo Lenkijos dalimi po 
pereito karo. 

Rytų Prūsijos žadėjimas ir 
siūlymas Lenkijai paeina iš 
Maskvos. „ Sovietų valdovai no
rėdami kaip nors praplėsti sa
vo plotus į vakarus, savinasi 
ir tas sritis kurios niekad Ru
sijai nepriklausė, ir dalį se
nosios Lenkijos, ir, kaip žino
ma, Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir Suomiją. 

Lenkų numalšinimui, Stali
nas pradėjo siūlyti Lenkijai 
Rytų Prūsiją, ir Londone, o 
rodos ir Washingtone, radosi 
tokių kurie sutinka su bolševi
kų propozicija. 

Iš šio karo, tokiu btHfu, iš
eitų laimėtoja tik viena Rusi
ja, prisiplėšus kaimyniškų že
mių, o Lenkija vėl įstumta į 
glėbį Vokiečiams, kurie vėliau 
kada, atsigaivelioję, pradėtų 
vėl svetimų okupantų kratytis. 

Lenkams, betgi, gali sumai
šyti galvas ir jie gali pasigodė-
ti Rytų Prūsijos, kurie supa 
Lietuvą iš vakarų-pietų, o pa
ti Lenkija prieina prie Lietu
vos iš rytų-pietų. 

Lenkai, kaip is pranešimų i§ 
Lietuvos matyti, jau dabar 
ten kėsinasi prie Lietuvos, tai
gi visus Lenkus sudėjus į vie
ną, jie gal but nudžiugs gau
dami Rytų Prūsiją, tikėdami 
kad tuo budu galės ir Lietuvą 
apžioti, ir vėl svajos apie savo 
"od morza do morza". 

Tačiau, kadangi Lenkai ne
pasimokino iš savo praeities 
nelaimių, bent kokie Lenkų 
apetitai ryti Rytų Prūsiją ir 
Lietuvą, gal but ir kąsnį Če
koslovakijos, Lenkams ateity
je vėl negardžiai atsirūgs. 

Butų geistina kad tie musų 
nepasotinami kaimynai kartą 
ant visados suprastų kad gro-
bišavimas ar tai karo priemo
nėmis ar diplomatiniais bu
dais jiems geruoju nesibaigs. 

BALTIC NEWS 
BULLETIN 

Washingtone, Office of War 
Information, Foreign Langua
ge Division, pastarais laikais 
pradėjo leisti savo biuletenį 
pavadintą "Baltic News Bulle
tin". Jame teikiama žinios 
apie Vokiečių veiksmus ir ap
siėjimą su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gyventojais. 

Dabar Lietuvą okupavo Ru
sai bolševikai, Alijantų drau
gai. Bolševikai pradės vykdy
ti savo terorą, žmonių perse
kiojimą ir žudymą, kaip darė 
1940-1941 metais. Butų geis
tina kad Office of War Infor
mation pateiktų žinių ir apie 
bolševikų elgesį sų žmonėmis 
Pabaltijo šalyse. Afrikoje, Ita
lijoje ir Prancūzijoje, kur An
glai ir Amerikiečiai užima nuo 
Vokiečių, įvedama žmoniškumo 
tvarka, gyventojai maitinami 
ir gelbstimi, bet Rusai to ne
darys iš Vokiečių atimtose Pa
baltijo šalyse. Priešingai, jie 
skaito tas šalis savomis ir dės 
pastangas išpaikinti visus ki
taip manančius jų gyventojus. 

Skelbimai "Dirvoj©" 
§0c i & vieną kartą 
(ris kartus už $1.00 

SiLuikųs skelbimai 'X>irv»j«', 
kaip tai namų pardavimai, ift* 
nuomavimas, krautuvių i&įm* 
roavimas ar pardavimas, pij<j| • 
kojimai, padėkos laiškai, fąK* 
«a patalpinti iia kainą: 

'id id 
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Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius—K. S. KARPIUS Editor 

\Ą USŲ skaitytojai, be abejo, jau turi susidarę sayo 
•J™ nuomonę apie Rusiškąjį socializmą ir jo žalą Lie
tuvai. Vienok Amerikos Lietuvių tarpe dar užtinkame 
nemaža tokių kurie dar tebetiki tai demoralizacijos ir 
neapykantos doktrinai ir tuo sąmoningai ar nesąmonin
gai ruošia kelią bolševizmui. Tiesa, prieš kuri laiką tų 
Lietuviškai dvasiai svetimo Marksizmo sekėjų popieriai 
buvo gana pašliję, bet nuo to laiko kai musų paitiniai 
katalikai su jais susibroliavo, net nekreipdami dėmesio į 
jų pludimus prieš Bažnyčią, musų socialistai pasijuto 
kiek sustiprėję. Kai kurie rimtai nusitėikę katalikai 
veikėjai piktinasi kad katalikų neva vadai susidėjo su 
pusbolševikiais socialistais, nes kiekvienam aišku kad 
socialistai, kaipo internaconalistai, niekuomet nuošir
džiai nesirūpins tautiniais Lietuvos reikalais, ir, kaipo 
moteriaUstai, visuomet liks religijos ir Bažnyčios pne-
Š£ll« 

Musų Čikagiškis socialistų tėvelis, būdamas labai 
tipingas Rusiškojo socializmo atstovas, neva tai kovoja 
prieš bolševizmą, netgi paskirus bolševikų agentus ne
retai išvadina jų tikraisiais vardais: judošiais, penkta-
kojais, niekšais, ir tt. Betgi, antra vertus, nesugebeda-
mas įvertinti Lietuvių tautos siekimų ir drabstydamas 
purvais Nepriklausomos Lietuvos kūrybą, piažydusią 
kaip tik 1926-1940 metų laikotarpį, ir tuo pat metu kel
damas į aukštybes socialistų-liaudininkų valdymo laiko
tarpį, ir tuo pat metu keldamas į aukštybes socialistų-
liaudininkų valdymo laikotarpį, kurs tiek moraline, tiek 
moterialine prasme žymėjo didžiausią musų tautos nu 
puolimą, jis savu ruožtu jo puolamam bolševizmui paiuo-
šia dirvą. Bolševizmui dirvą—netiesioginiu keliu—čika-
giškis socialistų tėvelis ruošia ir savo nusistatymu piies 
bažnyčą. Mes juk žinome kad Lietuvoje 1918-1920 me
tais vienu stipriųjų ramsčių prieš iš Rusijos sklindan
čią bolševizmo bangą buvo Lietuvio religingumas. Ko
vodami ir net tyčiodamiesi iš religijos, mūsiškiai socia
listai kaip tik pakerta tą ramstį kurs padeda atsispirti 
bolševizmui, atseit eina ranka į ranką su bolševizmu. 

Antras ir dar už pirmąjį svarbesnis ramstis prieš 
bolševizmą yra tautinis jausmas, pasiekęs teoretinio su
formulavimo ir išvystytas į valstybinę doktriną tautinio 
režimo metu. Šią doktriną musų socialistai puola dar 
didesniu įtužimu. Tuo budu ir prieiname tą savotišką 
padėtį: žodžiais ir raštais musų socialistai puolą bolše
vikus, bet tuo pačiu metu,, griaudami tautiškumu bei re
ligiškumu pagrįstą santvarką jie bolševikams padeda. 
Naikindami tą stipriausią bolševizmo atramą, patys so
cialistai, jei kai kurie jų ir yra nusistatę prieš bolševiz
mą, jo bangos sulaikyti nęistengia. Šito akivaizdoje ir 
visai tikslu pasakyti kad Rusiškieji socialistai ir yra bol
ševizmo parengėjai. Rusijoje taip ir įvyko: bekovodami 
prieš religiją ir tautiškumą, jie padėjo įsigyventi bolše
vizmui. Kadangi musų socialistai, kaip jau daug sykių 
musų įrodyta, yra tie patys žemos rūšies Rusiškieji so
cialistai, tai ir jų veiklos rezultatai gali buti tik tie pa
tį kokie buvo Rusijoje: bolševizmas. ^ # 

Šiądien, kada bolševizmas grąso visam pasauliui, 
yra ypatingai svarbu stiprinti tautiškumą ir religišku
mą kaip stipriausią kovos prie bolševizmą atramą.. Iš 
to išplaukia kad ypač šiądien su tautiškumo ir religiš
kumo griovėjais — musų Rusiškais socialistais uei 
vienam doram Lietuviui nepakeliui. 
mums ypatingai ni 
įikų susibroliavimą 
tik kerta savo noru 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Vis "Amžiai*/ 
Matuojame" 

Naujienų korespondUitas sa
ko turėjęs pasikalbėjimą su 
Chicagoje gyvenančiu Dr. Al. 
M. Račkum, kuriam teko arti 
pažinti Tarybų Lietuvos "pre
zidentą" Justą Paleckį, nes jis 
dirbo Račkaus vadovaujamame 
Lituanistikos Muzejuje. 'Pa
sak Dr. Račkaus, Paleckis esąs 
nuodingų svaigalų naudotojas, 
kokainistąs. Nužvelgiama, nuo
dus jam suteikdavę Sovietų 
atstovybės žmonės. 

Kaip Amerikos piliečiui, bol
ševikų policija leido Dr. Rač-
kui apleisti Tarybų Lietuvą. 
Nuėjęs su "prezidentu" atsi
sveikinti, daktaras radęs pre
zidentūroje raudonarmietį, ku
ris tūnojo visu atsisveikinimo 
metu. 

To bolševikų sušaukto Lie
tuvos seimo posėdyje, kur bal
suota prisidėjimas prie Mask
vos, Dr. Garmus (ir gal but 
kiti) sustoję protestavo prieš 
tai, bet balsavimas buvo atsi
stojimu ir burnų aušinimu da
romas, tokiu budu ir Dr. Gar
maus balsas prie "vienbalsu-
mo" priskaitytas. 

Keturi metai nuo tų įvykių 
prabėgo, ir Dr. Račkus savo 
ispudžius tik dabar visuomenei 
paskelbė. Keturi metai atgaf, 
Įspūdžiai butų buvę svarbus ir 
įdomus taip mums, taip Ame
rikos visuomenei. Bet mes, 

pasak rašytojo Vaičiulaičio, 
laiką "šimtmečiais matuoja
me", taip ir praslenka svarbus 
pasauliniai įvykiai be pridavi-
mo jiema svarbos ir dėmesio. 

t į 9 

Žala Lietuvai 
Philadelphijos veikėjas, Z. 

Jankauskas, Amerikos Lietu
vyje nurodė kenkimą Lietuvos 
laisvės reikalui, kurį katalikų-
socialistų-sandariečių nenuošir-
di koalicija daro. Sako, buvo 
neigiama trys tautinės visuo
menės pasiimti darbai: 1) New 
Yorko seimo penkių milijonų 
karo bonų vajus; 2) rinkimas 
milijono parašų peticijai Prezi
dentui Rooseveltui; ir 3) No-
rerri'o "Timeless Lithuania" iš
leidimas. Tuos darbus "prieš 
i>pių Vokietiją" ir "už Lietu
vos laisvę" koalicija savo spau
doje jei paminėjo tai tik nei
giančiai ir tuo baigė. 

nt 

Kaip Jie Mus Sušaudė 
(Tęsinys iš pereito ar.) 

Pagrindinis Klausimas 
šioje skiltyje jau buvo pa

brėžta Lietuvos Laisvės Kovo
tojų patarimas Lietuvių tau
tai: "Išlikite gyvi!" Be gyvų 
tautiečių nebus gyvos Lietuvių 
tautos, kuri galėtų kulturą ir 
nepriklausomą politinj gyveni
mą kurti. 

Tokį pat patarimą Italų tau
tai duoda senas politikos vei
kėjas Orlando, pereito . karo 
metu buvęs vienas "dičkių", 
kurie pasauliui Versailles tai
ką pagamino. 

"Per ateinantį SO metų Ita
lų tauta grumsis su klausimu 
išlikti gyva. Tokiu budu, apie 
vidines partijų gudrybes nei 
galvoti neįstengiu. Partijų ko
va nereali prieš faktą kad per 

ATSISKIRIU SU NELAIMĖS DRAUGAIS 

Lietus su žąibais ir griausmais pyle visą 
naktį. Begulėdami po lapuočiais medžiais, per
mirkome kiaurai ir labai sušalome. Išaušus 
pragiedrėjo. Ir saulė tuojau pradėjo kepinti. 
Mane baisiausia ėmė krėsti drugys, ir pakilo 
karštis. 

— Jonai, nera, ko belaukti, — atsargiai ju
dindamas mane, kalba Juozas, — eime iš čia į 
tą kolhozą kurį vakar matei, nes čia tai tikrai 
mes tave numarinsim. 

— Palauk, Juozeli, kai mane riiistos dru
gys krėtęs eisime. 

Po valandos laiko drugys mane liovgsi krė
tęs, nors karštis dar labiau pakilo. Išėjome. 
F-jom per balas, krumus ir pievas į pietus, kur 
vakar vakare mačiau kaž kokio kolhozo triobe-
sius. Musų kelionė buvo nepaprastai sunku. 
Aš apie pusę kilometro atsilikau nuo draugų, 
nes kas dešimtį žingsnių turėjau ilsėtis, nors 
ir jie, vos kojas bepavilkdami, nuolat ilsėdavo
si. Saulė negailestingai kepino. 

Pagaliau, prieš musų akis atsivėrė kupstuo
ta bei drupėta labai ilga ir plati bala. Už tos 
balos matyti rugių laukai ir kaimas, už kaimo 
dešiniau į pietus vėl miškas. Atsiguliau tos 
balos viduryje, nes kupstais nebegalėjau toliau 
keliauti. Juozas su Lenku nuėjo į kaimą. 

Netrukus Juozas gryžo. Jis atnešė man 
žali*] kiaušinį ir ragaišio gabaliuką. Po kfeleto 
miliutų iš to paties kaimo atėjo viena senutė su 
berniuku, keturių metų vaikučiu. Ji man atne
šė rukštaus pieno budenėlį ir naminės rukšties 
butelį. Mat, Juozas buvo jai pasakęs, baloje 
ligoni palikęs. 

Nepaprastai geros ir gailestingos tos Gu
dės, ypač genesniojo amžiaus, vaikų motinos. 

— Ir mano vaikelis kažin kur į darbo sto
vyklą yra išvežtas, nežinia ar beteks jį kada 

dvi gentkartes Italiją bus ki- j pamatyti. Pas mane liko tik ketverių metų jo 
tų tvarkoma ir gręs jai vidujo j sunelis, kuris labai prie manęs prisirišęs. Aš 
karo pavojus". , jį myliu, jis visa mano paguoda senatvėje. Ki-

. rr% tf aIci 1 _ — — * 1 _. ^ 1 tmi 11d 1 »' I17> Tą vidujo karą, aišku, kels 
komunistai. 

pagrindinį tvirtinimą kad velionis A. Smetona ir tauti
ninkai buvo fašistai. Štai kodėl socialistų tėvelis' vieto
je pilnų davimų pateikimo ir objektyvaus padėties įver
tinimo yra linkęs pažongleriuoti i.š paskirų vietų surink
tomis nuotrupomis in tendencinga interpretacija. 

Kas gi del palankių išsitarimų apie fašizmą tai rei
kia štai ką pasakyti. I ką fašizmas beišsigimė, bet fak
tas lieka faktu .kad anais po-Versaliniais metais fašiz- _ 
mas išgelbėjo Italiją nuo bolševizmo; jis pasalino bol- >se gyvena, fabrike dirba. 
ševizmo pirmtaką — tą socialistinį internacionalizmą mm « 
bei partijinę anarchiją, kuri Italijoje buvo beįleidžianti 
šaknis. Maždaug tokioje pačioje krizėje 1926 metais uu Sll („jj. 
buvo ir Lietuva socialdemokratams ir liaudinankams ją jdinosį Zapalčiki. Tai gan 
valdant. Ir Lietuvoje, kaip ir Italijoje, buvo pakvipę | pmias kaimas pabėgėlių iš Minsko ir Puchovi-
raudonuoju marksizmu. Taigi tam tikros simpatijos j Eidami per kaimą ir mes stengėmės vai-
-£.,v. • „ 4- ̂ i vofi i r»t I +ilr t m 11 ti - i j .<"/»• iii i u i j ič Minsko _ l>et nelabai kas 

tą sunų paėmė į kariuomenę, gal jau jis ir už
muštas. 

- — Kaipgi, mamyte, gyveni, kaip maitinie
si? — paklausiau gerąją senutę, kurios veikas 
ne tiek senatvės kiek, matyti, vargo ir rupes

nių išvagotas. , 
, .c Koksušfe,. ^ mana .gyienii^as: dir
bu kolhoze kaip ir visos kitos moterys. Už dar
bo dienas gulinamą maisto davinį dalijuos su 
savo vaikučiu. Vargšas mano vaikutis: jis ne
turi tėvo. nei motinos. Jo motina Puchovičiuo-

PavalgVdinus mus senute su savo vaiku
čiu vėl nubėgo į kaimą. Gerai pasistiprinę mu
du su Juozu taip pat nuėjom į kaimą, kuris va-

gan stambus kolhozas: 

vio kranto Čia paliksiu. Juk pas žmones tu už
eiti negali, kur dingsi? Į 

— O į ką bus panalu jei tu čia mane be-
slaugydamas drauge su manim vel pateksi į 
tų velnių rankas? Bent vienas kuris galime tu-, 
rim išsigelbėti. Po poros valandų kris karštis* 
aš ir vėl galėsiu nulysti į mišką, o tu eik, tity 
greičiau eik, toli dar niekas neatkreipė į mu$ 
dėmesio. 

Pagaliau ir Juozą įtikinau kad nėra jokioj 
prasmės mum abiem čia pasilikti. Nuoširdžiai 
atsibučiavęs su Juozu ir su Lenku, persiskyriau j 
jiedu nuėjo sau rytų kryptimi, o aš pasilikau 
prie Molotovo vardo kolhozo antv griovio kran-» 
to gulėti. * 

Po poros valandų, pasijutęs stipresnis, kol
hozo patvoriais, pro kaimo gaie ant kalnelio pa
statytą trikampį karčių bokštelį (trikojį), palei 
Puchovičių kelią nuėjau j mišką prie bulvių 
lauko. Pasirinkęs sausesnę vietą, atsiguliau po 
pušimis ir užmigau. Saulei leidžiantis per mie
gus netoli manęs išgirdau Rusiškai kalbant: 

— štai, štai, jis guli, aš ii čia prie tų pu
šų mačiau. * 

Baisiai persigandau. Aiškiai supratau kad 
jie dabar manęs jieško. Nei bęgti, nei rėkti. 
Jei kelciaus bėgti, tuojau gali nušauti, nes jų 
balsai visiškai čia pat. Nutariau gulėti kaip 
negyvas, ir viena akim žiūrėdamas pro palto 
skverną, kas čia tokie pasirodys. Pagaliau iš 
pakrūmės pasirodė jaunas, kokių septyniolikos 
metų, berniukas su botagu rankoje ir sena bo
butė, kurie čia netoli pamiškėje bulves vagojo. 
Mano išgąstis kiek atslūgo, kilstelėjau galvą. 

— Parodyk, golubcik, veidą: kas esi: ar 
senas, ar jaunas, ir kaip čia atsiradai? — švel
niai paklausė mane senutė. 

Aš esu pabėgėlis iš Minsko. Susirgau. 
Negalėdamas toliau eiti, atsiguliau pasilsėti. 

— Ai, koks senukas ir pavargęs, turbut ir 
labai alkanas. Golubčik, sakyk man visą tei
sybę, nebijok manęs. Tu, ne pabėgėlis, o busi 
vienas tų kuriuos ten aną naktį miške palei 
plentą šaudė. Aš gi tave dar dieną mačiau ei
nantį. Nebijok manęs, šis mano sunus yra 
dviejų kolhozų viršaitis, nes šio kolhozo •viršai
tį į kariuomenę paėmė. Aš tuojau atsiųsiu sa
vo dukterį, kuri atneš tau ko nors užkąsti...* 

prisėdus prie manęs, glostydama mano Jjpl" 
vą, senutė labai švelniai, visiškai motiniškai ra
mino mane. 

N iekad nesitikėjau šiame miške gulėdamas 
išgirsti tiek malonaus nuoširdumo ir užuojau
tos. Netikėtai sutinku -jaų Mitrą Gudę senutę, 
kurios užjaučia 'žmones jų nelaimėje. Matyti, 
jos labai gerai supranta ką vargas reiškia. Juk 
aiš nieko neprašiau, o jos pačios noriai patar
nauja, Pasirodo kad joms jau yra žinoma kas 
su mumis atsitiko Birželio 26 naktį. 

Netrukus atbėgo į mišką jaunutė, grakšti, 
nedidukė, išblyškusiu veideliu, perkeline mels
vai marga suknele apsivilkus, vienplaukė, dai
liom šviesiom kasaitėm aprangyta galva, septy
niolikos gal aštuoniolikos metų mergaitė, labai 
gvva. drąsi ir kalbi. Ji man atnešė saldaus pie
no molini ąsotėlį, saldžių ruginių kepainių (su 

ir sūrio gabaliuką. Labai skaniai va-
bet 

trijų vienodos barz^, 
drabužiai mus išduoda, jP^taka) .. iru sio,, i« raidiškai 

, karieniaudamas, kalbėjau su ja uuaisKai. 
'askrido pro kainų vi- M bevalj5allt •„ besikalbant su mergaite, 

ir pakilęs nuskrido cervenas ki>pti- j ^ Mergaitė senutę vadino bobtt-
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n i t-11 tėveliui" patartume susičiaupti. Kad ir labiausia su-
n°' Auie Drieš-relieines socialistų pastangas laikas nuo puvęs butų kiaušinis vistiek jo kvapas, palyginus su kva-
laiko užsimena patys jų dabartiniai prieteliai-katalikai. i pų kurį skleidžia socialistų tevehs pei savo maiksis 1-
M u m s  č i a  g a l  b u s  p r a v a r č i a u  k e l i a i s  ž o d ž i a i s  p r i m i n t i  Į  n e s  N a u j i e n a s ,  y r a  ^ a i -  ^ " į ^ n i l o m o s  r u s i e &  a i o i _ ; _  <  
nesiliaujančią socialistų prieš-tautinę kampaniją. Mat, 1 ••• ™ 
įikagiškis socialistų tėvelis nuolat rėkia kad Lietuvoje 
fįuvęs fašizmas. Tuo jis nori pasirodyti esąs didelis de-
ftiokratas, bet tikrovėje aukščiau žemos rūšies šunuodę-
gio visvien nepakyla. 

# * • 

Prieš kurj laiką "socialistų tėvelis", pasigavęs vie
ną sakinį iš vienos velionies Antano Smetonos kalbos įr 
nutylėjęs" gretimus sakinius kurie gerokai pakeičia pa
duotojo prasmę, ėmė įrodinėti kad A. Smetona buvęs 
fašistas. Į tai musų buvo nuodugniai atsakyta ir nuro
dyta kad iš vienos kalbos ištraukti vieną sakinį ir iš jo 
daryti išvadas, nekreipiant dėmesio i visą kalbą, tėra 
žemos rūšies demagogija. Kiek patylėjęs, Čikagiškis 
socialistų tėvelis vėl prabilo ilgoku straipsniu Birželio 
28 d. Naujienose, kuriame jis po senovei įrodinėja kad 
Aj-.Smetona buvęs fašistas ir kūręs fašistinį režimą. 

A. Smetonos "fašizmą" socialistų tėvelis išveda iš 
kai kurių palankių A. Smetonos atsiliepimų apie Italijos 
santvarką, bet j musų iškeltus fakto įrodymus kad A. ^ į ̂  ^ Y Ępjf y ^ ̂  ^ Al. ̂ 4 ^ * * V • w V* M T " J 1/ 

Smetonos nustatytoji vidaus santvarka kardinaliai sky
rėsi nuo fašistiškosios (žiur. Dirva, Birželio 23 d., "So
cialistų Tėvelis Nerimsta"), o užsienio politikoje tauti
ninkai pirmieji pradėjo kovą prieš diktatūrinį Vokieti
jos režimą, ir iki galo išliko lojalus demokratijoms, "sc>-

neužsimena. Mat, visa tai sugriautų jo 

K MP M BĮ SIU ŽEME 
Myliu aš čia gyvenimą, 
Taip myliu muziką, valcus ir juoką, 
Myliu žmogų jauną, seną, ^ • 
Kaip aukštą dangų, taip čia vargą juodą. 

Apkabinau viską siela, 
Taip mažą gėlelę, taip kalnus aukštu*. 
Šoku, dainuoju, nors viena —-

v Laukiu, laukiu, gal tavo siela atbus... 

Einu žemę mylėdama, 
Ir ką sutikau kelyj gyvenime.... 
Myliu tave tylėdama — . „ ' ' ' 
My l ė k  n o r s  ž e m ę  k a i  a š  b u s i u  ž e m e . . . .  

Prisiglausk tu prie jos tada, 
Nors dabar negali mane priglausti 
Gal pabusi tu tada — 
Nors juodą žemę mylėti, atjausti. . .. 

Ona Pucetaitė. 

i\vje prie 
kurioje! - M . 

1 -i. i Kįnit1. ifUiGSi p8.ils6ti. 
buvo sukrauta lentos. Viename tos pasiureles v •>> .... ėjome saulėlydžių prieblan-
gale mes ir apsinakvojome. Naktis buvo la;ai bulvienas'ir*daržus. Mergaitė, ąsotėlį 
šalta, ir uodai taip pat kandžiojo kaip i r balose. . llLlbego i kolhozą. Senutė mane nuve-
Be to, bijojome kad užtikęs kas nepaklaustų, P_ _ pirkaitę, tarp pieno perdirbimo far-
mus dokumentų. _ Į * (kolhozininkai pienine vadina "farma") ir 

Birželio 30 d. anksti rytą, saulei tekant,, did^ul§s durĮin£S. Pirkaitė stt dviem mažyčiais 
kerdžiui pradėjus trimituoti ilgu mediniu, ber-, •• . mim( kaimo jaują linams 
žo tošim apvyniotu trimitu, mes atsikeleme. Su , - * V)UV;0 džiovinamos lentas ir ant 
kerdžium, simpatišku senuku, susipažinom dar | < _ minkštų obliuotų skiedrų 
vakar. Juo mes labiausia pasitikėjome, nes Jlsį, v 14 t skiedrų įsiklojau minkštą pata-
žinoio iš kur mes ir kas mes esame. Dabar ya-1 'tsilju]idU Iš Kauno kalėjimo išvykus, tai 
siklausėme ji kelio į Puchovičius. Jis nurodė j » gera nakvynė. Tik šiek-tiek 
mums kelia per Ivanovką. Mišku eidami, suti-lbuvo pirmutine. 
come daug kareivių ir pabėgėlių. 

Iš miško išėję, prie pat Ivanovkos ant til
to užtikome raudonarmiečių sargybą, kuri tik
rino per tiltą einančių dokumentus. Mes tuoj 
pasukome pęr mišką atgal į Zapalčikus. Iš Za-
pilčikų nuėjome j Molotovo kolhozą. 

Tik priėjus Molotovo kolhozą, man labai 
pakilo karšti?, visai pakirto kojas, ir akyse pra
dėjo raibuoti. Toliau paeiti negalėjau nei vie-, 
»"o žingsnio. Pulkininkam- Juozas nežinojo ką 
gu. ffi&nim bedaryti. s 

Nėra jokio reikalo mums abiem čia žū
ti Tu, Juozeli, eik ir j ieškok budų išsigelbėti. 
Aš negaliu toliau eiti, čia pasiliksiu. Jei tau 
pavyktų išsigelbėti, pranešk mano namiškiams 
kur aš likau. Jeigu pasveikęs parvykčiau na
mon, pranešiu apie tave. 

— Į ką čia bus panaiu jei aš tave ant grio-

jojau kad kas netikėtai manę® čia neužtiktų. 

(Bus daugiau) 

JL.ŠN IKKINTOS 
VI;I .LAVOS 

Šioje knygoje atvaizduota sunkios mu#* 
tautos kovos su Rusų valdžia del spaudos atga
vimo, del musų teisių, del tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susiprate-
liu pasišventimas del savo tėvynės, del brolių « 
labo. del šviesios ateities. "Išniekintos Vėlia
vos" yra tai tartum knygos "Baudžiavą" tąsa* 

| (Kaina su prisiuntimu 65c.J j 

I Reikalaukit "Dirvoje" 
I 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohfel 
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A L G I M A N T A S  Br. Vincas Pietarfc 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

— Kur Vitartas?! — sušuko Virpša, 
pašokęs nuo kėdės, ant kurios sėdėjo, ir 
stverdamasis už kardo. 

— Valdykis! — tramdė jį Nemura. — 
Jis čia Aršiojo vaikų pasiuntinys. Užga
vęs si ak žinai, savo galva atsakysi. 

— Na, jo laimė! — malšdamas atsi-
liekė Virpša. — Ikvaliai turės buti man ir 
to kad aš žinau kur jis. 

— Had sveikas nemokėtum Lietuviš
kai, mes duotume valią kalbėti taip kaip 
sau nori. kaip moki, — pastebėjo toliau 
Živinbudis. — Ir vieni kitiems išpasakotu
me ką sveikas kalbi. Bet dabar.... neži
nia delko užsimanei kalbėti Gudiškai, už 
valandėles gal užeis tau upas kalbėti Len
kiškai, o paskui ir šuniškai loti.... ir rei
kalausi kad mes del tavęs vieno ir berei
kalingai laužytume sau galvas kad supras
ti. Ot dėlto aš nutariu taip: byla eis Lie
tuviškai, dar ir dėlto kad beveik visi šitą 
reikalą žino gerai ir tavo paaiškinimų ne
reikalauja. 

Norėjo dar ką nors sakyti Vitartas, 
bet du karužu ant tų pėdų sudraudė, pa
ėmę už pakarpos vienas iš vienos, kitas iš 
kitos pusės. 

— Reikalai tarp Aršiojo ir Algiman
to mums visiems žinomi, ir jeigu galima 
kaltinti Algimantą tai tiktai tuo kad jis 
ne visai išvijo Aršiojo veislę iš Lietuvos, 
— paaiškino seimo viršininkas. 

Šituo ir pasibaigė Aršiojo vaikų byla. 
Dabar ii' seimo vyrai gavo atvangos. Nau
dodamasis iš jos, Algimantas surinko ke
lis iš jodinėjusių į Juodvėšiją vyrų ir pri-
ružydamas klausė kur jie buvo. 

'— Erdvilas išviliojo mus gaudyti po 
Juodvėšiją Romano. Girdi, jeigu jau ban
dyti tai dabar. Na aš ir negalėjau susi
laikyti, taip jo buvo viskas gerai sugal
vota, — atsakė Nemura. 

— Tai aš ir nežinojau "dar kad jis 
toks gudruolis! — tarė kunigaikštis, ska
tindamas toliau pasakoti. 

— Dar ir koks! — tarė Nemura. — 
Pirmiausia, jis prikalbino kad niekam ne
sakytume apie užmanymą. Prikalbino ne
sakyti ir tau, kunigaikšti, kad neimtum 
drausti. Paskui pareikalavo kad daugiau 
neimti kaip dešimts vyrų. 

— Ką gi paėmėt? 
— Ugi Virpšą, Abrą, Domeiką, o ki

tus surinkom tyčia Juodvėšijoje: du Mo-
maičius, Juodžių, Meškutį ir Bulių. 

— Betgi ir parinkta! 
— Taip sutvarkė Erdvilas: imi šitam 

žygiui vyrus tai imk rinktus, kad vienas 
reikale atstotų už dešimtį. 

— Kaip gi nusisekė? 
— Nei šio, nei to! Mes sekėm paskui 

Romano kariuomenę kaip vilkai, slapsty
damiesi po krumus ir laukdami kada at
siskirs Romanas su menku bureliu vyrų 
nuo kariuomenės. Na, ir syki ir antrą at
siskyrė. Bet tai šiaip, tai taip o Erdvilas 
išrado netinkančiu dalyku užpulti, kolei 
Romanas, pamatęs gana gražų kaimelį 
mūsų krašte, neužpuolė su menku bureliu 
savųjų. Juodvėšiai, žinomas dalykas, šo
ko Romanui į akis, nors Juodvėšių ir ma
žai buvo. Juodvėšių piemens, pratę viso, 
užtriubijo gyvuliams, tie pasileido bėgti į 
girią. Romanui gi turbut pagailo ypač 
gražios žirgų kaimenės ir jis pasiuntė da
li savo pulkelio užuolanka žirgams už 
akių.... Mums tiktai to ir reikėjo. Vie
noje akimirkoje sumalėm likusius Gudus, 
aš ištrenkiau Romanui ir kardą ir skydą 
iš. rankų, surišau ir permetęs per žirgą, 
ir kaip vilkas su avim į girią. Kaimo 
Juodvėšiai ir mūsiškiai išnaikino ir sugry-
žusius Galičo Gudus: ką užmušė, ką upė
je prigirdė. 

— O su Romanu? 
— Su Romanu aš pažaidžiau. Pakin

kiau ir iį patį į jungą ir mokinau arti. 
Tiktai arti ir jis prastai arė, bet užtai ge
rai zyliojo ir spardėsi.... 

— O kur tu jį dėjai? 
— Palikau ten jau Pavyslyie. . 
— Kaip tai? 
— Nesibijok, kunigaikšti! «*» mmino 

Nemura: — Jis daugiau neplėš jau nieko. 
— Aš ne tai norėjau sakyti, — nu

traukė Algimantas, — ar jis plėš, ar ne
plėš. Aš norėjau sakyti kad tu gyvą žmo
gų metei ilgai kančiai! 

— Jis jau negyvas! Kaimo pieme

nims aš liepiau jį prismaugti. 
Algimanto galvoje prie šitų žodžių ki

lo galingo Galičo valdovo paveikslas. Gu
li jis ant Vyslos kranto smiltelių. Anapus 
Vyslos stipri jo kariuomenė, per dešimtį-
antrą varsnų nuo savo valdovo. O tą vai 
dovą, tą šykštų ir stalgų Romaną, smau
gia nuskuręs Juodvėšis piemuo. 

— Kiek piktenybių didžiausia aitra 
stengėsi jisai padaryti ir kiek pirma pri 
darė, kol nesukėlė tokios prieš save neapy 
kantos, jog svietas tiktai ir tykojo kaip 
jam galą padaryti, kad ir prie to ir gal
vą reiktų pakloti, — pamanė Algimantas. 

Pavakare atkeliavo į Krusuviškius 
nemaža svečių, o tarp jų ir Samadžiukė su 
seniu nuo Narų upės. Jiedu taip kaip tai 
nepatėmytinai spėjo ineiti į rumus, kad 
daugelis tiktai už kelių valandų pamatė 
juos. Prie tokių priklausė ir Erdvilas, 
kuris visai nelaukė jų. 

— Samadžiukė! — sušukio vaikinas, 
netikėtai užtėmijęs ją, stovinčią nuošaliai 
rumuose. — Ar senai tu čia? Ar sveika, 
ar drūta? — užmetė klausimais. 

Nuliudęs paskutiniais laikais mergi
nos veidas prie šito linksmo šūksmo kaip 
ir atgijo, kaip ir nušvito truputį, ir ji at
siliepė, maloniai tramdydama: 

— Tu taip sušukai kad net sužiurėjo 
į mus artimesnieji 

— Neružyk už tai! Aš taip išsiilgęs 
tavęs, kad pamatęs nesusilaikiau neužri
kęs iš džiaugsmo! Pamanyki! Dveji me
tai nesimatėm. Dveji ilgi metai. Aš ir 
vilties nustojau kada nors pasimatyti. Įr 
mintis kad aš tave daugiau nematysiu, to
kią ant manęs tarpais užtraukdavo neri
mastį jog aš nerasdavau sau vietos. 

Samadžiukė, pripratus matyti Erdvi
lą nešnekiu ir nelabai meilu, nusistebėjus 
dabar žiurėjo į jį. O jis, tartum visai at
simainęs, nesiliovė šnekinęs ją. 

Ruškienė, išsitraukus iš rumų vaka
rienei paruošti, dabar sugryzus stačiai 
priėjo prie Samadžiukės. 

— Ar tamstos susipažinote jau? — 
paklausė. 

— Mudu senai pasipažystam, — atver 
tė Erdvilas. Bet toje akimirkoje, atsimi 
nęs merginos reikalavimą nepasakoti nie 
ko apie ją, nutilo. 

— Kurgi judu galėjot pasipažinti? — 
nusišypsojus truputį klausė Ruškienė, ne-
patėmytinai sekdama Erdvilo tarimo bū
dą. 

— Tai buvo senai! — mykčiojo vyras. 
— Sakyk sveikas drąsiai! Aš dabar 

jau paveliju, — paskatino Samadžiukė. 
— Turbut, kunigaikštiene, tu ir ne 

girdėjai, — kalbėjo Erdvilas, — kad aš 
buvau kaip ir kalėjime, ar verguvėje? 

— Girdėte girdėjau! Bet apie pažin 
t į . . . .  

— Taigi, aš ten ir kalėjau drauge su 
Samadžiukė ir bėgom sykiu. 

— Su kokia Samadžiukė? — užklau
sė Ruškienė. 

-r Ugi su kokia kita: su šita pačia! 
Čia išėjo juokingas padėjimas: Ruš

kienė nusistebėjus žiurėjo į vyrą, tary
tum nieko nesuprasdama. O Erdvilas su 
nusistebėjimu laužė galvą delko Ruškienė 
nuduoda nesuprantanti apie ką jis kalba. 

Tiktai metus akim į merginą, kaip ir 
iš miego išbusdama, sušuko Ruškien: 

— A, su šita? 
Mergina nepatėmytinai Erdvilui pa

merkė Ruškienei ir nusivedė į šalį.. 
Erdvilas nusekė akim, nulydėjo toli 

Samadžiukę, negalėdamas gana atsigerė
ti jos patogumu. Jeigu jisai atsisveikin
damas prieš du metu rado joje netikėtą 
permainą tai dabar, taip sakant, ta per
maina priėjo iki savo viršūnės. Jeigu 
kampuotas apsiėjimas ir šneka pirmą sy
kį pamatytos "medinės" Samdžiukės pa
virto į priderančius atsisveikinant, tai da
bar su permaina visos lyties sudėjime iš
sitobulino ir apsiėjimas ir kalba. Medinis 
lentučių liemuo gavęs apvalumą įgijo ste
bėtino miklumo ir gracijos, lentutės veidas 
— meilaus jautrumo. Kiekvienas mergi
nos sujudėjimas buvo taip žavintis jog Er
dvilui rodėsi kad kita merga nei krustel
ti galvą, nei ranka mostelti negalėjo gra
žiau ir meiliau. 

— Iš kur viskas tas ir imasi! —* ste
bėjosi vaikinas, klausdamas savęs. 

Iš savo pusės mes galime pridftti kad 
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AR ŽINAI kad {vyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

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

f j ;  5*rf  J i ,  
i 

Padėkit Amerikai 
iŠ. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Marguti", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mtt-
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du, kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
palto ženklais, gausit vieną 
numeri pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
•755 So. Western Am 

Chicago. ID. 

Kas dėjosi Lietuvoje 25 metai atgal? Ką ta
da pergyveno Lietuvos žmonės*— kaip jie ka
riavo, kovojo, grūmėsi su Vokiečiais, kaip ve
dė Nepriklausomybės Karą su bolševikais, su 
Lenkais — 

Šitie įdomus aprašymai pradės eiti Dirvoje 
šiame puslapyje trumpu laiku, nes istorinė 
apysaka ALGIMANTAS jau baigiasi. Iš 
senovės laikų pereisime į dabartinius, pažitl-
rėti kaip narsiai kariavo Lietuvos žmonės šfl 
tais pačiais Rusais, kaip senovėje Algimanto 
laikais, su Gudais. Dirvos skaitytojams bus 
patiekta Petro Rusecko surinkti LIETUVOS 
SAVANORIŲ ŽYGIAI. 

Patariame visiems ruoštis tuos aprašymus 
atsidėjusiai skaityti. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

ŠIĄDIEN — IR RYTOJ 
MONCRIEF FlIRNASAS 

yra tai RIMTAS INVESTMENTAS 
Kreipkitės j MONCRIEF Pardavėję 

The Henry Furnace Co. Medina, Ohio 

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiig 

| Nikodemas A. Wilkells I 
| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius ; i 
| IR BALZAMUOTOJ AS | 
S Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamą! = 
= Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj s 
I 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

Samadžiukės permainoje nieko labai ste
bėtino nebuvo: ji tiktai iš jaunos, girinės 
mergiščios darėsi atsakomai savo metams 
suaugusia merga, kuriai pats prigimimas 
šituo laiku suteikia gausiai visokio pato
gumo. Bet šito nenumanė Erdvilas, ir 
jam Samadžiukė pradėjo rodytis jeigu ne 
pačia Milda tai jau vis kokia nors saulės 
dukryte 

Negalėdamas laisvai tolydžio šalia 
merginos buti, jisai nors ištolo sekiojo ją 
įsimylėjusiom akim. Sykj ir antrą susi
tiko jų akys ir, turbut,, nelabai atsargus 
jo apsiėjimas puolė j a'kj Ruškienei, nes 
ta nusišypsodama pamerkė ne sykj Sama-
džiukei, kažin ką kuždėdama į ausį, nuo 
ko mergina lyg kaito. 

Erdvilą stebino dar viena aplinkybė: 
moterų buvo dabar ikvaliai Ruškiuose, o 
vienok iš |risų skyrė Ruškiai tiktai Sama
džiukė, ndfrs ta kaip ir stengėsi užsislėpti. 

Vyrai jaunikiai susirinkę pas Ruškį, 
lipo prie Samadžiukės kaip musės prie 
medaus, stengdamiesi kiekvienas prisige
rinti merginai tai žodžiu, tai patarnavimu. 

(Bus daugiau) 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
lapną. Kiekvienas privalo ji turėti tavo 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 

.valgių; 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

DMele, 170 puslapių knyga nurodanti kafp 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
reęeptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pottttf. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai-
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva-
lo įsigyti šią naudingą knygą, f 

Reikalaukit "Dirvoje^ 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 
Atliekame taisymo darba 

.... NAMŲ ir AUTO RADIO 
Išnuomojame Gersiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 

Kombinacijų specialistai 
8830 Euclid Avenue 

SW. 1434 (37) GL. 2564 

J. BYRNE 
PAINTING and PAPERHANGING 

Uįlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Sieninių Popierų ir reikmoifll . 

Taipgi Popieriuojam ir 
Maliavojam Namus. 

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

ENdicott 3340 

B E R T ' S  
GERAS LAIKRODĖLIŲ ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BERT REICHARD 
7415 WADE PARK AVE. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedeldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkčle šiltesnė" 

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 BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkes 
n ————J 

f  ̂
'Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
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 j savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVĄ 
9M 

DEIiIJA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1^3 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland O. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų par 1 

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderaon ITU \ 
• • • M i l l *  M U M !  » M  f  I H I M M I M M M I  

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iftpU4p> 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefoną arba 

IMIMIUim ••••HIIIUHlUllfHlMIlMIlMHMIMIl 

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 

KELNĖS Vyrams, Vaikinams 3.95 ** 4.95 
didelis pasirinkimas Įvairių medžiagų 

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

nYlf Al GREEN STAMPS BU koinu pirkiniu. KVl/i i 
M 1 IX#M CiE galIt ,|keiBti MV0 SUmp Book> įj f KAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 



> ą War Bonds Pirkėjai Laimės 
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SLA SEIME DALY-
VAUJANT 

S 

SLA{Seime Philadelphųoje 
teko sutikti daug Lietuvių' iš 
įvairių skirtingų vietų Ame
rikoje. Karas nors ir prislė
gęs upą, bet visvien žmonės 
.atrodo linksmi ir gerai nusi
teikę. Yra dar tokių kurie in
teresuojasi Lietuviškais laik
raščiais, knygomis ir bendrai 
apšvieta, tik reikia juos pakal
binti ir jie neatsisako užsira
šyki. Per šiuo žodžius rašan
tį seime užsirašė keturi 
asmenys. " , • ' 

P-lė Josephine Grabauskai
tė, iš Minersville, Pa., užsira
šė Diyyą sakydama, nori turė
ti ir sekti Lietuvių gyvenimą, 
ir nori kad jos tėvo įstaigo
je butų Lietuviškas laikraš
ti. • 

Nauju Dfrvos skaitytoju ta
po Jonas Jogis iš Great Neck, 
N. Y. Pakalbinus, jis tuojau 
užsimokėjo prenumeratą. 

Lietuvos mylėtojas ir Lie
tuviškos spaudos sekėjas Adol
fas Daukas,' Philadelph ietis, 
užsirašė Dirvą ir kitą laikraš
tį. Philadelphijoje yra daug 
Lietuvių, tat tautieti Dauke, 
nepamiršk pasiūlyt ir jiems 
Dirvą. 

Jaunosios' kurtos Lietuviai 

- «  -

Vincas ir Monika Tamulaičiai, 
iš ^ilkes-Bąrre, Pa., pakalbi
ntus; užsirašyti Lietuvišką laik
raštį, tuoj ir užsirašė. Reikią 
pasakyti, Vincas Tamulaitis 
netaip senai atvykęs iš Lietu
vos, apsivedęs su čia augusia 
Lietuvaite, abu įsijungė į Lie
tuvišką veiklą, dirba Lietuvy
bei kiek gali. Monika per SLA 
vajų. prirašė į Susivienijimą, 
prigelbstint savo vyrui ir ki
tiems, net apie 70 naujų narity 
ir laimėjo SLA dovaną už dfc-
džiausį skaičių naujų narių. 

Paprašiau Monikos ir Vinco 
kad jie ir Lietuviškiems laik
raščiams taip pasidarbuotų, ji 
atsakė, duok man po SLA va
jaus kiek pasilsėti, o aš pažiu* 
rėšiu ką galima padaryti. Tas 
jos pasakymas daug reiškia. 

Monika paminėjo kad jai 
vienai nebus smagu skaityti 
Dirvą, ji pasidarbuos padidin
ti skaitytojų armiją. Taigi, 
reikia laukti jq£ prižadų išsi
pildymo. 

Aš manau kad daug kas už
sirašytų Lietuviškus laikraš
čius jeigu tik kas juos kalbin
tų! J. V. V. 

.  ^ — -  .  

VIETINES ŽINIOS 
VASAROS metu iki Rugp. 

mėnesio nebus renkama bleši-
nės (tin cans), todėl jų nerei
kės išdėti prie šaligatvio, kaip 
iki šiolei. Rugpjučio mėnesį 
rinkimas vėl prasidės. Dabar 
vasaros metu labiau bus ren
kama sena popiera, laikraščiai 

• CLEVELAND*) g e le ž i es 
foundrėse sustreikavo apie 3 
tūkstančiai molderių reikalau
dami pusantra tiek mokesti#® 
už* viršlaikį. ••••'•• 

•MEKSIKA per 400 metų 
j nuo to kai Cortez ten išlipo, 
pagamino apie 5,500,000,000 
uncijų sidabro, ir dabar paga
mina jo po apie 80,000,000 un
ci jų per metus. 

ATVEŽTI NELAISVIAI 
>• Camp Perry kareivių stovy-
klon pereitą savaitę atvežta 
buris pirmutinių Vokiečių pa
imtų nelaisvėn Prancūzijos in
vazijoje. Jie išrodo nedaval-
gę, menki, daugiausia jauni ir 
seni vyrai. 

Kas ypatingo tol kad Bir
želio mėnesį į tą pat stovyklą 
atsiųsti Vokiečiai nelaisviai ne
tikėjo jog Prancūzijos invazi-. 
ja pradėta iki nepamatė šiii 
naujų nelaisvių atvežtų iš Not* 
mandijos. Tie pirmesnieji n^ 
laisviai yra atgabenti iš Šiau
rės Afrikos. 

KAS platina Dirvą — tat 
platina apšvietą. 

Pritruko Vandeni} 
ll'fcv - »» 

I 

J 
* 

\ 

Ue» ihjodam irišketčiara Kaflffce Stamps Krautuvės Valandos 10 iki 5:30 

THE MAY CO. 
<^WWWWWWWWWWW^VWVVWWWVWWVWVVWVWWWWV WVWWWVWfl 

Kita diena-Penktadienį 
GAVIMUI JUMS REIKALINGŲ REMNANT DIENOS UKUC1Ų 

VISI REMNANT DIENOS LIKUČIAI NEPARDUOTI 
KrrvmTAPlSENI PARSIDUOS PENKTADIENĮ UŽ 
REMNANT DIENOS KAINAS 

TAUPYK : ""TAUPYK • ""TAUPYK • ™ l| 
ialykų kurių reikia! reikmenų visai šeimai! reikmenų savo narni i!> 

Taipgi šimtai Remnant Dienos Sutaupymų Mušu Basement Krautuvėje > 
TĖMYKIT VISUR REMNANT DIENOS IŠKABŲ > 

Tcr. igkaboc. ra rodo Remnant Pienes dalykus parduodamus Ketvirtadienį ir Penktadienį. Gaila1— į 
Neni'iiir.am nisakyrmi telefonu, paHu ar C. O. D. Remnant Dienos crckėir. "> . . ii ncapkeičiani. Įf 

j, e -

Remnant Prekių Likučiai Basemente 

Clevelandus, prie vieno pi-
diiųjų Ežerų, apie 10,000 ket
virtainių mylių didumo, pradė
jo pritrukti vandens. Ežeras 
Erie yra 241 mylių 5-7 
mylių pločio ir 210 pėdų gylio 
pačioje giliausioje vietoje. Tai 
labai daug vandens. Tuo gi 
tarpu, šios sausros metu, piet
vakarinės miesto dalies gyven
tojams visai sumažėjo van
dens tiekimas. Mat, miestas 
negali gauti pirkti naujų pum-
pų kurie varytų vandenį smar
kiau iš Parma rezervuaro. 

Per apie tris savaites vieš
pataujant sausrai ir karščiui, 
miesto gyventojams uždrausta 
naudoti vandenį laistymui žo
lės apie savo namus, taigi žo
lė daugelyje vietų jau išdegė. 

Šios savaitės pradžioje tem
peratūra siekė po 90 iki 95 
laipsnių. * 

Trečiadienį jau iš pat ryto 
tluvo apsiniaukę, nors kiek su
mažino saulės karštį* vėliau ir 
pasirodė lietaus. 

LYCEUM Theatre 
Fulton Rd. prie 41* St. 

Vėsus ir smagus 
ILGIAUSI rodymai už pinigus, 
apie tris valandas perstatymų 
matysit, fiam teatre, ir tai ge
rus vėliausius paveikslus. V6-
si viduje vasarą, Dykai parking 
automobiliams. Sėdynės šiame 
teatre sustatytos kaip amfite
atre rundiiMli, taip klfad visi ga
li matyti. 

Mr. Patk, Mgr. 

m i i i t ' j 

Henry Wallace ir Geri. KLai~Šek Kinijoje Iirmktas Vadovyben V : k 
! 

L 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R4 MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Amerikos Vice Prezidentas Henry A. Wallace, Preziden
to Roosevelto pasiųstas su svarbia misija į Kiniją, parodoma 
sveikinasi su Kinijos Prezidentu ir vyriausiu karo vadu Ge-
neralįssinfK) Čiang Kai-Šek. 

MES MOKAME 
GERIAUSIAS KAINAS U* 

KARUS ir TROKUS . . 
•Dodge-Plymouth Factory Dealer 

STEUDEL MOTORS 
U620 Lorain Ave. 
, į ME 6290 

AUKŠČIAUSIA CASH 
BUS UŽMOKĖTA UŽ J'USŲ 

AUTOMOBILĮ pas 

BerU-Leavitt 
8921 St. Clair Ave. 

GLenville 7154 ' 

tkrn IAE 311 V/Ot 
A VACATION here means iacr="o5 
afcihty to v/ori: for Victory. F in ai t 
Beach in the v.-orld. iV'l £pcri3 ata 
Mausc :r.cn: •."Msntr/*baa4* e a#* 
week - end in fiss^d Bsii-crsc*. 

EoaJy icachrd. by r-jil or l>r.~ arid hcr\s«y 
Btocmer {rem. Sendusky. £• S. TIm*" 
*oorc~ctt, 9 a. m. doily fror\ Ci^voiepe,. 
fltcstncrs eloo irom Dcicoit erd Tolcėn* 

cto/t. T7:;t-^7v%^ake srts. :.-r, 
h o .t c l . & r e A'iį' t ę ̂  į • • 

pu ipysaKa Kurt patilte! ŽMONIJOS ISTORIJA 

165 iki 2.85 Marškiniai 

1.29 
Vjrų broadcloth marškiniai— 
nereguliariai geresnės rusies. 

,Balti ir spalvų. Mieros 14-17. 

į!'"""" • )  . 11 "" " 11 

1.00 Kaklaraiščiai 

39c 

Glailp! vasariniai kaklaraiščiai 
tinkami prię visokiu marški
niu ir jvairiu spalvų. 

Geresnės Rūšies 
Mergaičių Rūbai 

• Gelsvi Lietausploščiai 

• 1.69 Navy Spalvos Slacks 

• t,W Iki 1.69 įaifllui Siutai 

Vaikučiaias Suknelės ir 
Pinafores 

$1 

Neyesuliariai ii 1.19 ir 1. 
nekuiie sutepti. Mitfros 2 iki 
C magiesiems. 

49c Gražus Papuo^aiai 

10c 

Visokio* špilkos, sa^yt, 
liai iv atrankiai. Vifli ii ge
resnės rūšies. 

Vaikučiams 2 95 Batukai 

2. 
BE RATION! Grašių stilių 

sporto dėvėjimui A audimo vii' -
fai, tvirtais pa<įb||i. Mieros. 
12% iki 3. • 

' ' —mm> 

Vaikams 2.95 Slacks 

97c 
Sanfoiizuoti tvirti. aijJktą vatos 
siūlų slacks ratios ir mėlynos 
spalvų. Mi«»t * Iki 18 berniu
kams. 

13,95 iki 22.95 
Švarkai, Siut'iį 

ffosčiii 

' $5 

: į)cuguina 100% grynos vil-
^•s—tinkami rudens clivėji-
W,ui. Visokių!. stylių ir spalvų, 

- Ne visų mierų 9-15 jaunuo
liams. 

Vyrams ir Vaikina 
Sparte Siutai 

20% 
Vienaeiliai s*?ošto siiitai ,fH|-
vos, gelsvos ir rudos spalvų. 
Mieros 34-42 reg., 33 iki 42 
žemiems ir 37 iki 4įk- paU-
tiems vjrraras. 

39c iki 49c 
Medžiagų Likučit^ 

29* y* 
« 

p Spaus dfinto Perkelio 
t 
t Spausdinto Marškiniams 

^ Paiama Į>^tią 

• •' Vienodų Plisse Crepė 

3.98 iki 10.95 
Suknelės 

Nepfltnj mtevų ir* spi^vų, vati
nės, ray on ir novelty crepes. 
Vieno ir dviejų dalių styttų. 
Mieros moterims 'i? panelėms. 

BHnskee, 

ir Shorts 

Vislfas nupiginto iš mtlišų au
kštesnių kainų. IMiuskos, 
rų 32 Uf.i 3B^-shorts ij- slacks, 
nepilnų nvierų panelėms ir mo
terims. 

BS6obb 

A L P I S 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popicroa v ir ša Is. $2.06 Tvirtais vir&aia 

® Didelė, įdomi, lengvai skaitoma' K. S. Kar
pi aus istorinė apysaka iš D;.Įj, Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį- AJpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Ąlpis išleido Kęstutį, ta

čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at 
ižymėjimus. Knyga paveiksluota, 283. piiiL 

WARREN H. CHASE 
Warner H. Chase, pastarų ir pa

dargų inžinierius prie The Ohio 
Bell Teleplio-ae Company, tapo ij|» 
rinktas prezidentu N. C. Kingsbory 
Chapter. Telephone Pioneers qfl' 
America, su Lester E. Smyth, divi* 
zijos rekordų inžinierium prie Ame
rican Telephone ir Telegraph Coife- * 
pany's ilgųjų linijų, department^, 
kuris išrinktas vice prezideatu if 
vadavaUs to chapter's Cleveland^ 
skyriui. 

Tos organizacijos nariai yra to-
kurie * išdirbo 21 it daugiau mėtų 
telefono biznyje. N. C. Kisngsbury 
Chapter, kturis apima beveik viif 
Ohio, turi virš y2,800 narių " kur4» 
yra . dalis nocionalės organizacijos 
susidedančios iC apie 80,000. C]l»-
velando skyriuj inelna Didžiojo 
GJevelando. Painesville, Willoughby 
it" apielinkių nariai. 

Mr. Chase, naujas skyriaus pre
zidentas, kuris gyvena 1300 ©ab
ridge Drive, Cleveland Heights, yfm 
kilęs Clevelande ir mokslus ėjo M-
r»m House, Case School of Applied 
Science, ir Harvard Engineering 
School. Telefono biznin jis įstojo 
24 metai atgal, vėliau diibo B«U 
Systemai Naujoj Anglijoj ir Paci-
fiko pakraštyje, o paskiau sugrylo 
i Cleveland^. 

Amerikai įstojus j kacą Chase 
dirbo artimai su nuli tarine tarny
ba ir kitomis karo įstaigomis šiqja 
valstijoje telefonų priežiūrai ir til
po techniško patrėjų komiteto nu
riti Ohio State Council of Defen». 

Mr. Sniyth, naujasis Cleveland* 
skyriaus vi<^ prezidentas, gyvena, 
15525 Greenway Road, ir dii ba tĘt* 
lefono biznyje per 27 metus, pas
kutiniais 16 metų Clevelande.. Jo 
tifvas buvo vienas iš. pirmutinių pio-
nipri^ New York City. 

Reikalaukit "Dirvoi* 
Superior Ave. ! v ę||yeland 3k, Ofefc 

4 , j 4 Y 
—— ^ 

NAMŲ DAKTARAS 
Naudinga knyga kiekvienam turėti namuo
se, su daugybe receptų ir paaiškiniimų apfe 
li^a!, slogas, skaud^.iirrus, katarus, ir tt£ 

174 puslapių didumo, audimo viršeliais. 

Kaina su prigiuntimis $2.00 
(Galima prisiųsti pašto žeriklais\ 

Reikalaukit "Dirvoje 
682") Superior Ave. Cleveland-'^ 

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai didžir.usia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyt.0, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę 
sėsi po -V) metu, žymieji karžygiai ir jy 
darbu pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. R;.usit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
niu IrJku, per visus amžius iki rausi] dienų., 
kokios buvo didžios ir galingos t" u tos ir 
j n valdovai. • 

Siuskit, lafilee su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums Gl<> puslapio 
Uidumo. žnionijos Istoriją. 

MIKAT;IK>S 
Karalienes Sab!>oft 

P R A N A S Y .S T E b 
j.iorokis pranašystės senovės laikų Sa^na* 
valstybės karalienės Mikaldop. TŲ kntyflro 
lig jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Hu 
prisiuntimu tik .10c. Galit prisiijsii pailte 
ženkleliais. (Vietiniams po '^5c.) 

.Kaina su prisiuntimu 30c. 

ivV .•-M?-*1 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit atgyti iią maž-i; kišenių 
"M AiĮC! U(! tOM-V AN AGA1CJQ dainų knyg»-
If -r- tai yrą tweia Dainų knygelė, naujau* 

. sių. yražiij da' nvj rinkinis, nekurios i u jhi 

^fiidoniiiK ^ie» knygelės gaiėsit išmok' 
t? pasidainuoti sau vi«as mėgiamiausi^ 
Vanagaičio dainąa, kuriu gaidas mol:ąt. _ 
iodžią pHnai nežinot. Apie 4Q W 

. KĄiNA m m. -

Reikalauki V 
68Ž& Superior Ave. 'Cleveland^ Ohio 

: • r : 11:;.. •- ^ 
; . »  v > - "  .  •  i  »\" 

AiTMįrikot Vaikams Liehiviskąi 

ELEMENTORIUS 
Vaikams tarp 5 ir 10 mėty amžiaus. 

"Dirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškilj 
mažiems vaikams LieLuviškai mokytis -Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I iš 
kurio su ruaia tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienai vaidas įr mgj-gąitė pprės 
^[ vartyti, skaityti ir mokyti ą. - ; ^ 

.||AINĄ SO PRISlU^TDitr'aSe,;* .. 

Reikalauk^ 
6820 Superior Avenue,' i 

"Dirvai" išsirašyti nereikia ' 
kaukti pradžios metų—jdėkit 
| laišk:} $1 dabar ir "liirva' 

lankys jus ištisą pusmelį. 

REIKALINGA 

MOTERYS 
J A N I T R Ė S S E S  

PILNAM, LAIKUI 
5:10 p© pietų iki 1:4> ryto 

šešias naktis Savaitėje 
Vidurmiestyje 

750 Huron Rd. 
arba 

700 Prospect Avt. 
ALGA $31.2;) SAVAITEI 

Jei dabar dir; at Karo darbą 
•nesikreipki! tia. 

Reikalingas pilietybės 
įrodymas. 

EMPLOYMENT OFFJC® 
ATDARAS 

# ryto iki 5> po p. kasdien 
is,sky rus iskrradieniųs. 

THE OHIO BELL 
TELEPHONE CO. 

ro Froepoct Ave. Room 901 

Cifvekmd, Ohif 
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

DFRIGHTERS EIS 
Į AUKŠTESNĮ 

TEISMĄ 

Abu Nubausti nuo I iki 
5 Metų Kalėjimo 

Po ilgo tardymo, Liepos 6 
grand jury pripažino Joną T. 
DeRighter ir jo žmoną Susan 
kaltais dviem įtarimais — kal
tais gelbėjime nelegaliu budu 
gauti Lalsų išrinkimui James 
F. McCaffery 22-ro Wardo 
couneilmanu. 

Savo sprendimą ju byloje 
Jury išnešė po penketo kartų 
balsavimo. 

JŲ. gynėjas Adv. Corrigan 
prašė bylos persvarstymo, bet 
teisėjas Day Liepos 12 d. pa
darė galutini sprendimą, per
svarstymo klausimą atmesda
mas ir išnešdamas nuosprendi, 
sulyg kurio Jonas DeRighter 
nuteisiamas f Ohio Valstijos 
kalėjimą, Columbus, jo žmona 
i Marysville Moterų kalėjimą. 

Teisėjas Day nuteisė juos 
nuo 1 iki 5 metų už vieną ap
kaltinimą |r nuo 1 iki 3 metų 
už antrą, bausmių išpildymui 
sekant vieną po kitos. 

Tai pirmas politiškas skan
dalas kuriame lygiomis apkal
tinti ir nuteisti vyras ir žmo
na. 

Jiedu vėl užsidėjo po $5,000 
užstato iki Apeliacijų teismas 
pernagrinės bylą. 

Apeliacijų teisme* turės da
lykas nusvirti į viena ar kitą 
pusę. 

Abu jiedu tikrino ir dabar 
jog nėra kalti tr kad į tai ta
po Įvelti sąlygų susimetimu. 

Juos ftarė Laundon T. Mc-
Grain, kuris buvo užsiregistra
vęs 17 sykių 22-me Warde ir 
balsavo 13 atvejų paskiruose' 
Precinktuose už McCaffery no
minacijų balsavimuose pereitą 
Rugsėjo mėnesį. Tas pagelbė
jo McCaffery laimėti nomina
cijas ir vėliau rinkimus. Iš to 
išėjo kad Demokratai miesto 
taryboje gavo didumą atstovų,, 
ir tuo budu Jonas T. DeRigh- j 
ter gavo City Clerk vietą mie- į 
sto taryboje, su $5,000 alga j 
metuose. 

Svarbiausiais valstijos liūdi-; 
įlinkais prieš DeRighters buvo į 
tas pats McGrain ir rašomoji j 
mašinėlė iš Lietuvių banko, j 
kuria, sako, buvo rašyta tos ^ 
suklastuotos McGrain užsiregi- j 
stravimo kortos miesto rinki- j 
mų tarybos knygose, įvairiais į 
skirtingais vardais. Teismas j 
priėmė kad ta mašinėle rašy- j 
ta ir tos kortos ir vėliau laiš
kas McGrain ir jo žmonai, ka
da, išėjus į viršų tai klastai, 
McGrain su žmona buvo prasi
šalinę į Floridą. McGrain visą j 
laiką tikrino kad Jonas ir jo į 
žmona išsiuntė jį ir jo žmoną 
i Florida pasislėpti, ir rašę 
jiems tą laišką pranešdami 
kaip tas jų skandalas išeina 
aikštėn. 

Demokratai miesto iarybos 
'lariai nubalsavo prašalinimą 
Tono DeRighter iš City Clerk's 
pareigų ir rinks kitą jo vieton. [ 

Prie sudėjimo tų klastuotų 
balsavimo kortų i precinktų 
balsuotojų knygas darbavosi i 
Mrs. Irene M. Kellev, už ką ji ; 
• r balsuotojas McGrain jau at- į 
i'asti kaltais pirmesniame tar-1 
dyme. Iki McGrain nebuvo su
imtas ir iš Floridos parvežtas \ 
Mrs. Kelley neprisipažino prie 
kaltės. Suimtas, McGrain iš 
ravo pusės apkaltino abu De-
Righters, kaipo gelbėjusius su 
Mrs. Kelley jam atlikti klas-
tuotą balsavimą 22-me Warde, 
kuriame jis visai nepriklauso 
ir neturi teisės balsuoti. 

Visas šis dalykas iškilo vir
šun sakoma tik del to kad ta 

moteris, Mrs. Kelley, su kurios 
pagalba, kaip teismui įrodyta, 
buvo padarytos tos klastingos 
balsavimo kortos ir įdėtos bal
savimų knygose, po balsavimų 
nespėjo jas iš knygų išimti ir 
sunaikinti. Knygos tapo kon
fiskuotos, tos kortos pertikrin
tos ir konfiskuota Lietuvių 
banke buvus rašoma mašinė
lė, kaipo įrodymas jog tos kor
tos buvo darytos su abiejų 
DeRighters žinia. Jie įrodinė
jo teismui kad jie tik buvo tą 
mašinėlę paskolinę ir nežinojo 
ką Mrs. Kelley su ja darė. 

Mrs, Kelley tada buvo Board 
of Elections ofiso tarnautoja. 

Jonas DeRighter ir jo žmo
na abu yra Lietuvių banko tar
nautojai, jis yra direktorių ta
rybos ir įstaigos sekretorius. 
Dr. Jonas T. Vitkus, Lietuvių 
banko prezidentas, sako nieko 
jų reikale nedarys kol kas, iki 
galutinai paaiškės teismo nuo
sprendis. 

Sugryžo iš Anglijos 

A. A. Prezidentui Sme
tonai Atminti Radio 

Programas 
WHK radio stotis suruošė 

Įdomią paskaitą apie a. a. Lie
tuvos Prezidentą Antaną Sme-
toną> kuri bus girdima antra
dienio vakare, Liepos 25 d., 
per pusę valandos, nuo 9:30. 
Tas programas yra serijoje 
"A Journey to the United Na
tions". Bus ir pora Lietuviš
kų dainų, kurių žodžiai išver
sti Adv. Nado Rastenio į Ang
lišką kalbą. 
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U. S. REDS CAMOUFLAGE UNDER 
A NEW NAME 

LVS SUSIRINKIMAS 
Liet. Vaduoti Sąjungos 1-o 

skyriaus svarbus susirinkimas 
bus laikomas šio penktadienio 
vakare, Liepos 14, nuo 8:15 v., 
Dirvos redakcijoje. Visi na
riai prašomi pribūti, yra svar
biu reikalu. 

Šis juodas kudlius parvež
tas atgal iš Anglijos kareivio 
motinos globon, po to kai tas 
kareivis, lakūnas Robert Bell 
tapo užmuštas nukritus jo lėk
tuvui Anglijoje. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Buvo pranešta jog sek

madieni, Liepos 30, rengia
ma lankymas Lietuvių Kul
tūrinio Darželio. Paaiškė
jus kad tą pačią dieną jau 
iš anksčiau Šv. Jurgio pa
rapijoje rengiama tam tik
ra pramoga, Darželio komi
sija nutarė savo iškilmę ati
dėti tolesniam laikui, apie 
kurj bus pranešta Dirvoje. 

Vienuoles Gausiai Ra
šosi ant Peticijų 

Alekas Banys pradėjo dary
ti ekskursiją per Clevelando 
katalikiškus vienuolynus ir 
mokyklas. Jis surado gerą bū
dą gauti tų įstaigų parašus: 
nueina prie klebono arba vy
riausio vedėjo ar vedėjos, ir 
gavęs jų parašus, palieka peti
cijų blankas su gatavai užad-
resuotu konvertu. Tada įstai
gos viršininkas pasitaikius, pro
gai paprašo visų vienuolių se
selių pasirašyti, ir jos noriai 
pasirašo. Iš vieno vienuolyno 
West Side gavo apie 150 para
šų tokiu budu, iš kitur ateina 
po keliasdešimts parašų, šiaip 
gi, jeigu nepaliktų blankų iš
eitų iš tokios įstaigos tik su 
vienu ar dviem parašais. 

Iki juol turi jau per 50 ku
nigų ir apie 400 vienuolių pa
rašų. Civilinių parašų turi ir
gi per 4000. 

Iš Clevelando važiuojančio® 
Lietuvės kareivių motinos su 
parašais pas Prez. Rooseveltą 
turės gerą pluoštą parašų nu
vežti. 

• GAISRE North Randolph 
arklių lenktynių trakte, sudegė 
penki tvartai, tik laimingai iš
gelbėta iš tvartų 80 pačių ge
rųjų j lenktynes sugabentų ar
klių. Gaisras ištiko Liepos 8, 
dienos metu kada buvo susi
rinkę į traktą apie 2,500 žiū
rėtojų. 

M I R I M A I  
ANDRIJAUSKAS Pranas, 50 

m., mirė Birželio 27, palai
dotas Liepos 1, Kalvarijos ka
pinėse, pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Elena, ir du jo 
sunai, kurių vienas tarnauja 
armijoje. 

Paėjo Andriejavo parapijos, 
Amerikoj išgyveno 33 metus. 

žmona reiškia padėką drau
gams ir giminėms kurie kuo 
prisidėjo prie laidotuvių. 

• MIESTO ir Apskrities įs
taigų raštinių tarnautojai pa
siryžę streik.uoti Liepos 17 d., 
gavimui daugiau mokesties. • 

DETROITE 
Marcelė Kudzius išvažiavo į 

Detroitą pas savo giminei pa
viešėti savaitei-kitai. 

PASIKORĖ 
Liepos 9, tula Mildred Davis, 

nuo 3402 Henderson rd., sun
kiai sužeidus savo 13 metų sū
nų, kurį matomai norėjo nužu
dyti, pati pasikorė savo namo 
skiepe. Parvykęs vyras iš žu-
vavimo užtiko tą tragediją. 

DUGAN MARKET 
Lietuviška Mėsinė 

16135 St. Clair Avenue 

Užlaiko šviežias ir rūkytas 
mėsas ir valgomus dalykus. 

DU KAMBARIAI 
vyrams, su rakandais, Lie
tuviu šeimoje, arti šv. Jur
gio bažnyčios. (31) 

6010 LUTHER AVE. 

DVIEJŲ ŠMOTŲ 
LIVING ROOM SETAS 
Taupe ir rožinės spalvos 
Gerame stovyje, kaina 
visai prieinama. 

KE 0196 

HANDY BEVERAGE 
STORE 

6613 Hough Avenue 
Visoki VYNAI, ALUS 

ir POP išsinešti. 
Phone EXpress 3354 

Atdara nuo 12 dieną iki vidurnakčio 

LIETUVIŲ SALEJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

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

. By Benjamin DeCasseres 

(From The Detroit Times) 

"CAMOUFLAGE: Any disguise, 
behavior or expedient adopted to 
DECEIVE or HIDE".— Webster's 
International Dictionary. 

One of the greatest exhibitions 
of camouflage ever to be executed 
by a political party in this country 
is the changing of the name of the 
Communist party of the United 
States to the Communist Political 
Association. 

It will be noted that tilt* new 
"association" retains the word — 
"Communist". , 

That makes the "association" pre
cisely what the "party" was — a 
Communist organization whose 
headquarters are in Moscow, just 
as the headquarters of the Nazi 
bundists are in Berljn. 

Of the Communist party, now 
camouflaged as the Communist Po
litical Association, Attorney General 
Biddle in a decision in the Bridges 
case said: 

"The Communist party teaches 
the violent overthrow of existing 
governments, INCLUDING THE 
UNITED STATES". 

Now, how can this objective be 
changed merely by changing the 
word "pirty" to "political associa
tion"? 

* * * 

Th« arrant hypwricy of th« «l*w 
Browder Communist party is dis
covered (without much brain-fag) 
in the following from the "associa-j 
tion's" new "constitution": 

1—"The Communist Political As
sociation is a non-party organiza
tion of Americans". 

Earl Browder in his speech at 
the convention added that the new 
organization would be "nonparti
san". 

How can a "political association" 
be "nonpartisan" when its leaders 
have announced themselves over 
and over as being in favor of Pres
ident Roosevelt's re-election, backed 
by the New Deal Reds, the latter 
of whom are composed of Commu
nists and their alien-minded fellow 
travelers ? 

In fact, the fake dissolution of 
the Communist party was ordered 
for the same reason that Stalin or
dered the fake dissolution of the 
Comintern. 

That reason was to allow all the 
Communists of America and their 
affiliated subverters of our way of 
life to support the New Deal can
didates. from President down, at 
the polli next November. 

# * * 
The order for a "revolution" in 

Communist tactict in |the IT. 3. A. 
came from the Kremlin. 

2—The preamible to the new 
Browder-spawned 'constitution' says 
that it "upholds the U. S. Consti
tution and the Bill of Rights", 

It "upholds" these documents for 
this one reason only: 

The Constitution and the Bill of 
Rights guarantee the right of the 
Reds to undermine these documents 
so long as open force is not used— 
and the Communist party, or "as
sociation", is too cunning to *<$-
vocate force—as yet. 

Then, suddenly, remembering its 
revolutionary mission, the preamble 
reads: 

"It (the new association) adheres 
to the principles of scientific social
ism, Marxism". 

Socialism, scientific or unscienti
fic, and Marxism of any odor are 
DIRECT ENEMIES of the tradi
tional individualistic, free-enterprise 
system of the United States and its 
people. 

# * * 

You can't marry Marxism and 
Americanism. 

?.—Caling itself "American", the 

"association" says it is bfti&d on 
"the working classes". 

No party or "association" can call 
itself "American" and base its ac
tivities on any special class. 

The essence of Americanteltt ia 
that all classes are admitted to 
equality in our great country of 
opportunities for all. 

4—Here is the crowning piece of 
hypocrisy in this piebald "consti
tution" of the "Communist Political 
Association": 0 

The constitution orders expulsion 
of any member for "adherence to 
or participation in the activities of 
any clique, group, circle, faction or 
party which conspires or acts to 
subvert, undermine, weaken or 
overthrow any or all institutions of 
American democracy". 

This is the same organization, 
made up of the same men and wom
en, who while Stalin and Hitler 
were allies, from August, 1939, to 
June, 1941, ordered the sabotage of 
our defense factories and conspired 
in every conceivable way to "sub
vert" and "undermine" the very 
foundations on which this country 
exists-its "INDUSTRIAL POWER! 

So the "Communist Political As
sociation" still remains the Commu
nist party cf the United States. 

It has merely put on the coat of 
Uncle Sam over the blouse of 
Stalin. 

And the New Dealers are at last 
where they belong—in the arms of 
Browder and Amter. 

s 

DOUBLED/N 
too r SAU AT TUG /j.s. 

* KAVA L ACAPSWX 
AND SOU C 

DOUBLE IN PA 
'IpLjRlOTlSM \f YOU 

MORE 
, \ " WAR 

BONDS.' m 
m. m™ 

IX JOE 

HUNT 
C5IVES TMS U.S. NfAVY 
CLAIM TO TENNIS PRE-
EMI NEMCtH-mTS VIE f 77/ "HI US.S/MSLES CHAMP W THIS 

U. S. 't ruism.  '  7  «< tnwut 

FURNISHED KAMBARI8 

Vyrui ar merginai, Lietuvių šei
moje, apie naują parapiją. Gražus 
kambaris su paskira ineiga. Tele-
fonuokit kasdien tarp 6 ir 7, sekm. 
tarp 2 ir 7. IV. 5520. (2») 

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

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

kambarių semi-bungalow, gerame 
stovyje, didelis lotas ir garažiai. 
Klauskite nlačiau: 

KIRKWOOD REALTORS 
SW. 0033 

ŠEIMININKE PRIEŽIŪRAI 
Pilnai priežiūrai namų šeiminin

kė, mergaitė be motinos, irm dAP 
ke, biznio žmogui. Yra 10 metų 
duktė be motinos. Telefonuokit: 

Michigan 8200 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

A WRITER in the Free World 
(June) says it requires "clearhead
edness and boldness" to steer be
tween "red-baiting and pro-red sen
timentaliam", when discussing So
viet Russia and its foreign policy. 
Probably that it why Prof. R. M. 
Maclver, of Columbia University, 
despairing of being bold and clear
headed, paddles away into ancient 
times to find a muddleheaded solu
tion of the problem of the Baltic 
States versus Soviet Russia. 

/// 

IN A BOOK, "Towards An Abid
ing Peace" (MacMillan, 1943) Prof. 
Maclver, on page 58, hides behind 
the skirts of old dame History and 
the no less venerable Mrs. Logic, 
to proclaim: "The erection of three 
little Baltic provinces into states 
has no mandate from history and 
no justification in logic". In other 
words, Prof. Maclver * is a fellow-
traveler of Prof. Raymond Moley, 
who has come to similar conclu
sions, by making, on the way, a 
nodding acquaintance with Mrs. 
Ethnology to find that the Lithua
nians are Slavs! 

If the reverend professors would 
have consulted some live Lithua
nians instead of dead History, Lo
gic, and Whatnot, they would** have 
found something astonishing—that 
the Lithuanians, in spite of the 
"mandates of history" and "justi-

i— :—1 

SAUGUS 
TAUPYMAS 

Lietuvių Bankineje įstai
goje. taupymai saugus. Ši 
įstaiga turi stiprų rezervo 
kapitalą, biznyje prityrus 
per daug metų, ir kiekvie-
ne depozitų knygutė iki 
$5,000 po Federal Insuran
ce Corp.' 

ši įstaiga yra U. 8* 
Valdžios biuras pardavi
mui War Bonds. Kas 
galite ateikite čia pirkti 
Karo Bonus. 

NSURtD 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave* * 

fications in logic" desire to be free 
and independent! The astounding 
professors would also find that 
Americans, Russians and the Brit
ish wish to do the same. If free
dom and liberty is denied to some, 
on account of their small size, then 
the world is divided into "master" 
nations, and others—an idea very 
much exploited by Hitler. It is 
not a Christian idea, either. 

/'/ 
t*]ROF. MacIVER maintains that 

"'where any of the greater states 
suffer a marked economic or poli
tical disanvantage such as could be 
removed by a moderate rectifica
tion of frontiers, it is «;ood policy, 
fcr the sake of enduring peace, to 
sanction the appropriate . change". 
Which brings to mind the quota
tion of Macauly in which he claims 
that jftadame Rolland, before her 
head was chopped off by the guil
lotine, during the French Revolu
tion, exclaimed: "O Liberty! 'Liber
ty! how many crimes are committed 
in thy name!" For the same of 
"enduring peace", Prof. Maclver is 
ready to commit the crime of chop
ping off the head of Lithuania's 
freedom. 

tu 
HOWEVER, the honorable pro

fessor is not a master guillotinist 
for Soviet Russia's sake. He is 
cought in the meshes of delivering 
the Letts and Estonians to Russia: 
"Estonia and Latvia shotfld be re
stored to Russia which badly needs 
an outlet on the Baltic". 

How "badly" Russia needed this 
outlet is stated in a letter to the 
New York Times by the Latvian 
Minister in Washington, on March 
23, 1943: "On August 11, 1920, So-, 
viet Russia signed a peace treaty 
with Latvia and recognized forever 
Latvia's independence. Latvia grant
ed to Soviet Russia full transit pos
sibilities. over railroads, water
ways. and harbors, and even lower
ed local tariff for Soviet transit 
goods. Soviet Russia difl not use 
these facilities". 

/#/ 
IN GIVING UP Latvia and Es

tonia to Soviet Russia who, ft seems, 

suffered no marked economic dis
advantage from the independence 
of these nations, Prof. Maclver, 
naturally could not stand lor the 
independence of Lithuania, a, 
neighbor to Latvia and Estonia. 
So he dives into ancient times 
and pulls out the dusty skeleton 
of a former Lithuanian-Polish 
Union (the Lublin Union) and at
tempts to make it a li\ ing body 
attain. Well, there is only one 
force which could raise Lazarus 
from the dead. 

The professor orates: "Lithua
nia should become a province of 
Poland, with which it was in for
mer days conjoined. .This territo
ry, including the Memel area, 
would give Poland, in turn, an ap
propriate access to the sea and 
f»erve' as compensation for the loss 
of t! ie war-breeding Polish Cor
ridor'". • 

##/ 

WELL; God save us from an 
"abiding peace" made by well-in
tentioned professors! Somebody 

said, helJ is paved with good in
tentions! 

/// 

THE FALL of Minsk opened tkft 
gateway to Lithuania, Latvian and 
Lstcnia for the Russians. These 
countries may be liberated from 
the hated Nazis any day now. The 
world will watch Russia's actions 
in these countries where the people 
want neither Nazi nor Soviet rule, 
but wish to return to their previous 
status of independence. • 

i § g 

WRITING about Poles, Anns 
O'Hare McCormick, of the New 
York Times, said: "While the dif
ference in their culture, outlook 
and way of life makes the Poles 
unwilling to join the Union of So
viet Republics, they (the under
ground ) were eager for close and 
friendly collaboration with their 
powerful neighbor on the basis of 
political and economic indeuenden-
ce". 

The same is true of the Lithua
nians, Latvians and Estonians. 

Sohio Dedicating lOO-Octane 
Aviation Gasoline Plant 

-

, Ohio's new 
c a t a l y  t i  c  
cracking plant 
which is pro-
d u c i n g all-
i m p o r t a n t  
base stock, for 
100 - o c t a n e 
aviation gaso
line (above) 
will be dedi
cated by The 
Standard Oil 
Company (Ohio) at Cleveland on Saturday. 

Built on the site of the original Standard Oil refinery (right) 
which was established three-fourths of a century ago, this new 
Sohio plant makes aviation superfuels enough for 1500' fighter or 
bomber escort sorties across the English Channel daily. 

William R. Boyd, chairman of the Petroleum Industry War Coun
cil, will be the principal speaker at the ceremonies in which W T 
Holliday, Sohio prcciJcnt, will officially dedicate the plant. Rear 
Admiral Clark Howell Woodward, U. S. N., and Brigadier General 
G. C. Jamison will represent the Army and Navy at the dedication. 
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