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NAUJĄ ugnies ir karo au-
lyg nujausdami, musų 

broliai Lietuvoje sudarė kietą 
politinę vienybę ir pasauliui 
spėjo paskelbti savo gilias vil
tis ir šventus troškimus. Tos 
jų viltys ir troškimai buvo 
paskelbti trijuose, Dirvoje jau 
atspausdintuose, dokumentuo
se: 1) Deklaracija Tautai; 2) 
Atsišaukime į Pasaulį, ir 3) 
žodyje Amerikos Lietuviams. 
Musų brolių visos viltys de
damos tik į save ir į tuos ku
rie pripažysta teises galią ir 
laisvės principą. Ar užteks 
tos jiegos Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę sugrąžinti? 

• 
VIS DAUGIAU žinių ateina 

apie Lenkų nuosprendį nestoti 
už nepriklausomą Lietuvą, bet 
siekti ją prie Lenkijos prijun
gti. šiose pastangose visoje 
nuogyibėje pasirodo pikta Len
kų tautinio pobūdžio savybė. 
Patys baisaus karo naikina
mi, Lenkai, it žalčiai, tyko pra
ryti silpnesnj kaimyną. "Od 
morze do morze" — vis ta pa
ti košė! 

• 

RAUDONOJI armija jau 
Lietuvos sostinėje ir Lietuvo
je. Lietuviai gaudys kiekvie
ną žinelę apie Rusų politinį 
elgesį užimtoje Lietuvoje, nes 
iš to spręs dabartines ir busi
mas Maskvos politines nuotai
kas. Kol politiniai klausimai 
bus sprendžiami, A m e r i kos 
Lietuviams rūpės koskubiausia 
su pagalbos ranka prieiti prie 
iš nazių išlaisvintų Lietuvių. 
Ar Sovietu okupacija tai leis? 

• 
PO PIRMOJO Pasaulinio ka

ro Europa per 20 metų gyve
no laisva nuo Vokiško ir Ru
siško imperializmo. Jokia ga
lybė, pavyzdžiui, Lietuvių tau
toje neišdildys 20-ties nepri
klausomo politinio gyvenimo 
metų. Vokiečių imperializmas 
okupavo visą Europą, bet pa
saulis mato kaip Europa į Vo
kiečių pastangas žiuri. Ar ga
lima tikėtis kad Europos tau
tos maloniau žiūrės į spėjamą 
Rusiško imperializmo siautimą 
savo tarpe? šiądien nekenčia
mi Vokiečiai, rytoj bus neken
čiami Rusai — jei iš istorijos 
nepasimokins. 

OHIO SENATORIUS Taft 
aną dieną pareiškė: "Musų vy
riausybė dar nedarė pastangos 
Rusijai priminti Atlanto čar-
terio principus taikyti savo 
santikiuose su su Estija, Lat
vija ir Lietuva". 

Gera proga tai priminti bu
tų dabar, kai Raudonoji Armi
ja laisvina Pabaltijį nuo nazių, 
ir pasaulis seks Rusų politinį 
elgesį tose šalyse, čia Rusams 
auksinė proga patvirtinti ką 
Molotovas sykį Lietuviams ža
dėjo ("nesovietinti") ir ką ža
dėjo (tik ar vykdo?) Rumu
nams. 
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, SLA SEIMAS, sakoma, pra
ėjęs rimta nuotaika, jei neskai
tyti neišdegusios socialistų pa
stangos nuneigti Lietuvai Va
duoti Sąjungą. 

Visi SLA nuoširdus draugai 
linkės kad tokia pat rimta nuo
taika praeitų ir "konversijos" 
plano pravedimas, reiškiąs na
riams aukštesnes duokles. 

Duoklių pakėlimas ne parti
jos, ar "pinacų" politikos da
vinys. Tai valstyibės įstaigų 
būtinai reikalaujamas dalykas. 
SLA nariai, tikėkite, naujasis 
prezidentas Laukaitis jus į 
laukus neišves, kaip Bagočius 
^gibagotino" IMų Fo»4%» 
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RUSAI JAU ŽUDO 
LIETUVIUS 

Lietuvos Atstovybė Wa
shington gavo pranešimą 
iš Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, kuria
me reiškiama baimė del 
bolševikų nusistatymo vieš
patauti Lietuvoje; žmonės 
apėmė didžiausias susirū
pinimas. Visa Lietuva de
da viltis i United Nations 
pareikštus principus. 

Pranešime taipgi pami
nėta kad Svyriuose bolše
vikai, įsiveržę j Lietuvos 
ribas, surengė Lietuvių po-
gromą-žudymą. 

Toki pranešimą gavęs p. 
Žadeikis aplankė atitinkar 
mas valdžios įstaigas Wa-
shingtone, išdėstydamas ko 
Lietuva sulauks ją okupa
vus Sovietams antru kar
tu. 

* # * 

Iš Rumanijos bėga žmo
nės dideliais skaičiais, gal 
nujausdami bolševikų gras-
mingumą, kurį patyrė ki
tos kaimynės šalys kurio-

ar 

Karas Normandijoj Daro
si Atkaklesnis 

VILNIUS GARDINAS 
IR KITI MIESTELIAI 

PAIMTI 

JAPONIJOS SALOS 
TRIUŠKINAMOS 

Guam sala, arti Japoni
jos salų, pati svarbiausioji 
Japonijos gynimo tvirtovė 
Pacifike, smarkiai bombar
duojama 15 dienų pagre-
tui. Taipgi pranešama jog 
U. S. submarinai paskandi
no 14 Japonų laivų. 

Sala' Timor, svarbi Ja
ponų tvirtovė kitoje dalyje 
Pacifiko, Alijantų lakūnų 
susprogdinta į šipulius — 
veik nieko kas buvo pasta
tyta neliko čielo ir išplai
šinta reikmenų sandėliai. 

Saipan salą Japonai taip 
gynė kad paguldė didelius 
skaičius savo vyrų: iš apie 
30,000 liko gal 5,000 sveikų. 
Ant vieno Amerikečio žu
vusio tos salos užkariavime 
krito po 5 Japonus. 

Saipan gynėjai matyda
mi neatsilaikys, žudėsi pa
tys ir nužudė daug civilinių 
gyventojų. 

Gen. MacArthur neužil
go tikisi sulaukti didesnių 
Britų jiegų pagalbai prieš 
Japonus. 

Hengkyang, Kinijoje, iš
mušta 17,000 Japonų tarp 
Birž. £3 ir Liepos 14. 

ORO atakai Vokietijos 
miestų tęsiami visu smar
kumu. Pastarų 36 valandų 
bėgiu apie 3,000 lėktuvų 
atakavo Vokietiją. 

Nazių robotai lėktuvai 
taip pat nuolat skrenda į 
Angliją ir ten sproginėja, 
darydami nuostolius. 

Pranešimais iš Londono, 
Liepos 20, Rusų kareiviai 
perėjo per 1941 metų Vo-
kiečių-Sovietų sieną Bug 
upės ruožte, šiaurėje nuo 
Lvovo, kurį jie aplenkę žy
giuoja gilyn į Lenkijos že
mę, kurią buvo užvaldę Vo
kiečiai po sumušimo Len
kų 1939 m. 

Latvijos fronte, praneši
mas sako, Rusai pastūmė 
priešus 25 mylias, 43 mylių 
ilgio fronte per dvi dienas. 

Rusai taipgi artėjo prie 
Brest Litovsko. 

VILNIŲ Rusai galutinai 
užėmė Liepos 13. 

Gardiną paėmė Liepos 
17 ir prisiartino visai prie 
Kauno ir arti pačios Rytų 
Prūsijos sienos. 

Ru§ai -perėjo Nemuną 
Gardfno ir Alytaus^ srity
se. Prie Kauno užimta 
Darsūniškis, ir raudonie
siems atiteko eilė kitų kai
mų ir miestelių visa ilga 
linija nuo Latvijos iki Bal
stogės ir Brest Litovsko. 

Vokiečiai Vilniuje sten
gėsi laikytis, todėl miestas 
sakoma žymiai apgriautas. 

Vokečių nesilaikymas ir 
Rusų toks smarkus žygia
vimas priartino bolševikus 
visai prie Vokietijos. 

PERLAUŽTA ROM-
MELIO LINIJA 

SUIRUTĖ JAPONI
JOS VALDŽIOJE 

1* Londono jau iškelta 
apie 200,000 gyventojų iš
vengimui jų žuvimo nuo 
Vokiečių robotų lėktuvų, 
kurių veikimas pakartoja
mas su mažomis pertrau-

Jkonm .>• 

Del nesisekimų kariauti 
Japonijos karo vadovybėje 
įvykdyta permainų: Pre
mjeras Tojo paliuosuotas 
iš Japonijos armijos gene
ralinio štabo vado pareigų 
ir jo vieton paskirtas Gen. 
Umezu. 

Iš karo laivyno vadovy
bės paliuosuotas Adm. Ši-
mada ir jo vieton paskir
tas Adm. Nomura. Pamai
na padaryta del pastarų 
Japonų nepasisekimų prieš 
Amerikiečius. 

Vėlesni pranešimai sako 
visas Tojo kabinetas buvo 
priverstas atsistatydinti. 

Tojo buvo tas pats klas
tingas vadas kuris surengė 
Pearl Harbor užpuolimą ir 
ir įtraukė Ameriką į karą. 

Normandijoj eina atkak-
mūšiai, Vokiečiams 

dedant pastangas atsikirsti 
visame ilgame fronte. Per
eitos savaitės pabaigoje, 
Alijantams kiek sugaišus 
su didesniu ofensyvu, Vo
kiečiai susistiprino iki to 
kad jų pozicijos pasidarė 
geresnės negu kada. buvo 
nuo invazijos pradžios. 

Vokiečiai išstūmė Ame
rikos kariuomenę iš St. Lo 
miestelio ir tik po atkaklių 
mūšių jie tą miestelį 
atėmė. Į 

Liepos 20 praneša apie 
Britų ir Kanadiečių jiegų 
žymesnį perlaužimą nazių 
linijos, pasiekiant Vimont 
miestelį, prie | didžiojo ke
lio Į Paryžių. • 

Maršalo Rommel pasku
tinė nustatytai apsigynimo 
linija čia tapo sutriuškin
ta. Vokiečiai išmušti iš 11 
kaimų ir miestelių. Tuomi 
padaryta reikšmingas pa-
sivarymas pirmyn. Vokie
čių atsikirtimo atakai vi
su tuo ruožtu griūva, neat
laiko. 

Nuo Liepos 18 prasidė
jo smarkesnis Alijantų žy
giavimas pirmyn. Paimta 
daug Vokiečių nelaisvių. 

Per 6 savaites Vokiečiai 
fieteko 156,000 vyrų užmu
štais, sužeistais ir paimtais 
nelaisvėn. 

Puolime dalyvauja tūk
stančiai Alijantų lėktuvų. 

Vokiečiai naudoja viso
kias klastas prieš Alijan-
tus, viena iš jų tai pririši
mas bombų prie kritusių 
Alijantų lavonų, kurios ir 
sprogsta lavoną paklėus. 

ITALIJOJE, Alijantai 
paėmė Livorno ir kitas vie
tas. 

Rusu Karo su Vokiečiais Vietoves, 
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Užėmę Minską, Rusai tuoj ir pradėjo veržtis fc'ilyn į Lie
tuvą ir artyn prie" Rytu Prūsijos. Alijantams kariaujant va
karuose. tame "antrame fronte" kurio bolševikai su piktumu 
šaukėsi, Rusai puolėsi į Suojniją. bet ten tapo sulaikyti. Ne
žinia kodėl, bet jie smarkiai žygiuoja per Lietuvą ir Lenkiją. 
Kur sustos? Iki Berlino jie randasi dviem šimtais myliu ar
čiau negu Alijantų armijos iš vakaru. • 

SAKO, JAPONAI NO
RI TAIKOS 

JAPONAI praneša nu
žudymą keliolikos Ameri
kos lakūnų kurie buvo pri
versti nusileisti su super-
tvirtove, laiko atakavimo 
Japonijos pereitą mėnesį. 

Nužudymas atlikta taip 
kaip ir prieš du metu ten 
pakliuvusių lakūnų. 

Britų submarinai Aiga-
jos juroje, prie Italijos, pa
skandino 7 priešų laivus į 
18 minutų. 

Japonijos atstovas Vati
kane kreipėsi į Popiežių 
pareikšdamas jog Japonija 
"esanti gatava taikai, ne
turi noro tęsti prie nieko 
peprivedantį karą, tik no
ri kad jai butų pripažinta 
jos tautinio gyvavimo tei
sės ir ekonomija". 

Alijantai' sako, jeigu to
kį pasiūlymą tas atstovas 
darė tai jis tik bereikalin
gai aikvoja savo kvapą. 

ROOSEVELT NOMI
NUOTAS KAIP 

NUMATYTA 

Chicagoje, D e m o k ratų 
partijos konvencija nomi
navo Rooseveltą ketvirtam 
terminui. Tai pirmas įvy
kis Amerikos istorijoje, ir 
pirmas atsitikimas nomina
cijos priėmimo per laišką, 
pirm negu delegatai susi
rinko į konvenciją. 

Prez. Roosevelt kalbėjo 
į konvencijos delegatus per 
radio Liepos 20 vakare. 

Del kandidato į vice pre
zidentus Liepos 20 dar ėjo 
varžytinė. Ar Wallace liks 
nominuotas vėl neaišku. 

Kitas stiprus kandidatas 
tai vietai yra Senatorius 
Truman iš Missouri. 

Demokratų konvencijoje 
Chicago j, Clevelandietis at
stovas Adv. Hubbell staiga 
sugalvojo ir pradėjo vajų 
nominuoti prie Roosevelto 
kandidatu j vice preziden
tus komunistų partijos va
dą Brpwder 

Komunistams tik to ir 
reikėtų, bet tai didelis įžei
dimas Demokratams. 

PRADĖS KALBAS 
APIE POKARINĘ 

TAIKĄ 

Suv. Valstijos, Britanija, 
Kinija ir Rusija pradės ap
tarimus pokarinės taikos 
planų. Kitą mėnesi susi
rinks Washingtone tų ke
turių šalių atstovai nefor
maliam minčių pasidalini
mui apie tarptautinę orga
nizaciją kurią Prez. Roose
velt siūlo pavidale buvusios 
Tautų Sąjungos. 

Tarybos bus dvejos, vie
nos Amerikos, Britų ir Ru
sų, antros Amerikos, Britų 
ir Kinų. Sovietai atsisako 
dalyvauti bendrose tarybo
se su Kinijos atstovais, bi
jo nusidėti Japonijai. Taip 
tai Stalinas saugoja savo 
kaili. 

LAIVŲ SPROGIME 
ŽUVO 350 ŽMONIŲ 

MIRĖ GEN. T. ROO
SEVELT 

Sovietai reikalauja Tur
kijos duoti savo žemėje or
laiviams stotis įrengti. Tai 
butų tas pats kas ištiko 
Lietuvą kai leido įrengti 
garnizonų stovyklas 1939 
metais. į 

Turkija vis lyg ketina 
stoti alijantų pusėje kare 
prieš Vokiečius. 

Liepos 13, širdies liga pa
kirto karo lauke Prancū
zijoje Brig. Gen. Theodora 
Rooseveltą, seniau buvusio 
prezidento Theodoro Roo
sevelto sunų, 56 m. amž. 

Jis mirė gulėdamas na
zių karo troke, atimtame 
laike mūšio; troke gulėjo 
pasilsėti kai širdies liga jį 
užklupo. , 

Gen. T. Roosevelt palai
dotas tarp 2000 Amerikos 
kritusių karių išlaisvinto
je Prancūzijos dalyje, nau
jai įrengtose kapinėse. 

VOKIEČIAI sušaudė jau 
152 Alijantų lakunus nusi
leidusius Vokietijoje arba 
jų valdomose srityse. Dau
giausia sušaudyta už tai 
buk jie kėsinęsi pabėgti iš 
nelaisvių stovyklų. Britai 
per Šveicariją prieš tai už
protestavo. ; 

Port Chicago, Cal., Lie
pos 17 susprogo du amuni
cijos pilni laivai ir toje ne
laimėje užmušta iki 350 
žmonių. Sprogimas buvo 
toks smarkus kad jaustas 
14 aplinkinių apskričių per 
80 mylių. Niekas neliko 
gyvas iš tos nelaimės pasa
kyti kaip tas ištiko. 

Suplaišyta keli kiti uos
te laivai, ir padaryta nuo
stolių už daug milijonų do-
larių. Sugriautas veik vi
sas tas naujai išdygęs mie
stelis. Tai didžiausia tos 
rūšies katastrofa šalies is
torijoje. 

D A R B A I  
IR DARBININKU ŽINIOS 

Pradės Pakeisti Indus
trijas į Civilinę 

Gamybą 

Valdžia paruošė progra
mą pradėjimui laipsniškai 
perkeisti industrijas į tai
kos meto reikmenų gamy
bą ir jau leido aluminumą 
vartoti dirbimui būtinų ci
vilinių padargų. 

Karo Produkcijos Tary
ba ruošia sąrašą civilinių 
reikmenų kurias leis pra
dėti gaminti, kaip tai va
cuum valytoj us, siuvamas 
mašinas, žolei kirsti maši
nas ir dar apie 120 kitų 
būtinų namų padargų. 

Namų šeimininkės pata
riamos nesitikėti staiga tų 
visų reikmenų sulaukti pa
kankamai. 

Karo produkcija ir dh-
bar stovi pirmoje vietoje, o 
karo užsakymai užsilikę 
net $400,000,000 sumcge. : 

• v 

Plieno gamyba pasiekė 
972 Jiu&š. normalio, tuoior-
pakylant iki aukščiausio 
laipsnio šį mėnesį. Tuo sai
ku šį mėnesį bus pagamin
ta 1,741,800 tonų pieno. 

Plieno ir geležies liejyk
lose (foundrėse) reikalin
ga tuojau apie 7,000 darbi
ninkų ir šią vasarą reikės 
dar 20,000 daugiau, kadafl-
gi del stokos šių darbinin
kų žymiai užsivilko neap
dirbami svarbių karo reik
menų užsakymai, kaip tro-
kų, tankų, sunkiosios arti
lerijos, laivų, lėktuvų ir k. 

NAZIAI BOMBAR
DUOS NEW YORK? 

Pietinėse valstijose CIO 
ir AFL atstovai sutartinai 
darbuojasi pakėlimui te-
naitinių laivų statybos dar
bininkų mokesties iki tiek 
kiek mokama Rytinėse ir 
Vakarinėse valstijose. 

6,300 stureikuoja. Chica
goje ir Joliet, 111., sustrei
kavo skardinių darbinin
kai kuriems Karo Darbo 
Taryba nesutiko duoti pil
ną jų reikalautą algų pa
kėlimą. Jie gamina skar
dines sudėjimui vaisių į? 
daržovių. 

Stiklo darbininkai taipgi 
grasina streiku, nes Karo 
Darbo Taryba nepatenkina 
jų reikalavimo didinti al
gas. 

Nusižudė. Niagara Falls, 
N. Y. — Liepos 18, viena 
moteris našlė iš Buffalo, 
lankydamasi prie vandens Per Švedija paleista gal iJllc ^7" 

but naziu naudai žinia jog kn°kll0'. l*rhPuf P?r tvo" 
Vokiefiai turi sukoncentra- ^ nusoko !, Pančio yan-
ve apie, 10,000 robotu lėk- fns srov« »_zuvo 

tuvų kuriais bus kėsinama
si suplaišinti New Yorkas. 

Per vieną praeitą mėne
sį iš užjurio lėktuvais par
gabenta į Ameriką 3,839 
sužeisti kareiviai, kurie iš
siuntinėti po įvairias ligo
nines. 

dama ant akmenų 167 pė
dos apačioje. 

Cirko bėdos. Ringling 
Bros. cirkas, kurio gaisre 
Hartford, Conn., žuvo 162 
asmenys, sulaukė teisme 
bylų atlyginimui bendroje 
sumoje apie milijono dola-
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* D I R V A  Padėkit Amerikai Laimėt! 

EENN3YLVANIJ0JE it, Mich., Naujienos 
PITTSBURGH rp • A • v "I — 

ieniso Žvaigždes 
-m 9e~ 

APVOGĖ POLICININKĄ 
Liepos 13 naktį policininkas 

John Wachter, 38 m., ant Vos-
kamp street buvo naktinių už
puolikų plyta par muštas'ir ap
vogtas. 

Antrą valandą naktį, du jau
ni vyrukai prisiartino prie jo 
vienas jų paprašė dešimtuko. 
Jis kaip tai juos buvo nužvel
gęs, nes- artinantis jis mate 
kaip vienas jų ką tai nuo gat
vės paėmė. Kaip tik tas pri
ėjo ir prašė dešimtuko tuojau 
antras metė jam plytgaliu ir 
gerai pataikęs policininką par
mušė. Jiedu iškraustė jo ki-
šenius ir pabėgo su $24. Nu
piešė ir jo policininko ženklą. 

i 
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{STREIKAI 

McKees Rocks Pressed Steel 
Car Co. dirbtuvėje buvo metę 
darbus 290 CIO darbininkų ir 
tik po didelių pastangų unijos 
viršininkų ir kompanijos at
stovų darbininkai sutiko gryž-
ti dirbti. 

Sugryžo | darbus 400. CIO 
streikerių iš Crucible Steel Co. 
Midland dirbtuvės. 

Trečias plieno dirbtuvėje 
streikas buvo Monessen dirb
tuvėje priklausančioje Pitts
burgh Steel Co.. 

BRADFORD, Pa., sustrei
kavo 1500 Dresser Mi'g. Co. ir 
Bovaird & Seyfand Co. darbi
ninkų, sulaikydami išdirbimą 
svarbių karo reikmenų. 

Haverford, Pa., dalyvavo ke
turios pasaulinės teniso čam-
pionės. čia parodoma Ameri
kietė čampionė, Alice Marble, 
sveikinasi su Anglijos čampio
nė Mary Harchvick. Teniso 
rungtynė buvo surengta paska
tinimui karo bonų pirkimą. 

IŠKASTA REKORDI
NIAI DAUG MINK

ŠTOS ANGLIES 

SMARKIAI NYKSTA 
AUTOMOBILIAI 

Allegheny apskrityje žymiai 
nyksta automobiliai — nuo 
karo pradžios apie 40,000 au
tomobilių sumažėjo nuo kelių 
ir gatvių, pardavimais jų i ki
tus miestus arba se^Ų .^odelių 
atidavimu i laužus. Tuo budu 
grąso tiesioginis suirimas šio
je srityje transportaeijos, jei 
kiti automobilistai neprižiūrės 
geriau savo automobiliu. 

Visoje šalyje nuo kelių iš
nyksta tarp 5000 ir 6000 au
tomobilių kiekvieną dieną. Di
delė dauguma ir senų automo
bilių butų dar buvę galima va
žinėti jeigu butų prisilaikyta 
35 mylių Į valandą greitumo. 
Nežiurint kad seni automobiliai 
genda nuo greito važinėjimo, 
paiki automobilistai dar vis 
laksto didžiausiu greitumu ir 
tuomi greičiau išaikvoja savo 
taip reikalingą susisiekimo pa
darą ir skubėja atiduoti ji į 
senų geležų laužą. 

Pastaru laiku padaryti su
rašai rodo kad Pittsburgho au
tomobilių pardavėjai teturi i 
4775 vartotų automobilių par
davimui. Taigi nei vartoto 
automobilio tuoj nebus galima 
gauti pirkti. 

MEŠK4 NUKANDO 
MERGINAI RAN K. A 

P'"' V r 
NEW YORK. — Penki jau

ni asmenys nakties metu 2 va
landą vaikščiodami po Centra 
Parką, užsuko ir f parko žvė
ryną. Prikėlę miegančias dvi 
meškas, pradėjo jas erzinti per 
geležines štangas jų narve. 

Catherine Searles, 24 metų 
mergina i.š to būrio, įkišus į 
narvą ranką erzino mešką sa
vo skepetaite. Meška staiga 
mostelėjo letena, sugavo na
gais jos ranką ir griebė i nas
rus virš alkūnės. Pasidarė bai-
8.U3 trukšmas ir išgąstis, ir tik 
uždegę laikrai ' ' ;r kišdami Į 
meškos snuki \\• • • • rte merką 
ranką paleisti, bet ra ~ka bu
vo jau kaip ir nukąsta, Ir bau
dos. Merginą nuvežė į lig03:i-
nf ir ranką turėjo nupjauti. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Minkštos anglies produkcija 
per tris mėnesius nuo Balan
džio 1 iki Birželio 30 buvo 21 
nuoš. aukščiau negu tą bertai-
nj 1943 metais ir pasiekė re
kordini kiekį — 158.778,000 
tonų, kaip' praneša Bituminous 
Coal Institute. Pereitą metr 
tą bertainį buvo iškasta^ apie 
125 milijonai tonų anglies. 

Jei Bus palaikyta tas pats 
anglies iškasimo kiekis tai šį 
metą bus pasiekta 635,112,000 
tonų. Tos skaitlinės niekados 
nėra pasiekus jokia šalis nie
kados visoje istorijoje. 

Valdžia buvo apskaičiavus 
kad šiai žiemai truks 16 mi
lijonų tonų minkštos anglies 
ir apie 5 milijonai kietos ang
lies. 

Atsakymui i tai Bituminous 
Coa'l Institute išleido virš pa 
žymėtą pareiškimą. 

Per Liepos 4 šventes anglies 
iškasimas visoje šalyje buvo 
nupuolęs } žemiausi laipsni 
kokiame buvo nuo Lapkričio 
pereitų metų, kada angliaka
sių streikai buvo sutrukdę 
darbą. 

SUDARĖ POKARINĮ 
'GEROVĖS' FONDĄ 

BRETTON WOODS, N. H. 
— United Nations atstovai tu
rėjo savo konferenciją, kurio
je nustatė pasaulinį pokarinį 
"gerovės fondą" iš $8.800,000,-
000. Tas fondas reiškiąs kad 
po karo valstybės kooperuos 
palaikys santikius vienos su ' j  
kitomis. j  

To fondo tikslas stabilizuoti j 
valstybių pinigus ir paakstintiĮ 
prekybą. Amerika į tą fondą: 
duos $2,750.000,000. Britanija: 
$1,300,000,000, Rusija $1,200,-
ooo.ooo. j 

Tame fonde ineina 41 Uni
ted Nations valstybės, kurios 
turi dar padaryti nutarimus 
savo namie. Prie to bus stei
giamas pasaulinis bankas su 
$10,000,000,000 kapitalo. 

Daugiausia trukdė šito fon
do reikalą Rusija, kuri norėjo 
kad jos įnešama dalis butų 
sumažinta, tačiau Sovietai iš 
jo daugiausia pasinaudos, sa
vo visokiom išgalvotom prie
kabėm, kai tas fondas veiks. 

YOUNGSTOWN 
• j 

KAS GIRDĖTI 

Youngstowon Sheet & Tube 
Co. yra vieria iš didžiausių šio 
miesto plieno išdirbysčių, ku
rioje tankiai yra iššaukiama" 
neautorizuotų streikų įvairiuo
se departmentuose ir tik ma
žos grupės darbininkų. 

Liepos 10, buvo iššaukti į 
streiką tuibemilės 200 darbi
ninkų, reikalaujant darbo są
lygų pagerinimo. Kad šiuom 
sykiu didelis skaitlius darbi
ninkų atsisakė dirbti, po kelių 
dienų jie sugryžo dirbti su ma
žu pagerinimu, bet su dideliu 
prižadu. 

CIO LAIMĖJO. Liepos 11, 
buvo Truscon kompanijos dar
bininkų balsavimas katrą uni
ją palaikyti darbininkų atsto
vybe: CIO ar AFL. CIO lai
mėjo didumą, duodant 'stebėti
nai* didelius pažadėjimus dar
bininkams, kokių šio miesto 
nei vienos plieno išdirbystės 
darbininkai neturi. Jiems pa
žadėta $1.35 į valandą mokes-
ties dirbant nuo 11 vai. nak
ties, o visi kiti nedirbanti nak
ties metu, gautų nuo $1.25 iki 
$1.30 į valandą. Tas dar nie
kas. nes CIO prižada išreika
lauti darbininkams dykai dar
binius drabužius, ligoje pašal
pą ir kitus įvairius patogumus. 

Truscon yra Rep. Iron and 
Steel Co. dalim, kur dabar dir
ba 1800 darbininkų, todėl visi 
CIO prižadai "keptų karvelių" 
butų visiems, kad tik tas ku
rią dieną išsipildytų, nepaliktų 
tik svajone. 

MIRĖ IR SERGA. Ilgus 
metus šiame mieste išgyvenęs 
ir visų Lietuvių gerai žinomas 
Tamulionis mirė Liepos 2, po 
apie keturių metų sirgimo. Jis 
mirė ligoninėje kada jam liko 
amputuota antra koja. Palai
dotas Liepos 6 d., pamaldos 
atsibuvo šv. Pranciškaus. Lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 

Velionis buvo visų gerbia
mas asmuo ir atsiskyrė iš mu-
^ų tarpo turėdamas 54 m. am
žiaus. Paliko nusiminime žmo
ną ir vaikus, kurių vienas tar
nauja armijoje, kur nors Pa-
cifiko salose. Didelė užuojau
ta jo nuliudusiai šeimai. 

Kritiškai serga ligoninėje p. 
Janušaitis po sunkiai operaci
jai. 

Sirgo ligoninėje bet neilgai 
pp. Gužauskiene ir Santoraitie-
nė. Dabar ligoninėje randasi 
V. Norvilas. Linkim visiems 
sergantiems greitai pasveikti. 

KORTA VIM AS. Liepos 23 
bus Kortavimo vakarėlis baž-: 
nyčios salėje, nuo lę vai. va
kare. Rengia moterys parapi-, 
jos naudai. Bus gerų dovanų. 

PARDAVINĖJO BONUS. 
Klebonas Kun. Sofranec laike 
Penktos Karo Paskolos parda
vinėjo karo bonus prieš pir
mas ir antras mišias ir po mi
šių parapijos darže sekmadie
niais. Sekėsi gana gerai. 

Rep. 

STREIKAS DEL RASINIO 
* NESUSIPRATIMO 

Chrysler Corp. tankų arse
nale Liepos 15 buvo sulaikyta 
darbas kuomet apie 1000 dar
bininkų, CIO narių, pasitrau
kė nuo darbo del vieno jų na
rio pabaudimo už tai bųk jis 
norėjęs sukiršinti riaušes prieš 
negrus. 

Kompanijos Viršininkai pa
darė pareiškimą jog Stanley 
Nevak, nugirdęs gandus buk 
negras darbininkas buvo apsi
kabinęs vieną baltą merginą 
darbininkę, padairė iš virves 
kilpą ir pakabino ją per vieną 
balkį virš galvų savo darbo 
skyriuje. Už tai dirbtuvės 
vadovybė jį pabaudė. Del jo 
pabaudimo metė darbus 284 
kiti to skyriaus darbininkai, o 
jiems liovus dirbti turėjo su
stoti dirbę ir 750 kitų. 

TAS INFORMACIJAS 
,£IP*AS - TIK 

i . JUOKAS 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

.(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyfautfj  

PALAIDOJO SAVO TĖVĄ 
Margarieta Petrikienė Lie

pos 9 d. gryžo iš Omaha, Neb., 
kur buvo išvažiavus dalyvauti 
laidotuvėse savo tėvo, Juozo 
Karvelio. Velionis sirginėjo 
ilgokas laikas, pagaliau mirė. 
Jis buvo rėmėjas Lietuviškų ir 
bažnytinių reikalų. 

Paliko nuliudus jos motina, 
brolis ir sesuo. 

Užsidarė Milijonas 
Biznių 

Nuo to laiko kaip Amerika 
įstojo į karą, Gruodžio 7, 1941, 
šioje šalyje užsidarė 1,073,000 
didesnių ir mažų biznio firmų. 
Tuo pat laiku pradėjo veikti 
572,000 naujų arba perorgani
zuotų firmų* Iš to skaičiaus 
541,000 firmų persiorganizavo 
arba perėjo į kitas rankas. 

Ne visai tame yra karo kal
tė. Per. du metu prieš Pearl 
Harbor šioje, šalyje užsidarS 
914,000 firmų. 

UTICA, N. Y. 

U* LAISVĄ LIETUVĄ 

Pasidarbavimu Kun. Justino 
Grabausko, O.M.Q., ir Kazio 
šližo iš Westmoreland, N. Y., 
parinkta apie 150 parašų ant 
peticijos Prezidentui Roosevel-
tui kad užtartų Lietuvos ne
priklausomybę. 

Butų labai didelis ir patrio
tiškas darbas kas Utikos Lie
tuviai susiburtų j Lietuvai Va
duoti Sąjungos skyrių ir padė
tų savo darbais gelbėti Lietu
vos laisvę, ne tik parašais bet 
ir aukomis pagal išgalę, arba 
parengdami kokį išvažiavimą 
tam tikslui. Tuomi tikrai pa
rodytų savo karstą meilę savo 
tėvynei ir jos suvargusiems 
žmonėms. 

Laikas susiprasti kad esame 
Lietuviais, dabar. O.. P. R. 

Naujienose ir kituose t&ry-
bininkų laikraščiuose tilpo - at
sišaukimas: 'Informacijos Cen
tras Prašo Iškarpų', kuriame 
sakoma: 

"Lietuvių Informacijos Cen
tras New Yorke nori gauti iš
karpų iš angliškų ir kitokių 
laikraščių, kuriuose pasirodo 
kokios žinios arbgk straipsniai 
apie Lietuvą.... 

"Kurie skaito anglišką arba 
kitokią spaudą ir randa joje 
straipsnį apie Lietuvą, yra 
prašomas iškirpti jį fr pasiųs
ti Liet. Informacijos Centrui, 
New Yorke". 

Tai štai ko pagaliau Lietu
vių visuomenė susilaukė iš tų 
"mandrių" tarybininkų, kurie 
įsteigė Informacijos Centrą in
formuoti visą pasaulį apie Lie
tuvą ir tam centrui išlaikyti iš 
visuomenės prašo $25,000 me
tams: 

Ne tas Informacijos Centras 
informuos, bet visuomenė pra
šoma informuoti Centrą! 

Ir štai dar kame pati svar
bioji komedijos dalis: Jųs per
skaitę • Angliškame laikraštyje 
straipsniuką ar žinutę apie 
Lietuvą, pasiunčiat tą medžia
gą tam Informacijos centrui, o 
centras tada, už mėnesio ar 
vėliau, išleidęs savo biuletinu-
ką siunčia jį žymiems Ameri
kos politikos vadams ir įstai
goms "informuoti" apie Lie
tuvą ta informacija kurią jau 
prieš mėnesį ar du tie asmenys 
patys bus Amerikoniškuose 
laikraščiuose perskaitę! 

Tam viskam gi, tarybinin
kų "razumu", reikalingas In
formacijos Centras su ofisu 
New Yorke, kurio išlaikymui 
su tų nusenusių žinučių siun
tinėtoj ų štabu, Amerikos Lie 
tuviai turi sudėti $25,000 me
tuose ! 

Musų manymu, pakankamai 
informacijos apie Lietuvą pa
teikia gana geras Lietuvos At
stovybės Angliškai leidžiamas 

i biuletenis, o tas Informacijos 
j Centro biuletinukas, Lietuviš-
; kai ir Angliškai ir visai pras
tai pagamintas, tėra tik visuo
menės pinigų aikvojimas, ' ku 
rie reikalingi didesniems Lie-

' tuvos vadavimo darbams. 

Mlfti 12,500 IŠEI
VIŲ LIETUVIU jį; 

Su šiame numery j e 'telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais 
mirusių skaičius pasiekia jau 
12,500. Kaip atsimenate,, mi
rusių išeivių Lietuvių surašas 
Dirvoje pradėtas vesta Vasa
rio mėnesį, 1937 metais. Nuo 
to laiko praėjo' jau septyni ir 

DAUNORAS Jonas, 19 metų, 
mirė Birž. 25, Chicago j, kur 
buvo ir gimęs. 

AULINSKAITĖ Domė, 3& m., 
mirė Birž. m., Kewari^e, 111., 
kur buvo ir gimus. * 

KARPAVIČIENĖ Katrina, 61 
m., mirė Birž. m., Kewanee, 
lit 

JUšKA Pranas, 25 m., mirė 
Birž. 27, Chicagoj, kur bu
vo" ir gimęs. 

MARTINAS Jonas, mirė Geg. 
19, Ann Arbor, Mich. pusė metų. 

ANDRIJAUSKAS Ptlinas, 50 VAiLAšKEVICIENĖ Ona, 51 

T R U P I N I A I  

•BURMOTE, Azijoje, Įsta
tymai leidžia žmonai užimti 
šeivos galvos viet% jeigu vy
ras perdaug geria. 

Nazių Apleistas Robotų Rakietų Punktas 

Rupužės iš Argentinos 
Iš Argentinos lėktuvu tapo 

atgabenta i Floridą 70 didelių 
rupužių naikinimui vabalų ir 
jų kiaušinių ant cukraus len
drių, nes tie vabalai daug su
naikina cukrinių lendrių jų au
gimo metu. , 

© 'KšNOSPARNIAI skraido 
gabiau i?gu paukščiai, kaip iš
tyrimai parodė. 

. 

Iii m W4 
s 

r m 
šį robotų rakietų punktą naziai apleido nespėję įrengti 

kuomet Amerikiečiai įsiveržė Normandijon. Amerikos inži
nieriai parodoma atlieka matavimo darbą. Iš šios vietos bu
tų buvę pradėta leisti sprogstančius be lakūnų lėktuvus į at
vykstančias inzavijos jiegas, jei butų turėta įrengimus ga
tavus. 

SLA Seimas praėjo be dide
lio triukšmo, taigi "gražiai". 
Musų spaudos nuvargintas žo
dis "demokratija" nors sykį 
atrado savo reikšmę, nes sei
mas pilnoj to žodžio prasmėj 
buvo demokratiškas. 

NĖRA Bagočiaus su Mažuk-
na, bet Grigaitis pasiliko SLA 
kontrolėje. Todėl naujai iš
rinkti prez. Adv. Laukaitis su 
Dargiu gal3s visokių šposų 
pridaryti ir Grigaičiui gali* bū
ti metama kaltė. Aš patar
čiau Grigaičiui rezignuoti. 

AR kas galėtų viešai paaiš
kinti visuomenei kur tie tūks
tančiai Lietuvių dolariukų din
go kuriuos pirmiau rinko ši
mutis, Gabaliauskas ir kompa
nija Lietuvos šelpimui? Ko 
kią dalį Lietuva gavo? 

YRA sakoma kad po karui 
Vokietija daugiau militariškai 
nepakils. Tas reiškia kad ji 
bus prispausta geležine ranka 
Praeitis rodo kad per šimtme 
čius mažos tautos vargo ir gy
veno be vieno kareivio ir jos 
buvo surakintos geležiniais re
težiais, o vis pakilo iš vergijos 
Tai kažin ar vietoje "geleži
nės rankos" priespaudos Vokie
tijai sutvarkyti nereikia ko ki
to ? Senas Beržas. 

metų, mirė Birž. 27, Cleve-
lande. (Andriejavo parap.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

JASINSKAS - Albertas, 'mirė 
Clevelande Liepos 10. 

ADOMAITIENĖ Kastancija, 
mirė Liepos 1. Gimus Cleve
lande. 

GAUDERIS Antanas, 56 m., 
mirė Liepos 2, Akron, Ohio. 

SUGENTAS Benis, 66 metų. 
mirė Birželio 17, Detroit, 
Mich. 

HALABURDA Aleksandras, 
52 m., mirė Birželio 16, Det
roit, Mich. 

TAMULEVIčIENt Valerija, 
seno amž., mirė Gegužės 25, 
New * Haven, Conn. (Merki
nės par., Pavocų k.) 

ŽUKAUSKIENĖ Jieva (Pan-
kevičiutė), 71 m., mirė Birž. 
21, Chicagoj. (Telšių apalį.* 
Luokės par.) 

SVELIKAS Kazys, 71 m., mi-
mirė Birž. 23, Chicagoj. (Kė
dainių ap., Baisogalos par., 
Skamaičių k.) Amerikoj iš
gyveno 40 motų. 

BERNOTAITIS Motiejus, pus
amžis, mirė Birž. 26, Chica
goj. (Vilkav. ap., Alvito p., 
Skardupėnų dv.) Amerikoje 
išgyveno 30 metų. 

ŠUMSKIENĖ Ona, 58'm-., - mi
rė Birž. 20, Brooklyn, N. Y. 

NAUJOKAITIS Antanas, 67 
metų, mirė Bal. 14, So. Bos
ton, Mass. (Sintautų par.) 

IURGELĖNAS Juozas, 63 m., 
mirė Geg. 13, Los Angeles, 
Cal. (Ukmergės aps., Aly
tų vai.) 

VARANAVIČIUS Petras, mirė 

m., mirė Biifž. 17, Brooklyn, 
N. Y. 

ŽILINSKAS Juozas, 76 metų, 
mirė Kovo 28, New Yorke. 
(Suvalkų r., Pristavonių k.) 

ALMONAITIS Vincas, mirė 19 
Birž., Brooklyn, N. Y. 

BRIEDIENĖ Paulina, mirė 25 
Birž., Richmond Hill, N. Y. 

BUČINSKAS Kazys, 68 metų, 
mirė Birž. 27, Richmond 
Hill, N. Y. 

ČERNIAUSKIENĖ Uršulė, pu
sės amžiaus, mirė Birž. 28, 
Chicagoj. (Ukmergės apsk.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

JAGUSKIENĖ Sofija (Nace-
revičiutė), 64 m., mirė Birž. 
28, Chicagoj. (Marijampolės 
aps., Liubavo p., Matauskų 
k.) Amerikoj išgyveno 38 m. 

ATSIRADO PROFE
SORIUS PO 14 

METU 

HARTFORD, Conn. — čia 
tūlas skalbyklos troko vežikas 
pasisakė policijai kad jis kaip 
tai buvo nustojęs atminties ir 
nuo 1930 metų fnieko apie sa
ve nežinojo. Dirbo ir gyveno 
čia paprastu darbininku. Jis 
pasirodė yra .John A. Com
mons, 53 m., buvęs Wisconsino 
Universiteto profesorius, apdo
vanotas karžygio ženklais per
eitame pasauliniame kare. Jis 
dingo 1930 metais ir per 14 
metu niekas apie jį nežinojo: 
1938 metais jis buvo legaliai 
pripažintas mirusiu. Paėjo iš 

Birž. m., Mahanoy City, Pa.jOberlin, Ohio, sunus Dr.- John 
YTOČKUS Kostantas, 51 m., j Rogers Commons, žymaus ra-

mire Geg. 15, Springfield, | švtojo ir ekonomisto. 
111. (Lygumų p., Montrigių Kaip jis pradingo niekas ir 
k™*) . j dabar neišaiškina; net jo bu-

LIšKEVIčIUS Jonas, 63 m., vus žmona nežino tikros prie
žasties, spėja kad kokia li^a 
jį buvo apėmus. 

Jo tėvas, 82 m. amžiau?;, la
bai nudžiugo sunaus atsiradi
mu. 

mirė Geg. 26, Danbufy, Ct. 
BERžANSKIENĖ Marė, 58 m. 

mirė Birž. 9, Nanticoke, Pa. 
(Suvalkų r., Ilgalaukio k.) 

ZINKEVIČIENĖ Liudvisė, 56 
m., mirė Geg. 3, Montello, 
Mass. (Marcinkonių par.) , Ufsirašykit Amerikos 

VASAITIS Jonas, 63 m., mi- "LIETUVIŲ NAUJIENAS" 
rė Geg. 3, E. St. Louis, 111.; Mėnesinis žurnalas* 28 puslapių, 
(Suvalkų r., Naumiesčio p.) T5*voiksluotas ir daug skelbimų! 

BAB1UNAS Antanas, 73 m , į Kaina metams $1. Adresas: 
mirė Birž. 8, Wilkes-BarreJ oo9 M .^ll^cnow 

Pa. (Kauno red.) I i32N'6thst- P^olphia 6. Pa. 

1 0 0 0  O U T S I D E  R O O M S  

A VACATION here means increased ability to work for 
Victory. Relax on the world's finest white, sandy beach* 
Swim in the blue waters of Lake Erie. All  sports . . . .  į 
tennis, golf, boating, fishing, etc. All amusements. 
Excellent meals. Dancing nightly. "Name" bands each ! 

week-end in Grand Ballroom, including such famous 
l>ands as Tommy Tucker, Will Osborne, Bobby Sherwood, 
Ada Leonard, Stan Kenton and others. 
Easily reached by rail or bus and hourly steamer from Sandusky. 
9" Theodore Roosevelt daily at 9 a. m. from Cleveland. 
Steamers also from Detroit and Toledo. On U. S. Route 6 and Ohio 2. 

* 

AR FOINT-OM-LAKE 
liwlaiky, Okie 
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L A I S V A  L I E T U V A  tegul meilė Lietuvos 
Sega musų širdyse! 

Laisvę pažinę — 
Jungo nevilksim! 

«  I i  

os Padangėje 
LENKAI ŽEMINA LIETUVĄ, SAKO, BE LENKIJOS LIETU

VA NEGALĖSIANTI ATGAUTI NEPRIKLAUSOMYBĖS 
Lietuvos Laisves Kovotojai Atsako { Lenkų Keistą Galvoseną apie Lietuvą; Len-

kai Sprendžia apie Lietuvos Likimą ir Riša Lietuvą su Lenkijos Likimu. Ko
kia Dabartine Kovojanti Lietuva — ir Rytojaus Lietuva. 

Lietuviams žinoti Lenkų gal
voseną Lietuvių klausimu yra 
nę tik reikalinga bet ir būti
na. Ta prasme budingos yra 
lygiai ir Lenkų tezes Lietuvių 
klausimu, išdėstytos priede jų 
nelegalaus laikraščio, kurį Lie
tuvos veikėjai gavo į savo ran
kas. Tas priedas - brošiūrėlė 
vadinasi "Lietuva Vakar, šią
dien ir Rytoj", čia paliesime 
nors pagrindinius jų iškeltus 
išvedžiojimus (žr. "Niepodleg-
lose", Rugs. 15, 1943): 

1. Pirmiausia — kaip Len
kams atrodo Lietuva vakar, t. 
y. kaip jie dabar linkę žiūrėti 
į Lietuvos praeitį? čia jų gal
vosenoj matyt aiškus pakiti
mas, nors iki pat galo nuosek
liai ir nepravestas. Taip, pv., 
naujiena buvo toje Lenkų bro
šiūrėlėje skaityti kad virš dvi
dešimties metų priešlenkiškų 
tendencijų Lietuvoje patiems 
L i e t u v i a m s  t u r ė j o  t e i g i a  m ų  
padarinių: padėjo sustiprėti 
Lietuvių tautinei sąmonei, kas 
tuo metu buvo būtina. 

Jei taip gali rašyti dabarti
niai Lenkų politiniai darbuo
tojai (nes tokio masto nelega
li spauda, be abejo, nėra "mė-
gėlų parašinėti" reikalas) tai 
čia jau jų galvojime pažangos 
ženklas. Bet jei jie patys su 
tuo sutinta — tai būdami nuo
seklus jie neturėtų kaltinti Lie
tuvių del tokios jų laikysenos, 
kuri buvo aukštesnių egzisten
cijos motyvų padiktuota. 

Tiesa, čia pat iškeliami ir 
neigiamieji tokios laikysenos 
padariniai: ji išugdė Lietuvių 
visu.omenėje nesveiką prieš-
lenkišką "psichologinį komple
ksą", kuris kliudo realiai poli
tiškai susigaudyti, šitas išve
džiojimas nėra visai teisingas. 

Tiesa, priešlenkiškas nusitei
kimas yra, bet tas nusiteiki
mas nėra toks aklas kaip Len
kai nori jį pavaizduoti. Tai 
nėra nusiteikimas prieš Len
kus vien del to kad jie Lenkai, 
bet prieš juos tik tiek kiek jie 
grąso pagrindiniams Lietuvių 
interesams ir jų teisėms. 

Istoriniai faktai tą geriau
sia patvirtina: 1939 m. Rug
sėjo mėnesį, Vokiečių - Lenkų 
karui prasidėjus, Lietuvos vy
riausybė ne tik buvo ragina
ma, bet stačiai du kartus bu
vo Vokiečių vyriausybės spau
džiama kad ji pradėtų žygį 
prieš Lenkiją, ir Lietuviai vis 
dėlto to nepadarė, nors patys 
Lenkai Želigovskio rankom bu
vo Vilnių pagrobę net sulau
žant sutartį.... Ir tik paga
liau Lietuviai gavo Vilnių iš 
dabartinių Lenkų sąjunginin-
kų-sovietų, bet ir tai ne tokiu 
budu kaip Lietuviai norėtų. 

Kad toks Trojos arklio sti
lium Vilniaus atgavimas prin
cipiniai Lietuviams nebuvo pa
geidaujamas rodo ir pačioje 
toje Lenkų brošiūrėlėje Lietu
v i š k a i  c i t u o j a m a s  p o s a k i s :  
"Vilnius musų, Lietuva Rusų." 
Tat vis dėlto Vilnius gryžo Lie
tuvai be mažiausio tarptauti
nio delikto iš Lietuvių pusės. 
Lietuva korektingai politiškai 
išsilaikė net prieš nekorektin-
gą partnerį. 

Tai dar geriau iliustruoja 
kiti to periodo faktai: ^ savų 
sunkumų prislėgti Lietuviai ra
do pakankamai gilaus žmoniš
kumo kad tikrai padoriai pri
imtų Lenkų pabėgėlių mases, 
na o be^ to paminėtinas ir iš-

• i 

kite 

(Iš: Nepriklausoma Lietuva, 
Nr. 17-18, Spalių 15, 1943) 

vargusio Vilniaus krašto, jj 
prijungus Lietuvai, mitybos ir 
kitų ūkinių klausimų sprendi
mas, be jokių prieš-lerikiškų 
palinkimų, ką objektyviai Len
kai ir patys pripažysta. Tat 
apie tokį psichologišką prieš-
lenkišką kompleksą kurio sa
vyje Lietuviai nesugebėtų val
dyti, ir kalbos negali buti; 
faktai tai griauna. O jei kar
tais toks prieš-lenkiškas kom
pleksas ir pasireiškia tai del 
to ir patys Lenkai yra ne be 
kaltės.... 

Toliau toje brošiūrėlėje lie
čiant praeitį bandoma praves
ti mintis kad nepriklausoma 
Lietuva neįmanoma be nepri
klausomos Lenkijos. Žlugus 
Lenkijai — neišsilaikS ir Lie
t u v a .  . . .  

. . . . . .  

racijas. . . .  
Tai maždaug yra Lenkų pa

žiūrų išeities taškas. Tačiau 
kokios primityvios pažiūros! 
Kaip naiviai jie vaizduojasi 
Lietuvių visuomenę! Laimei 
padėtis tokia tragiška nėra. 

Kiek tai liečia sovietinę erą 
tai Lietuviškąjį Paleckį su 
kaupu atstoja Lenkų Wasilew-
ska ir jos grupė. Apie tai vie
tos taupumo deliai nėra kas 
daugiau ir kalbėti. 

Del Vokiškosios eros reikia 
plačiai pasisakyti. 

Ar Lenkai mano* kad Kubi-
liuno savivalda tai Lietuva? 
Jei taip tai butų trumparegiš
ka klaida. Ir Norvegija turi 
Kvislingą,' kurio "vyriausybė" 
bendradarbiauja su Vokiečiais, 
ir Danų karališkoji vyriausybė 
"bendradarbiavo" ir Prancūzi
jos Petain - Lavai "bendradar
biauja", ir taip daugelyje ki
tų okupuotų kraštų, tačiau Tačiau šitaip kalbėdami 

Lietuvius, Lenkai pamiršta kad v*en ^ *° n^e^as nenagrinėja 
Norvegijos, Danijos ir kitų 
teisės į savarankišką politinį 
gyvenimą. 

Pagaliau, formaliai Lietuvos 
padėtis dar geresnė, nes ji ne
turi vyriausybės, o tik okupa
cinę savivaldą, pačių okupantų 
rankom sudarytą, tautos valios 
visai nereprezentuojančią. Jos 
negalima traktuoti kaip politi
ni organą, bet tik kaip Vokie
čių administracinio aparato da
lį — kaip Vokiečių valdininkus. 
Lenkijoje tokių Vokiečių val
dininkų Lenkų, santikiniai pa
ėmus, yra tiek pat. Tat prin
cipiniai šiuo formaliu požiuriu 
tarp Lietuvių ir Lenkų skirtu
mas politiniai ne toks jau di
delis. Truputį kitokia forma 
ir Lenkai turi tiek pat Vokie
čių valdininkų Lenkų, prieš 
kuriuos jie buna neretai prie
šingai nusistatę, lygiai taip 
kaip Lietuvių visuomenė prieš 
Kubiliuno savivaldą. 

Tačiau Lenkai čia didžiuoda
miesi argumentuoja kad tik
roji Lenkija — tai nelegaliai, 
požemyje, veikianti ir galvo
janti Lenkija. Teisingai! Su
tinkame su tuo! Tačiau ir 
Lenkai turi sugebėti pamatyti 
kad tikroji Lietuva dabar taip 
pat yra požemyje ir kovoja pa
našiai kaip Lenkai už savo 
švenčiausias teises. Todėl ne 
Kubiliuno ar kurio kito išsišo
kėlio veiksmai turi buti laiko
mi Lietuvos veiksmais, nes jie 
Lietuvos neatstovauja ir Lie
tuva už juos negali buti atsa
kinga, lygiai kaip Lenkija juk 
nedaroma atsakinga už Len
kų išdavikų veiksmus. Bet 
Lietuvą ir Lietuvius atstovau
ja požeminiai Lietuvių politi
niai centrai, taip kaip ir Len
kų, — ir čia tai tikroji Lietu
vių kova už savo teises veda
ma ne mažiau energingai, kaip 
ir Lenkų. 

Masinis pasyvus viso kraš
to pasipriešinimas okupan
tams, visokių mobilizacijų ne-
pavvkimas ir eilė kitų panašių 
reiškinių yra geriausias įrody
mas ko siekia tikroji Lietu
va — tai kartu ir atsakymas 
į toje brošiūrėlėje iškeltą klau
simą — ką Lietuva daro. 

Juk pats faktas kad Vokie
čiai Latvius ir Estus ima pa
lankiau traktuoti kaip Lietu
vius gali šį-tą pasakyti. Tat 
visai nepagrystai toje brošiu-
rėlėįe Lenkai prikiša Lietu
viams tad; j ie ' 'savanoriškai 
įsikinko" j Vokiečių vežimą. 

žlugus Čekoslovakijai žlugo 
Lenkija, tai reiškia, Lenkija 
tegali buti tik esant nepriklau
somai Čekoslovakijai, kurios 
pagrindus patys Lenkai del 
savo nesveiko prieš-čekiško 
komplekso padėjo griauti, kas
dami sau duobę.... 

Tačiau mes taip klausimo 
negalim statyth Tai ne vienos-
kitos valstybės buvimo klausi 
mas, bet principinis tarptauti
nės sistemos klausimas. Ir tik
rai keistai skamba Lenkų tik
rinimas buk nuo jų priklausė 
Lietuvos nepriklausomybė, pri
siminus kad kaip tik del tos 
nepriklausomybės Lietuviams 
teko su Lenkais kovoti, arba 
prisiminus P. O. W. Tat ne 
Lenkų nuopelnas kad Lietuva 
buvo laisva — ir Lenkai to 
mums neįkalbės — bet pačių 
Lietuvių kiete darbo rezulta
tas. 

Ir Lietuva Slūgo ne todėl 
kad žlugo Lenkija, gi Lenkija 
žlugo ne del to kad čekoslova-
kai neišlaikė, bet visa tai bu
vo tragiški rezultatai pačios 
sistemos klaidų. Todėl jei Len
kai "atleidžia sau nuodėmes" 
del jų nesveiko prieš-čekiško 
komplekso, del kurio jie net 
įvykdė tarptautinį deliktą dar 
labiau susilpnindami tarptauti
nę sistemą, tai keistai skamba 
jų priekaištai del Lietuvių 
prieš-lenkiško komplekso, ku
ris, kaip trumpai užsiminta, 
sunkiu metu net neišsiliejo nei
giamais ir pačių Lietuvių poli
tinių centrų buvo apvaldytas. 

Tat pagalvokit, ponai Len
kai, ir apie tai. Mes esam ti
kri kad jųs mus suprasit, nes 
toje jusų brošiūrėlėje jųs jau 
rašot kad per 400 metų šalia 
laisvos Lenkijos buvo laisva 
Lietuva bendroje valstybėje— 
gi anksčiau Lietuvai lygaus 
partnerio teisių nelabai norė
jot pripažinti.... Tinkamai 
pakoregavus visas pažiūras į 
praeitį bus galima tinkamiau 
suprasti ir dabartį. 

* 

2. O kaip gi Lenkams atro
do Lietuviškasis šiądien? čia 
deja jų tezės labiausia klaidin
gos. Jie Lietuvius vaizduoja
si sau kaip vien ramiai susitai
kančius su okupacija, Gi kon
krečiai Lietuvių - Lenkų santi-
kių plotmėje Lietuviai leidžia
si Vokiečiams panaudoti save 
prieš Lenkus manydami kad 
tuo budu Vokiečiai esą pripa
žinsią Lietuvių Vilniaus aspi-

Už "savanorišką įsikinkymą" 
tautai universitetai neuždaro
mi, o jos vadovaujami inteli
gentai netremiami (pav. Gri
nius, Krupavičius, Aleksa, Jur
gutis ir kiti). Tat ir dabarties 
tikroji Lietuva kitokia negu 
lenkai bandė ją vaizduotis. Ir 
todėl jei Lenkai norės sveikai 
susiorientuoti jie turės savo 
primityvias pažiūras apie da
bartinę Lietuvą pakeisti, turės 
suprasti kur tos Lietuvos rei
kia j ieškoti. 

O jei jie bando primesti Lie
tuviams žydų žudymus — tai 
tas priekaištas tiek pat vertas 
kaip ir tas jei mes bandytume 
primesti Lenkams kaltę už 
Oswiencimo kremą toriumus, 
kur masiniai deginami žydai. 
Nes jeigu Osviencimas yra 
Lenkijoje tai nereiškia kad bū
tinai Lenkai turi buti už jį at 
sakingi, nors, turbut, ne be to 
kad ten nebūtų ir Lenkų parei
gūnų toje istorijoje 

O tikras tautos tolerantin-
gumas žydų atžvilgiu gali bu
ti kaip tik prieškarinio gyve
nimo eigoje suprastas: Lietu
voje žydai nepažinojo jokio 
anti-semitizmo, gi Lenkijoje— 
geriau nekalbėti.... Tat vie
toje darę priekaištus Lietu
viams Lenkai turi suprasti tik
rąją dabarties kovojančią Lie
tuvą, ir jei tai pajiegs tai jie 
įsitikins kad jie neturi teisės 
statyti jos žemiau už dabarti
nę kovojančią Lietuvą. 

3. Toliau — kaip Lenkai 
vaizduojasi Lietuvos rytojų. 
Jie negali atsisakyti minties 
kad Lietuvos ateičiai kenks 
Lietuvių psichikos apsunkini
mas lenkofobija (prieš-lenkiš-
kumu). Į tai tegalima atsa
kyti kad pačių Lenkų psichi
ka dar labiau apsunkinta.... 
čekofobija, lietuviofobija, uk-
rainofobija, gudofobija, ruso-
fobija.... -užteks? Turbut ir 
Lenkai pripažins kad apie "fo
bijas" geriau nekalbėti. 

Toliau brošiūrėlėje įrodinė
jama kad Europos "balkaniza-
cija" priklauso praeičiai: jokia 
valstybė po karo nebus pavie
niui, t. y. be tampraus ryšio 
su aplinka. Gi valstybės tarp 
Lęnkijos ir Rusijos maža pri
klausys savo tautų valios, nes 
ne tik jos spręsiančios apie sa
ve. Tų valstybių tarpe yra ir, 
Lietuva. Lenkija gi kaip tik 
galinti buti dominuojantis vei
ksnys tuos klausimus spren
džiant. 

Pridėti butų galima kad vis 
dėlto prieš tai dar turės buti 
tikrai sprendžiamų veiksnių su
tarta ir del Lenkijos.... 

Seksim toliau tos brošiūrėlės 
mintis: Baltijos tautos savo 
valstybines nepriklausomybes 
arba neatgaus, arba atgaus 
"vidurio Europos valstybių fe
deracijos keliu" — kiti keliai 
uždaryti. šitaip manyti turi 
ir teisės ir gal, dalinai, ir pa
grindo. Ir jei visos Europos 
struktura bus paremta federa
ciniu principu, Lietuva, be abe
jo, negalės čia buti ardančiu 
veiksniu. Tik perlengvai Len
kai nuneigia . Balto-Skaindijos 
federaciją. Taip pat yra gali
ma, kaip vienetas Baltijos tau-
tų-Suomijos federacija tam ti
krame politiniai organizacinia
me sąryšyje su likusiu konti-
tentu (prieš šį karą tų kraštų 
studentijos buvo sukurę SELL 
— Suomija,-Esti ja, Latvija ir 
Estija). 

Bet toje brošiūrėlėje Lenkai 
apie federacijos kalbėdami aiš
kią netiesą sako — kad tarp
tautinėje arenoje niekas apie 
Lietuvą nekalba ir niekas ja 
nesidomi. Neturime vietos iš
skaičiuoti labai daug susido
mėjimo duomenų, tačiau ma
nome kad del to teigimo tos 
brošiūrėlės autoriai turės ne
trukus raudonuoti. 

Toliau, Lenkai, aiškindami 
kad Lietuviams vienintelė ga
limybė atsistatyti politiškai— 

tai įsijungti j Vidurio Europos 
federaciją, sako kad esą nau
da iš to butų abiem pusėm: 
a. Lietuvai, nes ji savo vals
tybinėje organizacijoje galėtų 
vystytis tautiniai, kulturiniai 
ir ūkiniai; b. pačiai federaci
jai, nes gautų strateginiai nau
dingas sienas, ko nebūtų jei 
Lietuva vienokia ar kitokia 
forma paliktų už federacijos 
ribų. Ta prasme, sakoma bro
šiūroj, Lietuvos ateitis netgi 
nėra abejinga, nei tai busimai 
federacijai, nei jos nariui Len
kijai. Lietuva tik turinti šią
dien pati apsispręsti, nes rytoj 
jau bus vėlu. 

Del Lietuvos apsisprendimo, 
tenka dar kartą pabrėžti kad 
jos pagrindinis tikslas — sa
vo valstybingume vystytis tau
tiniai, kulturiniai, ūkiniai ir 
politiniai. Gi pagal savo pa
dėtį ji platesnių Europos kon
tinento strukturos problemų 
spręsti negali, todėl ji visada 
bendradarbiaus tokioje struk
tūroje kur jai geriausia bus 
užtikrintas jos pagrindinių tik
slų įvykdymas. Tačiau, ten 
kur jos tiems tikslams gręs 
pavojus ten ji visada kovos 
kaip kovoja ir šiądien.. 

Todėl ir Lenkai, jei pajiegs 
suprasti ir panorės atitaisyti 
bendros praeities klaidas, turi 
Lietuvius pripažinti lygiai ko
vojančiu faktorium su savo 
okupantais ir už savo ateitį, 
kaip tai daro ir Lenkai. Ar 
Lenkai pajiegs greit to politi
nio lygio pasiekti? Iki šiol jie 
jo dar nėra pasiekę, nes mini
mos brošiūros pradžioje (1 p.) 
iškeldami paliestų klausimų 
svarbą, sako kad Lietuvai jie 
svarbus, nes ji "neišvengs at
skaitomybės valandos" (chwi-
la obrachunkow) — tai yra, 
išsiaiškinimą pradeda lyg pu
siau grąsindami. Del to gali
me užtikrinti Lenkus: tikroji 
Lietuva nebijos patiekti savo 
atskaitomybės rezultatų, nes ji 
yra tikra kad jos atskaitomybė 
politinės moralės akim žiūrint 
bus tikrai nemažiau švari kaip 
ir pačios Lenkijos atsakomybė. 

SOVIETU OKUPA
CIJA LIETUVOS 

Gryžęs iš Švedijos, po 14 
mėnesių išbuvimo Stockholme, 
Associates Press koresponden
tas John Colburn sekančiai ra
šo apie Pabaltijį: 

Pabaltijo valstybės — Esto-
nija, Latvija ir Lietuva, ma
tyti vėl pereis į kitas rankas 
trečiu kartu į keturis metus. 

Išgabenimas Vokiečių civili
nių valdininkų ir pačių atkak
liausių Rusų priešų iš tų šalių, 
kurios buvo prijungtos prie 
Sovietų Unijos 1940 metais, 
beveik jau atlikta. Tos trys 
valstybės be abejonės pataps 
vėl Sovietų respublikomis. 

Tam tikros jiegos dar tebe
dirba Švedijoje, Londone ir 
Washingtone jieškančios pilnos 
nepriklausomybės toms šalims 
kurios buvo iškirstos iš Rusi
jos teritorijos po pereito karo. 
Tačiau * Alijantų diplomatai su 
kuriais aš kalbėjausi Stockhol
me, kur arčiausia pirštai gali
mi prikišti prie dalykų padė
ties, mažai temato tam gali
mybių. Rusija laikosi savo 
nusistatymo jog tų šalių, žmo
nės nusibalsavo 1940 metais 
tapti Sovietų respublikomis. 
Priešingi įrodymai kad tie bal
savimai buvo "dirbtini" nuslo
pinami kitais, pasauliui dides
niais momento įvykiais. 

Tikriau sakant, tų šaltų ūki
ninkai, kurie sudaro didumą 
gyventojų, ir pabėgėliai pribu
vę į Švediją, sakė man jog vi
dutiniai ūkininkai dabar nepai
so daug kas-Pabaltijį valdys. 

Gyventojai priėmė Vokiečius 
kaip "išlaisvintojus" Birželio 
1941 metais, tačiau trijų metų 

IŠ KUR KILO LIETUVIAMS PATRAU-
MAS GLAUSTIS PRIE LENKŲ 

Lenkai Greitai Suuostinėjo Sau Prielankiuos! 
ir Pradėjo Įrodinėti kad tik per Lenkijos 

Išgelbėjimą Išliks ir Lietuva 

Kaip atsimename, pereitais 
Metais ir anksčiau, dabartiniai 
Tarybininkai su visais savo šu
lais dėjo pastangas draugauti 
su Lenkais, j ieškoti bendradar
biavimų, ir skelbė buk Lietu
vos nepriklausomybei reikalin
ga kad Lenkija butų nepriklau
soma. • Vienas iš dabartinių 
Informacijos Centro vedėjų, 
Adv. K. Jurgėla, net straips
nius rašė, ir tokius pat straip
snius- talpino nuo savęs kito 
tarybin i nko laikraštis Lietu
vių žinios, vis įrodant kad tik 
Lenkai išgelbės Lietuvos ne
priklausomybę, totlel būtinai 
reikia su Lenkais bendrai dir
bti ir jiems tūpčioti, tikint iš 
jų 'didelių loskų". 

Šiame puslapyje telpantis il
gas straipsnis apie Lenkų pa
žiūras į Lietuvius parodo ko
kias pastangas jie dėjo įrodi
nėti kad Lenkijos atsteigimas 
bus "laimė" ir Lietuvai, ir tas 
Lenkiškas "dūkas" užkrėtė ir 
nekuriuos Lietuvius Ameriko
je. 

Jie gavo sau pritarėjų, pir
moje eilėje Amerikos Lietuvių 
tarybininkus, kurie, beabejo, 
žėri užrašyti ant "Lenkams 
prielankių j ų" sąrašo! 

Tarybininkai — ir Amerikos 
ir čia susikurę tie neva Lietu
vių tautos tarybos — per sovo 
žioplumą tapo amžino Lenkų 
Lietuviams klastingumo auko
mis (ar gal noriai su jais ben
dravimo j ieško, nežiūrint vis
ko?) 

Tik Lietuvos laisvės kovoto
jai ir tie Amerikos Lietuviai 
kurie susispietę apie Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga laikėsi Lietu
viškos linijos be jokių pakry
pimų. Kad tik tokia tegali buti 
Lietuvių kovos už nepriklauso
mybę linija parodo dabar at
einančios iš Lietuvos žinios. 

Taigi, Amerikos Lietuviams 
sveikiausia yra sekti Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą, ją" remti ir 
per ją siekti Lietuvos išlaisvi
nimo. 

Mes tikrinome ir vėl pakar

tosime kad ne nuo Lenkijos at-
steigimo galės buti išgelbėta 
Lietuva, bet nuo Amerikos lai
mėjimo šio karo. 

Juo greičiau Lenkijft atsi-
kurs tuo greičiau ji kėsinsis 
Lietuvą pavergti, kaip jau bu
vo pranešimuose iš Lietuvos 
Laisvės Kovotojų pabrėžta. 

Dirvos skaitytojai, . tiesa, 
mato straipsniuose gynimą ir 
Lenkijos kartu su kitomis Ru
sų užsibrėžtomis pavergti šali
mis. Išeitų lyg mes ypatingai 
palinkę prie Lenkų, tik kitus 
baram. * 

Ne, tas reiškia tik musų gy
nimą visų tautų laisvės ir ne
priklausomybės principo: mes 
tik ir privalom kovoti prieš 
Sovietų užsimojimą visas savo 
kaimynes tautas praryti, ir 
mes linkim Lenkijai, kaip ir 
Latvijai, ir Estijai, ir Suomi
jai ir kitoms atgauti savo lais
vę ir nepriklausomybę, bet del 
to kad Lenkija didesnė musų 

.kaimynė, mes nematom reika
lo lysti po jos sparnu, nes ji, 
dėlto kad didesnė, taip pat tu
ri grobišiškus tikslus, o ne 
pagalbos jausmą savo kaimy
nėms. 

Kaip bolševikai taip ir Len
kai šio karo bėgiu jau įrodė 
savo tikrus užsibrėžimus lin
kui Lietuvos, ir Lietuviai turi 
saugotis jų ir vienų ir kitų. 

LENKAI LABIAUSIA 
RŪPINASI UŽGRO

BIMU VILNIAUS 

nazių okupacija pakeitė tą jau
smą į neapykantą. 

Pabaltijo netekimas rimtai 
atsilieps į Vokiečius. Daug in
dustrijų buvo atkelta į tas sri
tis išvengimui Alijantų bom
bardavimų vakarinėje ir šiau
rinėje Vokietijoje. Estonija 
turėjo karui reikalingų aliejų, 
o Latvija ir Lietuva ūkio pro
duktus. 

Iš Londono Lenkai pradėjo 
rodyti didelio susirūpinimo So
vietų užėmimu Lenkijos ir Vil
niaus krašto. Savo proteste 
Alijantams Lenkų vyriausybė 
in exile Londone pašventė su-
virš pusę rašto įrodant kaip 
Lenkai ypatingai dirbo prieš 
Vokiečius Vilniaus krašte, ne 
pačioje Lenkijoje. Matomai, 
jiems rūpėjo pavergimas Vil
niaus krašto, o paskui ir visos 
Lietuvos. 

Jie protestuoja kad Stalinas 
Vilnių vadina Lietuvišku var
du, ne "Wilno", ir kad sako 
"išlaisvinęs Lietuvos Sovietų 
respublikos sostinę nuo fašis
tų". 

Lenkai ne tiek kovojo už 
savo senąją Lenkiją, kiek dė
jo pastangas vėl pasigrobti 
Vilniaus kraštą, kad jis neati
tektų Lietuviams. 

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. 
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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' 
I L. V. S- nario mokestį 

Viso $ 

Vardas 

Adresas... 

Miestas Valst 
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Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue * Cleveland 3, Ohio 
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Hitlerio-Stalino Susitarimas ir Jo 
Likimas 

Stalino Siekimas iš Anglijos *r Amerikos Išgauti Pripa
žinimą tu Grpbimų kuriuos Jam buvo Rripažinęs 
Hitleris. Kompromisinis Anglijos ir Amerikos Pa
sistatymas. Stalino Neatsisakymas nuo Užgrobtų 
Žemių ir Sąjungininkų Nereagavimas j Tai. šito 
Rezultatus — kai kurių Europos Valstybių Subol-
ševikinimas. 

Kada 1939 metais Hitlerio-Į 
Stalino susitarimu buvo pasi
dalinta Lenkija, o 1940 metais 
su Hitlerio palaiminimu Stali
nas užgrobė Baltijos ir kitus 
kraštus, Anglijoje ir ypač 
Amerikoje kilo didelio pasipik
tinimo. Didžioji Anglijos ir 
Amerikos viešosios nuomones 
dalis buvo nusmerkus Staliną 
už bendrą su Hitleriu svetimų 
žemių grobimą. Jei kas tuo 
metu butų pasakęs kad atei
tyje gali iškilti Rusijos ribų 
klausimas kuris bus glaudžiai 
susietas su bolševikų užgrobtų 
žemių pripažinimu tai didelei 
daugumai Anglų ir Amerikie
čių nei i galvą nebūtų atėję 
kad kada nors jie pripažintų 
bolševikams tai. ką jiems pri
pažino Hitleris. Juk jie kaip 
tik ir smerkė Staliną už tai 
kam i is susidėjo su Hitleriu ir 
tuo laiku lyg ir buvo nusika?o 
principą kad jie nepripažins 
nieko kas bendrininkaujant su 
Hitleriu ar su jo pagalba buvo 
Įsigyta. 

Bet vos tik prasidėjo Vokie-
čių-Rusų karas, Stalinas išsy-
kio užsibrėžė tikslu kad Anglai 

ir Amerikiečiai jam pripažin
tų tai ką buvo pripažinęs Hit
leris: Baltijos kraštus, dali 
Suomijos, dalį Lenkijos ir Be
sarabiją su Bukovina. Kadan
gi betgi Vokiečiai iš tų visų 
pretenduojamų sričių bolševi
kus bematant išvarė ir kadan
gi išviso Sovietų Rusijos padė
tis pirmais-antrais karo me
tais buvo katastrofinga, bol
ševikai tų visų pretenzijų An
glams ir Amerikiečiams parei
kšti negale jo. Tačiau nors jie 
tų pretenzijų ir nepareiškė, vis 
dėlto nuo užgrobtų žemių ne
atsisakė, o Anglai su Ameri
kiečiais savu ruožtu šito pada
ryti jų neprivertė. Tokiu bil
du iš pat pradžių Stalino už
grobtų žemių klausimas, pasi
liko atviras. Tačiau šitai iš
karto reiškė Stalino laimėjimą 
ir Anglų-Amerikiečių pralai
mėjimą, o tai savu ruožtu su
tapo su smurto triumfu prieš 
teisę ir teisingumą. • 

Nepri vertimas Stalino atsi
sakyti nuo jo užgrobtų žemių 
davė jam pagrindo tikėtis kad, 
kai jis tas žemes vėl užims, 
jos jam bus pripažintos. 

Juk ir Hitleris . StaliaSiW jo 
užgrobtas žemes pripažino tik 
po to kada Stalinas pas fakti-
nai užvaldė. Tat ar neužteko 
Stalinui to kad dabar jis bu
vo padėtyje kuri jam leidė ti
kėtis kad jei ir kai jis nori
mas žemes užgrobs, gal ir An
glai su Amerikiečiais jam jas 
pripažins? Su užgrobtų sri
čių teisėtais atstovais — Len
kais, Lietuviais, Latviais, Es
tais, Suomiais — bolševikai vi
sai nesiskaitė, ir jiems reikš
mės teturėjo Anglų ir Ameri
kiečių nusistatymas. 

Lietuvą, Latviją ir Estiją 
Stalinas nuo jų užgrobimo lai
kė savomis žemėmis ir šio 
klausimo visai nediskusavo, o 
Lenkiją nors principe ir pri
pažino, bet nuo Lenkijos *že-
mių užgrobimo neatsisakė, ir 
Le'nkai vien savo jiegomis to 
atsisakymo išgauti negalėjo. 
Anglai gi tik siūlė Lenkams.su 
Sovietais susitarti, bet nepri
vertė Sovietų atsisakyti nuo 
tos Lenkijos dalies kurią jie 
buvo įgiję sutartimi su Vokie
tija. Visa šitai mažų mažiau
sia buvo tolygiu šitokiam. An
glų pasakymui: šiądien mes, 
Anglai, jums Sovietams tos 
Lenkijos dalies kurią jus ga
vot per Hitlerį, pripažinti ne
galime, bet ateityje gal ir pri
pažinsime. 

Jei Baltijos valstybėms An
glai ir Amerikiečiai butų leidę 
sudaryti vyriausybes in exile, 
tuo pačiu butų nusmerkę Hit
lerio-Stalino susitarimą kuriuo 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA Už 3.00 
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(Knygos didumo \iršelio 
• piešinys, bet viršelis spau

sdintas trim spalvom.) 

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

Siųskit savo užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Baltijos valstybės buvo pripa
žintos bolševikams. Bet šito 
Anglai ir Amerikiečiai nepa
noro padaryti, ir faktas kad 
Baltijos valstybės iki šiol ne
turi savo vyriausybių in e^ile> 
parodo. kad / Anglijos-Amerikos 
nusistatymas Baltijos valsty
bių atžvilgiu yra lygiai toks 
koks jų nusistatymas bolševi
kų pretenduojamos Lenkijos 
dalies atžvilgiu: Mes Anglai ir 
Amerikiečiai šiądien jums, bol
ševikai, nepripažystame Balfi-
jos valstybių, bet kada nors 
ateityje gal ir pripažinsime. 

Po kurio laiko Anglai netgi 
nuėjo kiek toliau: uždarė Bal
tijos valstybių pasiuntinybes 
Londone, šitai, be abejo, jų 
problematišką "gal" Baltijos 
valstybių • pripažinimo Sovietų 
Rusijai atvejyje kuone paver
tė į "taip". 

Tuo tarpu Stalinas nuolatos 
i Baltijos valstybes žiurėjo 
kaip i savas teritorijas, iš Bal
tijos kraštų į Rusijos gilumą 
išvežtus piliečius laikė Sovie
tų Sąjungos piliečiais, ir kai 
jiems buvo norėta suteikti pa
galbą, jis atsakė kad Sovietų 
Sąjunga pati pasirūpinsianti 
"savo piliečiais". Netgi visos 
Baltijos valstybės Maskvoje 
turi savo "vyriausybes". 

Į šitokį Stalino nusistatymą 
Anglija ir Amerika niekuo ne
reagavo arba reagavo plato
niškai, nes Baltijos piliečiams 
Rusijos gilumoje jokia organi
zuota tarptautinė pagalba ne
praleidžiama, Baltijos "sovie
tai" Maskvoje tebegyvuoja, 
bolševikai Baltijos valstybes 
akcentuoja savomis teritorijo
mis. Iš kitos pusės, Baltijos 
valstybės apeinamos visuose 
tarptautinio pobūdžio 'pasitari
muose. štai ir nesenai New 
Hampshire įvykusioje tarptau
tinėje finansų konferencijoje, 
kurioje dalyvavo visos United 
Nations ir joms artimos vals
tybės, Baltijos valstybių re
prezentacijos nebuvo, šitokie 
reiškiniai Amerikos - Anglijos 
Baltijos valstybių pripažinimą 
Rusijai nuo "gal" labai priarti
na prie "taip". 

Nesinori tikėti kad kas ne 
kas o Amerika Baltijos valsty
bių atžvilgiu patvirtintų Hitle
rio-Stalino susitarimą. Tačiau 
faktas kad Amerika, to sutari
mo viešai nenusmerkė, neleidė 
Baltijos valstybėms sudaryti 
savo vyriausybių in exile, jau 
turėjo neigiamiausių padarinių j 

tų valstybių atžvilgiu. 
Betgi tų valstybių tragedi

jos kulminacini tašką mums 
tenka gyventi šiądien, kada 
Raudonoji Armija gryžta į 
Baltijos valstybes. Koks šią
dien butų skirtumas jei Angli
ja ir Amerika savu laiku bu
tų pareiškusios kad jos niekuo
met nepripažins to kas Įgyta 
iš bendradarbiavimo su Hitle
riu, ir sankcijonavimui šito 
butų leista Baltijos valstybėms 
sudaryti savas vyriausybes in 
exile bei priversta bolševikus 
tas vyriausybes pripažinti! De
ja, nueita kitu keliu, šito pa
sėkoje bolševikai gryžta i Bal
tijos valstybes kaip į savo te
ritoriją, ir jei Anglija ir Ame
rika prieš Baltijos valstybių 
traktavimą sava teritorija iš 
Sovietų pusės neužreagavo sa
vu laiku, kuomet jos dar tebe
buvo Vokiečių valdžioje, naivu 
butų laukti kad jos užreaguo-
tų dabar, kada i jas gryžta 
tuiumfuojanti Raudonoji Ar
mija. Taigi kaip paradoksalu 
tatai beatrodytų, labai galimas 
dalykas kad visai netolimoje 
ateityje Amerika ir Anglija 
but padėję Stalinui įgyti tai 
ką savu laiku jam buvo pri
pažinęs Hitleris — Baltijos 
valstybes: Visa tai yra tuo 
paradoksaliau kad šitai bus 
pasiekta Amerikos ginklais, 
Amerikos pinigais ir net Ame
rikos žmonių krauju. 

Faktas kad formaliai Balti
jos valstybės kurį laiką dar 
gal ir nebus pripažintos esmės 
nepakeis: po dviejų žiaurių 
okupacijų, du kartu ketverių 
metų bėgyje buvusios krūvi-

NE TA KELIA JIE PASIRINKO 
y % 

(Perspausdinta iš Vienybes, 
Liepos 14) y 

Praeito trečiadienio' ̂ akarą, 
American Common salėje,^ New-
Yorke, įvyko Lietuvių Ameri
kiečių Informacijos Centro po
būvis. Svečių ir viešnių prisi
rinko apiė šimtas. Kalbėjo 
Laučka, Pakštas, Grinius, Jur-
gėla ir konsulas Budrys. 

Išklausius minėtus kalbėto
jus atrodė kad pobūvio svar
biausias tikslas — įtikinti su
s i r i n k u s i u s  L i e t u v i u s  k o d ė l  
Lietuva turi buti nepriklauso
ma. šiuo klausimu nei vienas 
Lietuvis patriotas neturi ma
žiausios ^bejonės, bet kalbėto
jai, matyt, to fakto dar neži
no. Kalbėjusieji taip pat ne
apsiėjo ir be pasigyrimų, ku
rie, reikia pasakyti, gana keis
tai nuskambėjo susirinkusiųjų 
ausyse. Pavyzdžiui, Prof. Pak
štas, kuris savo žodžiais tie
siog buvo susižavėjęs, pareiškė 
kad net didelės imperijos ne
turinčios tokio gerai sutvar
kyto informacijų centro kaip 
mūsiškis. 

niausios kovo^ lauku, Baltijos 
valstybės jau ir taip bus leis
gyvės. O kas dar liko tą per 
metus-kitus likviduos raudonie
ji budeliai-enkavedistai. 

Kai kas lengvabūdiškai yra 
linkęs galvoti kad bolševikai 
šiądien jau yra pasikeitę, kad 
jie jau švelnesni. Netikėkite 
tam. Gryžę į Baltijos valsty
bes, jie savo terorą vykdys 
dar didesniu įtužimu, dar di
desniu sadizmu ir vargas tiems 
su kuriais bolševikai tebeturi 
dar nesuvestų sąskaitų ir ku
riuos jie dar atsimena iš 1940-
1941 metų okupacijos. 

Kokios bus tolimesnės bolše
vikų antplūdžio Į Europą pa
sekmės šiądien dar sunku pa
sakyti, bet be abejo jos reikš 
kulturos ir civilizacijos puoli
mą ir, gal but, išviso Vakarų 
Europos civilizacijos žlugimą. 

Bolševikų talkininkav imas 
Vokietijos nugalėjime, gal but, 
buvo neišvengiamas dalykas, 
tuo labiau kad Vokiečių Įsiga
lėjimas savu ruožtu reiškia Va
karų kulturos žlugimą.. Ta
čiau visų pirmutinis tikslas 
buvo Vakarų kulturą išgelbėti, 
t. y. visas pavergtas tautas iš
laisvinti, o ne vietoje Vokiško 
Džingischano pastatyti Rusiš
kąjį, vietoje nazių Europos su
kurti bolševikišką Europą. 

Kiek tai liečia Rytų Euro
pos sritis, anksčiau bolševikų 
Įgytas Hitlerio sutikimu, bet 
vėliau to paties Hitlerio atsi
imtas, jų subolševikinimas An
glijos ir Amerikos pritarimu 
jau yra kuone įvykęs faktas, 
o koks t us likusios Europos 
dalies likimas parodys netoli
ma ateitis. Kiek iš Liepos 9 
ir 10 Cleveland Plain Dealer 
tilpusio straipsnio, "Unity, 
True and False" matyti, ir li
kusiai Europos daliai, dabarti
nei politikai toliau tęsiantis, 
perspektyvos nekokios. 

Jonas Damašius. 

Vokietis Nelaisvis 
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žais jaunas berniokas Vokie
tis kareivis suimtas nelaisvėn 
prie Chėrbourgo. Nors tik l(i 
metų amžiaus, jis pilnai užbai
gtas nazių produktas, kaip ka
riavime taip ir ideologijoje ir 
jis kaip ir daug kitų tokių, vis 
dar tiki kad Vokietija laimės 
karą. 

Griniaus kalbos tema buvo 
^Lietuva strateginėje kryžme* 
lėje". Joįkalba, buvo "akade 

•riiiška" ' ir*'lietė"' periodą ' net? 
"116 metų prieš Jėzaus Kris 

•taus gimimą". Del Griniaus 
kalbos vfenas iš klausytojų tei
singai prasitarė: "Bolševikai 
jau netoli Kauno, o Grinius vis 
dar kalba apie Minsko var
tus...." 

Pasigyrimo netruko ir LAIC 
vedėjo Jurgėlos kalboje. Sako
ma darbai patys už save kal
bai Pasiskaičius biuletenius 
kuriuos LAIC iki šiol siunti
nėjo Lietuvių ir gal but Ame
rikiečių spaudai, reikia rausti 
iš gėdos, šie biuleteniai blo
gai Angliškai parašyti, jų ži
nios neįdomios, lokalinio pobū
džio, ir dažnai imamos iš abe
jotinų šaltinių, kas gali suda
ryti nemalonumų L i e t u v iš-
kiems laikraščiams jeigu jie 
tomis žiniomis pasinaudotų. 
Informacijos centre dirba net 
keturi asmenys, bet, matyti, 
jie nespėja biuletenius, siunti
nėjamus Lietuviškiems laik
raščiams, pagaminti Lietuvių 
kalba. Tuo tarpu įvairios A-
merikos valdžios įstaigos ir 
agentūros, nekalbant apie Lie
tuvos Konsulatus ir Pasiunti
nybę, senai siuntinėja savo 
savo biuletenius taisyklingai 
Lietuviškai parašytus ir, kiek 
cenzūra leidžia, savo turiniu 
pilnai patenkina 'Lietuvišką 
spaudą.. . . 

Savo kalboje Jurgėla parei
škė kad LAIC biuras išleis, ei
lę leidinių Anglų kalba, kurie 
bus siuntinėjami tūkstančiams 
įstaigų. Jeigu iš tokių leidinių 
butų bent kokia nauda Lietu
vos bylai nebūtų gaila nei to 
sunkaus darbo, nei pinigų ku
riuos Amerikos Lietuviai, taip 
nuoširdžiai pasitikėdami savo 
vadų pajiegumu, aukoja. Bet 
mes gerai žinom kad nei Pak
štas, nei Grinius, nei Jurgėla 
ar Kižytė. nepajiegš atkreipti 
dėmesio tų milijonų Amerikos 
piliečių kurių vyrai, sunųs ir 
giminės šiądien kariauja kad 
išlaisvintų Europos tautas, 
kad įgyvendintų Roosevelto ir 
Churchillo pareikštus Atlanto 
Čarterio principus. O, be to, 
turėtume įsigilinti ir į tai ko
kius pareiškimus Amerikos 
Lietuvių vardu pareikš Pakiš
tas ir Grinius, kurie rodos nŠ-
ra net šio krašto piliečiai. 

Gaila kad Lietuvos vadavi
mo reikalas tokid kryptimi nu
ėjo. Neužilgo Lietuva, išvar
ginta nazių okupacijos, vėl bus 
sovietų okupuota. Išnaujo pra
sidės masinės žudynės, Lietu
vos gyventojų persekiojimas 
ir trėmimas į Sibirą. Prieš 
mus stovi didesnė problema 
negu 'Lietuvos nepriklausomy
bė. Mums tenka giliai susirū
pinti su Lietuvos žmonių ir 
tautos gyvybės klausimu. Ką 
reiškia tokiai Rusijai išnaikin
ti tautą vos trijų milijonų, 
kuomet ji anais metais badu 
numarino virš penkis milijonus 
Ukrainiečių. 

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba, taip pat ir visos kitos 
organizacijos, susi k u r u s i o s 
Lietuvai vaduoti, šiądien turė
tu ne informacijos biurus stei
gti bėt j ieškoti draugų tarp 
kongresmanų, • valdžios parei
gūnų, padaryt kontaktą su žy
miausiais Amerikos laikrašti
ninkais ir komentatoriais, ku
rie prabiltu Į Amerikos visuo
menę ir jų balsas tikriausia 
nasiektų visa plačią Ameriką. 
Tik tuo keliu eidami mes pa
dėsime musų tėvų kraštui Lie
tuvai ir tuo budu nenusiženg
sime kaip Amerikos piliečiai. 
Tuo keliu eidami mes padėsime 
ir Amerikai kad jos sunų krau
jas iiebutų veltui išlietas. 

V. Tysliavienė. 

SANDAROS SUPRA
TIMAS VIENYBES 

IR SUSITARIMO 

Sandaroj e^V. G.udaro~sekan-
čias i pastabas:^' 

"Tie 'trokš tan tie j i' vienybės 
dar jokio akto nėra padarę 
linkui vienybės. Tiesa, jie yra 
išnėšę rezoliuciją reikalaujan
čią vienybės, bet jų visas el
gesys neatitinka net nei tos 
rezoliucijos dvasiai. Kalbėti 
apie vienybę, o kitu keliu vi
sus purvinti, pravardžiuoti ir 
net kriminaliai įtarinėti . tai 
nėra vienybes trokštančių dar
bas." 

Kokie teisingi žodžiai! Tais 
žodžiais kaip tik atidengiama 
tarybininkų, kurių iždininkas 
yra Sandaros redaktorius M. 
Vaidyla, aktai ir įrodymas kaip 
jie vienybės nori ir kaip jie 
ją supranta: 

Tarybininkai Šmeižia ir nte* 
kina Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą ir jos vadus visokiais inkri
minuojančiais budais, pasalo
mis tikrindami buk LVS vadai 
yra "svolačiai", buk jų visų 
vardai sudėti "ant black listo" 
Washingtone, buk LVS veikia 
nelegaliai, ir kad duoti aukas 
LVS reikalams yra nusižengi
mas Lietuvai. Tarybininkai 
pasistengė melagingai praneš
ti visuomenei buk jie vieni sa
vo "nuopelnais" įsteigę Ben
drą Lietuvos šelpimo Fondą, 
ir tt. 

Tų melų platinime pats M* 
Vaidyla tiesiog tapo sugautas, 
kaip buvo pranešta apie Vaidy-

| los lankymąsi Bostone ir ne-
kuriose Conn, kolonijose. 

Sandariečiai kitose kolonijo
se savinasi ir Adv. Olį ir Adv. 
Laukaitį ir kitus gerus tauti
nius darbuotojus, tačiau kaip 
M. Vaidyla juos šmeižia pasa
lomis kaip New Yorko Seimo 
darbų vykdytojus — Peticijų 
sumanytojus ir kitus gerus 
darbus dirbančius! 

Toluė vienybės'*- "apaštalai" 
kurie pasalingai dirba prieš 
tautinę srovę, uoliai veikian
čią Lietuvos vadavimo darbą, 
pradedami visuomenės pažinti 
ir jų nedori darbai iškeliami 
ir viešai paskelbiami. K. 

FILIPINAI BUS NE
PRIKLAUSOMI 

• MASTITIS, karvių liga, 
šioje šalyje kas metą buna 
priežastimi sugadinimo 3,500,-
000,000 svarų pieno, arba 3% 
viso šios šalies pieno. 

Prezidentas Roosevėlt pasi
rašė bilių sulyg kurio Ameri
ka pasižada išmušti Japonus iš 
Filipinų salų ir kaip tik sąly
gos nusistovės suteiks toms 
saloms nepriklausomybę. 

Filipinams anksčiau buvo 
pažadėta nepriklausomybė su
teikti 1946 metais, bet dabar 
išrodo kad nebus spėta iki to, 
kadangi karas gali užsitęsti il
giau ir tuoj po karo Filipinai 
gali buti palikti visai suvar
ginti, negalės greitai pati susi
tvarkyti, Amerikos pagalba 
bus reikalinga. 

Svarstant Filipinų išlaisvini
mą, ir matant kitų šalių pa
vergimą, pačiai Amerikai su
tinkant, išrodo labai keista, ir 
neaiški Amerikos politika. 

Tas pats Prez. Roosevelt tik 
prieš kelias dienas sutiko nu
bausti Suomiją, kuri nesiduo
da Rusijai pavergti, neparodė 
jokio užtarimo Sovietų užpul
tai mažai, taikos ir užtarimo 
norinčiai Suomijai. 

Taip pat Rooseveltas nieko 
nedaro kai Stalinas reikalauja 
Lietuvos ir kitų šalių pavergi
mui. 

Iš šio karo, kaip išrodo, iš
eis žymiai padidėjus kaimyni
nių šalių pavergimu Rusija, o 
pati Amerika ir kitos sąjungi
ninkės valstybės sumažės. 

•AMERIKOS žmonas taip 
lengvąi apgaunami kad kiek
vieną metą normaliais laikai# 
išperka po už apie 30 milijoni| 
dolarių visokių bevterčių kom
panijų šėrų ir šiaip akcijų. 



Dienos Klausimais 
Redaktorius—ID S. KAUPTUS—Edit.o/ 

•MpT " 1 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

JUSTINAS PALECKIS, klusnus raudonojo budelio pa
kalikas, gryžo j Vilnių kaip Socialistinės Lietuvos 

Aukščiausios Tarybos pirmininkas ir "pradėjo eiti savcfj 

Eareigaš". Šis faktas galutinai įrodo kad bolševikai į; 
ietuvą žiuri kaip į savo nuosavybę ir kad del jos admi

nistravimo nei nemano tartis su sąjungininkais. Jei 
butų kitaip, jie, vos tik įžengę į Vilnių, nebūtų pasisten
gę tuojau a-tsigabenti "Sovietinės Lietuvos" "preziden
to** 

" Kol bolševikai tebebuvo toli nuo Lietuve#, H 
tinzijos į .Lietuvą teturėjo teoretinės reikšmės, nors ir 
sudarė principinio svarbumo klausimą (žiur. "Hitlerio-
Stalino Susitarimas ir Jo Likimas" šiame Dirvos nume
ryje ant 4-to pusi.). Šiądien, kai bolševikai jau yra už
ėmę Kaišedorį ir Alytų, o kol išeis šis numeris, gal jie 
jau bus užėmę ir Kauną, tos jų pretenzijos išaugo į iki 
šiol dar nepatirtą didžiausią pavojų pačiai Lietuvių tau
tos gyvybei. Tenesimulkina niekas savęs ir tesireali-
zuoja aiškiai kad raudonosios armijos įkandin slenka 
enkavedistų gaujos, kurios iškarto pradės Lietuvoje 
barbariško žudymo darbą. Ši bolševikų okupacija ne
bus švelnesnė kaip kai kurie naivus -žmonės vaizduoja
si. o žymiai žiauresnė kaip pirmoji. Po kuone penkerių 
metų, karo bendra demoralizacija ir sužvėrėjimas yra 
pasiekę žymiai aukštesnio laipsnio negu karo pradžio
je, kai bolševikai pirmą kartą buvo užpludę Lietuvą. Jei 
enkavedistai aną kartą dar sudarinėjo tam tikrus "liau
dies priešų" sąrašus tai šį kartą deportacijas ir žudy
mus jie atliks be jokių sąrašų. Jie visomis priemonėmis 
stengsis kuogreičiausia išžudyti visą Lietuvių tautą ar 
bent galvojančią jos dalį, kad Lietuvos klausimas butų 
visiems laikams išspręstas. Palankiems vėjams Ame
rikoje ir Anglijoje pučiant, tos nekaltų žmonių barba
riškiausios žudynės praeis be užuojautos ir kuone ne
pastebėtos. Liūdni tai yra dalykai, bet jų akivaizdoje 
užsimerkti nedaug ką tepadės, ir mums telieka drąsiai 
j juos žvelgti bei šaltai įvertinti padėtį. 

Nėra šiądien populiaru vadinti bolševikus tikruoju 
jų vardu — banditų gauja. Po visą Ameriką pasklidę 
bolševikų agentai, pasiekdami net pačius aukščiausius 
sluogsnius. kiekvieną kuris atvirai pasako tiesą apie 
juos, apšaukia nazių agentu, fašistu ir panašiai. Ir tuo 
tarpu kaip Browderiui, kuris klastuotais dokumentais į 
Maskvą važinėjo, dovanota bausmė, ir bolševikų propa
gandai atidaromos visos durys, per radio, spaudą ir ki
taip. lojaliems Lietuvių kilmės Amerikiečiams vien del 
tp kad jie stengiasi išgelbėti savo tėvų šalį nuo enkave
distų maro, yra daromos įvairios kliūtys. Bolševikų me
lai užima didžiausios Amerikos spaudos ištisus pusla
pius, bet jei garbingas Lietuvių kilmės Amerikietis, kū
no langą jau puošia auksinė žvaigždutė, liudijanti kad 
jo šeimos narys už Amerikos idealus jau užmokėjo auk
ščiausią kainą, mėgina savo senosios tėvynes labui pra
verti burną tai ant jo metamas įtarimo šešėlis. 

« * # 

Gerbiami tautiečiai! Šiądien mes dar tebesame lai
svi žmonės. Tat naudokimės ta laisve! Kovokime už 
Amerikos įdealus, už jos iškilmingai deklaruotus laisvės 
principus, laisvės visoms tautoms, didelėms ir mažoms, 

•ir žinokime kad bolševizmo vėžys jau ir į šią šalį smei
gia savo nuodingas žnyples. Musų senosios tėvynės lau
kia mirtis, bet jos mirtis sykiu reiškia ir bolševizmo pa
sklidimą Rytų Europoje, o po to — Ir jo antplūdis į vi
sa Europą. Ir mes šiądien negalime geriau atlikti savo 
pareigos kai]) stodami visi kaip vienas savo senosios tė-
vvnės Lietuvos gintų. Mes žinome kad bolševikų agen
tai tuoj užtrimituos kad mes svetimos valstybės intere
sais esame daugiau suslrupinę negu savosios, kurios pi
liečiais esame. Melas! Kovodami prieš bolševizmą mes 
kovojame už amerikonišką; kovodami už Lietuvą mes 
kovojame už visoms tautoms Amerikos paskelbtus lais
vės principus! Priešingai, jie, komunistų agentai, nau
dodami kilnius šūkius savo juodiems darbams, žudynėms 
ir svetimų žemių grobimams užslėpti, vra Amerikos iš
davikai ir pirmos eilės tarptautiniai nusikaltėliai. 

Jei. sakysim, kas iš Amerikos Lietuvių imasi ginti 
Nepriklausomos Lietuvos laisvės, bolševikai tuoj užbau-
bia kad "victorv first" ar kad bolševikų pretenzijų į 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Vienybes Nebus 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto pareiškimą 
(Dirvoje paskelbtą) pasiskai
tęs, Amerikos Lietuvio bendra
darbis, V. M. Klausutis, nu
džiunga Lietuvos srovių vadų 
vienybe kovoje už Lietuvos 
laisvę. Vienybėn suėjo kata
likai, tautininkai, liaudininkai, 
socialistai ir kiti. 

Lietuvos vadų politinis žy
gis stato klausimą Amerikos 
Lietuvių srovių vadams, bet 
Klausutis mano, šių vadų atsa
kas bus neigiamas. "Sroviniai 
Amerikos Lietuviai", Klausu
tis rašo, "nėra lankstus, sąmo
ningi ar nuoširdus". Juos Lie
tuvos vadų atsišaukimas nepa
veiksiąs, ir jie po' senovei mu
sų visuomenės jiegų bendrai 
nekaups. 

gitą nenorą visuomenes jle-
gas kaupti pabrėžia ir E. Sa-
mienij katalikų Drauge. Sako, 
nors dvi Tarybos dirbo Lietu
vos laisvinimo darbą, bet "pla
čioji visuomenė nebuvo Į ji 
įtraukta". 

Pagrindinė to nenoro prie

žastis yra kelių katalikų vadų 
nusistatymas geriau su men
kais socialistais "šimtmečiais 
laiką" matuoti ir vyžas pinti 
negu su plačia ir stipria tau
tine visuomene susitarti, kaip 
buvo susitarta pereito karo 
metu. 

/ 9 / 
Penkių Milijonų Vajus 

Musų spauda jąu pradeda 
skelbti New Yorko Seimo nu
tarto Penkių Milijonų Dolarių 
Karo Bonų vajaus pasekmes. 
Waterbury, Conn., parduota 
bonų už $119,550, ir raportuo
jama: . "Vieni- musų veikėjai 
visai tylėjo, antri vajui net 
priešinosi. Bonus pardavė vi
sai maža grupelė". 

Detroite tonų parduota už 
apie $100,000. Ten taip pat 
dirbo maža grupė, žymiai prie 
darbo prisidėjo ir Dr. J. Jo-
nikaitis (kuris parodė gražios 
iniciatyvos remti Lietuvos At
stovybę Londone, ir paaukavo 
.^*200 Lietuvių Kareivių Molinų 
delegacijos kelionei i Washin-
gtoną su pęticija'už Lietuvos 
Laisvę). 

Gaila kad "didingos koalici
jos" spauda savo pasekėjus ne
ragino seimo vajui padėti ir 
pašiepė pačias peticijas už Lie
tuvos laisvę. šitokia neigia
ma nuotaika kenkė ir Ameri
kai ir Lietdvai. 

l Mus 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

• AIRIJOJE, apsaugojimui 
šiaudinių stogų nuo vėjo dras
kymo vartojama rezginių tin
klas, kuriuo stogas aptempia
mas ir apačioje pastogėje vir
balais prikalamas. 

tų Rusija nori garantuoti savo saugumą ir prieš ką ji 
vartos tas "strategines vietas"? Juk Vokietija bus su
mušta. Tat prieš ką? Nebent prieš dabartinius save 
sąjungininkus Angliją ir Ameriką, nes, sumušus Vokie-

Europą, kad enkavedistai po vienų-kitų metų išskerstų 
visus "liaudies priešus". Jei ne, tai pergalė, girdi, ga
linti būti nepasiekta ir vienybė galinti iširti. 

Bet ką gi savo ruožtu reiškia pasakymas "kad vie
nybė galinti iširti? Ogi ne ką kitą kaip tai kad bolše
vikai nedalyvaus bendroje kovoje prieš Vokiečius, ki
taip sakant, su jais susitaikys. Tai kas gi pagaliau išei
na? Labai paprastas dalykas: arba Anglai ir Ameri
kiečiai sutikite kad bolševikai išskerstų Lietuvius, Lat
vius. Estus. Suomius, Lenkus ir eilę kitų, o jei ne tai 
jie. bolševikai, susitars su naziais. Štai ką turi galvo
je bolševikai šaukdami "victory first" ąr "united we 
win". 

Ir atsiranda profesorių, visuomenininkų, politikos 
vyrų kurie triūsia, prakaituoja kad tą bolševikų tezę 
apgintų, kad įrodytų jog bolševikų saugumas neva rei
kalaująs Suomijos užėmimo, jų ekonominiai interesai— 

'išėjimo į Baltijos jurą, strateginiai interesai — Lietu
vos ir dalies Lenkijos užgrobimo, ir tt. ir tt. Tuo tarpu 
aukščiau minėti vyrai puikiai supranta kad bolševikų 
okupacija reiškia užimtų tautų likvidavimą, o saugumo, 
strateginių ir ekonominių Sovietų Rusijos interesų de
klamavimas tesudaro typoĮmzę. Prieš ką Sovią-

nes pozicijas prieš mėnuli ar Marsą? Nebent taip 
Kiek tai liečia ekonominius Sovietų Rusijos^ intere

sus tai išviso vra juokinga jais motyvuoti svetimų že
mių grobimą, nes juk begaliniai Rusijos turtai ir ištek
liai iki šiol tebebuvo neišrutuliuoti, ii* jų išrutuliojimas 
mažų mažiausia atneštų šimtą kartų daugiau naudos 
negu Latvijos ir Estijos užgrobimas pasiteisinant išėji
mo į jurą reikalingumu. 

Tat viso šito akivaizdoje aukščiau minštų Vyrų bol
ševikiškojo imperializmo gynimas ir teisinimas yra ne 
kas kita kaip žemiausios rūšies dvasinė prostitucija, ku
ri yra daug blogesnė už fizinę, ms žyipi absoliutų mo
ralų supuvimą. 

* * * 

Iš to kas pasakyta aiškėja kad pasiketinimai po ka
ro bendradarbiauti su Sovietų Rusija, nereiškia nieko 
kito kaip jau dabar duotą sutikimą išskersti Europos 
tautas ar jų dalį. Kas nori tenetiki, bet mes žinome kad 
nebus laisvės ir taikos pasaulyje kol abeji —- naziai ii 
komunistai — nebus su šaknimis išrauti ir sunaikinti 
Kad nazizmas bus sunaikintas, kiekvienas žino ir mato 
To betgi negalima pasakyti apie komunizmą. Todėl vi
sų musų kurie mylime laisvę ii' teisingumą yra švenčiau 
sia pareiga kovoti ir prieš komunizmą. Kovoti bendra 
ir kovoti kiek .tai liečia musų senosios tėvynės buitį. 

Kokią išeitį mes šiądien dar galime surasti bolševi 
kų antplūdžio į Lietuvą akivaizdoje? Iseities raktas be 
abejo gludi Amerikos vyriausybėje, kuri Įvairiomis pro
gomis yra deklaravus kovojanti už visų tautų laisvę. Gi 
Prezidentas Roosevelt netgi yra pažadėjęs specialiai 
Lietuvai laisvę. Tiesa, buvo laikomasi principo kad apie 
valstybių galutines ribas bus kalbama po karo. Betgi 
Paleckio kaip Sovietinės Lietuvos "prezidento" grąžini
mas i Lietuvą aiškiai parodo kad bolševikai ne tik ribų 
klausimo nesirengia diskutuoti, bet net ignoruoja Ame 
rikos vyriausybės nusistatymą bei Prezidento Roosevel 
to pažadus. 

Viso šito akivaizdoje Amerikos Lietuviai turi; vie 
ningai ir griežtai pareikalauti Amerikos vyriausybės 
kad ji neatidėliodama realizuotų savo deklaraciją, pa
sak kurios ji kovojanti už visų tautų laisvę, ir tam pa 
tvirtinti leistų sudaryti Lietuvos vyriausybę in exile 
Tam laikas yra jau pribrendęs, ir veikti reikia šiądien 
Aiškus dalykas, išanksto galima pasakyti kad bolševi
kai i jokius draudimus ar Įspėjimus nekreips jokio dė 
mesio. T^syk Amerikos Jungtinės Valstybės turėtų pa 
vartoti visas savo rankose turimas priemones: tuojau 
nutraukti lend-lease Sovietų r Rusijai. O jei tai nepa
veiktų, užimti bent laikinai (iki bolševikai pasirodys su
kalbamesni) Pietų Kaukazą, Iš to, aiškus dalykas, ga
lėtų kilti karas tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Rusijos. Bet jei karas buvo paskelbtas Vokie
tijai kai ji užpuolė Lenkiją, kodėl negalima eiti į karą 
su Sovietų Rusija kai '•ji" parodo tuos pačius agresyvius 
tikslus kaip Vokietija? Juk kariaujama už Europos ir 
pasaulio išlaisvinimą, o ne jo suholševikinimą. Milži
niškų reikti] pastangų ir didelių aukų išsykio kariauti 
ir prieš Vokietiją ir prieš Rusiją. Tačiau jokios pas
tangos ir jokia kaina nėra per didelė laisvei laimėti ir 
aukštiesiems idealams apginti. Juk tam, f kam ki
tam ,Amerika ir į karą. įstojo 

TARP DAUGYBĖS RAUDONARMIEČIŲ 

Toje pirkelėje ant skiedrų išgulėjau tris 
paras. Pro langelius pietuose it vakaruose vis 
girdėti nuolatiniai bombardavimai, naktimis 
matyti tolimi liepsnų pliūpsniai ir gaisrų pa
švaistės. Rytmečiais, kolchozininkams dar te
bemiegant, staiga sugirgždėjusios prasiverdavo 
mano pirkaitės durys. Išsigąsdavau. Duryse 
pasirodydavo malonioji mergaitė, kuri atnešda
vo man pieno ąsotėlį, £orą ruginių kepainių, 
kieto sūrio gabalėlį ir vieną virtą kiaušinį. At
eidavo ir geraširdė senutė patikrinti mano svei
katos. Vieną sykį paklausiau senutę ar jos sū
nūs viršaitis žino kad šioje pirkaitėje slepiasi 
kalinys. 

Jisai, golubčik, žino kad čia ligonis ka-
inys slepiasi, aš jam sakiau. Bet mano sune-
is labai geras žmogus, jis mane labai myli ir 
el manęs nieko nesigaili. Tik jis liepė saugo

tis kail niekas nepastebėtų, nes gali buii "bė
dos*'. 

Liepos 1 apie pusiaunaktį visame kofhoze 
staiga pasigirdo didžiausias bildesys, trukšmas 
ir žmonių rėkavimai, žiuriu pro pirkaitės lan
gelius — visur pilna važiuojančios ir einančios 
kariuomenės. Tarp pieno perdirbimo farmos ir 
pa takos (saldaus sirupo) fabriko pilnas kiemas 
vežimų, arklių ir raudonarmiečių. Matau kad 
ie, užimdami visus butus, daržines ir tvartus, 
aisosi nakvoti. Negaliu suprasti kur jie eina: 

ar traukiasi ar žygiuoja pirmyn. Susiraičiau 
mt skiedrų pirkaitės pasienyje ir, paltą ant gal
vos užsiklojęs, guliu kaip negyvas. Kad tik jie 
neužsimanytų įsibriauti ir į mano pirkaitę, — 
galvoju sau. Bet kur tau jie neįsibriaus. Su
girgždėjo durys, ir i pirkaitę įgriuvo apie de
šimts ginkluotų vyrų. Užsižiebę degtuką, pa
matę mane. 

Kas čia guli ?- — suriko vienas, 
Aš labai sergu, gulėdamas c?ia, pasieny

je, jums netrukdysiu. 
Draugai, nelieskite jo, čia yra ligonis,—-

įsp€jo-vieni kitus, kad neužgautų ligonio. 
— Draugai, nelieskite jo, čia yra ligonis>— 

įspėjo vieni kitus, kad neužgautų ligonio. 
Jie, pasikloję skiedrų ir šautuvus sumetę į 

vieną kampą, sugulė. Iš jv ^įsikalbėjimų su
pratau kad jie trečia diena nieko nevalgę, bet 

n as Vokiečių tankas kulkosvaidžiais apSft&dė fi| 
kaimą, išvaikęs visus ten buvusius raudonar* 
miečius, užmušęs vieną kolhozininką ir arklį. į 

•—£ Velniai žino kokie nepaprasti Vokiečiij 
tankai. Tokie mažiukai, taip tyliai ir labai grem 
tai važiuoja, kad nieko neišgirsi ir nepamata,| 
iš kur jie taip staiga, kaip iš žemės išlindę, pa** 
sirodo ir pradeda šaudyti, — pasakoja Zapalči^ 
kų kolhozininką s išsigandusiems rtttidonarmie-s 
čiams. 1 

Ai dar iš savo pusės paaiškinau jiems ka<| 
mobilizuotiems raudonarmiečiams Vokiečiai nie* 
ko nedaro, jei jie patys ateina pasiduoti. Lygj 
tyčia, tuo pat momentu labai žemai praskrido 
Vokiečių lėktuvas ir pabarstė Rusiškai spaus
dintų atsišaukimų į raudonarmiečius, kuriais 
raudonarmiečiai buvo raginami tučtuojau eiti f 
artimiausias Vokiečių kariuomenės dalis pasi
duoti: miškuose ir kaimuose besislapstą rau
donarmiečiai busią šaudomi vietoje. Po pusva
landžio laiko Molotovo kolhoze nebeliko nei vie
no raudonarmiečio — jie išsivaikščiojo Pucho-
vičių, Červenės ir Bobruisko kryptimis. , 

KAS YRA KO LH OZAS y 
Pasilikęs vienas, turėjau progos pasikal

bėti su susirinkusiais kolhozininkais, kurie, su
žinoję jog esu iš Lietuvos, labai nuoširdžiai su 
manim kalbėjosi ir gan išsamiai atvaizdavo man 
savo vargus ir- gyvenimą kolhoze. 

— Kaij) jie gali kariauti prieš Vokiečius ir 
UŽ ką kariauti (nesako: kaip "mes galim ka
riauti" bet kaip "jie gali kariauti", nes save lai
ku Gudais), jeigu tėvas kalėjime sėdi, o sunus 
kariauja, arba sunus kalėjime sėdi, o tėvas ka
riauja. O ar tamsta suprantat kas yra kolho-
zas? IvoJhozas — tai yra ne kas kita kaip tam 
tikro darbo stovykla. Iš kolhozo nei vienas 
žmogus neturi teisės nei vieno žingsnio prasiša
linti. Užtenka bent penkiolika minutų pavėluo
ti j darbą — tuoj gausi trejus metus kalėjimo. 

— Bet ką tu Čia, žmogau, niekus pasakoji. 
Sakyk, visa didžiulė Rusija yra ne kas kita. 
"kaip ištisas kalėjimas, — įsimaišo kitas kolhč-
zininkas. ' 

— O kaip jus gyvenat, kaip rtiaitinatės? 
Matau šymet derlius pas jus bus labai geras,— 
klausinėju kolhozininkus, kurie, matau, labai 
noriai ir smalsiai su manim kalbasi. 

— Ugi matot kaip mes gyvenam. Musų 
trobos sulužę, sugriuvę — tos pačios kuriose 

pratau kad jie trečia mena nieKo nevalgę; musu ^ 0, Xik bendri kolhozų 

* Į16 "e«aleja" I"?™}1' D»'.' kf* tvartai I, daržine, yra naujai pastatyta. Kiek-
kartus buvo atsidariusios pirkaites dureles, bet 
kitiems jie nebeleido ineiti, sakydami: 

— Nelyskit, čia yra ligonis. 
Kad daugiau nebandytų kas varstyti pir

kaites durų, jie, suradę kur gabalą" vielos, už
rišo jas. 

Tą nakti nei kiek negalėjau užmigti. Iš
aušus raudonarmiečiai atsikėlė ir išėjo, bet sa
vo šautuvus paliko sumestus pirkaitės kampe, 
žiuriu pro langeli kas kieme darosi. Labai nu
stebau juos pamatęs mėtant į patvorius ir dar
žus šautuvus, šalmus, kepures ir uniformų žen
klus. Aukštesnių laipsnių komandirai ir polit-
rukai persirenginėjo civiliais drabužiais. Iš vi-
><o ko matyti kad čia jau nebe ginkluota kariuo
menė bet netvarkinga gauja. Labai apsidžiau
giau matydamas kad man jau nelbegręsia joks 
pavojus, kad dabar ir aš galiū visiškai drąsiai 
sukinėtis po tokią minią ir sužinoti kas juos iš
tiko. 

•'Nieko nelaukdamas, atsidariau duris ir iš
ėjau į gatvę. Saulė jau buvo aukštai pakilus 
ir gerokai kaitino. Molotovo kolhozas gan di
lelis. ir kaimo gatvė labai ilga. Kolhozininkai 
nieko nedirbo, tik, grupelėmis sėdėdami patvo
riuose ir ant slenksčių, kažin ką šnibždėjosi tarp 
-savęs. Kolhozininkų vaikai, patvoriais vaikš 
eiodami, rankiojo išmėtytus šovinius, rankines 
granatas bei šautuvus, kurių ištisos krūvos bu 
vo primėtytos, ir bandė šautuvais į taiklius. 

Prie patakos fabriko ant priemenės slenks 
:-io sėdėjo mano geroji senutė su vikriąją mer
gaite. kuri man valgyti nešiojo, ir kalbėjosi su 
>ia pat ant pievelės sėdinčiais raudonarmie 
~iais, kurie prašė ją duoti pieno ir patakos. 

— Aš jums, golubučki, nieko negaliu duo
ti, nes nieko neturiu, o kolhozo karvės dar ga
nykloje nemelžtos. Ko jus čia, vargšai, dar 
laukiat, juk iš visų pusių esat apsupti. Pucho 
vičius ir Červenę jau Vokiečiai užėmė, sako, jau 
jie ir pas Bereziną nuvažiavę. Greičiau eikit 
ir geruoju pasiduokit Vokiečiams, šiądien vie
na moteris gryžo iš Červenės ir sake kad ge
ruoju pasiduodantiems raudonarmiečiams Vo 
kiečiai nieko blogo nedarą, dar ir pavalgydiną 
Greičiau tik eikit sveiki, * nes, ko gero, dar ir 
mums čia pridarysit "bėdos": atskris Vokiečių 
lėktuvas arba atvažiuos jų tankas ir visą musų 
kaimą gali sudeginti. • 

E, mus pardavė musų vadai ir koman 
dirai. Jie kažin kur išbėgiojo, o mus vienus 
paliko, — teisinosi senukai raudonarmiečiai. 
Kaip mes galim •kariauti kad mes trečia diena 
nieko nevalgėm.... f 

Tuo metu atėjo vienas tžmogu§ iš Zapalči 
,kų kolhozo, kuris yra pusantro kilometro nuo 
[Molotovo kolhozo, ir pranešė kad atvažiavęs vie-

* 

ienas kolhozininkas už vienos dienos darbą 
gauna 250 gramų duonos arba miltų (250 gra
mų yra kiek daugiau negu pusė svaro). Ka
dangi musų kolhoze bendros kepyklos neturime 
tai duoną miltais gaunam. Iš tiek miltų duo
nos nei skepsi, todėl reikia tenkintis blynais ir 
bulvėmis. Gaunam dar iš farmos nugriebto 
pieno, kurį suraugtnę sūrių suslėgiam. Kolhcn 
zininkams leidžiama laikyti po vieną kiaulę ir 
avį, bet už tai turim, atiduoti tam tikrą kiekį 

ilnų ir riebalų, todėl nevisada apsimoka laiky
ti savo gyvulius: net ir vištų kiaušinius, kad 
os ir nededa, reikia jiems atiduoti. 

— Tai kur gi jus iškultus javus dedat? — 
paklausiau kolhozininkus, kurie jau visiškai b*i-

o įsidrąsinę, vienas kitą pertraukdami ėmČ 
kalbėti. 

— Nei neklausk, tamsta, kur javus deda
me. Tik nupjauname ir pradedame kulti, tuoj 
atvažiuoja žydai iš Minsko ir skubiai sunkveži
miais musų visus iškultus javus .išgabena, tfei 

ieno grūdelio nepalikdami kolhoze. Sėklą vėl 
atveža kiek reikia. 

T- Pasakyk man, kodėl jusų galvijai tokie 
stipenos? Juk, atrodo, tokios pievos, ganyklos 
ir laukai! 

Vien tik ganyklomis nebus galvijai so
tus: reikia jiems ir daugiau ko nors duoti, o ko 
duoti nera. Vargšus arkliukus visiškai nuei
nam. nes visi laukai reikia jais įdirbti. 

— Nagi, matau pas jus ten priversta sulu-
žusių traktorių ir įvairių mašinų, kode! jais ne
sinaudojate? 

— Pagalvok tik tamsta. Kaip mes juos 
galėtume naudoti jei musų, kolhoze yra tik vie
nas kalvis, kuris apie traktorius labai mažai te
nusimano? -Kiekvieną sulužusią mašiną reikia 
gabenti i dirbtuves mieste remontuoti. Tam 
reikalingas yra laikas, o ir nuvežta kokia ma
šina, pavyzdžiui, į Minską, ten ištisus metus gu
li kol ją sutaiso. 

— Pasakyk man dar, ar ir drabužių gau
nat,, jei sakot verpti, austi ir malti draudžiama, 
nes, sakot, sabotažninkai ir kenkėjai labai skau
džiai baudžiami? 

(Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A S  
• 

Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninyl 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
lapną. Kiekvienas privalo || turėti uit 
ruimuose. ,|f 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue ̂  Cleveland* OU| 
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ALGIMANTAS Dr. Vincas Pietarkf Mtm0-

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Turbut kad neįgyti Įžodžio, Samadžiu
ke apsukriai iš vyrų tarpo atsirado vidu
ryje mergų, j tarpą kurių tiems nesmagu 
jau buvo smelktis, ir jie dėlto suko tiktai 
aplinkui. Žinomas dalykas kad nuo kitų 
neatsiliko ir Erdvilas. Turbut užtėmijus 
vaikino apsiėjimą, Ruškienė praeidama 
pro jį neiškentė nepaerzinus: 
<: — Ar nemanai sveikas kad čia tarp 
ntėrgų yra Gudas, kurį reiktų paimti, kad 
taip suki aplinkui? 

* -- Kad tai butų pasiekiama! — atsi
dusęs ^atvertė vaikinas. 

— O ją pavergti turėjai gana laiko ir 
progos. 

— Tacia buvau ir gvailas ir spangas, 
Algutės ap;jakintas. 

— Visi jus tokie! — tarė Ruškienė at
sitraukdama. 

— Tiktai aš ir iš visų esu kvailiau
sias, o ypatingai spangiausias, — pridė
jo jis. Bet šitą jo atsakymą turėjo išgir
sti Ruškienė, nes dėbtelėjo į j| akim ir nu-
sišvpsojo. 

Tarnai tiesė jau skotertes ant stalų, 
pasirodė užkandis. Vyrai ir moterys ėmė 
rengtis sėsti už stalo. Pasinaudodamas iš 
šito, Erdvilas vėl prisitaikė pakalbinti Sa
madžiuke. . . 

Po vakarienei, kada prasidėjo šokiai, 
ir syki ir antrą vėl pasisekė Erdvilui šokti 
su Samadžiuke. Bet viso šito jam buvo 
permaža ir užvydėjo jisai kitiems ne tik
tai ko kito, bet ir kiekvieno jos žvilgsnio 
j kitus. Kaipo atviras vyras jisai šito la
bai ir neslėpė, del ko nesykį teko S&ma-
džiukei ir drūčiai užkaisti. ̂  

Dviem dienom ryžosi ir seimo vyrai 
liaudis nuo darbų delei puotų, per ką gau
smas Krusuviškių pilyje tiktai pasididino 
ir, tartum, pasiliejo niekuo daugiau nesu
laikomas. Užė, skambėjo svečių balsai, 
gaudė kanklių stygos, žvangėjo ir dūzgė
jo rėtukai, rėkė trimitai ir skudučiai py
pė. Tolydžio klegėjo linksmi garsai, jau
nuomenės juokai. O už senių stalo tryš
ko midus, kvepėjo užkandžiai.... 

Pripratus gyventi didžių-didžiausioje 
ramybėje Samadžiuke, tartum, išsykio nu
siminė. Bet išlengvo priprato,^ apsibuvo. 
Ramino ją tai kad ji čia ne visai viena bu
vo. Tarp jų ir Erdvilas, nuo kurio mato
mai ji ir nesišalino, ką umai patėmijo aky
la Ruškienė. Ir kada ant rytojaus Erdvi
las, radęs progą, išklojo^ prieš ją visas sa
vo širdies paslaptis ir visus geidulius, pri
dėdamas jog jis bijo kad Samadžiuke da
bar neprimintų jam senų laikų, kad nepa
sirodytų užrūstinta, tai Ruškienė drąsiai 
jam atsakė, šito gali jisai nesibijoti. 

—Kuo ji išmintingesnė tuo ji mažiau 
gali ant tavęs ružyti kad ji tau ne išsyk 
patiko, — kalbėjo ramindama vyrą Ruš
kienė. — O antgalo aš ir nepatėmijau kad 
ji nemeiliai į tave žiūrėtų. Man rodos ji 
labai prielanki tau. 

— Kad tai dievai duotų, kad tai butų 
teisybė! — sušuko nudžiugęs vaikinas. 

Nors Erdvilo bude, kaip ir kiekvieno 
Lietuvio bude, buvo palinkimas neskubin
ti su kiekvienu darbu, apgalvoti jį, dešim
tį ^ykių atidėti, tačiau meilė tai toks ak
stinas kuris subruzdina ir vangiausį žmo
gų. Ir Erdvilas, suradęs progą, neatidė
damas ilgesniam laigui, netikėtai ir Sa-
madžiukei, užvedė kalbą apie tekėjimą už 
j°. 

Mergina, lyg nusigandus, metė į Erd
vilą savo giliom akim, užkaitus ir sujudin
ta visa, nerasdama atsakymo. 

O tas meldė: 
— Atsakyki tiktai vieną žodelį!.... 
— Gerai! Bet tiktai ne šiądien, — at

siliepė pagaliau atsipeikėjus mergina. — 
Aš atsakysiu rytoj, ar poryt. 

Kada po pertraukai prasidėjo seimo 
darbai, Vitartas bandė vėl lysti su savo 
pramanymais kad Algimantas pavestų že
mes Aršiojo vaikams. 

— Man rodos, vyručiai, jog negali bū
ti nei šnekos apie Algimanto arba Aršio
jo vaikų teises valdyti Sudavijos ir Dai
navos kunigystes kol yra dar gyvi įpėdi
niai senos šitų šalių kunigaikščių veislės, 
— atsiliepė pakilęs nuo kėdės Bulius iš 
Dievaltuvos. 

— O kur jie? — klausė Vitartas. 
— Aš to nežinau. Man užtenka to kad 

man Ruškys vakar žadėjo parodyti, — sa

kė, mes šiądien pamatysim, ir aš tyliu i* 
laukiu, nes žinau jog savo laiku bus. ^ 

— Norėčiau aš pamatyti, — nesilievė 
Vitartas. 

Tuo pat laiku prasivėrė durys, vedan* 
čios į gryčią kurioje sėdėjo susirinkę sei
mo vyrai, ir per duris ėjo Ruškys su se
niu nuo Narų upes, vesdami tarp savęs 
Samadžiukę. Paskui juos ėjo vyrai. 

— štai, — tarė Ruškys, kreipdamasis 
į seimo vyrus. — Štai paskutinio Viešos 
Lietuvos kunigaikščio anūkė Aldona! 

Prie šitų žodžių viso seimo akys su
žiuro į Samadžiukę, kuri pakėlus truputį 
stalgią galvutę ir užkaitus žiurėjo į susi
rinkusius vyrus. 

Seimo vedėjas Živinbudis pakvietė ją 
sėsti už stalo galo, kerčioje, ir kada ji ne
drąsiai priėjus atsisėdo paskirtoje jai vie
toje, jis atsiliepė: 

— Kas dar gali patvirtinti jog tai tei
sybė ką pranešė mums Ruškys? 

— Aš i — atsiliepė Ruškys iš Senpi
lės. 

— Aš, —• pritarė Juodvėšis Daukšys. 
— Aš, — pridėjo Virpša. 
— Nelengvą darbą turime atlikti, — 

kalbėjo dabar Živinbudis. — Kada už Lie
tuvos valdžią remiasi dvi šeimynos, dvi 
pajiegos, Algimanto ir Aršiojo, atsiranda 
trečia šeimyna, kuri nors be pajiegų savo 
teises ginti, bet kuri musų senovės pada
vimais ir papročiais viena turi teisės val
dyti Lietuvą. Mums pridera jos teises pri
pažinti ir ginklu paremti. Darbas, kaip 
matote, nelengvas ir nepaprastinas. 

— Tiesa, nepaprastas darbas, — pra
kalbėjo dabar ir Algimantas, — bet sulyg 
manęs tai išrišimas jau gatavas. Aš pri-
pažystu Aldonos valdžią ant savęs. ̂ 

Paskui stipriausią valdovą, Algiman
tą, sekė ir kiti smulkesni Lietuvos galiū
nai: kunigai Alytaus, Detuvos, Krusuviš
kių, Piniškių, Senpilės ir kitų šalių, ir jie 
visi pripažino Aldonos teises. Ir sunkus 
klausimo išrišimas pavirto visai lengvu. 
Prieštaravo tiktai vienas Vitartas Aršio
jo vaikų vardu, nustojusių visų beveik tei
sių per tėvo netvarkingumą. Tiktai, ži
nomas dalykas, į šituos tuščius prieštara
vimus niekas nenorėjo ir atsižiūrėti. Dar
bą visi jau laikė atliktu, kada pakilus nuo 
savo vietos Aldona, — nes toks buvo^ tik
ras Samadžiukės vardas, — atsiliepė į sei
mo vyrus: 

— Man rodos kad ir aš šitame turiu 
balsą? 

— Turi! Turi! — sušuko iš visur vy
rai. 

— Jeigu turiu tai štai ką pasakysiu: 
Mano giminė, Ruškys, Senpilės valdovas, 
bevaikis, palieka man savo sritį, priimda
mas mane už dukterį. Senpilė ir bus ma
no. O ką apie Viešą Lietuvą aš ir nema
nau valdyti. Gabiu kareivių vadu pasi
rodė Algimantas. Jis moka ginti ir aprū
pinti svietą, po jo valdžia didesnė Lietu
vos dalis rado ramybę ir pasilsį, ir dėlto 
ne tik veržti iš Algimanto rankų valdžią 
aš nemanau, bet ir noriai jusų man ati
duodamą aš imti nesirengiu. Tegul jis 
valdo ir aipina laimingą Lietuvą! 

— Garbė Aldonai! — sušuko balsai.— 
Garbė tikrai Lietuvos kunigaikštytei! Tai 
tikra ne tiktai iš žodžių senų musų valdo
vų duktė! Garbė Aldonai! — sklido bal
sai iš visų pusių. 

— Ką gi jųs darote! —tuo tarpu kuž
dėjo Aldonai pribėgęs prie jos Vitartas.— 
Ak tiktai išeisite už vyro, ir jusų vyras 
nesutiks su tuo. 

— Turės sutikti! — atvertė už mer
giną šalia jos stovėdama Ruškienė. 

— Tai jau toks turės buti niekam ne
vertas ir vyras. Bet geras vyras, ot toks 
kaip aš, tai jau nesutiks. Nieku budu ne
sutiks! — ginčijo persirėdęs Gudu Juod
ais. 

— Kas daryti! Turės Aldona išsiža
dėti tokių vyrų kaip sveikas, —« šiepė Ruš
kienė. 

^ — Bet kam tai išsižadėti gerų vyrų? 
T a i  n e i š m i n t i n g a s  d a l y k a s .  A š . . . .  

Pabaigti kalbos Vitartui tačiau nepa
sisekė, nes pakilęs senis Daukšys pradėjo 
bylą, kurioje atidavęs prigulinčią garbę 
taikumui ir išminčiai kaip Algimanto taip 
ir Aldonos, patarė tokius kaip Aršusis su 
jo vę&e stačiai prašalinti iš Lietuvos. 

(Bus daugiau) 
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10 IŠLIKO GYVŲ 
Iki šios savaitės pradžios, 

per 25 dienas Clevelande tra-
fike neužmušta nei vieno as
mens, taip kad nuo šių metų 
pradžios iki dabar užmuštų 

skaičius yra tik 45, pernai per 
tiek pat laiko buvo 55. Kitais 
metais, kada užmušimų siek
davo iki poros šimtų, per viri 
pusmetį būdavo užmušama ftr-
ti 100 ir daugiau asmenų. 

25 Metai 
Šymet sukanka 25 metai nuo garsiųjų 1919 
metais įvykusių Lietuvių kovų su Vokiečiais, 
Bermontininkais, Bolševikais ir Lenkais už 
savo šalies Nepriklausomybę. Tada, ilga
mečių vargų ir priespaudos alinti, carų val
džios slopinti Lietuviai pajiege atsikovoti 
sau Laisvę ir Nepriklausomybę -*-* kada jau 
keturios-penkios gentkartės buvo praėjusios 
nuo jos praradimo. Pamatysit kaip narsiai 
Lietuviai kovojo aprašymuose kurie tilps čia 
tuoj kaip tik ALGIMANTAS išsibaigs. 

Ruoškitės skaityti Petro Rusecko surin
ktus padavimus ir žinias apie tai kas dė
josi Lietuvoje 25 metai atgal. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: _ 

VI3TOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

Kam Atidelinet Rytojui 
MONCRIEF FURNAS AS 

yra tai RIMTAS INVESTMENTAS 
Kreipkitės į MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, Ohio 

Į Nikodemas A. Wilkelis | 
E Laisnuotas Laidotuvių Direktorius g 
| IR BALZAMUOTOJAS | 

E Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai E 
s Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj E 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS DRAUGIJOS 

P u s m e t i n ė  A p y s k a i t a  
Birželio 30, 1944 

Turtas 
Cash on hand and in Banks 
United States War Bonds 
First Mortgage Loans 
Federal Home Loan Bank Stock 
Office Building (Less Depreciation) 
Real Estate Owned 
Real Estate Sold on Land Contract 
Other Assets 

Atsakomybė 
111,237.44 
255.000.00 
932,767.14 

9,000.00 
21,950.50 

8,351.22 
37,101.16 

6,527.26 

Capital Stock 
Reserve Fund 
Undivided Profit Fand 
Contingent Earnings 
Savings Deposits 
Loans In Process 
Advanced by Federal Home Loan 
Advanced by Borrower for Tax 

and Insurance ' 
Dividend Declared on Stoek 
Other Liabilities 

.ym 
e 

*,381,034.32 i m 

$ 98,769.27 
69,632.69 
34,354.36 

978.94 
1,146,873.16 

9,481.54 
Bank 4,890.00 

11,783.79 
4,131.50 

.1 1,539.47 
*1 ;. •„ 
fljb81>934#2 

Visi taupymai Apdrausti iki $5,000 

T H E  L I T H U A N I A N  
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Ave. Cleveland 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI im 

(Lait) 
7829 Euclid Avenue 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 
Atliekame taisymo darbą 

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

Kombinacijų specialistai 
8830 Euclid Avenue 

SW. 1431 (37) GL. 2564 

J. BYRNE 
PAINTING and PAPERHANGING 

Užlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Sieninių Popierų ir reikmenų 

Taipgi Popieriuojam ir 
Maliavojam Namus. 

ImDs klescrs darbas. (36) 
8903 WADE PARK AVE. 

MES MOKAME 
GERIAUSIAS KAINAS. Vt 

KARUS ir TROKUS 
Dodge-Plymouth Factory Dealer 

STEUDEL MOTORS 
8620 Lorain Ave. 

ME 6290 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmetį. 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

Why 
Pay More ? 
C L E V E L A N D  T R U S T  
P E R S O N A L  L O A N S  

A R C  l O W - C O S T  
[ASY 10 

SO YEARS OF BANKING USEFULNESS; 
** 1894-1944 * 4 1  

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn, 

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3, O. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
gaukite mus aęgu ugniagesius (f are-monus). 

Įr Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderaon 672f 

DEIiL'A C. JAKI7BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktoi#) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

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

Vasaros Sezono 
VYRAMS REIKMENYS 

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

Vėliausių Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45 ir 4.95 
KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 ir 4.95 

didelis pasirinkimas Įvairių medžiagų 

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

Y If Al GREEN STAMPS su koinu pirkiniu. DYKAI 
mJ I l\#%l £ja ga]it iškeisti savo Stamp Books. I\/%I 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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KOMl^TIS'ri^CA gyvatė — 
h. Pruseika •— jau ir Kun. 
Maironio eiles apie Vilnių de
klamuoja, kai raudonoji armi
ja Lietuvos sostinę okupavo! 

Štai paskaitykit jo džiaugs
mą del to: 

"Atsimenat l^ąironio eilėra
štį apie Vilnių? ' r 

"Antai pažvelgkie, ĮJfi 
Vilniaus rūmai 

. Dunkso tarp kalnų - plačiai" 
"Giliausio įspūdžio daro tas 

eilėraštis. Tuomet, anot Mai
ronio, Vilnius dar miegojo gi-
liai. ; 

"Negreit 6U saule prašvis 
dar rytas, 

Miega aplinkui naktis." 
"Tamsi naktis praėjo. Vil

niaus rūmai pakils iš pelenų. 
"Vilniaus šlovė bus dar skai

stesnė spinduliuos ^iaJistinės 
kūrybos. 

"Vilnius — miestas Adomo 
Rickevičiaus, Simano Daukan

to, Čiurlionio/^- '' 
"Vilniuj įsikūrė pirmoji £a-

ry|$nė Lietuyos, valdžia, l^jriąi 
vadovavo -į Vincas K$ksy pasl-
Mjckevičiufi Vilniuj 1941 me
tais įsteigia Lietuvos , Mokslų 
Akademira> ir ^pirmoji Fįlhar-

I '  . .  l t  3  - i  l į ^  '  
ryiomja. f*. : v 

"Vilnius^-mipių : $jįįą|ų-j 
lys. Be Lietuvių tėnfijąug žy
dų, Lenkų,' Ru§ų. 

"Nepasij^tigiA tautų r vaidai 
troškino pilnių- \į^fp k 
Lenkų vfijflžioB;f *.<?; i-,-'.1'-j 

"Prie Tf|rybų valdžios'" viads* 
tautos harmoningai sugyvens. 
Užteks vietos yisiero&'V 

Taip tai čiulba gegutes bal
su tas Lietuvių tautos žaltys, 
manydamas kai svetimi įslliti-
do į Lietuvių tautos židinį. 

Kada ten valdė Lietuviai ir 
f  •  '  ' v .  

kai Lietuvių tauta amžinai 
Vilniaus trokšta, tas išgama 
tik pašiepė, tik paniekino tuos 
kurie troško. Niekino ir tuos 
kurie Vilnių įkūrė ir kurie Lie
tuvių tautą buvo padarę galin
ga ir didžia. 

Bet kai 1940-1941 metais 
Lietuvių tautą griebė naikinti 
svetimi budeliai, pagrožejo ir 
tam išgamai visa Lietuva jtfc 
Vilnius ir Kauna?! . , 

Kur rasi tokį išgamą, tokį 
doroje nusmukėlį kuris taip 
džiaugtųsi kaip džiaugiasi Pru
seika kada jo garsiai tautai 
svetimi budeliai duobę kasa! 

Pruseikai Lietuvių žudymas 
yra mielas daiktas, ir Vilnius 
jei tik ne Lietuvių valdomas, 
o kruvinų budelių, sugelia,ųėt 
poezijos prisiminimus! 

Svarbu kad Vilniujevyra Žy
dų ir Rusų — jie tai, tie kurie 
pabaigs "jo tab tos žmonių gy- > 

įvertina*! 
Jjpi jo motina (Jar butų gy 

ya,rtokį f£vo yaiką prakeiktų 
už ^tokią aklą yerjfišįą jivąsią 
svetimam, už garbinimą barba
riškos jiegoš, už džiaugsmingą 
giedojimą 'Lietuviukų;į poemų 
kačla tauta' barbami, užpuolikų 
įtųmiama į^įubbię.^ P 

Pruseika |ino kad l^lseyikai 
užsibrėžę išnaikinti . jo , tautą— 
jr jis džiaugiasi iš to. Jis^ ži
no Jcad nei vieno Lfeitu&io kar
eivio neatėjo gų rąudoB^ja ąr; 
mija į Lietuvį; jip žino, kad 
tas pats Palęcjcis apstatytas 
razbaininkais enkaved i fs t a i s 
neva Lietuvą valdyti, o tikru
moje tai bus bąrbąrų žmogžu 
džių valdžia. 

|CfClLf|CĄI 
ginčyti kad Vaidyla feuvo nu
važiavęs į Bostoną pas Bago-
čių sūsitarti ištraukti tėismo 
bylą prieš sandariečius. SLA 
seimą praleido taip kaip turė
jo buti, nes jų planas pirm lai
ko išėjo į viešumą. 

Bet Bagočius vistiek pagrą-
sino SLA nariąms kad už dvie
jų metų . jis imsiąs prezi
dentu. .. :t- ^ - r • •'v ~ 

REIKALINGA DAUGIAU 
MPTERŲ IR MERGINŲ 

| WAVES 

:5r7r 

tMARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A- Vanagaičio leidžiamą mu
zikos f r juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį: Kaina 
metams $2. Prisiųskit lOt 
p&što ženklais, gausit vfent 
inuaerj pamatymui. 

J T M A R G U T i y '  
,' \#766 So. Western A?* 
' ^ Chicago, IIJ. - . . • * 4 Ž  i K r  • 

^ivyno WAVES bjWwm-
L'iancios "minfti savo dviejų metų 
sukAktį Liepos 30, j'supjasididiiavi-
mu 't;gali1 jaustis ttir^Hamos.; mpty-

irtla^eunits į>enkjs - tukstančius'; irto-
ttirų., -kurios i •.^vyr^m? ^jaįvy-
rie atlikti dližiausfris' • už^otis isto-
ri joje. . ; 

Šio^ japnos moterys pastatytos 
laxvJ<f»o; bati'ėse " vlscise' Suvienytose 
yalatijose, kųr jos ątlieka virš 200 
sv^irfent Jr ibtitinų pareigų, tiesjtbgi-

"niąi:>\i^K^ętieBioghii&i;" jprišidžda'mos 
prie "Laivyno * žymų laimėjimų Pa-
cifike. 

Originaliai buvo planuota maža 
organizacija iš 10,000 moterų, ta
čiau šis Moterų Rezervas iki šio 
meto pabaigos tikima išaugs iki 
100,000. Taip gerai WAVES atlie
ka joms pavestas pareigas jog Lai
vynas atidarė joms naujas užsiėmi
mų sritis ir padidino jų kvotas ke
letą kartų. Milžiniškas praplėti
mas Karo Laivyno pereitų dviejų 
metų bėgyje pareikalavo didelių 
skaičių moterų užėmimui vyrų vie
tų, kurie išskirstyti po laivyno ba
zes užjuriuose. ' 

Mūsų laivyno jie&os dabar stoja 
i didžiausius ofensyvus pasaulio is
torijoje. Trumpu laiku šie ofen-
syvai bus praplėsti ir vykdomi, ir 
todėl aišku jog laivynui reikalinga 
nesuskaitomos daugybės patarnau
tojų ir tam ruošiama naujai ir nau
jos eilės jaunų moterų. 

,WAVES yra lavinamos jų specia-
liams darbams 39 lavinimo viene
tuose. kurių daugelis randasi žy
miose kolegijose ir universitetuose 

Amerikos Lakūnas Stovykloje Rusijoje" PASKUTINIAI TRYSf 
—-i ? TfOP KONCERTAI i 

' • s: i, 4 
Paskutiniai tryB žio sezono pop 

koncertai kuriuos tpikia Gl^velašd 
Summer Orchestra, vadovaujant Dr. 
Rudolph' Ringwall, atsibus 'Public 

| Auditoriume . šeštadienį, Liejos 
ir sekančią savaitę'• trečiaįRenįr it *v 

i šeštadienį. . ^ 4 

Šį šeštadienį solistė bus-i.iAnniį' 
mary Dickey, žymi soprano iš Met-

; ropolitan Opera Association,'•ir Fe
lix Eyle, koncertmasteris Cleveland 

j Summer Orchestra. . ' y*r . 7 % -p 
•. Donald Dickson, kųtis k^t^ ka)^ 
t'iis dalyvavo čia su Metropolitai 
Opera ir yra Clevelandietis," daly
vaus trečiadienio, Liepos 26* kon
certe. 

Paskutinis sezono koncertas bus 
Liepos 29 ir jame dalyvaus .Josepft 
Fuchs, pragarsėjęs smuikininkas ir 
buvęs kcncertmasteriu prie Cleve
land Orchestra. 

TTT 

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

Amerikietis lakūnas Rusijoje, kalbasi su dviem Rusėm 
kariautojom. Tai toje slaptojo lėktuvų stotyje kur Ameri
kiečiai gąvo leidimą įlųsiijdje įsteigti.: Sovietai naudoja karo 
fronte ir moteris. ' r . 

visoje šalyje, yisos įstojusios, „mo
terys gauna pradinį pralavinimą 
Hunter College, New York mieste, 
pirm negu siunčiamos aktiviam už
siėmimui arba į speciales lavinimo 
mokyklas. 

Clevelande Waves priimamos-

Office of Naval Officer Procure
ment, Marshall Bldg., 6-tas aukš
tas. 

•AMERIKOJ yra m  mili
jonų akrų komercinių miškų. 

HANDY BEVERAGE 
STORE 

' 6613 Hough Avenue ? 

Visoki VYNAI, ALUS 
ir POP išsinešti. 

Phone EXpress 3>54 
Atdara nuo 12 dieną iki vidurnakčio 

5?*®.-, ;;; • 
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MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

Jfigyk Pąugiau Piiikjų Vatąrįjių Aprangai^ 

p Vatinės 
p Rąyou J^se^s 
• Seersuckjprs 
• Rayon 

v Sharkskins 

f Jj^ujoviškos jRpyęą 
•'Crepes 

9 JS^kto RajKon 

• icmais Kaklais 
• kvolduotars Sijonais 

• PTytuotais Sijonais 

• Vienos ir Dviejų 
u^Daliy gtytif"?' f 

• Sfausdiniy . 

Spalvų 

Kocel neužpildyti sąvo suknių šėpą keletu naujausių ąįylių suknelių iš 
šio pardavimo? Dar liko pąkankamai djiug vasarqs jų dėvėjimui — ir 
mes turime jų tokią daugybę kad rasite sau kokių tiktai norėsit! Pasi
naudoki t įpusų patarimu ir ateikit anksti apsipirkti, kad rastumėt ciar ne-
jįarąnkiotas. Mieros 1,0-20, 38-44 ir 18^4«2^. , 

. . . b a  
' * ' The May Co. s Basemęnt ' <-
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Kiek-viena moteris avąjoja apie virtuvu kokią ji norėtų turėti po Pergalės - -
pujkiiĮ ir visais jrengimais virtuvę kuri prašalins nuovargį is darbo virtuve.^ 
ir, suteiks jau daugiau laiko gėrėtis geresniu gyvenimu. " , 

Po 5io karo Visa Elektriška Virtu- -greitai—ir laiky3 juos suadytus per 
iVJ bus '* ' savaitę, m&nesį atba • net ištisą meti'. 

* £E ŠESELI& ari tamsių kampų kur BE R^M ,MApOTMa 
nc?ali matyti k» darai. Skaisčios, be ™ ^ 1 ^ /®»k^h 

x . - . i • Indu mangotoias atliks viską i-s<>-
žfirėjOTO j^ermtos lempos aps.rupms ra/pa(tgjj!T,3 |nd.} ten kur reikia. 

: 1 '  .  ?  v '  .  B E  N E Š I O J I M O  I3TATŲ laukan ? 
BE REIKALO nuolat saugoti 8®- • 'išmatų- vįędrą. Elektriška rražmrri-' 

minamą maistą. Elektriškas Pečius, ia išmatas, kurios bus galima 
su naujomis pagerintomis ypatybėmis jį. nuplauti vandeniu i rynaa. 

.^įks virim§-kepįmą automatiškai. prfc, vig0> viBa ElaktriSka Vir-
' J$E RŪPESČIO apie užlaikymą nuo tuvė visada bus vėsi ir maloni. Oro 

sugedimo fnaisto. Naujas, žemiau-zero Nustatytojas palaikys jos tepipetirtu-
kompartmentas Elektriškam Refrige- rą'tokią kokios norėsit, ir pra-aiins 
rotoriuje ^ušaldys. -šviežius maistus visus vjrimo ir kepimo kvapus. 

Elektra rtybar yįa pigi, ir pataps vis piaresnė kaip tik ji užims daugiau ki-
j;įįįių dKrfcų jusų namuose. — nes jųo daugiau elektros suraudojąt tuo pigiau 
atsieina vidutiniai jos vienutė. Per 52»motus vidutinė kaina ^elektros kurią 
jįąiįcia Jhę, Illuminating Company rezid:ncinia-.;i naudojimui nuolatos n ota; ) 
mėtą ėjo žemyn — ir šiądien ji vis dar eina žemyn. 

v  T c i ą m h A m  j į ^ s c i r i c  i l l u m ^ a t i n g  c o m p a n y  

f AlchUl Mtc/ ~*n> 

r  
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CLEVELANDd IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais i: 

< » 

Kortavimo Vakaras 
Kareivių Motinų Ke
lionei į Washing toną 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mas skyrius laikytame susi
rinkime Liepos 14 išrinko nau
ją valdybą: Pirmininkas — Dr. 
S. T. Tamošaitis, vice pirm.— 
Juozas Urbčaitis; ižd. — Jo
nas Brazauskas; sekr. — Ma
rė Miščikenė. 

Skyrius nutarė rengti kor-
tavimo vakarą Onos Pečkaitie-
nes sode, 6028 Superior ave., 
šeštadieni, Rugpjučio 12. šio 
vakaro pelnas skiriamas apmo
kėjimui kelionės pasiuntimui 
Lietuvių kareivių motinų pas 
Prez. Rooseveltą su peticijomis 
už Lietuvos nepriklausomybę. 

Kareivių motinos ir tėvai 
kviečiami dalyvauti šiame va
karėlyje, bus Įvairių dovanų, 
ir bus suregistruojama kurios 
motinos norės į Washington?, 
važiuoti. 

LVS skyrius taip pat nuta
rė rengti priėmimą Vykdomo
jo Komiteto nariams kurie su
važiuos i Clevelandą Rugp. 13 
tartis svarbiais reikalais. Tas 
Vykdomasis Komitetas yra iš
rinktas New Yorko seimo. 

Vienus Baudžia, Kiti 
Laikomi Palaidi 

Ir Angliški vietos laikraš
čiai daro pastabas del to ypa
tingo apsireiškimo kad teismas 
nuteisė Joną DeRighter ir jo 
žmoną kalėjimu, o MęGrain ir 
Mrs. Kelley, kurie tiesioginiai 
atliko prasižengimus, yra lais
vi, jiems bausmės suspenduo
tos, padėti tik po priežiūra per 
penkis metus. 

Taipgi keista kad nieko ne
daroma su councilmanu James 
McCaffery, už kur j McGrain 
18 kartų balsavo. 

Mišios už Lietuvius Šv. 
Jono Katedroje 

SVEc IAVIMAISI 
Pulk. A. Valusis su savo 

žmona Mare buvo atvykę pa
viešėti pas p. Valušienės moti
ną ir broli Smetonus. Jiedu 
gyvena New Yorke. 

Julė Rastenienė, iš Baltimo-
rės, praleidus smagias atosto
gas pas savo motiną, Oną Bal-
trukonienę, paviešėjus pas sa
vo seserj Eleną, ir aplankius 
gimines, draugus ir pažysta
mus, Liepos 15 išvažiavo at
gal. Ji yra, uoli darbuotoja 
moterų tarpe ir veikli Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 4-to sky
riaus narė ir vice pirmininkė. 
Ji nepamiršo aplankyti ir Dir
vos redakciją. 

Pas savo motiną p. žiurie-
nę ir P. J. žiurj atžaviavo iš 
Washingtono paviešėti Hypa-
tija Yčaitė. Antra jos sesutė, 
Evelyna, kuri lanko Ohio State 
Universitetą, taip pat atosto
gauja Žiūriu namuose. 

P-lė Stella Monstvilas, Chi
cago Heights, 111., dalyvavo 
kaipo delegatė Suv. Valstijų ir 
Kanados Glas Blowers Unijos 
konvencijoje Cleveland?. Atsi
lankė Dirvos redakcijoje, nu
pirko savo tėvui knygą, ir ap
lankė Lietuvių Darželi. Jos 
tėvas yra Dirvos prenumerato
rius. * 

Rože-: Zalogients dukterys, 
Barbora ir Ona, išvažiavo Lie-! 
pos 17 atostogų pas savo sere-! 
H  P e t r o n ė l ę  i  S e a t t l e ,  W a s h . , j  
Pacifiko pakraštyje. Kelionę Į 

a t l i e k a  t r a u k i n i u ,  u ž t r u k s  p o -  j  
rn savaičių. ! 

' I Nellie Jenkins, Mate u So Sku - j  
kausko duktė, išvažiavo Į Ta- j  
c o m a ,  W a s h . ,  s u  s a v o  d u k r e l e  į  
pas savo vyrą, Staff Sargeant 
Horrace Jenkins. 

Alekas Banys užpirko trejas 
mišias šv. Jono katedroje, ku
rios skiriamos už Lietuvos Pre
zidentą, už žuvusius Lietuvos 
žmones šiame kare, už kariau
jančius Amerikos karius, ir už 
tuos kurie pasirašė ant petici
jų už Lietuvos nepriklausomy
bę. Mišios bus sekančiai: 

Liepos 23, sekmadienj, 10 v. 
Liepos 31, pirmadienį, 8:30 
Rugp. 9, trečiadieni, 8:30 v. 

. Kurie gali prašomi dalyvau
ti mišiose paminėtomis dieno
mis. 

Banys vis gauna pilnas blan
kas parašų ant peticijų kurias 
paliko katalikiškose įstaigose 
ir vienuolynuose. 

PAŠTU prenumeratą Dirvai 
galima siųsti ir iš Clevelando. 
Kas neturi laiko pribūti admi-
nistracijon, įdėkit laiškan $2 
ir pasiuskit su savo adresu. 

PROGRAMO NEBUS 

Kaip buvo pranešta kad ra
dio stotis WHK ruošia Lietu
višką programą Liepos 25, del 
tam tikrų aplinkybių tas pro
gramas tapo atidėtas. 

IŠTRAUKĖ TRIS LAVONUS 

Prigėrimų skaičius šią va
sarą Clevelando srityje padau
gėjo dar trimis kai Liepos 16-
17 ištraukta trys prigėrusių 
lavonai iš Ęrie ežero paskiro
se dalvse. * ^ 

Šeimyniška Tragedija 
——— ( 

, Liepos 13, savo namuose, 
11501 ITazeldell Road, pašto 
tarnautojas, Charles A. Consi-
dine, 13 m., nužudė savo žmo
ną, Delia, 31 m., subadydamas 
ir supjaustydamas dideliu pei
liu, ir pats pasikorė. Liko jų 
du augvtiniai vaikai, kurie pa
sakojo policijai jog jų tėvai 
per kelias savaites pykosi už 
tai kad motina nuėjo dirbti į 
National Acme Co. 

Jos lavonas rastas sužalotas 
lovoje, prie jos ant pagalvės 
gulėjo peilis. Vyras po to per
sipjovė savo rankų gyslas ir 
skiepe pasikorė. 

Sakoma tai buvo Lietuvių 
Seimą, tik jų Lietuviškos pa
vardes neteko patirti. 

VISTI E K NENORI DIRBTI 

Fisher Aircraft Plant No. 2 
apie 10,000 darbininkų gavo 
sutrumpintą darbo savaitę, ti
kint kad tuomi jie vengs išli-
kinėję iš darbų, tačiau pasiro
dė kad vistiek išliekančių skai
čius nesumažėja. Dirbtuvė vėl 
įsakė darbininkams dirbti 54 
valandas savaitėje vietoje 50. 

Del stokos darbininkų ir del 
turimų darbininkų didelio lai
ko gaišinimo išlikimais iš dar
bo labai atsiliepia į gamybą 
B-29 didžiųjų lėktuvų - tvirto
vių, kurias Fisher Aircraft iš
dirba. 

Sako, Fisher Aircraft dirb
tuvėje reikalinga šimtų darbi
ninku daugiau.. 

KASDIEN į Clevelandą at
vyksta iš kitur po keliolika 
šimtų, iki 2,000 asmenų iš pie
tinių valstijų negrų ir baltųjų, 
taip kad dabar dirbtuvės dar
bininkų gauna pakankamai. 

Labiau trūksta kokių nors 
specialistų. 

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 į Lietuvių salę. 

Išgelbsti Draugą 

m 

. ir 
f 

a n i a n  D i g e s t  
0820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, ORI® PHONE: ENdicott 448# 

THE PERISCOPE 
By 6ARUNA& 

Kuomet trečio kareivio pa
rašiutas neatsidarė, ir jis kri
to žemyn su atsarginiu para
šiutu, laimingai pasitaikė arti 
leidosi kitas karvs, kuris puo
lanti draugą sugriebė ir jie 
abudu nusileido, mažai užsi
maudami. 

LEIS LAISTYT ŽOLĘ 
Del ilgos sausros, Mayoras 

Lausche buvo uždraudęs mie
sto gyventojams naudoti ge
riamą vandenį žolės ir daržų 
laistymui. Dabar padėtis pa
gerėjo, vanduo miesto rezer
vuaruose pakilo iki normalio, 
ir victory darželius galima lai
stys sekmadieniais, antradie
niais ir penktadieniais tarp 9 
ir 11 vakare. į 

Mayoras Lausche nevažiuo
ja i Demokratų partijos kon
venciją Chicago j e, kaip buvo 
manęs, nes turi perdaug viso
kių miesto reikalų kuriuos tu
ri apžiūrėti. 

PAKĖLĖ PO 5c 
Apie 3,000 trokų vairuotojų 

dirbančių 125 Clevelando tro
kų išvežiojimo kompanijose, 
gavo po 5c valąndai daugiau 
mokesties, pradedant nuo Bir
želio 1 dienos. 

•ERIE EŽERO krantai be 
paliovos griaunami. Pradėta 
rūpintis jų gelbėjimu. Valsti
ja ir federalė valdžia iš pusės 
imsis griaunamų krantų tyri
nėjimo ir vėliau po karo stos 
į darbą griovimą sulaikyti. 

Po karo, Ohio valstijoje bus 
bent milijonas liuosų darbi
ninkų, kurie bus galima pasta
tyti ežero krantams stiprinti. 

Tyrinėjimo darbas atsieis 
po SI,000 vienai myliai. 

DU KAMBARIAI 
vyrams, su rakandais, Lie
tuvių 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 0198 

1941 Nash Brougham 
1S40 Ford Fordor Deluxe 

Abu karai Al ir turi Radios 
Šilumą, ir gerus tires. Par
duoda privatiškai. 

7313 Wade Park Ave. 
HE. 2579 

Expert Phono Radio 
Service 

Taisymo darbas visokių išdirbinių 
ir modelių. Greitas ir geras 

patarnavimas 

7313 Wade Park Ave. 
HE. 2579 

REIKIA MOTERIES 
„ KRAUTUVĖS VALYMUI -

Nuolatinis darbas ir 
užmokesty. 

Smerda Furniture Store 
58QO BROADWAY 

MI. 2525 (ft). 

r™8 

THE CURRENT NEWS on the 
Lithuanian Situation, published by 
the Lithuanian Legation in Wash
ing-ton," contains in its June issue: 

1. Voice of the Lithuanian Under
ground: Declaration of the Su
preme Committee for thfe Libe
ration of Lithuania; 

2. Sympathy expressed in Brit
ish Press for Baltic Deportees; 

3. Review of the Three-Year Ger
man occupation of Lithuania; 

4. Echoes from German-Occupied 
Lithuania; 

5. Lithuanian - American Act ivi-
ties; 

6. Reactions to (ąnti-Baftic liovės 
7. Independent opinions on the 

Baltic Statos. 

/#/ 

THK^ LEADER of Uw. microsco
pical American Socialists, Norman 
Thomas, also comes out with a 
book on postwar Utopias, and, in 
passing, expresses an opinion on 
the Baltic States similar to that 
cf Prof. Mclver and Prof. Moley. 

In "What Is Our Destiny", Mr. 
Thomas says: "As for the tiny 
Baltic • States, they were a rather 
arbitrary creation of the men of 
Versailles, who had the fantastic 
notion ( of quaranteeing Europe 
against Lenin by a cordon sanitaire. 
They have few of the elements of 
strength necessary for real inde
pendence. On the other hand, they 
have developed enough of a na
tional way of life to be entitled to 
some special consideration in a 
United States of Europe, a federa
tion of (Eastern Europe, or at least 
within the USSR." (p. 81). 

#// 

MR. THOMAS is, at least, one 
up on Prof. Maclver and Prof. Mo
ley, since he perceives enough Lith
uanian, Latvian and Estonian 
strength to develop "a national way 
of life", and pleads for a tiny wee-
bit of freedom for the "tiny" Bal
tic States. The record proves that 
in spi^e of their smallness, inde
pendent, Lithuania, Latvia and Es
tonia got along very well, thank 
you. The crisis of 1929, for in
stance, which rocked the proud 
British Sterling and the American 
dollar, did not even dent the stolid 
Lithuanian Litas. It was assassin
ated by a half million Soviet sol
diers, who marched in in 1940, with 
tanks, airplanes, machine-guns and 
political commissars of the dreaded 
secret police. 

/#/ 

THE EDITOR of the British 
Nineteenth Century and After (Ap
ril) rightly says: "The small state 
is almost a European institution. 
It is the ideal State — ft peculiarly 

REIKALINGA 

MOTERYS 
J A N I T R E S S E S  

PILNAM LAIKUI 
5:10 po pietų iki 1:40 ryto 

šešias naktis Savaitėje 
Vidurmiestyje 

750 Huron Rd. 
arba 

700 Prospect Ave, 
ALGA $31.20 SAVAITEI 

Jei dabar dirbat Karo darbą 
nesikreipkit čia. 

Reikalingas pilietybės 
Įjrpdymas. 

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARAS 

8 ryto iki 5 po p. kasdiUi 
i.šskyrus sekmadienius. 

THE OHIO BELL 
TELEPHONE CO. 

700 Prospect Ave. Room 901 

FURNISHED KAMBARIS 

Vyrui ar merginai, Lietuvių Šei
moje, apie naują parapiją. Gražus 
kambaris su paskira ineiga. Tele-
fonuokit kasdien tarp 6 ir 7, Bekm. 
tarp 2 ir 7. IV. 5520. (29) 

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

kam b. gerame stovyje pavienis 
namas. Kaina $6300. 
E. Ill St., į pietus nuo Superior, 6 

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

KIRK WOOD REALTORS 
SW. 0033 

Etiropfejfti The bigger the 
state, the more it tends toward des
potism. There can be no integra
ted Europe, and therefore, no peace 
in Europe without the small states. 
Without the small states, Europe 
connot survive either as a struc
tural or as a spiritual reality", 

' i i 
THE RUSSIAN armies are libe

rating Lithuania from the Nazi 
yoke, and the world will watch Rus
sian political moves in the libera
ted territory. Upon entering Ru
mania, Molotov promised Russian 
non-interference in local Rumanian 
affairs. That promise, according to 
American correspondents, has been 
kept. A similar promise has been 
solemnly given by Moscow to the 
Baltic States in 1939, but it has 
been broken. Against their will, 
these states have been converted 
into "Soviet Republics'*. 

/// 

RUSSIA hits a golden opportu
nity either to create a strong and 
friendly Eastern Europe, or ride to 
an inevitable fall. As the Bhitish 
Forthnightly (March) puts it: "Ei
ther isolationism or imperialism 
would deny the Russian people the 
fruits of victory, in leaving Russia 
insecure against a hostile combina
tion. There can be little doubt of 
the intensity of her neighbors' pas
sion for independence". > 

/// . 
ANOTHER writer, ̂  |« the same 

Forthnightly, says: ""IVenty-five 
years of living in a Europe freed 
from the domination of a German 
or a Russian empire cannot be dis
missed. Germany today knows how 
the peoples of Europe react to its 
effort to revive and increase the 
German Empire of the 19th cen
tury. Do we, seriously, believe 
that their reactions will be differ
ent should the domination of the 
Russian Empire over European 
peoples be again revived?" 

r i i 
THE UNIVERSITY of California 

is publishing a United Nations se
ries of which, a book on Nether
lands just came off the press. The 
next two will deal with Yugoslavia 
and Poland, respectively. A book 
on the Baltic States would be very 
appropriate and timely, if the Uni
versity could get around to pub
lish one. 

f ' r 
A READER of the New York 

Times asks: "Is it not strange that 
quite a number of American libe
rals, who are thoroughly convinced 

Jr uS V 

WW 

JACK CAMPBELL,JR 1 FOR OH AM UNIV. TRACK STAR 
, AND WINNER OF THREE T.C.4-A. 
TITLES, IS AN ENSISM |N THE 
US.N.R. ON ACTIVE DUTV WITH A 

; ?T BOAT SQUADRON IN 1WZ MCPlC 

| JACK'S RELAY RACINC'EXPERIENCE 
TAUGHT HIM 1HE VALUE OP TEAMWORK* 

i  A#  001STAHM5 ANCHOR AMA/, HE MSA 

MEMBER OF THE FORPHAM RELAY TeAH 
WHICH SBTTMS WORLD'S INDOOR SPRINT 

| MEDLEYReCQRDjOfrO YDS Il4~įl5t.i 

1 ANO TfeAMWORK » RESPONSIBLE 
FOR THE RTC0RD NUMBER OF SINKIU 
ACHIEVED BY PT 80AT CPEWS— 
SO IF YOU WANT 1b WORK 
FOR THE ItM mVSGQT 
1b mflis mr. vain r 

BUY MORE -/* 

HAR BOHDS 

MM Htm. 

that Great Britain and the United 
States have no right to interfere 
in the Soviet unilateral settlement 
cf the Polish boundary dispute and 
the annexation of Estonia, Latvia 
and Lithuania, because they are 
strictly Soviet internal problems, 
are nevertheless quite vociferous in 
criticising Great Britain's relation
ship with India? Is India not an 
internal problem of Great Britain?" 

The real truth, however, is that 
the problem of Estonia, Latvia and 
Lithuania (and India) is a world 
problem, being the problem of 
people who want freedom, and de
serve to have it. 

U. S. Trenntiy i< Client ! 

THE LITHUANIAN A m e r ican 

Steponas Darius Post, of So. Bos

ton, Mass., has established a special 

medal to • be given to Lithuanians 

distinguishing themselves in Lith

uanian Arts. This medal was giv
en recently to Mrs. Ivoška's dancing 
group of South Boston, during a 
special performance of Lithuanian 
folk dances. Other recipients of 
Legion's medal are: Anna Kaskas, 
Metropolitan Opera star, Mrs. A. 
Devenis (a daughter of tihe first 
Lithuanian Minister to the United 
States), George Stukas, and Father 
K. Urbonavičius. 

Jusų Elektriškam Refrigeratoriui Reikalinga 
Gera Priežiūra šią Vasarą 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnč" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
W1CKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

Pasivaizduok kokis nepatogumas 
pasidarytų jums ir visai1 šeimai jei 
jusų elektriškas refrigeratorius su
stotų veikęs keletu dienų karštame 
ore. Nebūtų nei kuo šaldyti gėri
mo, nei ledo, ir kaip apsaugoti nuo 
sugedimo maistą. Taigj padvigu-
binkit savo pastangas žiūrėti kad 
šis svarbus virtuvės padaras butų 
gerame stovyje šią vasarą, pataria 
Electrical League of Cleveland. 

Ištikro. žmonės kurie užsiima tai
symu apie ketvirtos dalies milijo
no elektriškų šaldytuvų Clevelando 
srityje prisibijo kad jų sumažėju
sių jiegų žymiai gali neištekti atli
kimui visų darbų kokius jie bus 
šaukiami šią vasarą atlikti. 

Taigi pačiai šeimininkei prisieina 
rūpintis užlaikyti savo elektrišką 
šaldytuvą tokioje geroje padėtyje 
kad mažiausia prireiktų šauktis tai
sytojų. Atminkit kad viskas kas 
neapsunkina motorą nuo perdidelio 
dirbimo prisideda prie jo palaiky
mo geroje veikimo padėtyje. Blo
gi papročiai kurie verčia motorą 
perdaug dirbti yra tai dėjimas kar
štų dalykų į refrigeratorių pirmiau 
neatvėdinus juos; atidarinėjimas 
bereikalingai durų; ir užvertimas 
jo dalykais kuriems nereikalinga 
šaldymo. 

Taip pat labai svarbu defrostuo-
ti reguliariai, nes dauguma refrige
ratorių turi buti defrostuojami sy
kį savaitėje, ypatingai karštame ir 
tvankiame ore. Taip esti del to 
kad apšalimas ledais ant šaldomo
sios dalies veikia kaip insoliatorius 
ir neleidžia šaldomiems skysčiams 
tinkamai veikti. 

Moteris šiame atvaizde atlieka 
gerą darbą savo refrigeratoriui nu
valydama dulkes ir pukus susirin
kusius ant kondenserio. 

Apsivėh; pukal užkemša konden
serio groteles, kas verčia motorą 
dirbti sunkiau ir perkaisti. Kar
tais laikraštis užkrinta užpakalyje 
ant kondenserio ir sudaro tas pa
čias blogas pasekmes. Daug kar
tų pašaukus taisytoją paaiškėjo kad 
buvo tik ta maža priežastis. 

Nekurie elektriški refrigeratoriai 
reikalauja periodiško aliejavimo, 
taigi prisilaikykit pridėtų nurody
mų tuo atžvilgiu. 

Svarbiausia visko, kada jusų re
frigeratoriui prireikia taisymo, bū
tinai žiūrėkit kad taisymo {staiga 
butų atsakanti. 

Geriausia kreiptis i tą pati par
davėją iš kurio pirkot refrigerato
rių; jei jis neužsiima taisymu jis 
parekomenduos atitinkamą jstaigą 
arba atsakomingą taisytają. 

TUME 17 
Ikn LABOR DAY 

A VACATION here means increased 
ability to work for Victory. Finest 
Beaqh. in the world. All sports and 
amiMements.^Name" bauds each 
WMk*end in Grand Ballroom. 

Easily reached by rail or bus and hourly 
.steamer from Sandusky. S. S. Theodora 
Roosevelt, 9 a.m. daily irom Cleveland. 
Steamers also irom Detroit and Toledo. 

CEDAR FOINT-ON-LAKE BRIE, SaOuky, Obi* 
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