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vė atsako visai .eilei" musų 
visuomenei rupimų klausimu. 
Pavyzdžiui, kiek Lietuvių be
liko Rusų užimtuose iš nazių 
Lietuvos kaimuose ir mieste
liuose? Kaip Rusų okupacinė 
valdžia su tais likusiais elg
sis? Ar Bendras Lietuvių šel
pimo Fondas j ieško kelių tuos 
bolševikų užimtus žmones šel
pti? Ar yra vilčių rasti ir ati
daryti šelpimo kelius? Kaip 
stovi Nepriklausomos Lietuvos 
atsteigimo viltys ? 

Kaina 5c. CLEVELAND. OHIO RTJGP,-AUGUST 18. 1944 (29-ti metai :: 29th vear) 

VIENAS klausimas, tačiau, 
jau atsakytas. "Didinga" ka-

upinkimes Lietuvos Likimu. Rinkim Parašus 
: * M * . 

KITAS ĮSIVERŽI* 
MAS PRANCU-

ZIJON 

Rugp. 15, tūkstančiai ka-
talikų-socialistų-sandariečių ko- reivių, daugiausia Ameri 
alicija Amerikoje, didingai pa- j kiečių ir Prancūzų, įsiver-
reiškė nejieškosianti tikrai di- į žė j Prancūziją iš pietų — 
dingos visų* sąmoningų ir pat- plačiu fontu tarp Marseil-
riotingų Amerikos Lietuvių vie- le ir Nice, ir Įsistiprino pa-
nybės Nepriklausomai Lietuvai! kraštyje, Vokiečiams ne-
atsteigti. Katalikų Amerika spėjus gerai ir pasipriešin-
(Brooklyne) pareiškė, didesnė į ti. Tuoj prasidėjo verži-
vienybė negu dabartini koali-įmasis šiaurėn, kur už 400 
cija, "neįmanoma". - • mylilj į šiaurvakarius ran-

Trisdešimts penki metai at- į dasi pirmesnės invazijos 
gal Amerikos Lietuvių Tautinė jiegOS. 

Kartu suėmus, šie veiks
mai reiškia tikrą Voikečių 

SKUBIAI GAUKIT AMERIKČS PILIE
ČIU PARAŠUS ŠIMTAIS TUKSTAN-

c. 

ČIU - NEATIDŠLIOKIT ILGIAU! 

Turkijai Nutraukus Ryšius ?u Vokietija 
D A R B A I  

IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Sandara buvo suorganizuota 
telkti visus tautinius Lietuvius 
koYon už Lietuvą, šiądien A. j nugalėjimo eigą. Sunaiki-
L. T. Sandaros vadai verčiau nus jų submarinų reikš-
matytų Lietuvą žuvusią negu mingumą jurose, ir praša-
siektų tautininką ir sandarie- linus j u lėktuvų veikmin-
tį sujungti vienon talkon už guma, Vokiečiams liko ka-
Lietuvos laisvę. Socialistai vi- riauti jau tik žeme, ir jie 
sus ne-koalicininkus paskelbė neilgai tegalės laikytis. 
"fašistais" ir salio, "neisią g? 
velniu obuoliauti". Vo Churchill, kuris tuo tar 

Pavojaus valandoje, Lietu- nu lankėsi Italiioje. Jis iš 
vos Lietuviai kitaip galvoja, karo laivo tėmijo kariuo-
Amerikos koalicininkai galvo- meniu išlipimą Į krantą, 
ja savaip. Pagal Jurgįo. ir ke- , ĄJijantų oro jiegos ne-

"****" liaujamai atakuoja Vokie
čius įvairiose dalyse ir pa
čiuose musių frontuose. 

Rugp. New Yorke atlHmtvo t&ftinių veikėjų 
ir L. Vaduoti Sąiungos centro vadų iš vakarinių ir ryti
nių valstijų posė'lis. Viekas svarbiausių j klausimų bu-
vo aptarta paskubinti rinkimą parašų ant Peticijų už 
Lietuvos nepriklausomybę. Visi geros valios Amerikos 
Lietuviai raginami ir praromi tęsti parašų rinkimą — 
ir eiti prie pabaigos, kad butų galima nuvežti parašus 
Prezidentui Rooseveltui prieš prezidento rinkimus. 

> Apkalbėta kiti svarbus tautininkų reikalai, L. V. S. 
darbai* ir klausimai apimanti Lietuvos nelaimingą padė
tį kokioje ji atsiduria Sovietams ją okupuojant. .. 

Nutarta pagyvinti visa akcija už Lietuvos nepri
klausomybės klausimo gynimą Amerikoje.. 

NE VISI Amerikos Lietu
viai gauna Lietuvių Informa
cijos Centro siuntinėjamus ži
nių pranešimus, nors daugelis 
gauna Lietuvos Atstovybės lei
džiamą Current News. Bet kai 
kurios musų . laikraščių redak
cijos, to Informacijos Centro 
pranešimus su Atstovybės lei
diniu palyginusios, randa At
stovybės darbą geresnės rūšies 
ir našesnį. Taigi smagi nau
jiena, nes Atstovybės leidinys 

* ir privalo buti geresnis ir au-
toritetingesnis negu privatinių 
asmenų pastangos. 

Tris metus galvotas Infor
macijos Centras gaila jei ne
pateisina išgalvoto $25,000 "in-
vestmento". Londone Lietu
vos Atstovybė su $5,000 dau
giau Lietuvai naudos atliktų 
negu Amerikoje išleidžiant 25 
tukstančius Centro išlaikymui 
metuose. 

KAS SMETONOS VIETOS 
ĮPĖDINIS? Tas klausimas jau 
keliamas viešumon, nes reika
las dega. Lenkai, pavyzdžiui, 
iš savo "požemio" iškėlė Gene
rolo Sosnkowskio vieton socia
listų vadą, kaip Prezidentui 
Raczkiewicziui įpėdinį. Sako
ma, ir Prezidentui Smetonai 
įpėdinis kyla iš Lietuvos pože
mio, nes tik taip galima butų 
išgelbėti Lietuvos . Nepriklau
somybės kontinuitetas. 

Gal galima to asmens vardą 
viešai paskelbti? Tegul visuo
menė apie jį buriasi. . 

• 
SU LIETUVOS požemi* už-

megsti per Švediją ryšiai, be 
abejojimo, laikinai nutruks. 
Bet "jau ganėtinai cituota to 
-požemio spaudos balsų paro
dančių ko musų broliai Lietu
voje politiniai trokšta. Savo 
tarpe jie sudarė kietą visų 

' Lietuvos laisvės kovotojų vie
nybę. Atsteigti siekiamą Lie
tuvos valstybę jie remia 1938 
metų konstitucija. Tuo nesi
remiant, įietuvos Nepriklauso-

Bendro Lietuvos Šelpimo Fondo Posėdis 
Taip pat, Rugpiueio 13 d. New Yorke buvo laikytas 

Bendro Lietuvos šelpimo Fondo direktorių posėdis. 
Tas fondas jau tapo priimtas j National War Fund. 

Šiame įsiveržime dalvva- 5in;kt0™i nl'ta'j ,cen!.r? perkp]ti ,iš Chicagos j New 
Yorką. Nors fondui reikia visų Lietuvių paramos, j po
sėdi spaudos atstovų neįsileido (bet daįyv^vo katalikų 
abu redaktoriai, Laučka ir šimutis). | 

Fondo pirmininkas pradžioie padarė viešą posėdį ir 
jame paaiškino nekuriuos dalykus, kurie betgi pasiliko 
neaiškus: Ar Lietuvių fondas priimtas nuolatinai j Na
tional War Fund, ar tik trijų mėnesių laikui; ar Lietu
vių fondas šelps Lietuvos nukentėjusius savarankiai, 
ar visas aukas turės perduoti per Russian Relief fondą? 
Žinoma yra kad Soviclai iki paskutinųjų priešinosi Įlei
dimui Lietuvių fondo j National War Fund — klausi
mas kokias nuolaidas ir kokias sutartis fondo pirminin
kas su kuo padarė kad tas fondas galiaus gavo bolševi
kų sutikimą ineiti i National War Fund. 

Pagaliau, ar fondo pirmininko kalbos apie galimy
bę skristi "j Lietuvą" bus* tikrai aplankymas Lietuvos 
aprupinimui Lietuvos žmonių šelpimo, kaipo Amerikos 
Lietuvių atstovo, ar bus tai tik jam proga nuskristi i 
Maskva Stalinui nusilenkti? 
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Minneapolis, Minn. — Il
giau užsitęsus trokų darbi
ninkų streikui, valdžia pa
ėmė į savo žinią 103 vidur-
va karinių valstijų trokų 
kompanijas ir įsakė 25,000 
trokų draiveriams aštuo
niose valstijose gryžti dir
bti. 

12 žuvo. Shawneetown, 
111. — Gasolino sprogime 
užmušta keturi darbininai 
ir užsidegus namui sudegė 
8 kiti asmenys, tarp ju še
ši vaikai. 

JAPONAI EINA PRIE 
PRALAIMĖJIMO 

Turkijai nutraukus ryšius su Vokietija, Alijantai tikisi 
gauti sutikimą naudotis Turkijos bazėmis atakuoti Vokieti
jos sąjungininke? šalis ir Vokiečių užimtas pietų Europos te
ritorijas. Turkai patys gal pulsis ant Bulgarijos, kurios sie
na sueina su Europine Turkija. 

RUSAI SULAIKYTI 
PRIE VARA VOS 

Pereitą savaitę Amerikos 
submarinai paskandino 16 
Japonų laivų, tarp jų vie
ną karo laivą. Iki tol jau 
nuskandinta 839 Japonijos 
laivai. 

Pastarų dienų mušiuose 
su Japonais Naujoj Guihe-
joj prie Altape, Japonų iš
mušta 8064, prieš 285 žu
vusius Amerikos kareivius. 
Bėgyje 8 savaičių Marianų 
salose išmušta apie 40,000 
Japonų. 

Adm. Nimitz, Amerikos 
karo laivyno Pacifike va
das, sako, gal nereiks Ja
poniją pačią užpulti, Japo
nai bus priversti pasiduoti 
be invazijos jų salose. 

Didieji bomber iai B-29 
vėl atakavo Japonijos sa
las ; apsprogdinta uostas 
Nagasaki ir Sumatra salos 
miestas Palembang. 

Japonai jau esą pradeda 
apleisti Filipinų salas, ne
laukdami iki Amerikiečiai 
juos ten užklups. Tas sa
las Japonai užgrobė iš A-
merikos karo pradžioje. 

U. S. karo laivynas kon
troliuoja jau 8 milijonus 
ketvirtainių mylių Pacifi-
ko vandenyno. 

Laivynas ir lėktuvai ata
kuoja Janonus 3.500 mylių 
frontu, išsidraikiusiose Pa-
cifiko salose. 

šie klausimai netrukus paaiškės. Pagaliau, reikia 
visuomenei pranešti kad katalikų-socialistų blokas, tu
rintis po 7 atstovus fonde, galutinai atsisakė leisti tau
tininkams ir sandariočiairs turėti po 7 savo atstovus. 
Ta klika pasiėmė fondą valdyti sauvališkai. 

PREZ. ROOSEVELT 
LANKĖ PACIFIKA 

Prez. Roosevelt gryžo J 
Su v. Valstijas po virš mė
nesio kelionės Pacifike po 
įvairius svarbius punktas. 
Aplankė Pearl Harbor ir 
kitas salas, ir per Alaskos 
salas gryžo. 

Pargryžęs, Rugp. 12 da 
vė per radio kalbą iš Bre
merton, Wash. Savo kal
boje . apie Japonus pasakė, 
turės praeiti eilės metų iki 
pasaulis galės pasitikėti jų 
žodžiui vėl, ir Japonai tu
rės Įrodyti jog jie nori ko
operuoti palaikymui pasto
vios taikos. 

VOKIEČIAI PRAN
CŪZIJOJE SUMU

ŠAMI 

mybės kontinuitetas nutraukia
mas ir Lietuvos Nepriklauso
mybę reiktų išnaujo deklaruo
ti — bet kur ir kaip tada tas 
butų galima padaryti? 

Ar vykdysime Lietuvos lais
vės kovotojų pareikštus sie
kius? 

Prancuzijos karo laivy
nas, kaip apskaičiuota, su
sideda iš 300,000 tonų — 
tiek kiek turėta 3927 me
tais. Laivynas bus panau
dotas karui Pacifiko ir Eu-
roDos vandenuose. 

Laivvne šiuo tarpu rąn 
dasi 50,000 jūreivių. 

Rugp. 17, Kanados ka
reiviai įsiveržė į Falaise 
miestelį vakarų Prancūzi
joje. Toje fronto dalyje 
apsupta apie 300,000 Vo
kiečių. 

Smarkus lietus sutrukdė 
Alijantams Vokiečius pil
nai apsupti, bet Vokiečiams 
buvo proga pabėgti, tačiau 
jų septintoji armija kaip 
ir sunaikinta. 

Naujas Vokiečių kariuo
menių apsupimas apsireiš
kė tarp Paryžiaus ir Seino 
upės ištakoj 

Paryžiuje pradėjo veikti 
požemio armija, kuri žudo 
nazius ir kitaip ardo visą 
priešų veikmą. 

P i e t i nė je Prancuziioje 
naujai įsiveržusios Alijan-
tu jiegos užima vieną po 
kito pajūrio miestus, žy
giuodami pirmyn 70 mylių 
frontu. 

Iš BERLINO jau eina 
gandai apie siūlymą taikos 
susitarimo keliu, kad išei 
tų į naudą "laimėtojams ir 
nugalėtiems". 

Eugp. 16 pranešimu* Vo; 
kiečiai pasiryžę neužleisti 
Rusams Varšavą, jie deda 
visas pastangas laikytis, ir 
išmušė Rusus iš Ossowo, 
vieno Varšavos priemies
čio. 

Kitose fronto dalyse bol
ševikai praneša apie pasi
sekimus. 

Rusai pa ž ingė jo pirmyn 
Estonijoje, taipgi Lietuvo
je. Už Vilkaviškio, Rusai 
prisiartino per 10 mylių 
nuo Rutų Prūsijos, tik Vo
kiečiai sakoma smarkiai 
raudoniesiems pasipriešino 
prie Raseinių. 

Pačioje Varšavojė kovo-
ia Lenkų požemio armija, 
kurios esą auie 25,000. Ji 
pradėjo sukilimą prieš na
zius okupantus, tikėdami 
greito Rusų atėjimo, bet jų 
nesulaukdami, atsidūrė pa
vojuje. Jie reikmenų gau
na slaptais budais. Varša
vojė Lenkus vadovauja tū
las "generolas Bor". 

DEWEY PRIMENA 
^ MAŽAS TAUTAS 

Gub. Thomas E. Dewey, 
Republikonų kandidatas i 
prezidentus, pareiškė, są
ryšyje su Rugp. 21 prasi
dedančia pokarinės saugos 
konferencija, kad jeigu ke
turios didžiosios valstybės 
— Amerika, Anglija, Kini
ja ir Rusija — vyraus pa
saulyje, United Nations įsi-
vels į tokią politiką kad 
"karas bus pralaimėtas jo 
dar nelšlaimėjus". Jis tik
rina kad ir mažosios tau
tos turi turėti balsą nulė-
mime jų likimo. 

Prez. Roosevelt pasikvie
tė pas save Willkie pasita
rimui apie taikos klausi
mus. , 

Iš VATIKANO ir Mas
kvos išleista užginei jimai 
gandų buk popiežius ir Sta
linas pradėję tartis apie 
sutvarkymą pokarinių re
liginių ir socialių klausimų. 

Iš Maskvos praneša jog 
nazių dirbtuvėje prie Lub-
lino, Lenkijoje, prie darbo 
mirė nuvargintas Prancu-
ziios socialistų vadas Leon 
Biurų, buvęs Prancuziios 
premjeras. Jis savo valdy
mo laikais leido Prancūzi
jai beveik nubankrutyti ir 
komunistai buvo benuvarą 
tą šalį nuo kojų. Tas Pran
cūziją silpnino, ir kilus da
bartiniam karui ji neatsi
laikė. 

Amerikos bomberiai šy-
met dar turės gauti 700,-
000 tonų smarkiųjų sprogi
mų iki galo šių metų, be 
tų apie 500,000 tonų iki šiol 
švmet sunaudotų, praneša 
Karo Departmentas. Tuo 
budu tų bombų gamyba tu
ri buti žymiai padauginta. 

Vokiečių nugalėjimas pa-
liuosuos tuojau dirbimą 30 
nuoš. Įvairių civilinių pro
duktų kurie dabartiniu lai-; 
ku^ neleidžiami išdirbtiv. > 

Sykiu su Vokiečių pra-' 
laimėjimu bus sulaikyta ir' 
apie 40 nuoš. amunicijos' 
darbu, skelbia Karo Pro-
dukciios Tarybos pirminin
kas Nelson. 

Stockholm. •— Iš Danijos 
praneša jog Kopenhagene 
iškilo nauji streikai, pro
testui prieš nazių žudy
mą Danų imtinių. Pastaru 
laiku buvo sužaudyta 11 
Danų. 

Cumberland, Md. — Su-
gryžo dirbti 3,000 darbinin
kų iš Amacelle dirbtuves, 
Celanese Corp. of Ameri
ca, pastreikave dvi dienas. 

Santiago, Čile, Pietų A-
merika. — Iš kalnų nuslin
kęs sniegas ant Andine va
rio kasėjų kaimelio užgriu
vo 113 žmonių. Iškasta 53 
lavonai, kiti dar atkasami. 

Aštuoni užsimušė. Sioux 
Citv, Ia. — Nukritus ir su
dužus kariškam lėktuvui 
su iuo žuvo 8 kariški lakū
nai. 

Karo belaisvių iš Italijos 
ir Prancuzijos Amerikon 
atvežta jau 226,416 vyrų, 
įskaitant ir 30,000 paimtų 
Vokiečių per Liepos mėne-
s U ___ 

Bankų apiplėšimai Ame
rikoje sumažėjo: 1932 me
tais apiplėšta 606 bankai 
visoje šalyje. 1943 metais 
apiplėšta tik 22 bankai. 

Guam saloje Amerikie
čiai rado vieną karo radio 
operatorių, kuris per 31 
mėnesį išsislapstė nuo Ja
ponų, kai jie tą salą oku-

Plieno kompanijos skel
bia savo numatymą kad žy
miai sumažės plieno parei
kalavimai karo tikslams 
kaip tik Vokietija Europo
je bus nugalėta. Staigus 
karo užbaigimas paliktų 
sali su šešių mėnesių plie
no perviršiu, sako piieno 
išdirbę iai. 

Ctroton. Conn.— Sutruk-
. dyta submarinu statyba iš-

pavo^ karo pradžioje. Jis j kilus streikui Electric Boat 
Co. darbininkų. pasakoja kad tą salą užim

dami japonai atsiuntė ten 
8,000 savo kareivių, kuomet Į Didžiaisiais Ežerais per 
Amerikiečių saloje radosi Liepos mėnesį pervežta 12,-
tik 200 kareivių. Panašiai; 908,972 tonai geležies ru-
lengval Japonai užėmė ir ^jes> Pernai tą pat mėne-
kitas salas, kuriose Ameri 
kos kareivių radosi po ma
žą skaičių. 

3 ; t-. 
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Visas ketvirtdalis Ame
rikos kariuomenių, apie 1 
milijonas, randasi Pacifiko 
srityje, o trys milijonai vy
rų randasi ldtuose fron
tuose. 

sį buvo pervežta 13,588,313 
tonų. 

Šių metų sezonu betgi su 
Liepos m. pervežta 42.285,-
902 tonai, prieš 38,382,704 
tonus per tiek pat laiko 
1943 metais. 

Tikimasi visą šio meto 
sezoną pervežti apie 81,* 
000,000 tonų. 
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D I R -V A Padėkit Amerikai Laimėti 

PENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
PITTSBURGH Atsižymėjo Karuose 

PITTS BURG HO gatvekarių 
-kompanija praneša jog po ka
ro aprūpins miestą 1000 naujų 
gatvekarių, taip kad susisieki
mas buš moderniškais gatve-
kariais. Prie to bus eilės bu 
sų patarnaujančių susisieki
mui. 

Dabar Pittsburghas turi 401 
naujovišką gatvekarf, ir užsa
kyta dar 165 daugiau. Toliau 
po karo bus daperkama dau
giau, taip kad visi gatvekariai 
bus nauji ir geri. 

SMARKI PERKŪNIJA 
Po didelės kaitros, pereitą 

sekmad. vakarą Pittsburghą 
južklupo smarki audra su per
kūnija ir lietum. Padaryta 

,?ymių nuostolių, sutraukė te-
Jefono ir elektros vielas, iš
daužė ir išvertė medžių, apga-

£no namų, ir vieną darbinin-
l žaibas sužeid§. 

ir 

STREIKAI 
' Vakarinėje Pennsylvaftijoje 
keturiose angliakasyklose kur -
dirba virš 2000 darbininkų, iš
tiko neautorizuoti streikai 

Vienas tų streikų yra del to 
kad darbininkai Clyde kasyk-
Jų, prie Uniontovvn, atsisakė 
eiti dirbti bijodami pavojaus, 
nes jiems reikia eiti pro inei-
jgą Emerald kasyklos, kurioje 
mėnuo laiko atgal žuvo se
gi angliakasiai. Ta kasykla 
užmuryta v užtroškinimui joje 
gaisro. 

Šis Pittsburghietis, S-Sgt. 
DeSales Glover, kuris Įstojo 
kariuomenėn būdamas 14 me
tų amžiaus, dabar po gausių 
kariavimų ir sužeidimų paleis
tas, apdovanotas įvairiais at-
sižymejimo ženklais. Jis atli-? 

ko 31 bombardavimo kelionę į 
priešų žemes. 

WATERBURY, CT. 
* 

RENGIA LIETUVIUKĄ 
KAMBARĮ LIGONINĖJE 
Waterburio Lietuviai daro 

dar vieną žingsnį pirmyn. Štai 
American Friends of Lithuania 
Inc., ruošiasi įtaisyti Lietuviš
ka Kambarį St. Mary's Ligoni
nėje. 

Sukėlimui Kambariui fondo 
daro įvairias pramogas. Viena 
pastarųjų yra tai rengiamas 
piknikas Lietuvių parke, Lake-
wood, Conn., sekmadienį, Rug-

į sėjo 17 d., nuo 1 vai. po pietų. 
Prie kitokių to išvažiavimo 

: įvairianybių, bus leidžiama iš-
laimėjimui $25 vertės karo bo-
nas ir $5 vertės karo štampų. 

Rengimo komitetas rūpinasi 
į šį pikniką partraukti žymių 
kalbėtojų. Kas kalbės ir pla
čiau apie dienos programą pa
tirsite vėliau. Komisija, 

UBERTY LAIVAS 
STEPO DARIAUS 

VARDU 

PHILADELPHIA 

Lietuvaitės Meldžiasi 
už Lenkiją 

Streiko Nesusipratimų 
Tyrinėjimas ir Naujos 

Riaušės 
Del buvusio Philadelphijos 

gatvekarių ir busų streiko, ty
rinėjimus vedant, keturi dar-
bininkai, rasti kaltais už šukė- tod" ^7'tuiT^)dtar«>te 

SVEČIAVIMASJ. Liepos 23 
Dr. ir ponia M. Deveniai lankė
si pas pp. Juozą Belazarus, jų 
ukėje, East Windsor Hill. J. 
Belazaras yra vienas iš stam
biausių ūkininkų toje apielin-
kėje, augina apie 300 akrų ta
bako, turi moderniškas ūkio 
ipašinas, užlaiko gražius gy
vulius, arklius ir tt. Dr. De 
venis papasakojo kad jau ir 
Lietuvoje 1939 metais, prieš 
atėjimą bolševikų į Lietuvą, 
jų kaimynai turėjo agronomus 
ir tyrinėjo tinkamą žemę, ir 

Nesenai į Pittsburghą paiv 
vyko iš Lenkijos dvi seserys 
Delininkaitės, kurių tėvai buvę 
jas parsivežę Į Lenkų okupuo
tą Lietuvos kraštą. Jų ' tėvas 
vėliau sugryžo į Pittsburghą, 
o motina su mergaitėm liko 
Lenkijoje. Viena jų ištekėjo 
už Lenko karininko pavarde 
Braun. šiam karui kilus, jos 
tulą lailią gyveno Varšavoj, ir 
buvo uždarytos nazių stovyk
loj. Net buvo pranešta kad 
jos žuvusios. Prieš mėnesį 
jos gryžo į Pittsburghą, tačiau 
tėvą jau rado mirusį. 

Jos da Dar, kaip Angliškuose 
laikraščii ose rašoma, meldšia-
.si už laisvą Lenkiją ir tiki Ru-
,<uį armijoj atėjusios ir užėmu
sios Le]ikiją, ją tikrai "išva
duos". 

limą streiko protestui prieš. 100 ,(k femgs tabaku> išban_ 
kompaniją del ėmimo į darbą cjymuj 
negrų, tapo paleisti iš darbo. 
Kiti keturi kurie vėliau atsisa-j PAŠAUKTAS TARNYBON, 
kė dirbti del to kad negrai i j)r jonas S. Stanislovaitis, kų-
imami į darbus, taip pat tapo rįs Waterburyje praktikuoja 
išvaryti iš darbo. 

Prasidėjo negrų darbininkų 
lavinimas ir paruošimas gatve -
karius operuoti. 

nuo 1928 metų, pastaru laiku 
Karo Laivyno paskirtas leite 
nantu komandierium Laivyno 
Rezerve, ir tapo pašauktas į 

Kariuomenė, kuri buvo pa- naujai išstatytą Nacionalį Ka 
ėmus gatvekarius savo žinion j ro Laivyno Medikalį Centrą, 
ir sulaužius streiką, pradėta Bethesda, Md., į proto ligų 
atitrauk inėti ir grąžinama į 
stovyklas. Atidaryta karčia-
mos, kurios buvo uždarytos, 
atsargai streiko laiku. 

Rugp. 14 tuzinas negrų vai
kėzų sukėlė riaušes ' viename 
gatvekaryje už mokėjimą mo-
kesties ir užpuoiė mušti vieną 
važiuojanti darbininką, kuris 
matomai įsikišo. 

Vėliau kitoje vietoje, padau
žos apmėtė gatvekari akmenais 

skyrių. 
Dr. Stanislovaitis yra pirmo 

Pasaulinio Karo veteranas. Jo 
tėva.i gyvena Newburgh, N. Y. 

Baltic News Bulletin iš Wa-
shingtono praneša jog vienas 
Liberty laivas, dabar statydi
namas Panama City, Flarido-
je, bus užvardintas Stepas Da
rius vardu, atminčiai musų la
kūno Stepo Dariaus. Laivas 
gauna tą vardą sąryšyje su 
New Yorko Lietuvių Komiteto 
išpardavimu karo tootli} už du 
milijonu dolarių. ! 

Šymet Liepos 17 d. suėjo 
11 metų nuo to kai Darius ir 
Girėnas išskrido iš New Yor
ko Lietuvą ir užsimušė nupul
dami Vokietijoje, netoli Lie
tuvos. 

Office of War Information 
leidžiamam Baltic News Bulle-
tinui kas nors iš to New Yor
ko Lietuvių komiteto suteikė 
neteisingas informacijas apie 
Dariaus ir Girėno mirtį: Bul
letin pažymi jog jie buvę nu
šauti, spėjamai nazių sargybi
nių, netoli Danzigo. Ta klai
dinga informacija duota ma
tomai tuo tikslu kad padidinti 
Amerikečių ae&pikantą prieš 
Vokiečius. 

Tuo tarpu, tais pat metais 
pačios Lietuvos oficialus atsto
vai ir Vokiečių valdininkai iš
tyrė dalyką ir Lietuvoje oficia
liai buvo raportuota kad Da
rius ir Girėnas tą nelaimingą 
naktį, žaibų ir lietaus audros 
užklupti, patys leisdamiesi ne
tikėtai užkliuvo už aukštų pu
šų visai jnetoli lygaus tuščio 
lauko ir užsimušė, nespėję nu
sileisti. 

Kad ir kariaujama sti Vo
kiečiais, neteisingas faktų iš
kraipymas pateisinimui tų žy
mių lakūnų nelaimingos mir-

i ties niekuo nepasitarnauja nei 
jiems nei Lietuvių tautai, nei 
Amerikai. Amerikonai taip pa* 
nepratę priimti neteisingu ži
nių, ir juos nereiktų klaidinti. 

Vnarw Karštį* Sr 
Sutingimaf 

Del karštos vasaros, visas 
judėjimas Detroito Lietuvių 
tarpe apmiręs. Vasarą papra
stai mažiąu judėjimo, o dabar 
del karo meto ir karštos vasa
ros visi šiaip sau tik juda, ki
ti perdaug persidirbę, kiti ši
lumos nukamuoti. 

Atsivėdinimui, vakarais už
suka į savo kaimynišką Lietu
višką ar nelietuvišką karčiamą 
ir su draugais prašnekučiuoja 
iki laikas eiti gulti arba į dar 
Lą. 

Peticijų parašų rinkimo dar
bas eina pirmyn, tik dar nėra 
surinkta reikalingo skaičiaus 
Lietuvių kareivių motinų ku 
rios su peticijomis važiuos į 
Washingtoną. Tą darbą be 
abejo, pasiims vykdyti Lietu
vai Vaduoti Sąjungos skyrius. 

Streikų Detroite netrūksta, 
jei ne vienur tai kitus strei
kuojama, arba jei ne dideli 
skaičiai tai nors keli šimtai af 
kelios dešimtys. 

Pastaromis dienomis Chj*ys 
les Corp. Dodge dirbtuvėje tu
rėjo liautis dirbę 2500 darbi
ninkų del sustreikavimo 187 
dirbtuvės vidaus trokų drai-
verjl|. 

BALTIMORE, MD. 

DRAUGIJŲ TARYBOS 
IŠVAŽIAVIMAS 

Baltimorės Lietuvių Draugi-
ir sužeidė negrę motdtj, kuri | jų Taryba rengia didelę Lietu-
nuvežta ligoninėn. 

Lietuvis 2ymi*us;cs 
Šio Miestelio j£aro 

Karžygį® 

jvių Dieną ir pikniką sekmadie
nį, Rugpjučio 27, plačiai žino
moje ir mėgiamoje vietoje — 
Bay Shore Park. 

Išvažiavime ceremonijos ir 
programas prasidės nuo 3:30 
vai. po pietų. Dainuos Balti
morės Lietuvoų Dainos Drau-

DIVORSAI Allegheny ap,--
krityje "padaugėjo, nors žrr:o-
3iės dala* neturi laiko vieni su 
3<itais n rtis nei pyktis. Per 
pirmus V mėnesius šymet di-
vorsų Ly'ų paduota 1758, arba 
f> nuoš. daugiau negu tuo pat 
periodu 1943 metais. 

1042 T)er visa meta divorsų. , . .. . . , , , 
l ylu bu"o 9944' o 1943 metais'namon 1>as savo motin$ pavie-: tai kurie sj rudenj kandidatuo-
'^59 švmet išrodo bu* dar ^ p0 poros metų kariavimų; ja į U. S. Senato ir Atstovų 
•laugiii 2 per ištisa mete.' !Pwitiko salose' bov«s vienas i Rumij vietas iš Baltimore sri-

* 1 iš pirmutinių musiuose su Ja- ties. Taipgi pasakys kaleas 
ponais atkariaujant iš jų Gua-! žymus Lietuviai kalbėtojai, 
dalcanal salą. Rugp. 7, 1942; Kviečia Komisija, 
metais, pirmutinė banga mari-

KAREIVIAI ILSĖSIS 
PUIKIAUSIUOSE 
VIEŠBUČIUOSE 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Lietuvius šiamp sjj^'riuje talpinama dykai) 

DANUŠIENĖ Ona, mirė Lie
pos 28, Cambridge, Mass, 

STASEVIČIUS Jurgis, mir§ 2T 
Liepos, Pittsburgh, Pa. 

STASIULIENĖ Anelė (Endri-
kaitė), mirė Rugp. 2, Chica-
goje. (Telšių ap., Gadunavos 
p., Palipkalnių k.) Amerįktf-
je išgyveno 35 m. 

LUKOŠIUS Vincas, pusamžis, 
mirė Rugp. 1, Chicagoj. (Ra
seinių ap., žigaičių p., Priš-
mantų k.) Amerikoj išgyve
no 45 m. 

BALČYTIS Juozas, 58 «if 
rė Liepos m., Rockford, 111. 

BAČIULIS Kazys, pusamžis, 
mirė Liepos 81, Chicagoje. 
(Panev. ap., Ramygalos p,, 
Bruklainių k.) 

NAUNčIKAS Jom», mirė lie
pos 29, New Britain, Conn. 

VYŠNIAUSKAS Jonas, 70 m., 
mirė Rugpj. 1, Fall River, 
Mass. (Telšių p.) Amerikoj 
išgyveno 50 m. ^ 

ŠIURULIENĖ Uršulė, 73 m., 
mirė Liepos 28, So. Boston, 
Mass. 

20 ASMENŲ NUTEIStt 
KALĖJIMAN 

MASON, Mich. — Valstijos 
teismas Rugp. 12 užbaigė tar
dymą ir nuteisė 20 asmenų — 
daugiausia valstijos seimelio 
atstovų — j kalėjimą nuo 3 
iki 5 metų. Nuteisti ir keli 
tam tikrų finansinių korpora
cijų viršininkai tarp tų 20, ku
rie visi susekti konspiracijoje 
papirkimo budu 1939 metais 
pervesti tam tikrus valstijos 
įstatymus liečiančius mažas 
paskolos kompanijas. Tų kom
panijų atstovai apkaltinti da
vimu kyšių valstijos seimelio 
senatoriams ir atstovams kad 
gintų jų reikalus. Tie atsto.-
yąi nubausti už kyšių priėmį-
įlią. * 

STATKUS Kazys, 77 m., mi
rė Liepos m., Hudson, Mass. 
Amerikoj' išgyveno 46 m. 

JAKUBKA Mateušas, 61 m., 
mirė Liepos 24, Chicagoje. 
(Utenos ap., Anykščių par., 
Digtagalių k.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

JUOčIUNAS Jurgis, U metų, 
Užmuštas anglies kasykloje 
Liepos 13, Westville, Illinois. 
(Marijampolės ap., Prienų p. 
Juodarasčio k.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų.,, ' 

STANISLAUSKIS Feliksas, 
viduramžis, mirė Liepos 25, 
Chicagoj. Ame^įkojje išgyve
no 3> metus. 

SKUMINAS Edmundas, 35 m. 
mirė Birž. 18, Shenandoah, 
Pa., kur buvo ir gimęs. 

LASEVIčIUS Petras, 48 m., 
mirė Birž. 17, Gilbertori, Pa. 

VAITUNAITIS Vincas, 63 m., 
mirė Birž. 24, Baltimore, Md. 
(Suvalkijos.) 

RADAVIČIUS Marcijonas, 83 
m., mirė Birž. 3, Baltimore, 
Md. (Šiaulių ap.) 

SMAIDžIUNAS Jonas, 50 m., 
|nirė Birž. 27, Jackson, Mich. 
4Gimęs šeiminiškiuose). 

MARKUS Vincas, 53 m., mi-
j'ė Birž. 24, Nanty Glo, Pa. 
/Kauno rėd., Jasaičių k.) 

LUKOŠEVIČIUS Adomas, pus
amžis, mirė Liepos 21, Chi
cagoj. <Panev. ap., Sidabra
vo p., Vabalių k.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

CINKEVIČIENĖ Mart ,, (Bal
tuškaitė), 69 m., mirė Lie
pos 22, Chicagoj. (Marijamp. 
ap., Trakiškių k.) Amerikoj 
išgyveno 45 m. 

GUSTAS Kazys, 84 m., mirė 
Liepos 13, Waukegan, 111. į j0g nelaimę pajutę darlinin-

LIUTVINAS Mykolas, 72 m., j fcaį skubiai šalinosi į kitus tiį-
mirė Liepos 13," Waukegan, imlius. 1

1 

111. Amerikoj išgyveno 40 Į JieŠkojimas toliau tęsiamai, 
metų. | bet prieiti giliau į kitas vie-

URBAITYTĖ Elzbieta, .67 m., Į tas reikalinga pirmiau išvalyti 
mirė Liepos Boston,, išgriuvimus ir paruošti oro 

- Mass. ; skyles, kad galima butų toliau 

Dirba Apsaugoti Jau? 
{limą nuo Komunizmo 

WALLINPFORD, C01111. 
šio miestelio žymiausias kai- gija, kalbėti pasižadėjo Guber-
žygis šio karo metu yra Lie-1 natorius Herbert R. O'Conor, 
tuvis marinų Leitenantas Jo- j Mayoras Theodore R. McKel-
nas S. Stankus. Jisai parvyko i din, ir dalyvaus visi kandida-

ATVEŽTA 1,000 IŠ 
KARO PALIESTU 

ŠALIŲ 
KAS platina pirv$ 

Pert i tą savaitę į Ameriką 
atvežta 1,000 iš kitų šalių ka
ro nualintų žmonių, daugiausia 
žydų, iš Lenkijos, Italijos, Ho-
landijos, Vokietijos, Prancūzi
jos, Ispanijos. 

Jie čia įleidžiami sulyg Pre
zidento Roosevelto sutikimo. 

Jie čia l;us užlaikomi speda-
lio karo pabėgėliams globoti 
komiteto ir po karo kada gali
ma bus grąžinami atgal į sa
vo kilimo šalk; ; u Amerikos pa
galba. 

nu užpuolė tą salą ir Leit. Jo 
nas Stankus buvo tarp užpuo- platina apšvietą. 
limo vadų. 

Dabar leistas grvžti namon 
apsilankyti, jis parvažiavo į!o 
penkių dienų kelionės trauki
niu nuo Pacifiko pakraščio, ir 
niekam nežinant parvyko pas 
savo motiną, kuri kaip per 
sapną j] sutiko, ašaromis aky
se. . Už narsumą veikmėje jis 
yra du Iširtu apdovanotas po 
Sidabrinę žvaigžde. 

Apie jo oarvykimą pasklido 
žinios tuoj vo visą apielinkę 
ir prasidėjo jo namu lankymas 
koks dar niekad nėra buvęs. 

Jo brolis, Leit. Henry Stan
kus, taip pat marinuose, ir at
sižymėjęs narsumu mukiuose, 

tas 

Tūkstančiai karo laukuosfe 
nusikamavusių Amerikos kar
eivių parvežamų iš Pacifiko ir 
iš Europos, bus apgyvendinti 
pasilsiui 30 dienų pačiuose ge
riausiuose rezortiniuose vieš
bučiuose, valdžios kaštais. 

Nofs nesakojna kur tokie 
pasilsio hoteliai bus, bet jau 
valdžią užėmus pragarsėjusi 
hotelį Dake Placid Club New 
Yorko valstijoje, šešis hotelius 
Floridoje ir kelis Kalifornijoj. 

Šie kareiviai nebus tai sužei
stieji ar protiškai sukrėsti, 
bet šiaip kariaudami pervar
gę, kurie ilgiau išbuvo fron- * 
tuose. Jiems bus leidžiamą 
atilsėti gerose sąlygose ir at-
sigaivelioti. 

Amerikoje pradėjus komu
nistams po visokiais vardais 
organizuoti jaunimą, atsirado 
ir tam priešinga akcija: pra
dėta organizuoti jaunimas at-
plėšimui jų nuo komunistiniu 
organizacijų. Tas judėjimas 
pirmiausia pradėta Detroite ir 
plečiamą visoje šalyj*. 

BUVUSIŲ ANGLIA
KASIU NERADO 

iBELLAIRE, Ohio. — Dasi-
kasę j angliakasyklą gelbėto
jai ir ištyrinėję 400 pėdų plo
tą uždarytos kasyklos, kurio
je Liepos mėnesį laike gaisro 
žuvo 66 darbininkai, toje vie
toje nelaimingų darbininkų la
vonų nerado. Kasimui naujo 
tunelio į kasyklą užtruko tris 
savaites. Tačiau užtikta ten 
staiga pamestus ir paliktus 
darbo įrankius, kas paliudija 

KAZIUKONIENfi Aleksandra, 
mirė Liepos m., So. Boston, 
Mass. 

RAČKUS Kazys J., 55 m., mi
rė Birž. 19, Worcester, Mass. 

JfJKNELIS Edvardas, 37 m., 

kasykloje vaikščioti. 

i laišką 31 dabar ir ''Dirva*' 
^Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
Sankys jus ištisą pusmetį. 

mirė Liepos Į#, North Ą|r-| — 

KAIP SIUSTI SAVO 
KAREIVIAMS 

DOVANAS 

lington, N. J. 
KALAUTIENĖ Antosė, mirė 

Liepos 18 d., Elizakethpcrt, 
' N. J. 
LUKOŠEVIČIUS Vįncąs, 55 

Indijonu Ąrbatžolčp 
fitebšiinai gelbsti nuo prasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, \i-
duriij kataro, kepenų sustingimo, 

Į tajgo nešvarų kraują, odos ligas, 
! inkstų nekala', imą ir moterų bėdas. 

•m., mirė Liepoj 24, Brook-į Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
Ivn N Y " I verdančio vandens, įdėk pusę puo-

v j dųko arbatžolių. Kąi atauš, nųkošk, 
ŽYVATKĄUSICAS Ignas, seno'Įdėk medaus ar cukraus ir ląikyk 

ami; mire Liepos 27, Chj- ^ vartott 

cagoj. (Raseinių ap., Viduk
lės p., Paliepių k.) Ameri
koj išgyveno 45 m* 

Pradėk imti nųo 
mažo stikluko iki kavos puoduko 
kas lytas prieš valgymą ir vakaro 
einant gulti, du kartu j dieną. 

Perkant žolių mišinį visada pra-
CHPLEDINAS Nikodemas, 83 š?'k FLORAL HERBS, o gausi gc 

riaušių. 

•ANT vieškelių ftufromobi-
liais užmušamų pėksMųjų žmo
nių du iš penkių vis buna Įsi
gėrę, kaip tyrimai parodo. 

Vokiečiai Nelaisviai Vyksta į Ameriką 

l'/fciriišyliit AmcriKos 
LIETUVIŲ NAUJIENAS* 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, j^iogį apteiktas garbės' ženk 
i „ i . . . .  j  n  „  '  I j ; * " . .  j į §  b e t g i  t a p o  s u ž e i s t a s ,  ptveikslųotas jr daug skelbimų. 

Kaina metams $1. Adresas: 
Lietuviu Naujienos 

S32 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

m 

dabar parvežtas į Seattle ligp-
ninę, i| t-n bus pargabentas į 
rytines valstijas. 

Vokiečiai kaio neiaisvim pairtiti l'raucuzijoje, vežami į 
Anjeriką, kur jiems teks išbūti ilgą laiką iki galės gryžti nąr 
mon. Nuovargis ir pasiilgimas namų matosi ių veiduose, ir 
vienas jų dainuoja apie savo "Vaterlandą". 

Pąšto Departmentas jau da
bar praneša tėvams ir šiaip gi
minėms ruoštis prie siuntimo 
Kalėdinių dovanų saviškianjs 
tarnaujantiems karo frontuo
se arba laivyne užjuriuose. 

Pašto patarimas yra toks: 
Taupykit dabar tvirtus šniu-

f|is ir dėžes ir ruoškitės pirkt) 
dovanas kurias po#§sįt siųsti 
savo kariškiams* 

Šymet siuntimo laikas ka
reiviams ir jūreiviams bus tas 
pats — tarp Rugsėjo 15 iki 
Spalių 15. Po Spalių 15 nebus 
priimama jokis dovanų siuntir 
uis be raštiško įrodymo gauto 
nuo paties kariškio, prašant 
dovaną atsiųsti. 

Nors tėvai ir šeimų mriąi 
pereitą metą prisilaikė nustar 
t y to siuntimo laiko, sako paš
to viršenybė, tačiau daugybe 
savo siuntinius labai prastai ir 
silpnai surišo? arba naudojo 
menkas dėžes ir prastą suvy
niojamą popierį, kuris suplyšo 
ir sutruko, šniūrai pasileido ir 
rišuliai subiro. 

Svarbu taip pat atsargiai ir 
aiškiai užrašyti pilnas adresas. 

m., mirė Liepos 27, Philael-
phia, Pą. a 

a^VENAVIčIUS Igąas, £2 m. 
mirė LJepps 30, Pittsburgh; 
Pa. 

Kaina 50c—3 baksai už $1.00. 
Pasarga: Su orderiu malonėkit 

siųsti ir pinigus, kitaip orderiai ne
bus išpildomi. (:J3) 

J. SKINDER 
935 W. 34th St. Chicago, |H. 

,< m. i.; ,i,; iii 
III i! It.-M 

JUKI 17 
TURjOUGH . 

lAIOR PAY 

ers 
1000 OUTSIDf ROOMS 

A VACATION kere means increased abiliiy to work fer 
Victory. Relax on the world's fineei white, sandy beach. 
Swim in the ^lue waters of Laics Erie. AH sports . , , • 
tennis, golf, boating, fishing, etc. All amusements. 
Excellent meals. Dancing nightly. "Name" ban4s each 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę — 

Jungo nevflksimt 

Balutis Užgiria "Timeless Lithuania" 
imti 

Gavo vieną Knygą — 
Pageidauja jų Dau
giau Platinimui An
glijoje. Pažinojo Au
torių, Džiaugiasi Jo 
Kuriniu. 

B. K. BALUTIS, LIETUVOS ATSTOVAS 
LONDONE 

Lietuvos Ministras Londone, 
B. K. Balutis, savo laiške ad
resuotame Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai, Liepos 28 d. š. m., 
rašo sekančiai: 

Prieš porą dienų gavau il
gai lauktą "Timeless Lithua
nia". Labai esu jums dėkin
gas už jos prisiuntimą. Pa
žindamas jos autorių, Dr. No-
rem, aš iškalno žinojau kad tai 
bus vertingas veikalas. Pa
skubomis pažiūrėjęs šios kny
gos esmines dalis, matau kad 
mano neapsirikta. Tai svar
bus ir didelės vertės įnašas j 
kovos už Lietuvos laisvę isto
riją. Taip Lietuvių tauta, taip 
ir Amerikos Lietuvių visuome
nė turi buti giliai dėkinga au
toriui už jos parašymą. Ne
mažai dėkingumo priklauso ir 
tiems kurie ją išleido ir plati 
na. ! "! f I H 

Apfe Amerikos Lietuvių vei
klą što karo metu busimieji is
torikai galės visaip kalbėti. 
Bus neabejotinai užtarnautų 
pagyrimų, galės buti ir nema
žiau pelnytų papeikimų — ge
riau pasakius, pasigailėjimo ir 
nusivylimo pareiškimų del jų 
barnių ir kivirčių tuo isiku 
"kai namas dega".... 

Bet "Timeless Lithuania" 
knygos išleidimas, manau, pa
siliks viena gražiausių gėlių 
Amerikos Lietuvių gerų darbų 
vainike. Gal ne visi tos gėlės 
lapeliai visiems vienodai patin
ka — tai jau skonio dalykas. 
Bet kaip gėlėje atskiri lapai 
yra antraeilis dalykas, o esmi
nis dalykas yra jos žiedas, taip 
ir šiame atsitikime — ne at
skiri lapeliai yra svarbus, bet 
svarbus yra patsai jos žiedas. 

Gi tasai žiedas yra puikus, 
nes pagrindinė šios knygos 
mintis kuri atsispindi ir pa
čiame jos užvardinime—"Am
žinoji Lietuva", — trumpai su
glaudus, gali buti apibudinta 
taip: Lietuvių tauta nuo am
žių laisvę mylėjo ir per am
žius už ją kovojo; jokios, kad 
ir didžiausios nelaimės, nieka
dos nepajiegė to laisvės troš
kimo Lietuviuose palaužti, ir 
todėl tokia tauta yra ne tik 
verta bet turi buti vėl laisva 
ir nepriklausoma, šiuo laiku 
kai Lietuva neturi ginkluotų 
jiegų ir kai jos likimas yra 
svarstyklėse, šitoks balsas yra 
vienas stipriausių, jeigu ne 
vienintelis, ginklas Lietuvių 
rankose. Jeigu jis bus pakan
kamai vieningas ir stiprus, 
turės giliai paliesti civilizuoto
jo pasaulio sąžinę, ir prieš jį 
turės sugriuti, tarsi tos Jeri
cho sienos, visos pinklės ir 
kliūtys Lietuvos laisvei atgau
ti. Temoka Lietuviai tuo gin
klu tinkamai naudotis! 

Butų labai gerai ir naudin
ga jeigu ir mes čia galėtume 
didesnį šios knygos skaitlių 
gauti. Deja, mes nepajiegia-
me pinigiškai jos įsigyti. Bet 
net jei ir pajiegtume tai * pini
ginių perlaidų į kitas šalis su
varžymai neleistų (kad ir An
glijos Lietuvių draugijoms) to 
padaryti. Kaein ar jųs ten, 
galvas krūvon sudėję, neras
tumėt "kokios rodos kad mes 
visgi tų knygų galėtume dau
giau gauti? 

Dar sykį ačiuodamas už gra
žią dovaną ir linkėdamas pui
kiausio pasisekimo jusų geruo
se darbuose, pasilieku 

Su tikra pagarba, 
B. K. Balutis. 

LIETUVOJE LAIKĖ A. SMETONĄ 
PREZIDENTU IKI JO MIRČIAI 

Bronius K, Balutis, -juristas, 
Lietuvos diplomatas, dabarti
niu laiku ginąs Lietuvos reika
lus Britų imperijoje, Londone, 
sunkiausiose sąlygose. 

B. K. Balutis Amerikoje bū
damas redagavo žymų tautinį 
laikrašti Lietuvą Chicagoje, ir 
buvo TMD pirmininku tada kai 
TMD išleido žymiausią savo 
gyvavimo istorijoje leidinį — 
Dr. Vinco Kudirkos Raštus. 

Ponas Balutis, kviečiamas į 
Lietuvą po pereito pasaulinio 
karo, išvyko ten 25 metai at

gal, ir stojo diplomatinėn tar
nybon. Fo keliolikos metų bu
vo atsiųstas Lietuvos Įgaliotu 
Ministru į Washingtoną, kur 
išbuvo iki 1933 metų. Iš čia 
jis tapo iškeltas j pasaulinį 

centrą Londoną, kur ir pasili
ko iki šiai dienai. 

Anglams varžant Pabaltijo 
tautų teises, pasunkėjo ir Lie
tuvos Atstovo padėtis Londo
ne, tačiau nežiūrint to visko 
p. Balutis kantriai laiko savo 
postą ir pašvenčia daug darbo 
i r  r ū p e s č i o  N e p r i k l a u  s o m o s  
Lietuvos reikalu gynimui. 

Lietuvos požemio spaudoje 
buvo pranešta apie Lietuvos 
Prezidento Antano Smetanos 
mirtį Clevelande sekančiai: 

"Lietuvių Tautai praneša
me kad mirė Lietuvos Valsty
bes Prezidentas Antanas Sme
tona'*;' 

(Pranešimą padavė Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, ir tas pranešimas bu
vo įdėtas Laisvės Kovotojo 29 
Sausio numeryje. Toliau, taip 
pat juoduose rėmuose, tilpo 
platesnė žinia, be parašo, kas 
parodo kad ta dalis buvo jau 
nuo Lietuvos LaisvSs Kovoto
jų Sąjungos): 

"RESPUBLIKOS PREZIDEN
TUI ANTANUI SMETONAI 

MIRUS 
"Šiy metų Sausio mėnesio 

pradžioje Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Clevelando mieste 
mirė Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona. A. Smetona 
priklauso prie senosios kartos 
Lietuvos valstybės vyrų, ku
ris tautinės kovos veikla yra 
pradėjęs žymiai prieš pirmąjį 
Didvji karą. Jis yra pasirašęs 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo aktą 1918 metų Va
sario 16 d., buvęs pirmuoju 
Respublikos Prezidentu ir iki 

savo. mirties reprezen tavęs 
Lietuvos suverenumo teises. 

"Nesistengdami vienokiu ar 
kitokiu budu vertinti A. Sme
tonos vykdytos politikos pas
kutiniu keliolikos jo preziden
tavimo metu bėgyje principų, 
turim pripažinti jo dideli vaid
menį Lietuvių tautos ir vals
tybės gyvenime. Todėl jo mir
tis yra skaudus smūgis Lietu
viu tautai.'* 

Iš šių dviejų pareiškimų — 
paties Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjun
gos — matosi kad Lietuvos 
laisvės kovotojai laikė A. Sme
toną Lietuvos Respublikos pre
zidentu ir atstovaujančiu Lie
tuvos suverenumo teises. 

Ten tarp rimtų veikėjų ne
buvo jam priekaištų kad aplei
do šalį ir nebuvo pasikėsinimų 
įrodinėti jog jis "nustojęs savo 
teisių" — kurie žinojo kur p. 
Smetona yra ir kad jis yra 
dar gyvas, laikė jį svarbiu at
stovu Nepriklausomos Lietuvos 
kontinuiteto. 

Tik Amerikoje nekurie mū
sų akli partijų vadai pasiėmė 
neigti Lietuvos reikalus, nie
kinant ir "nepripažystant" A. 
Smetonos Lietuvos* prezidentu. 
Kiek jie padarė tuomi žalos tik 
ateities istorija juos įvertins. 

KODĖL KAREIVIU MOTINOS VEŠ 
PETICIJAS I WASHINGTON A 

IŠ LVS 4-TO SKYRIAUS VEIKIMO 

GERA KNYGELĖ 

Lithuanian Bulletin pasta
romis dienomis išleido knyge
lę apie Bažnyčios buvį okupuo
toje Lietuvoje ("The Situation 
of the Church and Religious 
Practices in Occupied Lithua
nia", Part 1, Under the Soviet 
Occupaion, 1940-41, 36 pusl.). 
Autorius — A. Trakiškis. 

Knygelėje įtikinamai įrodo
ma kad, nežiūrint komunisti
nėje konstitucijoje paskelbtos 
sąžinės laisvės, tikrovėje tos 
laisvės visai nėra. Priešingai, 
tikyba Sovietų Sąjungoje aš
triausia persekiojama ir reli
ginė praktika trukdoma. 

Knygelėje paduotą eilė do
kumentų, iš kurių aiškėja kad 
bolševikai, išmetę tikybos dės
tymą iš mokyklų, grąsindami 
bausmėmis, liepe kunigams pa
sirašyti pasižadėjimus kad jie 
ir už mokyklos sienų — pas 
save ar pas vaikų tėvus — ne
mokys vaikų tikybos tiesų (p. 
13). Taip pat dokumentaliai 
įrodoma kad iš varžytinių bu
vo pardavinėjama tikybinių 
apeigų reikmenys (p. 15), baž
nyčios pareigonys * apstatomi 
sekliais (pp. 29«-30), trukdo
ma bažnyčios nustatytos šven
tės (pp. 24-26), ir kt. * 

Knygelė daro labai gero įs
pūdžio, ir kiekvienas Lietuvis 
turėtų ją paskaityti ir pasklei
sti tarp Amerikečių, kad jie 
pamatytų kaip dalykai atrodo 
ne per bolševikų propagandos 
akinius. 

Beje, yra knygelSje ir viena 
smulkmenėlė, kurir norsf ir ne

turi kokias ten ypatingos reik
šmės, vis dėlto prisega knyge
lei tam tikrą tendencijos kva
pelį. Pačioje knygelės pra
džioje (pusl. 7) pasakyta kad 
Krikščionių Demokratų parti
ja su savo filijomis buvo stip
riausia politinė partija Lietu
voje. Mažų mažiausia, šitai 
yra ne į temą ir tik jau .kny
gelės vertės nepakelia. ? 

Kazys Rimvydis. 

KAUNO FORTO No. 
9 PASLAPTIS 

Lietuvos požemio spauda pa
skelbė,, prieš Rusų atėjimą į 
Lietuvą, kad Vokiečiai pradėjo 
naikinti savo kriminališkų žy
gių žymes. Devintame Forte 
Kaupe, kur manoma atsibuvo 
masiniai žydų žudymai, pagy
vėjo Vokiečių SS kareivių vei-
kimasv Sklido gandai kad žy
dai buvo priversti atkasti ka
pus, ir menama kad jie buvo 
vėliau sušaudyti, paslėpimui 
Vokiečių piktų darbų. 

Devintojo Forto apielinkėje 
stovėjo nazių sargybos su įsa
kymu šaudyti kiekvieną praei
nantį, kad niekas negautų pa
matyti kas ten dedasi. Pirm 
negu naziai pradėjo savo dar
bą, visos tos apielinkės Lietu
viai jpuvo fsakyti išsikelti ki
tur. 

Lietuvos' požemio spauda ti
ki, jog šie nazių žygdarbiai yra 
Vokiečių prisipažinimas pralai
mėjimo šiame karo lauke ir jie 
puošiasi pralaimėjimu sutikti. 

^'kK r & 4 ' ̂  i V * 

Baltimorės LVS 4-to sky
riaus susirinkime buvo pakel
ta klausimas apie peticijų ve
žimą į Washingtona. Nors 
New Yorko seime buvo kalbė
ta kad Prezidentui Rooseveltui 
peticijas veš tie asmenys kurie 
daugiausia parašų surinks, o 
dabar pakeista: buk "Centro 
paskirtos vpatos tą darbą at
likti".' 

viii moti 
Bet jos sudaro tik vadova

vimo komisiją. Su jomis rei
kės siųsti Lietuvių Kareivių 
Motinas iš visų kolonijų — juo 
daugiau tuo įspudingiau. 

Niekas negali jaustis svar
besnis važiuoti su peticijomis 
į Washingtoną pas Prezidentą 
Lietuvai užtarimo jieškoti kaip 
musų kareivių motinos, kurios 

šiais neaiškiais ir Lietuvai ant krutinės dėvės po kelias 
nedraugingais laikais reikia I mėlynas žvaigždutes, tarp jų 
taikytis prie sąlygų. Apie tai 
kad buvo nutarta LVS meti
niame seime Chicagoje Birže
lio 10, 1944, jog Lietuvių Kar
eivų Motinos parašus veš, jau 
buvo rašyta Dirvoje ir kituo
se laikraščiuose. 

Nuo New Yorko Seimo da
lykai keitėsi vis prastyn, ir 
Lietuvos patekimas bolševi
kams vėl virto baisiu faktu. 

Paprastos Lietuvių delegaci
jos vežimas parašų į Washing
tona gal atkreiptų tik tokį dė
mesį kokį atkreipė dabar nese
nai vykusios tarybininkų dele
gacijos: delegacija prie jokio 
žymesnio valdininko nepriėjo. 

Jeigu buris maišytų vyrų ir 
moterų nuvežtų peticijas į Wa
shingtona, Prezidentas Roose
velt tokio būrio gal nei nepri
sileistų. 

Bet jeigu peticijas nuveš 
Lietuvės Motinos kurios davė 
po tris, keturis ir daugiau sū
nūs Amerikos karinei tarny
bai, ar bus toks prezidentas ku
ris drys kareivių motinų neprir 
sileisti? * 

Taigi, tik kareivių motinos 
pripažinta tinkamiausiom pe
ticijas vežti, ir tik jos gaus 
spaudoje publikacijos ir pripa
žinimo kada prie Baltojo Na
mo susirinks šimtas ar dau
giau iš įvairių kolonijų suva
ž i a v u s i u  L i e t u v i ų  K a r e i v i ų  m o - j  
tinų, dėvinčių ant savo kruti
ni u po kelias žvaigždutes kiek
viena, kita ir auksines žvaigž
dutes j 

Su tu mintimi LVS seimas 
išrinko Lietuvių Kareivių Mo
tinas į komisiją parašams vež
ti. 
.. Komisi ja sudaro t Urminin
ke Ona Biežienė, iš Chicagos, 
nares: Hypatija Yčienė-žiurie-
nė iš Clevelando, ir Stefanija 
Čiurljonytė-Douvan, iš Detroi
to. Jos visos trys yra karei-

bus dėvinčių auksines žvaigž
dutes. 

Kiekviena kolonija sulvg iš
galės privalo rinkti fondą Lie
tuvių Kareivių Motinų kelionei 
į Washingtoną, privalo kalbin
ti motinas važiuoti. Yra daug 
galinčių ir norinčių važiuoti, 
bet jos nedrysta. Taigi, kurie 
komitetai rūpinasi parašų rin
kimu privalo kalbinti tas mo
tinas važiuoti, prirodant kad 
jos tik atsilankys Washingtone 
pas Prezidentą, o kalbėjimą ir 
formalumus atliks ta vadovių 
Komisija, kurios viršuje mi
nėtos. . . 

Netrukus bus paskelbta ka
da parašai bus vežami, o jie 
turi buti nuvežti pirm prezi
dento rinkimų. 

Taigi, dabar turi buti pats 
parašų rinkimo darbas ir rei
kia jau rinkti Lietuves Karei
vių motinas į tą delegaciją. 

Daugiau informacijų kreip
kitės į LVS Centrą, 

Pacifiko Kariautojas 

BALTIMORE, Md. — Bir
želio 27 d. susirinkome į LVS 
4-to skyriaus sueigą manyda
mi išgirsti ką tokio malonaus, 
bet išgirdome nesmagią žinią. 

Susirinkimą atidarė skyriaus 
vice pirmininkė poni Julė Ras
tenienė. Protokolų raštininkas 
P. P. Jaras perskaitšs proto
kolą pareiškė kad jo žmona, 
Katarina, guli ligoninėje, jis 
turi buti jos lankytojas ir na
mų prižiūrėtojas, todėl iš tos 
priežasties yra priverstas atsi
sakyti nuo skyriaus raštinin
ko pareigų. Nemaloni tai ži
nia. Nariai išgirdę p. Jarą 
tai pareiškiant prašė jį vistiek 
dar buti raštininku, tačiau jo 
sąlygos jokiu budu neleido jam 
tų pareigų toliau eiti. Sky
rius buvo priverstas rinkti ki
tą sekretorių, bet sunku buvo 
gauti, nes LVS nariai taip pat 
labai užsiėmę, kad ir tinkami 
toms pareigoms. Praėjo pus
valandis, ir nejaukus, iki pra
šymais tapo priverstas užimti 
sekretoriaus vietą Ant. Kure-
laitis* 

Po to susirinkimo dalyviai 
ramiau atsikvėpė, ir jau Lie
pos 25 d. 4-to skyriaus susi
rinkimas buvo daug skaitlin-
gesnis negu buvusieji. Mat, 
ant atviručių nariai pastebėjo 
permainą. 

šiame susirinkime nauji na
riai prisirašė į LVS: 

Petras Weisingoff, 
Uršulė Brokienė, 
Jokūbas Sčiukas. 
Po to vice pirmininkė pa

klausė apie peticijoms parašų 
rinkimą, paaiškėjo kad para
šai neblogai renkami, tik nie
kas nežino kada bus to rinki
mo galas ir kaip surinkus pa
rašus pasielgti, čia reikia ži
noti, kad nepasidarytų klaidų, 
kad kas pasiėmęs parašus ne
pamirštų padėti juos ten kur 
reikia. 

Nariai padarė pastabas ka's-
link parašų. Vieni sako būda
mi New Yorko seime girdėję 
kad buvo tariama jog kiekvie
noje kolonijoje daugiausia pa
rašų surinkę galės vežti para
šus į Washingtona įteikti Pre
zidentui Rooseveltui. O dabar 
girdi kad kas kitas bus daro
ma: kad Centro paskirti asms-
nys parašų vežimą atliks. Bet 
sako, visvien skyrius tą turėtų 
aiškiai žinoti. 

Amerikos Karo Bono laimė
jimas, kurio tikietėliai smar
kiai platinami, įvyks antradie
nį, Rugp. 29, Lietuvių salėje. 
Leidžia LVS skyrius. 

Nariams patinka 4-to sky-1 

riaus susirinkimai, kuriuos la
bai nuosekliai veda vice pirmi
ninkė Julė Rastenienė. 

Ant. Kurelaitis, Ra&t. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 
Ant. Kurelaitis, LVS 4-to 

skyriaus Baltimore, Md., sek
retorius, prisiuntė $16 ngrių 
metinių duoklių. 

Liepos 26 d. susirinkime 00-
mokėjo: Senieji nariai: 
J. Galinaitis * 2.00 
P. Gurklis 2.00 
Ant. Nemuras 2.00 
J. Kazakevičius 2.00 
V. Bielis 2.00 

Naujai įsirašę nariai: 
Petras Weisingoff 2.0® • 
Uršulė Brokienė 2.00 
Jokūbas Sčiuras 2.00 

A. J. Tomkus, iš Meriden, 
Conn., jau kelintu kartu 
išsirašo "Timeless Lith
uania". Dabar vėl 2 kny-

a.oo gas išdalinimui 
Ix)s Angeles Public 

Library 
J. žemantauskas 

Waterbury, Conn. 
A. D. Kaulakis, Chicago 
The May Company 

Cleveland 
Brooklyn College, 

Brooklyn, N. Y. 
Charles W. Clark €•. 

New York 
J. Penkus 

Lawrence, Mass. 
Mrs. Mary Novak 

Mahanoy City, Pa. 
A. Delyonas, 

Stamford, Conn. 
Sgt. M. E. Sevde 

San Diego, Calif. 
Dirva. 

Aukas ir Timeless LfUitrama 
užsakymus siuskit adresu: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Marguti", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit lOe 
oašto ženklais, gausit viens 
numerj pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
•756 So. Western Ar* 

Chicago. HI 

3.00 

8.00 
8.00 

10.80 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 
6.00 

"Kad Lietuva vėl Butu Laisva ir Nepriklausoma!" 

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. 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

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

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

Viso $ 

Vice Adm. M. A. Mitscher, 
komandierius Pacifiko kilnoja
mų jiegų, Task Force 58, tė-
mija Saipan užkariavimo me
tu mušį su Japonų karo lai
vais Marianų salų vandenuo-
se. 

' vi, 

Vardas Ir Pavardė. 

Adresas.... 

Miestas.. : Vahft. 

SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenuft  ̂ Cleveland 3, Ohio 
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Dirbkime kad Lietuva Butu Laisva 

IŠ JtSJAUS SMETONOS KALBOS LIETUVIU DIENOJ®, RUGP. 15, 
Lakewood Park, Pa. 

Prieš kelerius metus man 
pakliuvo j rankas vienas žur
nalas, kuriame buvo daug nuo
traukų iš tuo metu Vokiečių 
negailestingai bombarduojamo 
Londono. Aplink griuvėsiai, ir 
tik kur ne kur iš griuvėsių 
krūvų kyšojo sugriautų namų 
sienos. Ant vienos tokių sie-
nų, iškelta ant ilgo stiebo, ple-
vesavo vėliava. Po šita nuo
trauka buvo padėtas maždaug 
toks parašas: "Virš griuvėsių 
| erdvę iškilus vėliava yra ne
palaužiamo Anglų pasiryžimo 
gyventi ir nugalėti simbolis". 

šiądien visa Lietuva yra 
griuvėsiai ir visos Lietuvių 
tautos gyvybė yra didžiausia
me pavojuje. Bet kas pažys-

Iš šios šalies kilo didieji lai
svės obalsiai, ^ kaip Wilsono 
tautų apsisprendimo teisė ir 
Roosevelto Atlanto čaretrjs. 

Senojoje istorijoje žmonės 
sakydavo "Lux ex oriente" — 
"Šviesa iš rytų šalies", o šią
dien mes sakome, "Lux ex oc-
cidente" — "šviesa iš vakarų 
šalies". Taip karo, bado ir 
skurdo prispausta Europa lau
kia išsigelbėjimo iš Vakarų, iš 
Amerikos, jos laisvės dvasios 
kūdikio. Jau perdaug butų 
ironiška kad milijonai gyvybių 
ir ištisų tautų negirdėtos kan
čios butų buvusios tik tam kad 
vietoje nazių jungo Europoje 
įsigyventų bolševikiškas jun
gas. Teisingumo angelas dar 

ta Lietuvių tautą, ypač jos | išlies savo rūstybės taurę, ir 
jaunuomenę, tas žino kad ji ir 
po ketverių metų baisaus te
roro tebėra pasiryžus gyventi 

po nazių bus pasiekti ir bolše
vikai. 

Bet, kaip jau anksčiau buvo 
ir nugalėti. Tos vilties ir to minėta, viltis kod bolševikai 
pasiryžimo ir mes neturime laisvu noru Europai ir Lietu-
prarasti, nes tikėjimas kad vai ką nors suteiktų, yra vai-
Lietuva vėl bus laisva yra kiška viltis. Ir begalo blogai 
Lietuvos atkūrimo pagrintas. j daro tie musų kurie, galvoda-

šiądien mes visi čia suva-1 mi kad Lietuva jau amžinai 
žiavome Į didelę šventę — Lie-' pakliuvo bolševikų jungan, sa-
tuvių Dieną. Tačiau rūpestis ko reikią jiems pataikauti ir 
del Lietuvos ir del musų bran- jieškoti su jais geresnių santi-
gių, Lietuvoje likusių žmonių, kių. šitai yra didžiausias nu-
neleidžia mums buti visai lin-; sižengimas prieš Lietuvių tau-
ksmiems. Ir ne be pagrindo. ] tą ne tik dėlto kad, kaip jau 
Kaip mes galėtume buti šią-' sakyta, bolševikai vistiek nie-
dien visai linksmi jei mes ži-, kuoijiet neatsisakys Lietuvos 
nome kad tuo metu kai mes1 ir kitų šalių išnaikinimo min-
čia sau laisvi šnekučiuojame,1 ties, bet ir dėlto kad jie jau 
Lietuvoje viešpatauja siaubas j yra pasireiškę kaip niekšingi 
ir mirtis ? Antra vertus, už- Lietuvių tautos žudikai ir bu-
merkdami akis tam kas darosi 
Lietuvoje, mes tikrai nieko ne-

deliai. žvėriškai bolševikų iš
žudytų Lietuvių kraujas šau-

laimesime. Todėl kokia baisi į kiasi j dangų atpildo. Ir kas, 
butų tiesa, tik ryžtingas žiūrė
jimas į ją yra vienintelė teisin
ga išeitis, žinokime kas da-

šito akivaizdoje, bolševikams 
pataikauja, užsitraukia ant sa
vęs Lietuviškojo kraujo pra-

rosi, ir gerai žinokime, nes tik. keikimą. 
žinodami tikrą padėtį mes gar Semkime stiprybės iš seno 
lime jieškoti budųsmusu aukš- sį0s, garsios Lietuvių tautos 
čiausiam tikslui — Nepriklau- istorijos. Tiktai pasiryžimas 
somos Lietuvos atkurimui — 
greičiau ir tikriau pasiekti. 

žinodami kas yra bolševikai, 
nu be 'reikalo mes bukštauja-
me kad nedidelė Lietuva per 
metus-kitus gali buti visai iš-

greičiau mirti negu vergauti 
išgelbėjo Lietuvių tautą nuo 
ankstyvesnio sugniužimo. Jro-
dykime pasauliui kad galima 
sunaikinti Lietuvio kuną, bet 
kad jo dvasia vistiek amžinai 

naikinta. Tačiau nemanykime j lieka gyva ir laisva, 
kad geruoju ir prašymais mes j Senovėje Lietuvių Pilėnų ku-
iš bolševikų ką nors galime iš-į nigaikštis Margis bevelijo šok-
gauti. Jie turi jau išanksto i ti į ugnį ir žuti jo griūvančios 
paruoštus tautų naikinimo pla- j pilies liepsnose negu pasiduoti 
jvj.s, ir niekas, išskyrus kumš- j Vokiečiu vergiją. Taip, jo 
t i. negalės jų priversti tų pla
nu atsisakyti. 

Mes patys, būdami maži, 
bolševikams kumščio parodyti 
ji'.galime, ir todėl musų visos 
\ iltys gludi toje šalyje kurioje 

bei kitų didvyrių krauju bei 
pasiaukojimu Senoji Lietuva 
pirko savo laisvę ir savo didy
bę. Pasirodykime esą verti 
tų Didžiųjų Lietuvių ainiai. 

Daug kam gal atrodys ne

atrodė kad Vokiečių ir Ęusų 
imperijos grius ir iš šių milži
nų griuvėsių iškils nepriklau
soma Lietuva. O »vis dėlto tai 
įvyko. 

Bet jei Kudirka, Basanavi
čius, Jablonskis, Vileišis, Mai
ronis ir kiti didieji atgimstan
čios Lietuvos vyrai buti^ abe
jo ję ar verta pastangų kova 
kurie ją vedė, Lietuva po pir
mojo pasaulinio karo nebūtų 
atsikurus. Tat ir mes neklau
skime ar verta didelių pastan
gų kova kurią šiądien del Lie
tuvos laisvės veda viso pasau
lio Lietuviai, bet dirbkime kiek 
įmanydami, kiekvienas pagal 
savo išgales. ; 

Neužrašyto: liko įfeiugelis 
Lietuvių dirvyrių darbų, žmo
nės net užmiršo juos, ir tik 
Dievo knygoje nedilstančiomis 
raidėmis užrašyti jų vardai. 

šiądien, šioje laisvoje šalyje 
mums susirinkus Lietuvių Die
nos švęsti, man prisimena vie
nas atsitikimas iš Lietuvos 
laisvės kovų, kurį aš girdėjau 
dar vaikas būdamas. Visiems 
yra žinoma kad Lietuvos ka
riuomenė 1918-1920 metais bu
vo labai neskaitlinga, blogai 
ginkluota ir neaprupinta. O vis 
dėlto neretai atsitikdavo kad 
Lietuviai sumušdavo keliario-
pai skaitlingesnį ir gerai gin
kluotą priešą. Tai dėlto kad 
žūtbūtinėje kovoje del perga
lės, kaip patyrimas rodo, lai
mėjimą nusveria ne skaičius 
ir ne ginklavimo kokybė, o 
dvasinių jiegų vyravimas. Štai 
tas atsitikimas kurį 'aš noriu 
papasakoti. 

Neskaitlingas Lietuvių bū
rys, karininko vadovaujamas, 
puola gerai įsitvirtinusį ir spy
gliuota viela apsitverusį prie
šą. Lietuvių kareiviai, priešo 
kulkų pakirsti, krinta vienas 
po kito ir jų skaičius greita' 
mažėjo, štai nukautas krinta 
įr vadas. Kareivų tarpe sklin
da sumišimas, kai kurie jų su
svyruoja ir ima bėgti, šiuo 
momentu, sukaupęs paskutines 
jiegas, pasikelia ant rankų 
mirtinai sužeistas jų vadas ir 
sušunka: "Vyrai, aš nenoriu 
mirti priešų užimtoje žemėje". 
Suprato kareiviai savo vado 
žodžius ir naujomis jiegomis 
puolė priešą. Mušis buvo lai
mėtas ir žuvusiam jų vadui 
buvo supiltas kapas ne priešų, 
o Lietuvos žemėje. 

Lietuvos laisvS buvo pirkta 
ne viena, o daugybe, tokių did
vyriškų mirčių, ir Kaune, Karo 
Muzejaus sodelyje, supiltas 
Nežinomo Kareivio kapas yra 
tų visų Lietuvos- karių-didvy-
rių tylus liudininkas. Galime 
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Plaukia Atakuoti Japonų Salas 
Wt 

ik vienas musų rado savo an-. Įtikėtina kad maža Lietuvių 
114 ją tėvynę, kurią pamilo ir: tauta gali išeiti gyva ir nuga-
kurioje išnaujo sukurė savojlėtoja iš šių dienų didžios ko-

\ veiiii i;:. Aš turiu galvoje vos verpetų. Bet lygiai taip 
jurjr+iriea Amerikos Valsty-'pnt dnr ir daugiau neįtikėtina ] buti tikri kad ir šiądieninė 

Tvirti tikėkime kad. ' ' " 
laikui atėjus, Amerika, kaip j 

•jalingasis teisingumo angelas, 
i;ulėms gerojon pusėn ir Lie
tuvos bylą. Mes visomis savo 
dvasios ir kūno jiegomis rėmė-

e ir ateityje remsime šios ša
lies pastangas ne tik del to 
kad mes tvirtai tikime kad iš 
Amerikos ateis išsigelbėjimas 
Lietuvai, bet ir dėlto kad jei 
ne Amerika tai Lietuvą ir vi
są Europą butų užvaldę Vokie
čiai, kurių viešpatavimas toly
džio blitų reiškęs Europos lai
svės ir sykiu mustj tėvynės 
Lietuvos mirti. Vokiečiai bu
tų iš Lietuvių atėmę viską, j 
turtą ir jų sodybas, ir i išplės
tas žemes butų atgabenę Vo
kiečių kolonistų, kuriems tik
rieji Lietuvos šeimininkai-Lie-
tuviai butų turėję bernauti ir 
vergauti. Tą nedorą darbą jie 
jau buvo pradėję, ir Lietuviu 
vargas ir skurdas Vokiečiu 
priespaudoje buvo pasiekęs ne
girdėtą mąstą. 

šiądien Vokiečių pavojus 
Lietuvai yra išnykęs, ir beliko 
bolševikiškas pavojus, kurį 

,mes turime' pašalinti jei nori
mą kąd Lietuvi butų laisva. 
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Lietuva ^turi labai daug toki 
didvyrių kurie' nenori buti pa
laidoti priešo žemėje. Ir mu-č 
sų visų yra šventa pareiga pa
daryti viską | kad tų naujųjų 
Lietuvos didvyrių kunus pri
glaustų ne priešo • užimta, bet 
laisva Lietuvos žemelė. 

Mes žinome kad Lietuvos 
viltys Amerikoje. Ir štai, šią
dien, kada savo tėvų zemeje 
Lietuviai yra žudomi ir perse
kiojami, šioje šalyje jie yra 
laisvi žmonės. Tokios šventės 
kokią mes šiądien švenčiame 
čionai, šitame parke, Lietuviai 
negalėtų surengti savo gimto
je šalyje. Tat naudokimės ta 
laisve Lietuvos laisvei grąžin
ti! Daugelis didžiųjų Ameri
kos vyrų yra' Lietuvos drau
gai. Eikime į juos įr prašy
kime kad jie laisves vardan 
užtartų ir Lietuvos bylą. 

Lietuvių Diena ne vienam 
jos pasišventusių rengėjų kai
navo daug rūpesčių ir vargo. 

Bet jų rūpesčiai ir vargas 
jau atnešė ir dar atneš dide
lių vaisių. Nes Lietuvių Die
na, nekalbant jau apie tai kad 
ji visai Amerikai ir visam pa
sauliui akivizdžiai parodo kad 
Lietuviai, jau daug metų gy
venę atskirti nuo savo pirmi
nės tėvynės, tebedega meile 
Lietuvai, sykiu yra ir nenuga
limo Lietuvių tautos pasiryži
mo gyventi nepriklausomu gy
venimu įrodymas. Juk jei to
kia Lietuvių Diena yra rengia
ma tai ne tam kad Lietuvos 
žemėse užtvirtintume kokį sve
timą valdovą, o kad visam pa
sauliui dar sykį garsiai parei-
kštume kad tikrasis Lietuvos 
šeimininkas yrą , ne kas kitas, 
o tik pati Lietuvių tauta, šis 
musų iškilmingas susirinkimas 
Lietuvių Dienos proga, tuo me
tu kai visame pasaulyje nema
tytu įšėlimu užia karo audra, 
yra lyg ta į dangaus mėlynę 
tarp griuvėsių iškilus vėliava, 
kuri žymi nenugalimą tautos 
pasiryžimą gyventi ir iiUgalė-

Po šios šventės mes išsiskiri 
stysime ir stosime kiekvienai 
prie savo kasdieninių pareigų. 
Tačiau įspūdžiai kurių busime 
patyrę šioje švfentėje dar ilgai 
gaivins musų širdis ir teiks 
naujo pasiryžimo kovai del 
Lietuvos ateities. Mes visi tu
rime visuomet atminti kad vi
sos musų pastangos ir pasiry
žimai, o taip j>at ir galingų j i§ 
musų draugų pagalba, neatneš 
musų Lietuvai laisvės, jei Pa
saulio Kūrėjas savo ruožtą 
Lietuvos naudai neišties savo 
galingos rankos. Todėl greta 
nenuilstančios kovos už Lietu
vos laisvę, kurios vedimas yra 
visų musų šventa pareiga, mes 
turime nuolatos prašyti ir Die
viškosios Apveizdos pagalbos. 
Orleano Mergelės pavyzdys ro
do kad Dięvas globoja už sa
vo laisvę kovojančias tautas. 

šiądien, kuomet visam pa
sauliui gręsia komunizmo pa
vojus, Die vos Apvaizdos pagal
ba yra tuo labiau reikalinga. 
Romos Imperatorius Konstan-

P&r<f" Ą:'f tinas Didysis, kariaudamas stf 
barbarais pagdnimis, išvydo 

' danguje kryžių ir parašą sa
kantį kad "šis Įenklas jam at-

I neš pergalę". Tikėkimės kad 
ir dabartinėje pasaulio kovojė 

i|| <*u komunizmu Ir su moderniš
kuoju materializmu kryžius at
neš žmonijai pergalę ir kad 
ta pergalė taip pat sutaps su 
iš sr'riuvėsiu bekylančios musij 
tėvynės Lietuvos laisve. 

NAUJA KNYGA ISPANŲ KALBOJE 
APIE LIETUVA 

* -* s i 
' Didėlė Argentiniečių knygų 

leidykla, Editorial Moly, išlei
do Ispanų kalba 480 puslapių 
knygą apie Lietuvą su 46 ilius
tracijų puslapiais, dviem že
mėlapiais, spalvuotais virše
liais. Tai Casimiro Verax pa
rašytas veikalas, Lituania En-
tre Fuego Cruzado (Lietuva 
Kryžmeriinėje Ugnyje), Buenos 
Aires, 1944, kaina 5 Argefiti-
niški pesai. * 

Ispaniškai tokia knyga apie 
Lietuvą yra vienintelė. Pir
moje jos dalyje suglaustai bet 
pagrindinai atpasakojama Lie
tuvių tautos istorinis likimas, 
kovos del nepriklausomybės, 
Vilniaus ir Klaipėdos proble
mos, ir laisvo gyvenimo pa
žanga visoje srityse, ypač kul-

Laiškas Karo Lauke 

Japonų fronte, laikinai per
traukus mušį, vienas karys tė-
mija priešus, o antras pasilin-
dęs į saugesnę vietą skaito iš 
namų gautą laišką. 

turinėje. 
Antroje dalyje (135-441 p.) 

labai išsamiai nušviesta bolše
vikų ir nazių okupacijų pada
rytos skriaudos Lietuvai, pa
sipriešinimas okupantams ir 
pastangos atgauti nepriklauso
mybę. Veikalo pabaigoje ra
šoma apie Lietuvių. ateities 
viltis apie didžiųjų Amerikos 
valstybininkų idealizmą ir At
lanto čarterį. Paminėta Ame
rikos Lietuvių ir kitų Lietu
vos draugų pastangos Lietu
vos laisvei ir nepriklausomy
bei. 

Kaip autorius įžangoje pa
brėžia, šios knygos tikslas at
skleisti Pietų Amerikoje mažai 

United1 Nations, be abejo tu
rės didelį svorį busimoje tai
kos konferencijoje, kur bus ^ 
sprendžiamas ir Lietuvos liki
mas. Iki šiol betgi neturėjo
me jokios mažiausios knyge
lės apie Lietuvą Ispanų kalba. 
Dabar šis trukumas yra pasa
lintas. C. Varax'o gausus vei
kalas supažindins visą Ispani
škai kalbantį pasaulį su Lietu
vos problemomis, sužadins sim
patijų musų tautai ir prisidės 
prie musų bylos laimėjimo. 

Veikalas yra labai gyvai ir 
Įtikinančiai parašytas* nes pui
kiai dokumentuotas. Jame la
bai vaizdžiai ir išsamiai atpa
sakota abiejų okupantų Lietu
vai padarytos skriaudos, tiks
liai apibudintas bolševikų su
vaidintas vadinamas "plebisci
tas" ir tinkamai atremta Ru
sų pretenzijos i Lietuvą, re
miantis vadinamais strategi-pažystamos Lietuvos v e id ą , 

priespaudos kančiose ir laisvės, n*ais sumetimais. Taip pa 
laimėjimuose; duoti tautos pra
eities, jos kulturos, jos kovų ir 
troškimų sintetinę apžvalgą. 

Autorius įdėjo ne tik daug 
darbo ir širdies, bet rėmėsi ir 
savo betarpiškais pergyveni
mais ir pirmaeiliais dokumen
tais. Jis tautų nerušiavo į ge
ras ir blogas, bet faktus, daž
nai Lietuvos priešams nema
lonius, iškėlė objektingai. Be
šališkai pavaizduoja ir vidinį 
Lietuvos gyvenimą. 

Kai šiame tragingame kare 
Lietuva tikra prasme pateko 
į kryžminę ugnį, kai jos žmo
nės dešimtimis tūkstančių žiau
riai išblaškyti po svetimus 
kraštus, laisvas teisingas žo
dis apie tautos kančias, jos 
tradicijas ir troškimus yra 
ypač reikalingas. 

Pietų ir Centro Amerikos 
valstybės, priklausydamos prie 

dokumentuotai apibudinti Vo
kiečių kolonizaciniai apetitai į 
Lietuvos žemę ir Lietuvių pa
sipriešinimas abiem okupan
tams. 

Knyga gražiai išleista ir pui
kiai iliustruota. Jau vien per
žiūrėjęs tinkamai parinktas ir 
paaiškintas iliustracijas, skai
tytojas susidomės Lietuvių 
tautos likimu ir jos originali-
ne kultura. Knygos gale yra 
įdėta gana smulki chronologi
ja, kuri bus labai naudinga 
spaudos žmonėms rašant Lie
tuvos klausimais. Kiekvienas 
Lietuvis gali tik apsidžiaugti 
šio naudingo veikalo pasirody
mu. 

^VENGRIJOJE automobilių 
varymui daroma gasas iš me
džių, kurių sunaudoja gana 
daug kas metą. 

Jau gatava KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA UŽ 

AIAIJLITTOSE. minint Lietu
vos Nepriklausomvbės 26 m«h 

sukakti, pereita. Vasario mė-
f iesi buvo naginėta ir Dr. V. 

Kudirkos 85 metu pnmimo su-
'• ^aktis. Jis mirė 1899 m. 

«WWmai "Dirvoie" » 
50c vA viena kart# 
tris kartu? už $1.00 

'K 

> Wi *• 
'  ' į .  

DR. OWEN J.C. N ORĖM 

Dalis didelio laivo a p k r a u t o  k a r o  reikmenimis, kelionėje 
užpulti Japonus Guam saloje. Kareiviai vežasi su savim vis
ką nuo smulkiausių dalykų iki didžiųjų kanuolių, tankų, ir tt. 
Uždangtytos vietos yra kar^įvi# papinė* pasisiėpti 
nuo saulės,-o nukti miegoti..* 

Snculkųs skelbimai Dirvoje 
kaip tai namų pardavimas, iŠ 
nuomavimas, krautuvių išnu<> 
mavimas ar pardavimas, pa j M 
kojimai, padėkos laiškai, gali 
it* patalpinti šia kaina-

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.0Q, 

Siųskit savo užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superipr Ave. Cleveland 5, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

pyiRVOS Rugpjučio 4 d. tilpusiu straipsniu, ("Gelbė-
^ kime kas dar Galima Išgelbėti"), Stepas Lileika ne
abejotinai parodė daug gilaus politinio supratimo. Iš
samus faktų žinojimas ir nešališkas padėties analizavi
mas jam leidė stebėtinai aiškioje šviesoje nupiešti musų 
partinių politikierių klaidas ir nurodyti išeiti iš dabar
tinės krizės. Konstatavęs kad Lietuvos santvarkos ir 
jos prezidento neigimas iš tarybininkų pusės, sutapda
mas su lygiai tokiu pat neigimu iš bolševikų pusės, bu
vęs viena priežasčių kad Lietuvai nebuvo leista sudary
ti vyriausybes in exile, Lileika siūlo atsiriboti nuo pra
eities klaidų ir, atsisakius partinės aistros, visiems atsi
stoti ant Lietuvos santvarkos teisėtumo ir Lietuvos val
stybės kontinuiteto pagrindo. Kaipo praktinę išeitį, Li
leika nurodo reikalą A. Smetonos paskirtą Ministrą Pir
mininką visiems laikyti Lietuvos valstybės kontinuiteto 
vyriausiu reiškėju. 

Kai visa Lietuvių tauta Vyriausio Lietuvos Išsilais
vinimo Komiteto lupom 1944 metų Vasario 16 dieną pa
skelbė deklaraciją, kurioje buvo aiškiais žodžiais išreik
štas Lietuvos 1938 metų konstitucijos pripažinimas, tau
rusis Lietuvių tautos valios neįgaliotas reiškėjas Grigai
tis tuoj šoko prieš. Štai Nauj. Rugp. 7 numeryje ("Pa
saka Mažiems Vaikams ar Pakvaišimas?") jis vėl ne
sivaldydamas tyčiojasi iš Lietuvos 1938 metų konstitu
cijos, vadindamas ją totalitarine ir fašistine bei daryda
mas gana savotiškų išvadų. Šito akivaizdoje Grigaičio 
ankstyvesnis Lietuvių tautos valios linksniavimas virs
ta nenuoširdžiu apsimetimu. Jei visa Lietuvių tauta sa
vo laisvu noru pripažysta tą ar kitą principą, niekam, 
atrodo, negalėtų ateiti į galvą iš to principo tyčiotis. 
Koks netikėtumas kad tas kurs skelbiasi daugiau negu 
100% demokratas ir nenuilstamas Lietuvių tautos valios 
reiškėjas, kada ta valia vienbalsiai pačios tautos pareiš
kiama, šoka prieš! Jei Grigaitis butų tikras demokra
tas ir padorus žmogus, jis pasakytų: "Gerbiamieji, po 
to kai visa Lietuvių tauta laisvai pripažino Lietuvos 
1938 metų konstituciją, ir aš prieš ją lenkiu savo gal
vą!" Betgi jis šito nepadarė, o bevelijo ir toliau sykiu 
su bolševikais ir pusbolševikiais tą aukščiausią Lietuvių 
tautos teisės dokumentą tituluoti fašistiniu, totalitari
niu ir panašiai. Po to, mums atrodo, kiekvienam pasi
daro aišku ko vertas grigaitiškas demokratiškumas ir 
io kalbėjimas tautos vardu. Šitai taip pat visai aiškiai 
parodo kiek Grigaičiui rupi Lietuvių tautos reikalai. 
Bolševikų nusistatymas jam arčiau prie širdies negu Vy 

Grigaičio "Pasakoje mažiems vaikams ar pakvaiši
me" randame betgi keletą naujų dalykų, apie kuriuos 
čia bus pravartu tarti keletą žodžių. Grigaičio kolioji-
mus ir gatvinį stilių paliksime nuošaliai, nes tai sudaro 
jau visiems pažystamą jo Rusiškai-socialistiškos kultu-
ros žymę. Eikime prie reikalo. 

Grigaitis pareiškia kad "Smetonos konstitucija (ku
ria pripažysta visa Lietuvių tauta, išskyrus Grigaitį ir 
bolševikus) padėjo į valdžią įkopti raudoniesiems kvis-
lingams. Girdi, Smetona paskyręs savo įpėdiniu Merkį, 
Merkys Paleckį (kurį bolševikai padarė prezidentu), 
o Paleckis ministru pirmininku paskyrė Gedvilą. 

Šitokio tvirtinimo akivaizdoje pažiūrėkime ką gi sa
ko pati Konstitucija. Konstitucijos str, 102 skamba: 
"Kai Ministras Pirmininkas pavaduoja Respublikos Pre
zidentą- arba kai, Respublikos Prezidentui mirus arba 
atsistačius, vadovauja Valstybei, jis Ministro Pirminin
ko pareigų neina. Šitas pareigas tuo laiku eina Minis-
tyo Pirmininko Pavaduotojas". 

Iš to straipsnio aiškiai išplaukia kad Merkys nega
lėjo paskirti Paleckio Ministru Pirmininku, nes tos fun
kcijos, M. Pirmininkui perėmus Respublikos Prezidento 
pareigas, automatiškai pereina M. Pirmininko Pavaduo
tojui (šiuo atsitikimu Bizauskui). Taigi Paleckio pa
skyrimas Ministru Pirmininku buvo Konstitucijos lau
žymai Tolimesnis Konstitucijos laužymas buvo Palec
kio padarymas Prezidentu, nes iš Konstitucijos 67, 68 
straipsnių išplaukia kad naują* Prezidentą, kol nepasi
baigė senojo prezidento kadencija, tegalima rinkti jam 
mirus arba atsistatydinus. 

Iš tos trumpos analyzes aiškiai matytį kad ne "Sme
tonos Konstitucija", o jos brutalus sulaužymas bolševi
kams padėjo įkopti į valdžią. Taigi stovint ant 1938 
metų Konstitucijos pripažinimo pagrindo, automatiškai 
atpuola visų bolševikiškų ir kitokių valdžių užkorimas 
Lietuvių tautai, o tą Konstituciją atmetant — varomas 
vanduo į bolševikų ir kitų Lietuvos priešų malūną. 

Grigaičio nurodymas kad Respublikos Prezidentui 
išvykus į užsienius, visos jo teisės ir prerogatyvos auto
matiškai pereina Ministrui pirmininkui, yra aiškus Kon
stitucijos iškraipymas. Konstitucija daro esminį skir
tumą tarp Respublikos Prezidento pavadavimo ir tarp 
atsitikimo kada M. Pirmininkas perima Valstybės va
dovavimą. Kai Respublikos Prezidentas numiršta arba 
atsisako, Ministras Pirmininkas perima Valstybės va
dovavimą, Ir tik tuo atveju jam pereina vį»a Respubli
kos Prezidento galia (str. 72). Gi kada R. Prezidentas 
suserga arba išvyksta į užsienius, tai M. Pirmininkas 
iį tepavaduoja ir už jį teatlieka jo galios veiksmus (str. 
71), atseit valstybės vadovu tebelieka užsieniuose esąs 
ar sergąs Respublikos Prezidentas. Bet jei užsieniuose 
esąs Respublikos Prezidentas tebevadovauja Valstybei 
taf tvirtinti kad jis nebeturi jokių teisių, yra nesąmonė. 

Ministro pirmininko skyrimas ir atleidimas kaip 
tik yra viena aukščiausių Valstybės vadovavimo funkci
jų ir ji, kaip mes ąųk^ęiau nurpdęme (str. 102) neper

eina Respublikos Prezidentą pavaduojančiam Ministrui 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širyydas. .. 

ir 
Musų Draugai 

Maskvos žurnalas Karas 
Darbininkų Klasė sykį nusiguo-
dš buvimu Amerikoje "skam
bių balsų" reikalaujančių grą
žinti Lietuvai ir jos kaimy
nėms laisvę. Lietuviams gi 
smagu tuos balsus turėti, nes 
tai garbingi balsai, nenusilen-
kią neteisingai vartojamai jie-
gai. 

Rytų Europoje vienašaliai 
vykdomą Sovietų politiką, pa
vyzdžiui, šiomis dienomis pa
smerkė Washingtono spaudos 
rašytojas Constantine Brown, 
nurodydamas jog kovojama ne 
tik prieš nazių ir Japonų dik
tatūras, bet už sugrąžinimą 
laisvomis buvusioms valsty
bėms laisvės. Jei karas tos 
laisvės trokštantiems nesugrą
žins, Amerikos visuomenė bus 
skaudžiai suvilta. 

Londono The Catholic Tablet 
pasmerkė Sovietų ambasado
riaus posąkį> buk Raudonoji ar
mija įžengus į "Sovietų Lietu
vą". Sako. Sovietų ambasado
rius kalba apie tokią Lietuvą 

kurios AngUjiOs.. vyriausybę - ne* 
pripažysta. : 

Senatorius Vandenberg (iš 
Michigan) smerkia Rusų pasi
ryžimą pasmaugti demokratiją 
Pabaltijyje ir Lenkijoje, jos 
vietoje sukuriant komunisti
nius padarus. Jis tai pareiškė 
savo kalboje Detroite. 

Už Lietuvos laisvę dftfcnai 
stoja tokie rašytojai kaip John 
Chamberlain (Sovietų žinovas), 
daugelis Amerikos dienrąšdių 
kaip New York Times, Chicago 
Tribune, daugel Amerikos Se
natorių ir Kongresmanų. 

Tuos draugas mums padarė 
įsitikinimas kilniems Ameri
kietiškos demokratijos princi
pams, ir faktas kad Lietuva, 
Latvija ir Estija gražiai tvar
kėsi nepriklausomai gyvenda
mos. Kas Lietuvą pažino tas 
ją pamylėjo. 

Taip vadinama Am. Lietu
vių Taryba su tais musų drau
gais ne tik santikių nepalaiko, 
ir jiems nepadėkoja, bet kai 
Amerikon atvyko vargšės Lie
tuvos vienintelis tarptautine 
plotme žinomas jos laisvės ko
votojas, Prezidentas Antanas 
Smetona, tarybininkai sudarė 
"didingą koaliciją" jį apspjau
dyti! Padarytos žalos jau jo
ki 25-kių tūkstančių dolarių in-
toaacijos biurai neatitaišys-

•KARO lauke vartojamas 
šovinis vadinamas šrapneliu 
buvo išrastas žmogaus vardu 
Sir Henry Shrapnel, ir 1793 
metais jis pats sakoma buvo 
to dovinio pirmiausia suleis
tas. 

Pirmininkui, atseit ir toliau lieka Respublikos Preziden* 
to dispozicijoje, kuri, greta to, sudaro vienintelį Respu
blikos Prezidento aktą, nereikalinga kontrasignacijos 
(str. 74). 

* 

Prie progos, betgi, verta pastebėti kad Grigaitis 
daugiausia šiaušiasi del fakto kad "Ministras Pirminin
kas buvęs paskirtas Prezidentui esant užsienyje. ". At
seit, jo argumentai atpultų jei paaiškintų kad M. Pir
mininkas buvo paskirtas Prezidentui dar tebesant Lie
tuvos teritorijoje. Ateitis parodys kur ir kada senojo 
Ministro Pirmininko (Merkio) atleidimas ir naujojo pa
skyrimas buvo įvykdytas. . • • -

Kas del nurodymo kad A. Smetona gyveno kaip 
privatus'asmuo, tai reikia skirti dvi sąvokas: teisinę ir 
faktinę. Teisė gali buti, bet gali atsitikti kad jos nega
lima įgyvendinti. Niekas, išskyrus Lietuvos priesus, 
šiądien neginčys kad Lietuva turi teisę į vyriausybę in 
exile, tačiau sąlygos yra tokios kad jos negalima suda
ryti ir ji negali veikti, Teisė yra, bet fakto nėra. Ly
giai tas pat ir del tariamo A. Smetonos "privatiškumo". 
Pagal Lietuvos Konstituciją jis buvo Lietuvos Preziden
tas, bet del faktinių priežasčių jis negalėjo eiti savo par
eigų. Jei Amerika ir Anglija butų jam leidusios suda
lyti Lietuvos vyriausybę in exile, jos nebūtų sukurusios 
jo teisės, o tik pripažinusios esamąją. Visks kontinui
teto klausimas yra teisės, o ne fakto klausimas. Betgi 
prie faktinosios pusės mes galime prieiti tik išsiaiškinę 
teisiškąją. Kad galėtume ko reikalauti, mes visų pir
ma privalome turėti teisę ir ją žinoti, žinodami teisinę 
kontinuiteto klausimo pusę ir turėdami to kontinuiteto 
vyriausią reiškėją, mes galime pradėti Lietuvos teisių 
įgyvendinimo darbą. Gi tų tteisių nuneigimas ir net ty
čiojimasis iš įų yra tarnavimas Lietuvos priešams ir 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo galimybių mažini
mas. 
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J MUš| 
Kalnai ir kloniai, pakalnių tarpkeĮįąį 
Nakties tamsumoje gludi klaikiai} 
Kur ne kur šešėlis sujuda lėtąi, 
Ten tai sargybinis budi žvaliai. 
Kalnų plyšiuose, kariai sulindę giliai, 
Ii* žiurkės, susirietę jie ilsis bailiai; 
Ausį prie žemės kiekvienas priglaudęs, 
Kiekvienas taupo savo jiegas sukaugg|. 
Signalas jau duotas, pirmyn į ataką] 
Kareivis keliasi, traukia vandens baltį,. 
Išgeria pusę ir dar pasilieka lašą, 
Sužeistas ar nusilpęs, bake ras pagalbą. 
Slenka kareiviai per kalnus,; jakpienįs pietus, 
Prislėgtomis mintimis, kad nevienab tuoj «u||*? 

Nors kiekvienas ir stengiasi but atsargus, ? 

Isteriškos mintys kyla, eh! kas bus tai bus! 
Šį mušį tu pabaigei, kitą pradėjai, 
Kalnais lavonų tu laukus nusėjaj, 
Nulemto likimo, lavonai ilsisi ramiai, 
GąJ u| mįnutos įr tų ilgėsies, bet to nežinai. . .. 

r * Kzw? t' V. Vaflckas. 
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Hado VYT. SlftVYIDAS,. 

I. 

NAPOLEONAS mėgdavęs sakyt, istorija esan
ti visų tikima pasaka. Iš tos pasakos mo

kslo vyrai bando pasakiškumą išmesti, palie
kant tiesą. Lenkiškai rašęs Lietuvis poetas 
Adomas Mickevičius sakė, Lietuvas istorija 
esanti romantinga, bet Lenkijos skandalinga. 
Tačiau šis posakis neduoda mums teisės visur 
ir visada Į Lietuvos istoriją vien romantiko 
akim žiūrėti, nors ta pažiūra vertę turi ir savo 
laiku stipriai žadino musų tautinę sąmonę, ku
rią Vokiečiai ir Slavai norėjo pasmaugti. 

Lietuvos Konsulas J. J. Bielskis (Vienybė
je) ir Julius SmetOfia (Dirvoje) smarkokai (ir 
man regis, be tinkamo pagrindo) puolė Ameri
koje gimusį Kunigą Chase del jo Angliška kal
ba knygeles "The Significance of Ruthenian 
an4-Muscovite Elements in Lithuanian Histo
ry", kurią Lietuvių Tautinė Taryba išleido. Tos 
tarybos pirmininkas, kaip žinoma, yra kito Lie
tuvos prezidento sunus, K. Grinius. Knygelė 
tai Knh. Chase paskaita skaityta Lenkų Meno 
ir Mokslo Instituto suruoštoje Rytų-Vidurio Eu
ropos Istorijos konferencijoje, New Yorke, Spa
lių 30, 1943 m. Ji buvo įdėta to Instituto biule
tenyje Sausyje, 1944 (Tomas II, Nr. 2). 

Kun. Chase Angliška kalba nušviečia "Rū
telių" ir "Maskolių" Įtaką Lietuvių istorijoje, 
primindamas ir Lenkų įtaką. Pagal jį, valsty
bėn organizuotis ir valstybiniu, bendru mostu 
nuo priešų gintis Lietuviams akstiną davus Ki-
įevo Rusų valstybė, kurią jis kažin kodėl "Ru-
tėnais" vadina (p. o). Įsismarkavę Lietuviai vė
liau pasigrobia Totorių nusilpnintas Kijevo Ru
sų valstybės žemes ir sudaro "Lietuvių valsty
bę" (p. £). kur du tautiniai sudėtiniai; (1) po-, 
litiniai vadovaują Lietuviai ir (2) del savo, iš 
Bįzantų Imperijos imtos, Graikų Katalikų krik
ščionybės kultūriniai vadovaują Rusai.. Lietu
vos kunigaikščių dalis surusėjo (sugudėja), Gu
dų kalba tampa valstybinė ir Lietuva pradeda 
su besiskiriančia Maskvos valstybe rungtis del 
visų Rusais apgyventų žemių valdymo, 

Vytautas ir Jogaila pasuka Lietuvą Romos 
Kataliką krikščionybei! (Vakarų Europos civi-
lizaeijon) ir tarp dviejų Lietuvos -Kunigaikšti
jos tautinių dalių prasideda trynimasi, davęs 
progų Maskvai sėkmingiau kištis ir pastūmėjęs 
Lietuvą Liublino unijon. Maskva runartynes lai
mėjo, Lietuvą okupuodama 1795 metais.-

Posūkis Vakarų civilizacijon, be -gerų, (Įa-
vf ir neigiamų vaisių. Lietuva neteko- dviejų 
trečdalių užkariautų Rusiškų žemių, jos bajori
ja sulenkėjo, Lenkų kalt* išstumS iš- valstybės 
dokumentų Gudų kalbą. 

Po 1795 metų okupacijos, carų pradėta 
žiauri rusifikacija iššaukus Lietuvių liaudyje 
stiprią atsparą, kuri, surusėjusių ir sulenkėju
sių tautos gaivalų atsisakius, pagimdė tautinę 
sąmonę (p. 24), savo inteligentiją (p. 25), Vil
niaus seimą 1905 metais ir nepriklausomą Lie
tuvą 1918 metais (p. 27). Baigdamas, Kun. 
Chase istorijos klausia kokia butų Rusų valsty
bės įtaka šių dienų Lietuvos istorijai. Ar tau
tą visai sunaikins, ar nejučiomis, nenumatomu 
jcsfliu sukurs vėl Lietuvos valstybė, apimančią 
visus etnografinės Lietuvos elementus? 

šita kunigo knygelė buvo pavadinta ''nusi
kaltimu visai Lietuvių tautai". Kaltinimas, ma-
lio nuomone, perskaudus ir daromas per klaidą, 
m neganėtinai griežto sąvokų apibrėžimo. Pa
vyzdžiui, prikišama jai tvirtinimas buk "vidur
amžio Rusija buvo kultūringesnė už Lietuvą", o 
fnet. svetimieji sutinka kad Rusija, iki pat pas
kutinių laikų, buvo viena nekulturingiausių Eu-
jropos valstybių, iki Petro Didžiojo laikų nętgi 
visai laukinė". 

Kun.- Chase kalbą ne apie «<viduramšio" bet 
#pįe - Kijevo Rusiją^ or vėliau apie tos Rusijos 
lietuviais užkariautu piliečių kulturinę įtaką 
Lietuvos kunigaikštijoje. , Istorikai • Kijevo Ru
siją, paprastai, skiria nuo Maskvos Rusijos. 

daro - žymus ftusų istorikas, Kliucevskis, 
taip daro ir naujieji Sovietų istorikai, Pavyz
džiui, - Lietuvis J, J&uckus I^ovoselje žurnale 
4Nr, 7, 4^43) savo straipsnį apie Kagokus už^ 
vardina "Khazary i Kievskaja Rus". O Istori-
fieskij žurnale (Nr. 7, 1943) yra straipsnis "Kul
tūra Kievskoi Rusi". Tas dvi Rusijas skiria ir 
Prof, yernadijkią, kiuris d|sto istoriją ;Yalę. Uni
versitete Amerikoje, ir parašė pirmą tomą pla% 
liucgamęs An*liška kalįa. Rusų istorijos (An
cient Russia, 1943), v Kliucevskis Kijevo Rusi* 
į|ą vadina "miestų ir prekylbos Rusiją", -o Mas-
Jtvos valstybę "žęmdifbių ir kunigaikščių" ru 

aija. Anglas Allęn* savo istoriniame veikale 
"The Ukrąine" (l^ m,) kul^o* Hia
to net tfis Kusijaa: • 

"Būdama netoli Volgos upės, ir ankštai su 
Totorių Auksine Orda santikiaudama, Maskva 
buvo labai paveikta Mongolų ir Turkų įtakos, 
kurios uždėjo ypatingai niūrią ir atžagareivinę 
antspaudą atgaivinamai Rusų valstybei, šios 
trečios Rusų kulturos 'Aziatinis' pobūdis stoja 
prieš veiklųjį 'Vakarų Europos' Baltijos Nov
gorodo veidą ir prieš Kijevo Bizantini blizgėji-> 
mą pietuose" (p. 2). 

Pirm negu panagrinėsime kas šį Kijevo kul
tūrinį blizgesį sudarė, pažiūrėkime kiek tiesos 
Kunigo Chase tvirtinime buk "Rutėnai" pastū
mėję Lietuvius valstybėn organizuotis, o vėliau 
kulturiniai vadovavę Didžios Lietuvos Kunigai
kštijoj. 

Kaip Prof. K. Buga nurodė, Lietuva rašy-
tinėn istorijon ineina tik 11-me amžiuje. Tokiu 
budu, nuo Kristaus Gimimo per vienuoliką šim
tų metų mos mažai žinome kaip musų prabočiai 
gyveno ir kas jų istorijoje nutiko. Archeologi
nės senienos duoda pagrindo spėliojimams apie 
jų ekonominę ir meno kulturą, o kalbotyra apie 
dvasinę kulturą ir kitų tautų įtakas. Prof. Bu
ga sako: 

"Iš skolytinių žodžių sužinome ka<f vistfpiiv 
ma Lietuvių (tikriau pasakius, Aisčių) susidur
ta su Suomiais ir Mardviais dar prieš Kristaus 
Gimimo gadynę, kiek vėliau su Germaniškais 
Gotais, bet vis dėlto dar prieš 3-j Į amžių po 
Kristaus; dar vėliau su Slavėnais (Rusų ir Len
kų protėviais) — 6-me amžiuje po Kristaus; 
paskui su Skandinavėnais — 7-9 amžiuose". 
(Kalba ir Senovė, 1922, p. 5.) 

čia mums įdomu metai susidurimo su Sla
vėnais,, nes, kaip kunigas tvirtina, Slavėnai da
vę akstiną Lietuviams valstybėn burtis ir ben
drai nuo puolimų gintis. Prof. Vernadskis sa
vo aukščiau minėtoje knygoje Lietuvių su Sla
vėnais-susidurimo laikotarpį atkelia du šimtme
čiu anksčiau. Jis sako: 
.. "Slavų apsigyvenimą ties limeno ežeru 
(Novgorodu) tenka priskirti 4-to amžiaus pa
baigai. Besikeldami, Slavai kyliu įsispraudė 
tarp kaip kurių Lietuviškų ir Suomiškų genčių" 
(p. 229). 

To kylio dffca, Lietnvfai h* Latviai "buvo 
priversti pasistumti arčiau Baltijos juros ir už
imti tas "tėvynes" kur rašytinė istorija juos 
4-me amžiuje randa. Įdomu kad dalis vardu 
"Goliad" buvo atskirta netoli dabartinės Mask
vos, Kalugos gubernijoje, ties Protvos upe, ir 
vėliau dingo. Tie "Goliad" vardu niekuo nesi
skyrė nuo Rytų Prūsijoje gyvenusių "Galindų", 
kurie vieno Graiko geografo rašte minimi du 
šimtu metų po Kristaus. Abu žodžiai reiškia 
"galiniai" gyventojai. „ 

Jau cituojamame veikale, Prof. Buga ra
šo: "Upių vardai rodo kad Lietuvių ir Latvių 
tautos ateita dabartinėsna sodybosna iš Rytų 
nuo šių dienų Lietuvos ne anksčiau kaip 5—6-
me amžiuje po Kristaus. Iki 6-tam amžiui Lie
tuvių ir Latvių tautos gyveno šių dienų Gudo 
žemėje — šiaurinėje Minsko, Mogilevo ir Smo
lensko gubernijų dalyje. Iš Gudo žemės Lietu
viu?. ir Latvius 6-to amžiaus pradžioje bus iš
stūmę. iš anapus Pripeties pasipvlę pagal Dnie
pro, Berezinos, Dauguvos ir Nemuno aukštupį, 
Slavėnai. Rusų (Krievų) tautos protėvių stu
miami, Lietuviai visųpirma buvo priversti už
imti Sėlių žeme. o vėliau ir dalį Žiemgalos ir 
Kuršo, šių dienų Lietuvių tauta yra susidarius 
iš senovės tikrųjų Lietuvių ir sulietuvėjusių Sė
lių (Zarasų ir Rokiškio aps.), žiemgalių (Lin
kuva, Joniškis), Kuršių (žemaičių ir Klaipėdos 
kraštas), Skalvių (Tilžė, Ragainė), ir Jotvin
gių, arba Sudų (Suvalkų žemė). Vėliau Lietu
viai su Latviais atlaikė Rusų (Krievų) tolimes
nį brioviraąsi į naujai įgytas žemes" (p. 6). 

(Bus daugiau) 

•SIJV.- -VALSTIJOS naudojo daugiau me
džio negu plieno karo veiksmuose 1942 metais— 
120 milijonų tonų medžio prieš 1Q0 milijonų $f* 
n u  p l i e n o .  . . . . . .  

>11 KALBOS 
Karalienes Sabbos 

•P R A-N A S Y S T E S 
-Įdomios pranašystės sęnovės laikų SatttfS 
valstybės karalienSs Mikaldoa. Tų Wiyįp. 

Jių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai, 
prisiuntimu 80c. Galit prisiųsti 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

, r| , p ĵ aina su prisiuntimu 99c. 

ReHoiiaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. ** ^Cleveland 8, Ohio 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę 
gyne 25 metai atgal 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kaip klebonas man davė rekomendaciją 
Gruodžio pradžioje (1918 metų) pro 

mūsų miestelį j Vilnių pravažiavo apie 20 
savanorių iš Vaiguvos, Užventės ir kitų 
apielinkių. Tai dar labiau mane sujaudi
no. Ypač nekantravau išgirdęs kad Vil
niuje organizuojasi ir Lenkų legioninkai. 
Iš laikraščių spėjau kad Lietuviai jų ne
pakęs Vilniuje. Teks jiems padus pasvilin
ti ir parodyti kelią j Varšavą. Nebelauk
damas Kalėdų švenčių, nutariau važiuoti 
drauge su minėtais savanoriais. Bet at
sirado kliūčių, būtent: 1918 m. iš savano
rių reikalaudavo asmens rekomendacijos. 
Iš kur ją gauti? — galvojau. 

Nueinu i nesenai išrinktą valsčiaus 
komitetą, bet komitetininkai, užuot išda# 

vę man rekomendaciją, patarė nevažiuoti 
i Vilnių, nes esą čia pat, Šiauliuose, orga
nizuojama kariuomenė. Nors nežinojau 
kokia ten kariuomenė organizuojama^ ta
čiau jau buvau girdėjęs kad toje kariuo
menėje komanda yra Rusų kalba. Todėl, 
pasakęs komitetui kad važiuosiu jieškoti 
kariuomenės su Lietuviška komanda, nie
ko nepešęs, išėjau. Į patarimą stoti Šiau
liuose žiurėjau Įtartinai, nes Šiauliuose ir 
kitose gretimose apielinkėse buvo organi
zuojamas raudonųjų Žemaičių pulkas. Gal 
jie-ta pulką ir turėjo galvoje. 

Beliko tiktai vienas kelias: eiti pas 
kleboną. Nelabai norėjau ir pas ji eiti, 
nes žmogus buvo kilęs iš bajorų, senų pa
žiūrų, ir musų, jaunųjų, dvasiai tolimas. 
Bet ką bepadaryti! 

Vieną rytą nueinu i bažnyčią ir lau
kiu kada klebonas atlaikys mišias. Jam 
baigus mišias, aš šventoriuje ir laukiu. Iš
eina klebonas. 

— Kokios rekomendacijos? — klau
sia nustebęs, kai aš jam pasakiau savo rei
kalą. 

— I Lietuvos kariuomenę. Važiuoju 
i ją-stoti. 

—  T u . . . .  i  L i e t u v o s  k a r i u o m e n ę ?  —  
dar labiau nustemba klebonas. — Kaip aš 
tau galiu duoti rekomendaciją juk tu 
bolševikas! 

šie klebono žodžiai lysr butų niane šal
tu vandeniu aDipylę. Užkaitau įsižeidęs. 
Gal ištikrųjų klebonui atrodžiau panašus 
i bolševiką, nes buvau apsivilkęs kariškais 
Ru?ų drabužiais. Tuomet daugelis grvžu-
sius iš Rusijos karius bolševikais vadin
davo. Tarp mudviejų įvyko trumpas gin
čas. 

— Kaip gi tu ne bolševikas, — įrodi
nėja klebonas. — Juk tu sakai kad iš baž
nyčių reikia žemę atimti, ir per naktis 
valkiojies. Ko daugiau bereikia! Kaip 
aš tau galiu duoti rekomendaciją! Nuva
žiavęs į Vilnių dar musų kariuomenę su-
kurstysi ir man gėdą padarysi. 

Pradėjau aiškinti kad visa tai melas 
ir išmislas. Naktimis nesivalkioju, o del 
žemės atėmimo tai sakiau tiktai apie dva
rus, kad reikia juos atimti ir žmonėms iš
dalinti. Bažnyčių žemių neliečiau. 

Matyti, mano išsitarimai apie žemės 
reformos reikalą klebonui netiko. Prie 
mu?ų bažnyčios buvo ir palivarkėlis. Gal 
kada buvau išsitaręs ir del stambesnių ba
žnytinių žemių. Nepamenu. 

— Na, gerai, — pagaliau tarė klebo
nas. — Tu skaitei Vilniaus laikraščiuose 
kad Lietuva busianti neutralė valstybė ir 
su niekuo nekariausianti. Jai reikia tik 
kokių dviejų pulkų sienai saugoti. O vis 
dėlto tu esi bolševikas, — vėl išgirdau kle
bono žodžius. 

Mums besiginčijant, ateina vienas vie
tos dvarininkas, Lenkas. # 

— Pone grape, — kreipėsi klebonas į 
jį. — Ar šiam vyrui duoti rekomendaciją 
į Lietuvių kariuomenę? 

Lenkui dvarininkui, tai išgirdus, ži
noma, ir kailis nusipurtė, šaltai į mane 
pažiūrėjęs, ir pečiais patraukęs, plačiais 
žingsniais nuėjo savo dvaro link. Gal ir 
jis buvo girdėjęs mano kalbą apie žemės 
reformos reikalingumą. 

Nežinau kas butų išėję iš mano reko
mendacijos jei nebūtų pasisukęs jaunas 
vargoninkas, D. Andriulis. Su juo, gry-
žęs iš nelaisvės, buvau susipažinęs ir daž
nai kalbėdavome apie Lietuvos kariuome
nę. 

— Prašom ji paklausti, — rodydamas 
į vargoninką, sakau klebonui. — Jis dau
giau apie mane žino ir geriau pažysta. 

Klebonas tuojau pakvietė vargoninką 
į kleboniją ir, kaip paskiau sužinojau, apie 
mane klausinėjo. Vargoninkui gerai apie 
mane atsiliepus, klebonas išdavė man vi
sai gražią rekomendaciją. Nors išpradžių 
buvau labai ant klebono supykęs, bet, pa
ėmęs į rankas gražią rekomendaciją ir 
dar keliais gražiais žodžiais, "Dievas su 
tavimi" palydėtas, atsileidau^ ir persisky-
rėm geruoju. Mačiau kas jis apie mane 
buvo suklaidintas arba nesuprato savano
rių paskirties. 

Pirma Lietuviška metrika 
Viskuo kelionei apsirūpinęs, dar su

maniau eiti gauti savo metrikus. < Gal ir 
jie bus reikalingi. Vargoninkas manęs 
klausia kaip rašyti. 

— O kaip iki šiol rašėte? — klausiu. 
— Ogi Rusiškai, — atsako. 
— Na, brolyti, nebetinka, — sakau 

vargoninkui. — Rašykime Lietuviškai. 
— Bet ar klebonas pasirašys? — vėl 

abejoja vargoninkas. 
— Kaipgi nepasirašys! Juk į Lietu

vių kariuomenę važiuoju. 
Parašo Lietuviškai. Tai buvo pirma 

musų parapijoje gimimo metrikų ištrau
ka parašyta Lietuvių kalba. Klebonas nei 
žodžio nesakęs taip pat Lietuviškai pasi
rašė. Viskas baigta, ir jau pasiruošęs va
žiuoti. 

Gruodžio 10 su namiškiais suvalgiau 
paskutinę vakarienę. Ji buvo labai liūd
na. Motina, nors ir laikėsi iš paskutinių
jų. bet kai tik pažiūrėdavo j mane tuoj ir 
pilnos akys ašarų. 

Didžioji senelio elgetos auka 
1918 m. Gruodžio 11 d. šaltas rytas. 

Įsivertęs į Rusų karišką kuprinę duonos 
kepalą, lašinių, baltinių, apie 70 Rusiškų 
šovinių ir dar ši-tą motinos įduotą, lau
kiu arklių. Su pinigais buvo blogiau. Sa
vo turėjau vos 11 markių. Suku galvą iš 
kur jų daugiau gavus. Namiškiai taip 
pat jų neturi. 

— Na, vistiek, važiuosiu ir su tiek, 
nutariau. — Nuvažiuoti užteks! 

Pro langą žiuriu — lazda pasirams
čiuodamas ateina senelis Kazys Nomeika. 
Jis 1863 metais buvo paimtas į sukilėlių 
eiles, bet, pamatęs kad sukilėlių vadai dau
giausia buvo iš sulenkėjusių bajorų, naktį 
pabėgo ir slapstėsi. Paskiausia, senatvė
je, neturėdamas savo pastogės nei vaikų, 
gyveno iš aukų. Vaikščiojo po kaimus el
getaudamas arba sėdėdavo prie^ bažnyčios. 
Sužinojęs kad aš išvažiuoju į Vilnių, į Lie
tuvos kariuomenę, atėjo atsisveikinti ir 
palinkėti laimės. Dar prieš karą, vaikas 
būdamas, dažnai su juo pasiguosdavau 
kad butų gera jeigu vėl butų Lietuviška 
valstybė ir kariuomenė. Kiek vaiko pro
tas suprasdavo tiek jam esu savo svajonių 
pripasakojęs, todėl senelis ir atsiskubino 
manės išleisti į tą išsvajotą žvgį. 

Išsiėmė skuduriuką, atrišo ir visus 
jame esančius pinigus — 10 markių^ — 
man atidavė. Iškarto nenorėjau jų priim
ti. bet, atsiminęs kad juos turėti gali buti 
labai pravartu, paėmiau kaip paskolą, ža
dėdamas juos ateityje atiduoti. 

— Ne, vaikeli, — sako senelis. — Čia 
ne paskola bet mano dovana. Jųs jaunie
ji einate Lietuvos prikelti, o mes seniai 
iau negalime su jumis kartu eiti, tai nors 
kitain jums padėsime. 

Šio senelio elgetos auka mane labai 
sujaudino. Jis be abejo paskutinius savo 
pinigus atidavė. 

Mane palydi buvus knygnešė 
Arkliai privažiavo prie durų. Trobo

je pasidarė tylu. Motina lyg sustingo, o 
tėvas rimtai stovi ir, žiūrėdamas pro lan
gą, poterius kalba. 

— Sunau, aš didžiuojuos kad tu pir
mas iš musų parapijos busi Lietuvos kar
eivis, — priėjus man atsisveikinti, susi
graudinęs sako tėvas. — Tegul Dievas ta
ve laimina. 

Motina nieko nepasakė. Matyt Jau 
nieko nebegalėjo ištarti, nes su žodžiais 
butų išsipylus visa jura ašarų. Savo pa
žadą, "nematysi mano ašarų", išdalies iš
tesėjo. Pažiūrėjęs į jos raukšlėtą, vargų 
išvagotą veidą, pats susigraudinau, bet ir 
susilaikiau. 

Visi išlydėjo pro duris, tik mamytė, 
palydėjus iki durų, skubiai gryžo atgal. 
Supratau kad ji jau nebegalėjo sulaikyti 

ašarų ir viena, pasislėpus, leido joms kiek 
tinka, lietis. Tik nenorėjo kad sunus jas 
matytų. Su ašaromis veržėsi iš jos sielos 
ir skundas, kodėl atgyjanti Lietuva pir
mučiausia reikalauja iš jos pasiaukoti, 
tuo tarpu kai aplink matyti šimtai kitų 
motinų ir jaunų vyrų. 

Į roges susėdome su buvusia knygne
še tetule Ona, tėvo seserim. Ji mane ly
dėjo iki Šiaulių. Gailiai sučirškė rogės, 
vilkdamosi per sušalusį sniegą; rytmečio 
šaltis pabučiavo Į skrustus, ir sudiev gim
tiesiems Kurtuvėnams. Išvažiuoju į iš
svajotą Vilnių. Pakelyje sutikau Vokie
čių žandarą. Jis į mane skersomis pažiu
rėjo, bet jau nieko nesakė. 

Netrukus įvažiavome į plentą. Su 
tetule maža tebekalbėjom, nes šaltis truk
dė. Nuo Šiaulių vilkosi ilgos Vokiečių 
gurguolių vilkstynės. Jos traukė iš senai 
užgesusio Rusų fronto į Vokietiją. Kar
tas nuo karto pasižiurėdavom kiti kitiems 
į 'akis. 

— Ar jųs žinot kad važiuoju ^Lietu
vos kariuomenę? Ji netrukus čia užims 
jusų vietas, — pagalvojau, žiūrėdamas į 
Vokiečius. Sieloje jaučiau kaž kokią šven
tę. Buvo ramu ir jauku. 

Šiauliuose prie stoties atsisveikinau 
ir su tetule. Vienas inėjau į stotį ir at
sistojau prie kasos langelio bilieto nusi
pirkti. Prie langelio grūdosi daug žmo
nių. Eilėje stovėjau tik aš vienas Rusų 
kariuomenės uniforma. Vokiečių akys į 
mane krypo, bet nei vienas nieko neklau
sinėjo. 

Atuze Vokiečių traukinys. Sušvilpė 
ir sustojo. Galvotrūkčiais pradėjom grū
stis j vagonus. Vietos maža, žmonių pil
na. ^ Grūdasi per kitų galvas, nežiūrėda
mi į moterų riksmą. Ir Vokiečiai žanda
rai nesugeba lipančių sutvarkyti, nes jų 
kumštims buvo atėjęs galas ir jų nebero
dė. Vagone taip pat buvo ne pyragai — 
stovėjom bei sėdėjom suspausti kaip sil
kės statinėje. O viena, baisiai nešvari, 
bjauri žydė užgulė mano kojas. Tokia 
šlykštybė buvo! Bet ką darysi, reikia kę
sti! Prie kitų stočių taip pat buvo pilna 
laukiančių. 

Į Vilnių atvažiavom naktį. Išlipęs iš 
traukinio dairausi stotyje kur čia reikia 
eiti. Dar pirmą kartą Vilniuje, o pinigų 
visaip mažai teturiu, vos tik 12 markių! 
Reikia jas taupyti. Stotyje nieko savo, 
nieko artimo nematyti; viskas Vokiška. 
Nutariau čia ir pernakvoti. Taip daryti 
buvau įpratęs Rusijoje. Kiek pavaikščios 
ję<?, pradėjau jieškoti vietos kur galėčiaii* 
prigulti. Kampe susitraukęs šiek-tiek nu
migau, kol šaltis pažadino. 

Rytą, dar anksti, išsikrapščiau iš to 
kampo, ir čiupinėdamas šonkaulius ar vi
si dar sveiki nuo kietų grindų, išėjau į gat
vę jieškoti kur reiktų stoti į Lietuvos ka
riuomenę. Vadinasi, jieškojau Valstybės 
Tarybos. ! . 

— Pirmučiausia reikia susipažinti su 
Vilniaus istorinėmis vietomis, — beeida
mas pagalvojau. — Vėliau, įstojus į ka
riuomenę, nebus laiko, neišleis vaikščioti. 

Na ir vaikščiojau visą dieną po Vil

nių. Į Gedimino Kalną negalėjau įlipti, 
nes vartai buvo užrakinti. Aušros Var
tus gerai pamačiau. Suradęs koplyčios 
sargą ar zakristijoną paprašiau kad ma
ne įleistų stebuklingojo paveikslo pama
tyti. Mielai mane įleido ir atskleidė pa
veikslą. Priklaupiau ir sumečiau tris 
"Sveika Marija". Išeidamas daviau vieną 
markę parodžiusim man paveikslą, nes 
buvau jam dėkingas. Į katedrą laisvai in-, 
ėjau ir "barišiaus" neprisiėjo duoti. 

Pradėjus temti, vėl galvoju kur da
bar reiktų eiti nakvynės. Pažystamų ne
turiu, o po kišenes vėjai švilpauja. Vėl 
reikia eiti į stotį ir ten tame pačiame kam
pe nakvynę turėjau. 

Su valgiu dar nebuvo bloga. Valgiau 
ką motina į kuprinę buvo įdėjus. O jeigu 
truko karšto viralo, tai argi del jo per
daug sielosies? Savo likimu buvau pa
tenkintas, 

(Bus daugiau) 

CEDAR rOINlW 
PRESENTS 

ACE BRIGODE 
AND HIS "VIRGINIANS* 

NAMŲ DAKTARAS 
Naudinga knyga kiekvienam turėti namuo
se, su daugybe receptų ir paaiškinimų apie 
ligas, slogas, skaudėjimus, katarus, ir tt. 
174 puslapių didumo, audimo viršeliais. 

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

VAT.GI1J 
GAMINIMAS 

V 

ir Namų Prižiūrėjimas v 

Kaina Ml prisiuntimu $1.25 

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

Reikalaukit "Dirvoje' 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUČIO"-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekUrios jų feu 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 

h. Van$g&įčio dainas, kurių gaidas mokat, a 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 25c. 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas SapninykM, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
§apną. Kiekvienas privalo' j| turėti savo 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, OM» 

ThU 4mn of modern music, along 
with Betty Day, superb •vocalist. 
will appear in Cedar Point s Oranfl 

liallxoom Friday and Saturday, 1 
August 18 and 19. 

Cedar Point's paradas dMtethj var
dų benų tęsiamas ir šią savaitę 
dalyvaus Ace Brigone, kuris gros 
Grand Ballroom penktadienį ir iGŠ-
tadienį, Rugpjučio 18 ir 19. 

Ace Brigone, vienas iš žymiausių 
muzikos rateliuose per daug mety, 
muzikoje užaugo. Su juo dainuo
ja Betty Day, mėgiama radio ir te
atrų publikos. ' ' • — . 

e i 
L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
P H  A  R  M  A  C  Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
G E T  O U R  

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

\89« . 

SO YEMtS OF MNIRM BSEFNJMSS 
* 1494-1544 * 

i 

i 

\ 
M 

DET.I,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
662r EDNA AVENUE ENdicott 1763 

~ • - - - - " - - - JLJHHHMf-lfnH 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Siųskit laiške $£.00 su savo adresu ir 

§rašykit prisiųsti jums 610 puslapigj 
idumo Žmonijos Istoriją. 

N 

D I R V A  
€820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

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

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

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

IR BALZAMUOTOJAS 
E Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai = 
S Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj S 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

TmiiniiiiiuiuiiiiHiiiiiinimiimiHiiiimiiiiiiiiiiuiiiiimiiiniiiiHiiiiiuiuiiiiHHiimi 

VISOKIA APDRAUDA v 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- i! 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus segu ugniagesius (fare-monug). 

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t 
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War Bonds Pirkėjai Laimes 

per tvorą: 
PASI2VAįGIUS. 

D I R y A 

l 

1 
JlOLšEVljKAS Pru«*įką 9*, 

ko, kaip tik Romą buvo išlais
vinta, tuojau atsiradus lajsva 
spauda, ir pirmai laikraštis 
buvęs komunistų!; 

Kada Sovietai "išlaisvino" 
nuo "tautininkų" Lietuvą tai 
taip pat atsirado "laisva spau
da" — visi Lietuvių laikraš
čiai buvo uždaryti! štai skir
tumas tarp demokratinio ir 
komunistinio pasaulių! 

, TRISDEŠIMTS metelių San
dara sulaukė, ir į krumus nuo 
tautinių darbų ilsėtis pasitrau
kė. Senovėje vaidylos Lietu
vius į kovą žadino, o mpder-
ninis Vaidyla miegoti ragina. 
Ir sako: "Ii praeities stiprybę 
semk!" 

PAŠTU prenumeratą Dirvai 
galima siųsti ir iš Clevelando. 
Kas neturi laiko pribūti admi
nistracijom įdėkit laiškan $2 
ir pasiųskįt su savo adresu. 

V CHlCAGOJBį' "trys didžiosios 
patriotingos grupės" (socialis
tai, sąndariečiai, federantai) 
suorganizavo 'Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrių". 

Lietuvoje dabar siaučia ka
ro audra,j ugnis, ir kraujas, 
žinote ką "patriotingų grupių" 
Tarybos skyrius planuoja da
ryti? JJe Lietuvos šelpimo 
Fondą kurti, ar Lietuvą šelpti. 

^ bet — rengia "susipažinimo" 
banketg, ! šitokiems patrio^ms 
tikrai priklaiiao ^«iįo ,Or<įenas! 

PO TO BANKETO, kai tie 
''patrįotingi" tarybininkai vie
ni kitus labiau pažins, gal at
sidarys jiems akys ir apsižiū
rės kas su kuo susiplakė dirb
ti, tais pačiais tiksį&is kaip aną 
metą socialistai buvo susipla
ką su komunistais — katrie 
katruos pirmiau apgaus. 

STOKYABOŲ Pij^Iis į 
senatvę jau virto ktapsiantis 
yirštgaidis — kaip iš jo raštų 
matyti. Vieni žmonės į senat
vę įgauna (Jaugiau proto, kiti 
pavirsta vištgaidžiais ir kvak-
ąį. 

STALINO bernąs Pruseika 
nori įtikipti buk Dr. Cesevi
čius, buvęs Lietuvos tautinin
kų veikėjas Lietuvoje, pats pa
rašė tą straipsnį, garbinantį 
sovietus ir batiušką Staliną. 
Pruseika tikrina jog f)r. Cese
vičius, pagyvenęs . spyj&tų sis
temoje, persilaužė į#r pasibarė 
toks kokio Stalinui reikalinga. 
Galiną tikėt Pruseikąi, dėlto 
kąd iš Pulk. Petrujčip aprašy
mų ("Kaip jič mus sušaudė") 
labai aiškiai matyt kaip Stafi-
no budeliai enkavedistai laužė 
žmones į savo "įiįejas". &urie 
išliko gyvi tiems prot#s turė

jo sumišti ir iie pradėjo auto
matiškai daryti tai ką enka
vedistai liepia, kaip Hitlerio 
robotai įbombos, kurios be pro
to ir be žinojimo ką daro, at
lieka darbus. # 

Bet užtai stebėtiniausia kaip 
Pjrųseika, nekankintas kaip Jkj-
tį, virto tokiu taip pat be sme
genų robotu, dirbančiu aųto-

(matiškai kaip tie iškankinti ir 
j "perlaužti". Todėl bjauriau jei 
j žmogus laisvėje gyvendamas 
taip šlykščiai elgiasi, kalba ir 
rašo prieš savo ta$£|, $y$timo 
krąugerio naudai." 

GĄBALIAUSKAS aną dieną 
paskelbė kad sovietų agentai 
siūlo kokiam tai "žymiam" 
Lietuviui Pittsburghe Lietu
vos sovietų konsulo vietą.... 

Sų kitu numeriu Gabaliaus-
kas savo laikraštyje jau pra
dėjo pradėti daryti į Lietuvius 
spaudimą kad liautųsi griežtai 
prieš Rusus rašę ir kovoję — 
ir iš to visi suprato kad Gaba-
liauskas jau rengiasi į Stalino 
konsulus Pittsburghe. Toks 

pažibo 

ATEITIES TAIKOS 
ią APSAUGOS 

POSĖDIS 

įmm'K ui a... ... .. . -»ii| Jwi» . 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują Antrašą Dirvos Adr 
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos J 
naiy£ vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ųl 
t c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

* * 

Dirva Cleveland 3, O. 
VYP—AULINE JK MUWI A . .I*!*.' MIUIIAUJ 1 ^ 
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MES DUODAM IR ISKEICIAM J&ĄGLS STAMPS 

THE MAY GO'S 
Vėslatne B a s B m e n t a 

Qatavo  ̂
M& 

Jūreiviškos 
Jekutes 

Ypatingai 

žema Raina 

Tfjctpi fo f .. . 

Mergaitėms! Jaujipma Panelėms! 

Štai jęrraži jekutė iš tvirtoe mediia-
gos — balta su navy lg^nierium ir 
ifcnkovraė. Tikrai gero darbo ijr 

tenkanti is priešais ir iš už
pakalio! Tinkamiausia dėvėti gryž-
tant, į njolcyklą šį rudenį. Mieros 
i 2 tk» m 

* v ' . '• 

Mergaitėms Mokyklai 
Lajikyti Sijonukai 

Spalving-i languoti ir vie- *% AA 
nodų spalvų. Gražių ^tvol- ^ 
duotį stylių. Naujausių spalvų! 
.IgfBOS 7 iki ,14. 

tv ori***#. 
„VII,,.. : ..V 
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Spviejbtj ©raugai Siulo 
Tarybas Atidėti 5—10 

Metų Toliai* . . . 

Hlig^«^4o 21 d. tur&s prasi
dėti Amerikos, Britų ir Sovie
tų atstovų kalbos apie nusta
tymą ateities taikos plano. 

Pasirodžius žinioms apie šią 
konferenciją, kurią Amerika ir 
Britanija sutiko šaukti, Mask
va porą kartų atidėjo, norėda
ma užvilkinti laiką, kad dau
giau spėtų grobio pasiimti. 

Daugiau atidėlioti matomai 
Amerika nesutinka. Konferen
cija įvyks Georgetown, Md. 

Tačiau, pasirodžius žinioms 
apie tą konferenciją, atsirado 
ir tokių žmonių kurie pradėjo 
skelbti kad tai nereikalingas, 
perankstyvas darbas. Kalbos 
ir sutartys apie ateities taiką 
ir apsaugą galį buti atidėtos 
penkiems ar dešimčiai metų 
toliau, tada, esą, ir svarstyti 
galima busią šalčiau ir rimčiau. 

Ar tie žmonės, net žymus 
Amerikiečiai, taip kalba žino
dami ką kalba, ar Sovietų pa
pirkti, dar neaišku. Tačiau kad 
atidėliojimai Maskvai reikalin
gi ir išeitų bolševikams nau
dingiausia, tą gali suprasti 
kiekvienas šaltai protaujantis. 

Kitose šalyse, kurias išlais
vins sąjungininkai iš Vokiečių, 
bus atsteigta seną tvarka, ne
priklausomybė atstatyta. To
se šalyse nereikalinga nieko 
daugiau, nes apsauga ir kito 
karo vengimas vistiek bus žiū
rima iš pusės didžiųjų valsty
bių, ar tarybos apie tai bus ar 
nebus dabar ar už penkių metų. 

Bet visai kitas reikalas tose 
šalyse kurias vietoj išlaisvin
ti kaip sąjungininkų" kariavi
mo programas reikalauja, oku
puoją bolševikai. Tai Lietuva 
ir kitos Rytų Europos šalys,, 

Tose šalyse bolševikai visu 
griežtumu ims vykdyti savo 
sugriovimo, persekioji^io., nai
kinimo programą, ir po penkių 
metų tikrų tikriausia tos ša
lys jau pačios bųs pasisakiu
sios savo "sutikimu" pasilikti 
Sovietų vergijoje ąnt; visados. 

Kitas keistas dalykas: nega
lint atsisakyti toliau nuo šios 
konferencijos atidėliojimo, Sta
linas atstovu į tas tarybas pa
skyrė Andrejų Gromyko, da
bartinį Sovietų atstovą Wa-
shingtone,* Litvinovo vietinin 
ką,' kuris buvo prie įjtvinovo 
tik sekretorium, kai. Litvinovą 
atšąukė iš Washingtono, nepa
vykus jam prišnekėti Ameriką 
atidaryti antrą frontą virš me
tas laiko atgal. 

Gromyko yra žmogus be rei
kšmės, be sprendimo ir be tei
sių ką nors nutarti. Jis pasė
dės, pavėpsos, raportuos Mas
kvai apie dalykus, — bet taJ 

vistiek yra dar viena paskuti
nė Stalino nrjemonė tas tary
bas padaryti nereikšmingomis. 

HANPY beverage 
STORE 

6613 Hough Avęnue 
Visoki VYNAI, ALJJS 

ir POP išsinešti; 
Phone EXpress CS£4 

Atdara nuo 12 £uen$ iki vidurpĄkčio 

Expert Phono Radio 
Service 

Tąipymo darbas visokių iždirbimų 
ir''modejliij. Greitas ir geras 

patarnavimas 
7813 Wadje Park Ave. 

IIE., ,2579 

SAUGOKIMĖS 
MASKVOS 
KLASTŲ 

J^iurjnt pušų bolševikėlių 
Bintfbų, Prusėikų ir kitų loji
mo ir pastangų dirbti Maskvai, 
Stalinas su jais visai nesiskai
to, o priešingai, savo klastin
gą politiką varo savotišku bu-
du. Nežiūrint kiek bolševike-
lių yra ir kaip jie nerėkautų, 
jie neatstovauja Lietuvių tau
tos. 

Stalinui jieškant bndų rasti 
savanorius Lietuvius kurie su
tiktų Lietuvių tautą plėšyti ir 
pasivesti jo globai, reikalinga 
rasti sau tokių žmopįų kitose 
Lietuvių grupėse. 

štai pradėjo ateiti iš Mas
kvos raštai pasirašyti vardu 
Dr. Cesevičiaus, buvusio žy
maus Lietuvos tautininkų va
do. Jis buvo ištremtas į Ru
siją, kaip ir eilė kitų, bet išli
ko iki šiol gyvas. 

Rašo tokius straipsnius Gri-
cius-Pivoša, taip pat žinomas 
ne-bolševikas. Jie kalba Lie
tuvos žmonių balsu. Maskva 
leidžia gandus kad ir buvęs 
Lietuvos prezidentas A. Stul
ginskis, katalikas, jau remia 
Sovietus. Iškels ir visus kitus, 
gyvus ir negyvus, Lietuvoje 
buvusius žymius žmones, sa
vo raštais užgirti Sovietų oku
paciją Lietuvos. 

Tas reikalinga suskaldymui 
ir sudemoralizavimui dar li
kusių Lietuvos žmonių. 

Paleckiai ir kiti išdavikai ir 
ten ne ką reiškia, Lietuvos 
žmonės tų niekšų ^nekenčia. Už 
Sovietus kalbėti ir Staliną gir
ti reikalinga žymių tikrų • Lie
tuvių. Tuos Stalinas greitai 
surado: .Parašytus straipsnius 

f -
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giriančius Sovietii3, išleido tų na ir kočlel nenori dirbti vis 
žymių žmonių vardai/, ii* ne- ningai su tais kurie žino ir ma-
kurie jau net Amerikoje tiki to tikrus kelius į Lietuvos ne-
kad tie žmonas pemvertę bof- priklausomybės atsteigimą? 

Nors rimtesnė visuomet, 
nors sumanesni įvairių srovių 
kolonijų veikėjai, kurių niekas 
nekvies į Sovietų konsulus ir 
kitaip nevilios, bukit atsargus 
ir nesiduokit net saviems klai-

Amerikoje, tiesa, nepriversti!'riinti ir vadovaukit Lietuvius 

1 <*•>'-

sevikų pusėn. 
Amerikoje taip pat reikalin

ga geresnių žmonių negu tie 
šiukšlės Pniseikai, Andriuliai, 
Bimbos, ir kiti, nes jie tiek 
metų dirbę nieko neparodo, 

kaip Rusijoje, bent !:r, ! alblti 
ar rašyti už Staliną Ir Lie.u-
vos pavergimą, čia reikia ki
tokio slieko jiems ti^ai^iiis 
žmones pasigauti. 

Jie jau gaudomi, štai socia
listų "popiežius", išsyk paskel
bęs Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto deklaraciją, 
dabar ją ėmė neigti. 

tikru keliu, neleiskit jiems pa
sekti tuos musiškius kaldin
to j ii 3 ir parsidavėlius. X. 

INTERNATIONAL 
THRILL CIRCUS 

atlikti šiame atviru stogu stadiume. 
Trijų eilių cirkas bus atvai-duo-

! Tiip international Tkrill Cr-ir,1.;, 
j vienr.tinis cirkas kuris syniet Cleve-

landą aplanko, tarės savo perfcta-
štai G-kas, katalikų kapeius,- tymU! djjaa;ame stadtam. kc-

jau pradėjo raminti Amerikos turias dienas, pradedant Iiugpjučio 
Lietuvius nešnekėti piktai ir , 31 ir baigiant seicmadienio vakaru, 
nekovoti prieš Staliną ir So-' Ru?sClj° 3-
vietus, nes bolševikų agentai Vlrs 1000 vaidint°j'', larP ^ le" 
siūlo Tarybų Lietuvos konsulą^' ^ leopard,, 

* ". khų ir kitokių gyvūnų aktų, suda-
vietas. . . .  I  r y g  t a j  j . a i ,  r e g u l i a r i a m e  - c i r -

Kiti kalba ir rašo kad gal ke. Kiti ypatingi dalykai kurie 
galima b US Sll bolševikais su-' negalimi perstatyti jokiose palapš-
sitaikyti. nCse, nes aktai atsibuna virš 150 

Na o antgalo viskas gali ap-!aukštume, kaip tik ir galima 
sikarunuoti vieno Lietuvio ku
nigoiš Amerikos skridom pas j ta3" "a;ti prie sėdynių, naudojant 
Staliną j Maskvą ! J tr,liw.iaupią dali pievos, o oro atiie-

Jeigu taip dalykai eina tai kami aktai bus perstatyti kiek to-
Stalinas bus pasitenkinęs pa-41,a,į už ^ Vaidinimai i-sis pus-
sekmėmis pagavimo į savo ža- v«lan-os. 
, • .i-i i x * Visas šeštadienio vietas i š p i r k o  bangus cicilikų, kataliKų Ame- T!;on!pilon Protklcts Corp:iratjon tr 

rikoje veikėjus; Rusijoje turi Thompson Aircraft Corporation, to-
žymių tautininkų ir katalikų, del t^i dienai tikietų r.ebus, bet fe-a-
kurių vardus panaudoja sulygina sauti kitoms dienoms. 
noro ir reikalo, nesiklausę. 1 š' perstatymą parūpino Hobert 

I Lenkai pasmerkė savo kuni- Brickman <, vteas cirkas yra w-
I . . __ , , . , . dorybėje Tom Packs, veterano cir-!gą kurs j Maskvą skrido, ir kininko if Et Lo,Jls. Tjkietaj nuo 

jų atstovas iš Londono nuvy- Bile, Jl.ao, ir $1.80, taksai apmokė-
kęs i Maskvą pamatęs Stalino ti. Gaunami Music Hall box office 
klastas, buvo išleistas nei ne-, i r  P u b l i c  H a l ,  E .  6 t h  t r  S t .  C l a i r  

I palydėtas, nes tenusilenkė Sta- av€raie 

j  linui. Reiškia, Lenkai pirmiau 
lindę ir darę, buvo apgauti. 

Kodėl mūsiškiai nepasimoki-

AUKOKIT Lietuvoj* vadavi
mo reikalams per LVS. Vj-
si stokime už laisva Lietuva. 

iki Spalių 1 $ 
duodamas už 

ŠTAI ŽAVĖJANTl ISTORINI APYSAKA! 

ALPIS L'¥E i-
amatas  
•i B S S a E l-J į/ 

T 
^Skalbiamų Masinu 

l ;v? Taisymas 
Visas darbas garantuotas. 

BBRKAM SENAS SKALBIA
MAS MAŠINAS NEŽIŪRINT 
JTjŲ AMŽIAUS |R STOVIO. 

.845? J 

K: g. KARPI A US 
ISTORINĖ 
APYSAKA 

paveiksluota 
didele 
knyga 

288 puslapių 

KAINA 
TIK $1.50 

/S i* prįsių«timu) 

fVfRTAIS 
y^šELlAJS ' 

12.00 
.{% ^isiufitimu) 

Ątm, 
yrikas. patera 
Kiryži,UAPiams; • 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užąugi namas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvini; 

, DLK. Kęstutį. 

ŠTAI KOKIA TA APYSAKA: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: "Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą 'ALPIS' ir norim? pareikš
ti dideli pesitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu
vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis 
tos rūšies apysakų kaip 'ALPIS' yra specia
listas, r.es jis yra it daugiau jų parašęs. 

"Apysaka tyUPIS,. ^stuąio IšlaisVinto-

SF& 

* 

K 

/ 

jas', yra jo gerinusio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
'ALPI', pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra Uaigęs 
universiteto moks!ą, tai , bę. abęjonfis spic 
literatūrą gerai nusimano.** . 

ši apysaka ir jums tikrai patiks. 

U:Q0 yjĮiapcf <S4)d 
D | R y A 6820 Superior Avenjje Cleveland, 0]>į» 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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WAR CHEST ŠYMET 
RINKS $5,750,000 

Dedikuojamas tiems 130.000 
vyrų ir moterų kurie iš Didžio
jo Clevelando tarnauja gink
luotose iiegose, šių metų ru
dens Didžiojo Clevelando War 
Chest nustatytas surinkti $5,-
750,000. 

1944 metų aukos apima 100 
namų fronto sveikatos, gerovės 
ir patarnavimų įstaigų globo
jamų Community Fund ir dar 
22 tautines ir tarptautines su 
karu surištas organizacijas iš 
National War Fund. 

Prie kitų tautų, švmet pri
dėta ir aukos United Lithua
nian Relief Fondui. 

Pernai buvo tautinių fondų 
mažiau, šymet "keli dasidejo, 
jų tarpe ir Lietuvių: Amerikos 
Pašalpa Italijai, Danų, Filipi
nų šelpimo fondai, ir Lietuvos 
nuo karo nukentėjusių šelpi
mui. 

Iš ttį $5,750,000, 100 vietinių 
jstaigų gaus $3,952.953, o ki
ta dalis, $1.797,047, bus Cleve
lando prisidėjimas prie Natio
nal War Fund. 

Lausche Lanko Ohio 
Miestus 

DeRighters Byla Ape
liacijų Teismu 

^ Adv. William J. Čorrigan, 
Jono ir Susan t>eiRghters gy
nėjas, įteikė Apeliacijų Teis
mui prašymą pakeisti jų pri
pažinimo kaltais nuosprendį, 
įrodant 16 apsirikimų jų tar
dymo metu, iš kurių devyni 
padaryti paties teismo. 

Kada Apeliacijų teisme jų 
byla bus svarstoma dferi-lUikas 
nenustatytas. 

i ari Digest ."V 
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Fourth Termers Defend Soviet Expansion 

Frank J. Lausche 

Mayoras Frank J. Lausche, 
Demokratų kandidatas į Ohio 
gubernatorius, pradėjo savo 
rinkimų vajų lankydamas Ohio 
miestus. 

šiomis dienomis lankė Ada, 
Ohio, Mansfield, ir . Ash tabu-
la. Vėliau lankys" kitus mies
tus. Kur gyvena Lietuvių, pa
tartina apsilankyti Į jo prakal
bas ir susipažinti kada jis at
važiuos Į miestą. 

Mayoras Lausche skelbia jog 
tą dieną kada Europoje baigsis 
karas Clevelande karčiamos 

Pereitą šeštadienio vakarą Į fcus uždarytos, kad žmonės 
surengtas LVS 1-mo skyriaus j galėtu blaivai paminėti tą is-
kortavimo vakaras Kareivių I torišk9 dien3 ir Įsidėti sau gi-

Kortavirno Vakaras 
Pavyko 

PARAŠŲ 'DARBAS . 
Alekas Banys savo ' parašų 

rinkimo vajun apima ir katali
kiškas ligonines, be vienuoly
nų ir aukštesnių mokyklų, ir 
jose tikisi gauti daug parašų 

Cathedral Latin High moky
klos vedėjas paėmė blankų del 
šimto-kito parašų, taip pat 
paliko blankų kitose instituci
jose, kurios grąžinamos paštu 
pilnai išpildytos., 

Motinų kelionei į Washington^ 
davė keliasdešimts dolarių pel
no. Dovanas to vakarėlio nau
dai davė: Chester G. Zuris, K. 
S. Karpius, Alekas Banys, A. 
Navickienė, p. Samienė, p. Sa-
lasevičienė ir p. Mudrauskie-
nė. Už tai komisija dėkoja, 
ir kartu taria ačiu p. Onai Peč-
lcaitienei už davimą savo sodo 
šiam tikslui. AčiUoja ir vi
siems kurie dalyvavo. 

Komisija darbavosi: A. Gri-

liai j širdis. 

fl&GTINĖS gavimas Ohio 
valstijoje iš šešių savaičių pe
riodo sutrumpinimas į penkių 
savaičių periodą. Taigi degti
nės galėsit pirkti kas penkios 
savaitės. 

Be to, gal trumpu laikii visai 
bus panaikinta Ration korte
lės degtinei pirkti. Ohio val
stijos degtinės departmental? 
turi degtinės pakankamai.. 

•VALDIŠKAS maisto kon
trolės biuras įsteigiamas Cle
velande apims 45 Ohio apskri
tis. Pirmiau apėmė tik 17 ap
skričių. Tuo pat laiku panai
kinama tokie ofisai Columbus, 
Toledo, Chillicothe ir Cincin
nati' ir jų tarnautojai paleisti. 

gienė, J. Urbšaitis, J. Salase-
vičius, A. Navickienė. Julė Sa- [ LANKĖSI SGT. GRAŽULIS 
Jasevičienė. ' T/ggt Albert Grazu,jg pa_ 

linksmino savo tėvelius, sese-
UŽKV1ETIMAS ; lę ir žmoną, parvažiuodamas 

Moterų Labdarybės Draugi- j 15-kai dienų paviešėti iš Camp 
ja rengia kortavimą šį sekma- jMaxey, Texas, savo dviejų me-
dienį, Rugp. 20, naujos para-1 tų sukaktuvėse kaip jis įstojo 
pijos salėje ir sode, 18022 Neff I armijon, Rugp. 1. Praleido 
Rd., nuo 3:30 vai. po pietų, j laiką smagiai su savo giminė-
iki vėlesniam vakarui. Pelnas mis *r pažystamais. 
skiriamas naujos bažnyčios Jis labai laukė parvykstant 
statymo fondui. Įžanga tik- iš Washingtono savo brolio, 
tai 35c asmeniui. Komisija. SI/c Juozo, tarnaujančio Ka-

1 ro Laivyne, kuris mokosi ra
dio techniku, betgi negalėjo šį 
kartą sulaukti ir pasimatyti. 

LANKOSI MEKSIKOJE 
P-lė Rose Debesis, Petronė

lės Debesienės duktė, nuo 3775 
West 119th St., išvyko pasiva
žinėti ir aplankyti Meksikos 
sostinę Mexico City. Pakeliui 
aplankys Meksikos garsią ste
buklingą vietą, Gaudelupe, ku
ri kas met sutraukia daugybes 
pilgrimų. Ji Meksikoje išbus 
aštuonias dienas. 

• OHIO valstijoje ant vieš-: tas dirbtuves 

SULAIKYS DARBUS 
Apie 60 dirbtuvių Clevelan

de kurios gamina mažiau rei
kalingus produktus, ir kurios 
yra savo gamyboje užsiliku
sios, sako gaus paliepimus su
spenduoti tuos užsakymus. 

Darbininkai paleisti iš tų 
1 dirbtuvių turės pereiti dirbti f 

kurios gamina 
būtiniausius karui reikmenis. 

Šiomis dienomis pradedama 

•MEDŽIO stoka namų sta
tybai sulaiko Clevelande sta
tymą 20 milijonų dolarių ver
tės būtinai reikalų karo darbi
ninkams gyventi namų, kaip 
paaiškėjo šiomis dienomis. 

Sulaikoma darbai ant 2,C00 
jau pradėtų statyti namų ir 
neleidžiama pradėti darbo ant 
1050 kitų namų kuriems pla
nai jau paruošti. 

Naujas patvarkymas nusa
ko jog pirmenybė medžiagai 
gauti sulaikoma tiems namams 
statyti kurie nebus baigti iki 
Rugsėjo 1 d. 

•CLEVELANDE per pirmą 
pusmetį šymet išstatyta net 
63,222 nauji privatinių firmų 
finansuojami gyvenami namai 
karo darbininkams. žinoma, 
daugelis tų namukų yra tiktai 
laikini ir iki karas baigsis jie 
taipgi baigsis. 

•MIESTO valdyba paruošė 
programą pasodinimui daugiau 
medžių Clevelando gatvėse ir 
tam numatyta praleisti po 
$250,000 kas metą per kele
tą metų. Miestas turi 2,200 
mylių gatvių, kuriose tūlose 
medžių visai kaip nėra. Cleve-
landas iš ankstyvų dienų buvo 
žinomas kaip "girios miestas". 

Kareivis ir Kūdikis 

By Arthur Sears Hėnning . 
(Chicago Daily Tribune) 

ftgisident Roosevelt's r e p u t e Id 
surrender to Soviet Dictator Stalin 
at the Teheran conference bids fair 
to figure conspicuously in the Presi
dential election canvass, particu
larly now that Mr. Roosevelt is the 
Democratic candidate. 

It was following the Teheran 
conference last November, at which 
Mr. Roosevelt and British Prime 
Minister . Churchill tacitly agreed 
to give Stalin a free hand in east
ern Europe that the American 
Communists long susidized by Mos
cow, went "all out" for the re
election of the President for a 4th 
term. With a free hand assured 
him, Stalin immediately pushed for
ward his program for annexing the 
the esatern half of Poland, the Bal
tic republics, and slices of Finland 
and Romania, and establishing so
viet hegemony of the Balkans. , 

Hint at Stalin Threat 
Defenders of the President have 

given various explanations for his 
failure to interpose any efective 
©position to the Stalin expansion 
program at the expense of the Po
les and other* small nations. One 
is that Stalin frightened Mr. Roo
sevelt and Mr. Churchill with hints 
that Russia might make a separate 
peace with Germany, thereby im
pelling them to let the soviet dic
tator name his price for continuing 
in the war. 

Stalin xeturned to Moscow well 
satisfied with; wflat he got at Te
heran and the favorable reaction of 
the American Communists quickly 
followed. Earl Browder, general 
secretary of the American Com
munist pprty,. proposed its dissolu
tion as a political party, thus free
ing its members to affiliate with 
any other party. With Browder al
ready known as the original 4th 
term shouter, they approved the 
dissolutiori and promptly flocked in
to the Democratic party. They al
ready had control of the' American 
Labor party, which, with the bal
ance of power it frequently exes-
cices in New York, may swing the 
election Mr. Roosevelt. 

CIQ Eoosts 4th Term 
The Communist dominate! €lO 

political action committee has be
come the most aggressive force in 
the nation fighting1 for a 4th term 
for the President. By assessing its 
labor unions, notwithstanding the 
prohibitions of the Smith-Connally 
and Hatch acts, it has raised a 
campaign fund several times, that 
of the Demęcratic national com
mittee. 

Browder bad based his į>rdposal 
of Communist party dissolution 
upon the agreement reached at Te-
liance of America, Britain, and Kus-
heran, which he regarded as an al
sia for war and peace. Since then 
he has traced Stalin's diplomatic 
and political successes to the Te
heran understanding. 

kelių žymiai padidėjo trafiko j 
užmušimai, šymet per pirmą i 
pusmeti ant vieškelių už mies- per?1)0Jlmas darbininku iš ne-
tu ribu Ohio valstijoje auto-1 butiniJ (larbu 1 reikalingiausių 
mobilių nelaimėse užmušta 195 ;*!"?, Pabuklų dirbtuves. Dar-
asmenys, prieš 154 per pirmą 
pusmetf pernai. 

Nežiūrint Clevelande suma
žėjimo auto nelaimių mirčių, 
visoje valstijoje bendrai mir
čių auto nelaimėse per pirmus 
šešis mėnesius buvo 599 prieš 
493 pirmu pusmečiu 1943 m. 

bininkai bus laikinai perleidžia
mi į kitas dirbtuves ir galės 
vėl gryžti, neprarasdami savo 
pirmenybės teisės. 

Jaunimui gryžtant \ mokyk
las ir moterims išeinant iš dir
btuvių, daugelyje vietų darbo 
jiegos žymiai sumažės. 

I \ 

PASTOVIŲ 
NUOSAVYBIŲ 
REIKALAIS 

Pirkime pastoviu ndosa-
vybių-namų, reikaluose pa
skolų kreipkitės j Lietuvių 
bankinę įstaigą, kuri gali 
padaryti visokius paskolų 
reikalavimus. 

Visi jepozitai šioje įs
taigoje po Federal Insu
rance Corp. kiekviena kny
gutė iki $5,000. 

KARŠTA! 
Kaip visa vasara taip ir šis 

mėnuo, yra karštas, ir daug 
karštesnis negu kitais metais 
būdavo karščiausiu vasaros 
laiku. Lietaus vis mažai, ne
žiūrint kad kaip kada lyg juo
kui palyja. 

Ši savaitė taip pat prasidėjo 
su po virš 95 laipsniais tem
peratūros. 

Pirmadienį karštis pasiekė 
97 laipsnius. 

• BRECKSVILLE, į pfctus 
nuo Clevelando, pakeliui į Ak-
roną, numatoma steigti gumo 
tyrinėjimo laboratorija, kuriai 
Goodrich Co. skiria apie pus
antro milijono dolerių. Joje 
butų darbų del 400 žmonių. 

JIEšKAU KAMBARIO 
Lietuvių šeimoje, East arba 
West Side, prie gatvekarių 
lipi jų. Praneškit tuoj: 

Juozas Komaras, 
Dirva 6820 Superior Ave. 

Šis Amerikietis kareivis už
imtoje Prancūzijoje maitina 
karo nelaimėje patekusį kūdi
kį, užimtame mieste. 

LIETUVIŲ SALCJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekvieną vaka
rą, nuo 8 va), 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. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. # 

I Į ' t T'"'—•* ifrr 1 

U. S. Switches to Tito 
Among them he has cited the ac

tion of Mr. Roosevelt and Mr. 
Churchill in transferring their 
favor from Mihailovitch, leader of 
the forces of the Yugoslavian gov
ernment in exile, to Tito, the Com
munist leader of the Partisans, who 
is Stalin's chief lieutenant in the 
Balkans. He also ascribed to the 
amity of Teheran the desertion of 
the Badoglio government in Italy 
and their acceptance of the "Demo
cratic Coalition" government, in
cluding Communists, which Stalin 
preferred, 

In the Polish' question also, said 
Browder, progress is now being 
made in the direction of the solu
tion favored by Stalin. He thought 
that the "visit to the soviet union 
of two prominent Polish-Americans, 
Prof. Oscar Lange and Father Or-
lemanski, signifies, among other 
things, the opening of a final op
portunity for the Polish government 
in exile to purge itself of its anti-
soviet personnel and policies, and 
merge into .the new Polish govern
ment which will undoubtedly arise 
as Polish territory is liberated by 
the victorious advance of the Ked 
army." • 

ST. CLAIR SALES 
and SERVICE 

GAS and OIL Motor Work 
Brakes Body & Fender Painting 

SAM KATZ, Service Mgr. 

6623 St. Clair Avenue 
Cleveland 2, Ohio 

BosinesS EN 9561- Jtesf^YB - 501G 
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BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

LOUIS LIQUORS 
Frank Kuncaitis, Sav. 

317 EAST 200 ST. 

Prie Lake Shore Blvd. 

DEGTINĖ — ALUS 

UŽKANDŽIAI 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

MKur alus skanesnis'* 
"Arielkėlė šiltesne? 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKL1FFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
fleLen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

panMMMMP 

<§RENVILL6 

Lahsdell 
0F* 

m 

FORMER ACE 
GUARffeRBACK FOR 

THE UNIV. Of 
Southern calif., 

STAR OF THE 
1939 ROSE BOWL 

6AM e. 

« 
GRANNY, A CAPTAIN IN 
m AIR. fORC'E, SAW PlfNT/ 
OF ACTION IN THE CENTRAL 
MEDITERRANEAN AIR THEATTR. 
AFTER WHICH HE WAS SENT BACK 
UA FOP- k'c A S Si 3 N M £ N!T-JfYi) yCuR 
mo ACVoH tfASS/SH/m ALL ioti&H lb 

m MORS WAH BONDS.' 

m 

tJ. J. i reasury Oer<" imrut 

WAR B0 f?d The Vpgt Electric 
Distributing Co. 
Atliekame taisvmo darbą 

...  NAMŲ- ir AUTO RADIO 
Išnuomojame fiersiakalbius 
Rndio taisvmas ir Phono 

Kombinacijų specialistai 

8830 Euclid Avenue 
SW. 1431 (37) GL. 2584 

U. S. Coast Guard Photo 
The Red Cross flag above hos

pitals and on ambulances means lit
tle to the Nazis ond Japs, but it 
affords our boys some protection. 
Your War Bonds bought these am
bulances now in Italy. Buy more 
War Bonds and hold 'em! 

>. •, i/'. S. Treasury Department 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R4 MATULAITĮ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

'Senų Namų Daktarai9 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

MES MOKAME 
GERIAUSIAS KAINAS UŽ 

KARUS ir TROKUS 
Dodge-Plymouth Factory Dealer 

STEUDEL MOTORS 
8620 Lorain Ave. 

ME 62D0 

J.BYRNE 
PAINTING and l'Al'ERHAWJING 

Užlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Sieninių Popierų ir reikmenų 

Taiprri Popieriuojam ir • 
Maliavojam Namuš. 

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

PAKEISKIT S*vo IŠDĖVĖTĄ FURNASĄ 
Nauju MONCRIEF, 

Clevelando Pasirinkimas per 50 Metu 
Kreipkitės į MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, O. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams* 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus Kpwwms Superior ir 13 Street ENdicott *5025 

Visos Kiek Tiktai Turime 

VYRŲ IR VAIKINŲ ŠIAUDINIS 

Skrybėles už 1 '3 
Buvo 1.95 iki 4.95 Visokių pavidalų ir stilių 

Vyrų Sport Marškiniai 
Skirtingų vienodi) i /A 
spalvų. I <0/ 

.•£ Trumpom rankovėm® 

Vyriški Skalbiapi 
Kaklaraiščiai 

Geros, nesigarankščiuoja. 
Tvirto darbo, bryžiuotos 
it languotos. 2 už $1.0Q. 

55* 

Vyrų Slack Kelnės 
Skirtingų ir*vienodų «)iap 
spalvų. 2 y5 

Pilnai iškirptos, gero darbo. 

Vaikų Blue Denim 
Qtyerall Kelnės 

Tvirtės vnikams dėvėti | įjq 

Mieros 6 iki 12 metų. 

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 
.m 

UilfiL 

7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 
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