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irgu Marga 
ftašo Kūgis Mugis. 

VOKHKA KIAULĖ šlykš
čiai atkeršino Lietuviams už 
Jų griežtą ir pakartotiną atsi
sakymą prisidėti pulti Sovieti-
ją. Sudeginta Lietuvių kalbos 
Žodynui medžiaga, kurią Prof. 

(Buga ir kiti per daugelį metų 
rinko. Sudaužyta plokštelės 
|l*ekordai) 2,000 Lietuvių liau
dies dainų. Iš universiteto 
knygyno pavogta 23,000 Lietu
viškų knygų, iš Valstybes kny-

- gyno dar 10,000 knygų. Visi 
knygynai ir aukštosios moky
klos uždaryta, inteligentija su
tinama ir persekiojama. Maty-

; ti, Vokiečiai pasiryžo už lais
vę atlakliai kovojančius Lietu
vius padaryti vergų tauta, be 
aukštesnio mokaio, be šviesuo
menės. 

Kiaulei nepavyks! 

ISTORIJA TAI LAISVĖS 
PASAKA, filosofas Croce sa
ko. Lietuviai dabar rašo kil
nią ir reikšmingą tos pasakos 
dalį. Kiek nelaimių Sovietų 
okupacija Lietuvai atnešė! Gy-
yjpnimas buvo toks kartus kad 
naziams Rusiją puolant pliko 
žinių apie Lietuvių sukilimus, 
apie sudarymą savo vyriausy
bes, apie daugiau negu 4,000 
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Alijantų Naujas Didis Smūgis Ašiai Paruoštas 
KADA IR KUR PRASIDĖS 

NIEKAS NENUMANO 
Visi ženklai rodo j ali

jantų pasiruošimą naujam 
dideliam Vokiečių ir Italų 
užpuolimui kuriame nors 
fronte. Ali jantai turi su
tuokę didžiausią karo ma
šineriją, milijoną vyrų, or
laivius, karo laivus, trans
porto ir užpuolimo laivus, 
ir kurią nors dieną visa ta 
jiega pasirodys įsiveržian
ti j kurią nors Pietinės Eu
ropos dalį. Kadangi Šiau
rės Afrikoje randasi dide
lės armijos kurios užkaria
vo Tunisiją, aišku kad tos 
alijantų jiegos ten nebus 
laikomos nieko neveikian-

žuvusių tose kovose. Bet šią- Čios. Jos, sustiprintos ir 
dien naziai, po keturių bandy- sutvarkytos, bus panaudo-

VĖL PERSERGSTI 
PRIEŠ DUJAS 

mų, iš pusantro milijono tikrų 
lietuvių kraujo žmonių, gavo 
tik 200 "savanorių" kovoti 
prieš Sovietiją! Supykus Vo
kiška kiaulė "atkeršino". Bet 
jos kerštas bergždžias: Lietu
vių kalba nežus, Lietuviška 
<Į$įna tebeskambės, Lietuviš
kos knygos bus tūkstančiais 
tomų leidžiamos! Laisvos dvft-
Sfcos dar niekas neįstengė sude
ginti, sudaužyti ar pavogti. 

• 
MUSŲ SPAUDA nieko ne

sako apie Lietuvių pasimaty
mus su Benešu. Matyti, pro
ga pramiegota. Tokiu budu, 
tenka pareikšti stiprią padėką 
Kanados Lietuvių Tarybai, ku
ri, Čekoslovakijos prezidento 
Kanadoje lankymosi proga pa
siuntė jam tikslų pasveikini
mą, kuriame priminė kad Lie
tuvių tauta tiek pat laisvę 
brangina kaip narsus čeko-
sl o va kai, ir tiki kad Beneš sa
vo žygiuose del mažų Europos 
tautų gerovės prisimins tradi
cinį ir istorinį Lietuvių-Čekų 
draugiškumą. 

Gali buti, vienuolika. tūks
tančių Kanados Lietuvių poli-

. gniai budresni negu pusė mi
lijono Amerikos Lietuvių. 

• 
KNYGOS APIE RUSIJĄ pi

lasi kaip iš gausybės rago. Tas 
rodo didelį Amerikos susido
mėjimą savo talkininke. Ten
ka dar sykį musų visuomenei 
priminti kaip dabar svarbu iš
leisti Norem'o knygą apie Lie
tuvą. Sovietams drauginga An
na Louise Strong 1940 metais 
iš bolševikų okupuotos Lietu
vos rašė: "Pasaulio ateities is
torijai Lietuva pasidarė svar
bi, gali buti, net persvaringai 
svarbi". Ji tuos žodžius taikė 
pagirti tariamą Lietuvos posū
kį "socializman". Jtet ji tarė 
žodžius kurie jai nejaučiamai 
buvo teisingai reikšmingi. Lie
tuva yra persvaringai svarbi 
ateities istorijai, nes musų tė
vynėje kryžiuojasi Rusų atgi
jęs imperializmas su demokra
tiniais Atlanto čarterio princi
pais. Kas laimės ? 

Supulkime visi tuojau išleis
ti ir musų draugams Ameriko
nams į rankas įteikti Norem'o 
knygą "Timeless Lithuania"! 
Kiekviena valanda brangi. 

• 
LIETUVIŲ Tautine Taryba 

aną savaitę, kaip litanijoj, su-
* nĮlaukš vieM įpiąuWW*, sė

jamos sekančiam dideliam 
žygiui prieš ašies jiegas. 

Italų sala Pantellerią Vi
duržemio juroje, pusiauke-
lyje tarp Tunisijos ir Si
cilijos, visu smarkumu ata
kuojama kelinta diena iš 
oro ir vandens. Jos gynė
jams pasiūlyta pasiduoti, 
tačiau Romos pranešimai 
sako Italai nesutinka pasi
duoti. 

Iš Tunisijos be perstojo 
orlaiviais b o mbarduojama 
kitos Viduržemio salos ku
rias laiko Italai ir Vokie
čiai. 

Rusijos fronte tu tarpu 
viešpatauja įtempimas ir 
žiūrima ką darys alijantai 
kitur. To laukia ir kitas 
visas pasaulis. 

Vokiečiai šiomis dieno
mis paskelbė sunaikinę ar
ti 550,000 Rusų Kaukazo 
mušiuose per pusantro mė
nesio, tačiau tam niekas 
netiki. 

Prez. Roosevelt antru sy
kiu metų bėgyje išleido pa
sergėjimą priešams kad ne-
sigriebtų naudoti nuodin
gų dujų karo lauke, nes to 
paties susilauks greitu lai
ku ir iš Amerikos pusės. 

Prezidentas aiškiai pa
tikrino jog Amerika jokio
se sąlygose nesiims naudo
ti tokių priemonių, jeigu 
priešas nepanaudos jų. pir
miau. " ^ 

Tą persergėjimą Roose
velt išleido del to kad pra
deda eiti daugiau gandų 
buk priešai rengiasi panau-, 
doti dujasi 

JAPONAI PULS 
VLADIVOSTOKĄ 

Amerikos karo tėmyto-
ai tikrina .-kad Japonai, ne

žiūrint savo tarybų ir pri
žadų taikos Rusijai, ruošia 
tokį pat užpuolimą Vladi-
vostokui, Sibire, kaip su
rengė Pearl Harbore, Gr. 
7, 1941 metais. 

Japonai žino kad alij an
ai galės panaudoti Sibirą 

atakams Japonijos salų ir 
ie nenori laukti iki to bus 

prieita. 
Sakoma, kaip greit ali-

jantai suruoš naują didelį 
susirėmimą su Vokiečiais, 
Japonai pulsis j Vladivos-
oką. 

PERVERSMAS AR
GENTINOJE 

Pereitą savaitę Argenti
noj įvyko vyriausybės per
versmas: prašalintas prezi
dentas Castillo su visu jo 
kabinetu. Castillo perdaug 
pataikavo naziams. 

Naujas prezidentas pri
saikdinta Gen. Pedro Ra-
miner. Sukilimą vadovavo 
Gen. Artūro Rawson. Pa
leistas Argentinos kongre
sas ir bus kiti rinkimai. 

Nauja vyriausybė dau
giau suvaržė komunistus, 
uždarė komunistų laikraš
tį. 

tynių sopulių. Slaptas Lietu
vos patriotų laikraštis Gri 
niaus-Pakšto (nepamirškim ir 
Gabaliausko-Januškio!) kombi 
naciją pavadino '^Lietuvos mi 
nisterių kabinetu" ir "teisėtos 
valdžios tęsiniu". Bet opozici 
jas mėgstąs Grigaitis tuojau 
faktiškai įrodydamas pareiškė 
jog LTT "nėra tas tęsinys 
Vinį tų "ministerių kabineto 
karstan įkalė Lietuvos Minis 
terio leidžiamos Current News 
pareiškusios kad visa Taryba 
tai "privatinių asmenų sambu-
rys". dtai tau ir skrisk sakar 
lui • 

m-

NORI DAUGIAU 
TAKSU 

Kongreso priimtas "pay-
as-you-go" taksi] bilius ne
trukus bus Pret. Roosevel-
to užtvirtintas. Tuo įsta
tymu, iš darbininkų algų 
bus išskaitoma 20 nuoš. 
taksų, pradedant nuo Lie
pos 1. 

Tie kurie turi mokėti in
come tax už 1942 metus, 
dar turi sumokėti juos 15 
d. Birželio. Po to daugiau 
nereikės mokėti už 1942 m. 
bet bus išimama iš uždar
bių taksai už šiuos 1943 m. 

Bet ir tų pinigų mano
ma nebus pakankamai, to
dėl valdžia dar ruošiasi už
dėti daugiau taksų ant ci-
garetų, tabako ir degtinės. 

Amerikiečiai' Atima iš Japontj Attu Salą 

'.t: 

NOkl 13 MILIJONU 
ARMIJOS 

Kariuomenės drafto na
rys Pulk. Sanders pareiš
kė kad del vyrų stokos vi
siems frontams aprūpinti 
karas gali užsitęsti ilgiau* _imBAUDŽlA 1IFTUY1US 
Sulvg dabartinio plano S. 
V. karinės jiegos apims į 
11 milijonų vyrų. Sanders 
sako, armija ir laivynas 
privalėtų turėti iki 13 mi
lijonų vyrų. 

KARAS NUMATYTA 
BAIGTI TIK 1946 

SOVIETŲ užsienių rei-
calų komisaras Molotovas 
turėjo pasitarimą Maskvo-
e su Japonų ambasado

rium. Sovietai nori laiky
tis taikoje su Japonais, bet 
drysta reikalauti Ameriką 
atidaryti Vokiečiams ant
rą frontą* 

KARO LAIVYNO Sek
retorius Knox kalbėdamas 
Annapolis jūreivių mokslo 
baigimo iškilmėjeį p&sakė 
apie antrą frontą šitaip: 

"Net perdaug eina tuš
čių kalbų apie antrą fron
tą. Šiądien turime aštuo
nis frontus, ne vieną — va
karų Viduržemyje, rytinia
me Viduržemyje, Atlanti-
ke, pietų Atlantike, pietų 
Pacifike, šiauriniam Paci-
fike, Rusijoj ir Kinijoj". 

Alijantų strategai savo 
posėdyje Washingtone nu
statė laiką kada bus prie
šai sumušti: Vokietija nu
matyta nugalėti 1344 me
tais, o Japonija 1946 me
tais. Italiją tiki priversti 
išsimesti iš karo pirm ne
gu Vokietija bus sumušta. 

Neturi jokio tikslo palik
ti Rusijai vienai nešti Eu
ropos karą, bet patvirtinta 
1941 metų sutarimas duo
ti Rusijai karo reikmenis 
kad ji galėtų kariauti. 

Vaizdas parodo Amerikos kareivių išlipinu įsiveržiant į At
tu Salą, Aleutiškų salų grupėje. Ta sala iš Japonų atimta ir 
Japonai priversti pabėgti. 

VOKIEČIAI ŽIAURIAI PERSEKIOJA 

NUSKANDINTA 666 
Iki šios savaitės pradžios 

priešų submarinai Ameri
kos- pakraščiais nuskandi
no jau 666 alijantų ir ne
utralių prekinius laivus. 

Iš to skaičiaus Amerikos 
laivų nuskandinta 267. 

20 užmušta. North Ca
rolina valstijoje karų lėk
tuvo sudužime spėja užsi
mušė apie 20 kareivių. 

Tennessee valstijoje lai
ke manevrų, armijos trokui 
nuvirtus nuo kelio užmuš
ta lSkareiviju. 

Nuskandino 11 submari-
nų. Viename iš pastarų 
alijantų konvojų Atlanti
ke, nuskandinta 11 ar net 
daugiau Vokiečių submari-
nų kurie buvo užpuolę lai
vus vykstančius į rytus ir 
gryžtančius. 

Britų submarinai Vidur
žemio juroje nuskandino 6 
ašies laivus. 

Amerikos bomberiai už
puolę Italų karo laivyno 
bazę Spezia uoste susprog
dino ar sugadino this dide
lius Italijos karo laivus. 

_ J-V,'-Hi- _____ 

New York Times paduo
da pranešimą iš Stockhol-
mo, kuris nusako kaip na
ziai žiauriai elgiasi Lietu
voje keršydami Lietuviams 
už atsisakymą duoti Lietu
vių jaimimą į Vokiečių le-
gijonus vykdyti jų "naują 
tvarką". 

Keturi Lietuvių Tauti
nės Tarybos nariai areš
tuoti, suimta ir daugybė 
gabesnių žmonių, profeso
rių, gydytojų, advokatų ir 
kunigų. 

Knygynai išplėšta, kny
gos sunaikinta, skaityklos 
uždarytos. Sunaikinta vi
si moksliškų įstaigų instru
mentai. Sunaikinta Lietu
vos žodynui rinkta mede-
ga, sudaužyta 2,000 grama-

Kur Žuvo 44 Žmonių 

•it: • 

^ Mr 

Lenkijoje, kovojant prieš 
okupantus, nužudyta 54 na-
zių Gestapo šnipai. 

Danijoje eina bruzdėji
mas prieš nazius taipgi — 
sprogdinama dirbtuvės pa
kenkimui darbams kuriuo
se Vokiečiai gamina karo 
reikmenis. 

B 

fono plokštelių kuriose bu
vo surinkta senų, nykstan
čių liaudies dainų. 

Vokiečiai norėjo gauti 
didelius burius Lietuvių ei
ti j rytų frontą kariauti už 
Vokiečius su Rusais. Lie-
tuvų vadai Gen. Raštikis, 
Kauno Arkivyskupas Skvi-
reckis ir kiti atsisakė ra
ginti jaunus žmones stoti 
nazių karą kariauti, ir pa
reikalavę kad Vokiečiai už
tikrintų Lietuvai laisvę. 

Negaudami tikėtų skai
čių vyrų, naziai ėmė varu 
rinkti Lietuvius j darbus 
ir kitaip visaip slegia ir 
baudžia. 

Kaip Rusai taip ir Vo
kiečiai — svetimi grobuo
nys, atėję į Lietuvių kraš
tą abu lygiai žiauriai el
giasi. Bet Lietuviai paro
do pasipriešinimą ir ryž
tasi atgauti nepriklauso
mybę kaip nuo vienų taip 
ir nuo kitų. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

— • t. 
Angliakasių Algų De

rybų Eiga 

John L^ Lewis praneša 
kad jam pavyko susitaiky
ti su nekuriu centralinės 
Pennsylvanijos kasyklų sa
vininkais. kurie sutiko mo
kėti po $1.30 j dieną dau
giau. Tuo budu suskaldo
ma kasyklų operatorių ei
lės, kurie iki šiol laikėsi iš
vien ir atsisakė pakelti an
gliakasiams mokestį. 

Ši sutartis apima apie 
65,000 angliakasių. 

Angliakasiai dirbs iki 20 
Birželio, sulyg naujų pa
liaubą. Tuo tarpu bando
ma pasiekti sutartis. 

Bilius prieš streikus. At
stovų Rumuose priimta bi
lius sulyg kurio unijų va
dai gali buti suimti ir įka
linami už šaukimą arba ra
ginimą darbininkų strei
kuoti, arba naudoti unijos 
pinigus trukdymui darbų 
valdžios operuojamose «*-

į-dustrijose, i - — 

Del pastarų angliakasių 
streikavimų, pražudyta du 
milijonai darbo dienų, ku
rias nedirbo kasyklų dar
bininkai. 

Per Balandžio mėnesį vi
sokiais streikais pražudy
ta apie 6 milijonai darbi
ninkų dienų. 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. dirbtuvėse kom
panija įsakė visoms mer
ginoms dėvėti kelnes. Bet 
raštinių tarnautojos nepa
klausė to įsakymo ir atėjo 
apsirengusios suk nelemis. 
Del to įvyko nesusipratimų 
tarp tų ką dėvi sijonus ir 
nori "jaustis kaip mote
rys" ir tų ką atėjo apsia
vusios kelnėmis. 

ŽUVO 84. Juroje prieš 
kelioliką dienų susimušė 
du Amerikos krovinių lai
vai, vienas aliejinis kitas 
su amunicija. Ištiko bai
sus sprogimas ir gaisras, 
aliejui užsidegus. Toj ne
laimėj žuvo 84 vyrai ir 151 
buvusių tuose laivuose. 

MaJ* Kermit Roosevelt, 
buvusio Prez. Teodoro Roo-
sevelto sunus, mirė eida
mas karo tarnybos parei

gas Alaskoje. 

Šioje geležinkelio nelaimėje 
užmušta 14 žmonių ir 98 kitų 
sužeista. Traukinis ėjęs iš At
lantic City, N. J., į Philadel
phia, ir; nuvirto nuo bėgių del 
pergreito važiavimo, kaip ty
rinėtojai sako. Vaizde matosi 

I dalis sudužusio ¥agau0» 

JAPONAI Solomonų sa
lose, kaip Alijantai prane
ša, pražudė jau 1,000 savo 
lėktuvų. 

Išviso Japonai per metą 
laiko mušiuose su Ameri
kos ir Britų jiegomis pra
rado apie 2,400 savo lėktu
vų. 

Išviso šio karo bėgiu nu
mušta 13,744 priešų karo 
lėktuvų, neskaitant numuš
tus Rusų fronte, kurių tik
ro skaičiaus negalima pa
tirti, del bolševikų klasta-
vimo pranešimų. 

Alijantai neteko 9,358 
Jsavo^ lėktuvų. 

Anglijoje, Doncastery j e 
buvo sustreikavę 2500 an
gliakasių. Po trijų savai
čių streiko gryžo dirbti. 
Streikavo del vieno darbi
ninko nubaudimo už sulau
žymą nustatytų taisyklių. 

Balandžio mėnesį kariš-
kė reikmenų gamyba pašo
ko 7 nuoš. virš Kovo mėn. 
gamybos, kaip skelbia Ka
ro Produkcijos taryba. 

Orlaivių išdirbimas pa
siekė arti 7,000 per mėne
sį. 

OWI skelbia kad Ameri
koj s lėktuvų gamybą ple
čiant dabartiniu mastu, iki 
1950 metų šioje šalyje rasife 
apie 500,000 lėktuvų, mili-
tarinių ir civilinių. 

Po karo, lėktuvai bus vi
sai paprastas dalykas su
sisiekime ir krovinių per
vežime. 

M  I I  I  M  iillįdiiiiiiinl n 
Užkariaujant Attu salą 

iš Japonų, Amerikos nuos
toliai pasiekė 1,535 vyrų, 
iš jų 342 užmušta, kiti su
žeisti. Amerikos nepražu
dyta nei vieno karo laivo 
tos salos atkariavimo op#* 
r a c i į o s e .  . . . . . . . .  
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Detroit, Mich,, Naujiemn 
L PITTSBURGH Plufcavo 131 ©ieną 

Gabaliauskas Jau 
Įkirėjo 

Gabaliauskas, kuris su savo 
"katalikiška spauda" atsidan
gino j Pittsburghą, čia ir po 
apielinkės Lietuvius landžio
damas po namus ir biznius au
kų prašinėjant savo "katalikiš
kai spaudai", pradėjo visiems 
ikirėti. 

Jis vis suranda priežastį at
lysti pas ką nors pinigų kolek-
tuoti, o jei žmogus davė syk], 
kitą, trečią sykį jau jo nenori 
Įsileisti. Lietuviai papratę už-

Šis Kinietis jūreivis, Poon 
Lim, 25 m. amžiaus, plukavo 
131 dieną jurose iki buvo iš 

simokėti už laikrašti syki Į gelbėtas. Jo laivą torpedavo 
metus ir to užtenka, bet neuž- Pfięšų submannas, rti Jurei-
, , . .. , v j • i viai nuskendo, jis pateko ant 
tenka jam; jis laikraštį kur rafį0 piukauti, ir mito tik žu-
gali grūda dykai, o vis jieško vįmį įr lietaus vandeniu. 
kas aukų duos. 

O ko vertas taš jo laikraš
tėlis? Be šmeižimų, užpuoli
mų, ir be savęs gyrimosi dau
giau jame nieko ir nėra. 

Kažin kur Gabaliauskas ta-
rabanysis iš čia, kada žmonėms 
įsipriklins? Vietinis. 

PHILADELPHIA 

mrnm 
Smnllcin« Žinia** 

MIRf:. Gegužės 25, mirė 
i Mikolas Antanavičius, 68 me-
I tų amžiaus. Liko žmona, Ona, 
ir sunus Jonas. Iškilmingai 
lapo palaidotas Gug. 29, pa
maldos atsibuvo buvusioj Lie-

, tuvių šv. Petro bažnyčioje. 
I Velionis prigulėjo Šv. Vardo 
; d r-joje, Lietuvių Piliečių Klu-
,be ir rodos Susivienijime. Bu
vo visų mylimas, draugiškas; 
dalyvaudavo visuose Lietuviš
kuose parengimuose; buvo duo-
snus Lietuvos reikalams, daug 
yra aukavęs Lietuvių šv. Pet
ro parapijos bažnyčiai. 

Buvo ilgametis Dirvos ir ki
tų laikraščių skaitytojas. 

Nors velionis buvo bemoks
lis, bet giliai protaujantis, bu
vo pramokęs rašyti ir skaity-

DEGTINĖS RACION AVIMAS 

Pennsylvanijoje degtinės ga
vimo reikalai taip sušlero kad 
rūpinamasi įvesti degtinės ra-
cionavimas, nesant kitokios iš
eities. 

Dar nenustatyta laikas kada 
tas bus įvesta, tačiau prie to 
ruošiamasi. 

Kaimyniškoj Ohio jau sura-
cionuota ir žmonės gali gauti 
pirkti po kvortą degtinės kas j pastovesnę ateitį, ne su sveti-
mėnesį. Pirm to buvo tikra Į mųjų pagalba, bet savo orga-
betvarkė. į nizuotbmis pastangomis. 

i  Jungkimes į bendrus ryšius 
Vaizbos Buto Sąjungoje, kad 

Philadelphijos Lietu
viai ir Vaizbos Buto 

Sąjunga 

FSiiladelphijos Lietuviai, ei
kime į ekonomines ir kultūri
nes pajiegas Vaizbos Buto Są
jungos ribose, kad masinio su-
siorganizavimo budu tiksliau 
galėtume išnaudoti kiekvieną 
ekonominę ir kulturinę progą 
šioje šalyje ir kitur, ypač Lie
tuvoje, kaip biznyje, profesijo
se, mene, sporte ir privačioje 

BdtMv£al Paklytle t*rp 

J ;  ;  

Detroito bolševikai, "kaip tai 
Pąlevičius, P. Krakaitis, 

M. Masys, P. Jofcionis, S. Nau
sėda, P. Smalstys ir kiti, pa
slėpimui savo bolševikiško vei
do, suorganizavo Radio Klubą, 
įvedė radio pro gram us, neva 
tiekimui žinių ir dainų Detroi
to Lietuviams,, bet, kaip sako
ma, ylą sunku maiše paslėpti: 
jie visur turi savo Rusiškai-
politiškus tikslus, taigi ir tą 
radio klubą padarė bolševikiš
kos politikos lizdu. Per radio 
skelbia Rusišką panegiriką, o 
Lietuvius dirbančius Lietuvai 
šmeižia kaip įmanydami. Da
bar savo to klubo susirinkime 
Gegužės 30 išneštomis rezoliu
cijomis pradėjo visą svietą mo
kinti, būtent, jie parašė rezo
liuciją ir pasiuntė Amerikos 
Valstybės Sekretoriui Cordell 
Hull reikalaudami kad Ameri-ti. Iš Lietuvos atvažiavo į 

Bridgewell, Pa., ten dirbo arag- ka ir Anglija pildytų Atlanto 
Mų kasyklose, dalyvavo sutvė
rime tenaitinės Lietuvių para
pijos. 1919 metais atvažiavo 
į Akroną ir čia išgyveno iki 
mirties. Mirė nuosavame na
me esančiame arti j&v. Petro 
bažnyčios. 

Prieš metus lako ėmė sirgu
liuoti ; jo geras sunus Jonas jį 
prilaikė. Visi Akrono Lietu
viai gailisi jo, nes buvo drau
gingas visiems. 

Iš Lietuvos paėjo £Š Suval
kijos. Ilsėkis amžinai šios ša
lies žemelėje. 

Birželio 13 yra Šv. Antano ar viešoje tarnyboje, ir tokiu 
budu užtikrinti sau priderančią j Kadangi Akrone ir kitur yra 

daug Antanų Dirvos skaityto
jų, taigi visus Antanus sveiki
nu jų vardo dienoj#. SKalnas. 

DUONA IR PIENAS 

Duonos išvežiojimas į na
mus Pittsburgh e suretinamas, 

tokiu budu vienas kitam gel-
bėjus ir visiems išvien siekus 
pagerinimo savo ekonominio, 

išvežiotojai galės per-."'dieną j kulturinio, meninio, sportinio 
padengti tik dalį savo pirmes-j gyvenimo. 
nio kelio. Kaip duonos prista-J Nežiūrint mažumos narių, 

i nomno rilanac Vine on_ flk gerai SŲSljungUS, SUSiartl-
nus su Lietuviška visuomene, tvarkytas paaiškės trumpu lai

ku. 
Pieno pristatymas i namus 

gausim užtarnautą paramą. 
Sąjungon sutelpa visų pažiu-

sntramdytas del sustreikavi- rų, bet geros valios Lietuviai 
mo pieno išvežioto jų. ir jie moka vienas kitam gel-

bet i ir visi išvien dirbti reika
lingus darbus Amerikos Lietu
viu visuomenei ir visos žmoni-GRYŽO DIRBTI 

\VILKES-BAR RE. Pa.— Po 
trumpo streiko, kuris prasidė
jo išsibaigus paliaubų laiku su 

jos gerovei. 
Praeities klaidos lai pamo

kina, o ne kliudo mums orga-
kasyklų operatoriais, kietos an-jnizuotis. Tas klaidas užmiršę 
glies kasėjai vėl gryžo dirbti. 
Streikas buvo apėmęs 89,0C0 
mainerių. 

Dabartinis paliaubų laikas 
nustatytas Birželio 20. 

imkime uoliau dirbti už savo 
ir visos tautos ateitį, o pasek
mės tuoj pradės rodytis. 

Kaip kiekviena organizacija 
nusibrėžus sau tikslus, kuriuos 

Vakarinėje P e nnsylvanijojej gyvenime palaipsniui vykdo, 
minkštos anglies kasėjų strei-taip turi savo tikslus ir V. B. 
kavo apie 125,000, kurie taip Sąjunga. 
pat sugryžo dirbti laukdami j Organizacija užsibrėžė gra-
kokios sutarties unijos vadai.žius ir svarbius darbus, remti 
su kasyklų operatoriais priefo.' Lietuvį dvasiniai, medžiaginiai 

ir burti visus vienybėn. 
Dirva dabar yra pigiausiu?, 
darbininko liuoslaikio drau
gas; piatinkit ją tarp savn 

D Y K A I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kt-nčinK* kui.o skausmu.*; sąnariai 
jauslus; jei užeina skausmai oro permaino-
:-e, atariam jums bandyti ROSSE Tabs be 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per virš dvidešimts metų, gavimui 
'Teito paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jei .iu niekad nenaudojote ROSS F. Tabs, 

prHŠom jus BANDYT juos--išbandvkii mil
tų kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
pakeli—sunaudokit 24 tabletes DYKAI. Jei 
nedut-'s greito paliuosavimo nuo skausmo 
Vis busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa-

.kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotą 
dalj, ir jum» nieko nekaštuos. Nesiųskit pi-
liigtj, tik savo \ardą ir adresą j: 

ROSSE Products Co, Dept. X4 
y08 W. Farweli Ave.. Chicago. Lfl 

W '§*<j 

Skaityk Amerikps 

'Lietuvių Naujienas9 

Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
M N. 6 St. Philadelphia, Pa. *• V 

ši Sąjunga šiądien dar tik 
leidžia savo diegus, pradeda 
tik organizuotis. Apie busi
mus darbus šiądien dar anksti 
kalbėti, tačiau nereikia abejo
ti kad ši Sąjunga bus magne
tas prie kurios pradės visi ge
ros valios Lietuviai be pažiū
rų ir luomų skirtumo glaustis. 
Kurie jaučiasi turi Lietuviš
ką kraują, sujungs savo darbą, 
savo kūrybą ir dvasinį likimą 
su tautos likimu. 

Kristopas Žemaitis. 

NUŠOVĖ MERGAITĘ. Tū
las William Schmidt, 46 mttų 
amžiaus, vedęs vyras, dirbęs 
Sun Radio Co. įstaigoje, pasi
davė policijai po peršovimo 15 
m. mergaitės, Rosemary Chan
dler, kuri vėliau ligoninėj mi
rė. Jiedu per keturis metus 
palaikė meiliškus santikius ir 
dabar norėjęs pertraukti. Jis 
sakęs policijai norėjęs ją šu-
viu mažai sužeisti, kad ji pa
tektų į ligoninę, o jis už šovi-
mą atsidurtų kalėjime ir taip 
vienas kitą užmirštų. Bet šū
vis buvo mirtinas, ir jis apkal
tintas žmogžudystėje. 

BALTIMORE MD 

PASKIRTAS SPORTO KO-
MISIJONIER1UM 

Gubernatorius Nice paskyrė 
Lietuvį Dr. Antaną Buchness 
ir Mike Freedman Boxing ko
misijos nariais j vietą buvusių 
kemisijonierių Sherr ir Sindall. 

Dr. A. Buchness yra pats 
pasižymėjęs sporte savo moks
lo lankymo dienose, kuomet 
lankė kolegiją. 

Jis yra vienas iš Baltimorės 
geresnių daktarų chirurgų ir 
yra brolis Dr. Jono Buchness, 
kuris yra pragarsėjęs pašto 
ženklų kolektavimu. 

Dirvą galima išsirašyti ui 
viena dolarį — pusei metij. 

čarterį ir leistų Lietuvai ir ki 
toms tautoms laisvai pasisaky
ti ar jos nori buti laisvos ar 
priklausyti kitai valstybei. 

Jų rezoliucijoje minėjimas 
to Atlanto čarterio paragrafo 
butų girtinas, tik jie tą rezo
liuciją pasiuntė ne ten kur tu
rėjo pasiųsti. Amerika ir An
glija yra to čarterio tvėrėjos 
ir jos už.tą čarterį kovoja. Mū
sų bolševikai tą savo rezoliuci
ją turėjo pasiųsti Juozui Sta
linui ir pareikalauti kad atsi
sakytų nuo -savo imperialisti
nių siekių ir noro užgriebti ki
tas tautas. Bet matyti musų 
bolševikai, kaip tas Rusas, pa
klydo tarp trijų pušų. 

Toliau, toje jų rezoliucijoje 
prirašyta visokių nesąmonių 
apie Amerikos Lietuvius, jog 
kitaip negali manyti kaip kad 
tas kuris rašė tą rezoliuciją 
buvo girtas arba bludija. Pre
zidentas A. Smetona kaltina
mas sutvėrimu Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir sutvėrimu 
Lietuvių Tautinės Tarybos ir 
tt., o juk visi ir maži vaikai 
žino kad p. Smetona su tų ta
rybų tvėrimu turi tiek kiek su 
tuo bolševikų radio klubu. 

Vyriausias noras toje rezo
liucijoje tai padaryti visus A-
merikos Lietuvius kurie nėra 
komunistai, Hitlerio šalinin
kais, ir šaukia Amerikos val
džią kad sudraustų Lietuvius 
nuo vienybės ardymo. 

Aš tiems savo broliams dur
neliams turiu į ausį pasakyti 
kad nesisielotų; Amerikos val
džia paskyrė Kongresmano 
Dies komisijai pusę milijono 
dolarių sekimui tų kurie ken
kia karo pastangoms, kurie 
kenkia demokratijai ir valsty
biniam vieningumui. Jie pa
sakys, kada bus reikalas, kas 
yra tie vieningumo ardytojai 
ir Amerikos tikslams kenkėjai. 

Turiu prisipažinti kad aš ir
gi laukiu tos valandos kada 
Amerikos slaptoji policija va
rys nenuoramas į koncentraci
jos stovyklas. O kurie tie "iš
rinktieji" bupim, durkime pir
štus. D. Reporteris. 

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 
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ETI II f>A»aO 
Packard Motor Car Co. bu

vo iškilęs streiką® palietęs į 
20,00© darbininkų. To streį^ 
ko vadai atleisti iš daifoo. Si# 
streiko priežastis buvo tai tear
tųjų nenorėjimas diribti gretą 
su juodukais. 

Streikas baigtas, pirmadienį 
vėl sugryžo visi prie dirbti. 

R. J. Thomas, U. A. W. CIO 
unijos pirmininkas, paskelbė 
jog darbininkus išvedė strei
kuoti Ku-Klux Klano nariai, 
priešų agentai. Valdžios tyri
nėtojai ištyrę atleido iš dar
bų 27 darbininkus. Kaltinin
kais pripažinta balti ir juodi 
žmonės. 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
Sekmadienį, bes kraidydami 

privatišku lėktuvu, sunkiai ta
po sužeisti du vyrai ir mergi
na. Jų lėktuvas buvo privers
tas nusileisti ir krito kur pa
puolė. Jie visi trys randasi li
goninėje kritiškoje padėtyje. 

Henry Strong, 20 m., tapo 
nušautas Hamtramck priemie
styje. Policija susekė jį va
žiuojant vogtu automobiliu, pa
reikalavo sustoti, ševę vieną 
šuvį į orą, bet jis kėsinosi pa
bėgti, todėl tapo nušautas. 

INCOME TAX LAIKAS 
Antras bertainis mokėti in

come tax yra Birželio 15, jeigu 
kas moka dalimis ir neužmo
kėjo viską ICovo 15. 

Nuo Liepos 1 dienos bus pa
naikinta mokėjimas Victory 
Tax, bet bus pradėta kas sa
vaitę atitraukti iš gauto mo-
kesties po 20 nuoš., ir tie skai
tysis jau mokėjimas income 
tax dabar už šiuos metus, o ne 
kitą metą už 1943 metus. 

Nevedusieji kurie neturi ki
tų užlaikyti, mokės tą 20 nuoš. 
nuo uždarbio virš $12 savai
tėje. Vedusieji kurie neturi 
šeimos, mokės 20 nuoš. income 
tax nuo užmokesties virš $24 
savaitėje. Bet kurie užlaiko 
savo šeimą ar tėvus, už kiek
vieną maitinamą asmenį at-
skaitys dar pe $6 savaitėje. 

V. M. 

MIRIMAI 
# • .  

M8ž£ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
tairmius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Mii# J. Hert-
manavičius 

Žydu Persekiojimas Tunisijoje Baigėsi 
T.. . . 

,i*&, J. " t ?  

KOMUNISTAI PRIEŠ j 
STREIKĄ 

Scranton, Pa. — šios srities 
kietos anglias kasyklų apielin-
kėse komunistai dirbo išsijuo
sę, dalino plakatus ragindami 
streikuojančius angliak a s i u s 
liautis streikavus ir gryžti al
gai į darbus. 

Kaip keista matyti komuni
stus taip elgiančius, kai jų vi
sų tikslas yra tik kurstyti prie 
streikų ir ardyti šalies tvarką. 
Nabagai, jiems rupi išgelbėti 
ne Amerika bet Stalino kailis. 

Ąlijantams užėmus Tiinisiją, pasibaigė žydij bėdos. Jie po 
VokiečkĮ okupacija turėjo nešioti prisisegę Dovido žvaigždę, at
siskyrimui nuo kitų žmonių. Vaizde parodoma žydai nusisega 
tas "neapikantos žvaigždes", ; 

T R U M P O S  
Ž I N U T E S  

(!š musų laikraščių) 

• CHICAGO, 111. — Lietuvės 
Marės Priekšienės penki su-

nai tarnauja Amerikos karo 
jiegose. Vyriausias tarnyboje 
31 metų amžiaus, jauniausias, 
18 metų amžiaus. 
• LOS ANGELES, Cal. — Lie

tuvos Jurų Kapitonas Povi
las Labanauskas, kuris čia stu
dijuoja # Technologijos Institu
te inžineriją, davė Amerikie
čiams paskaitą apie Lietuvą, 
temoje "Seven Centuries of 
Lithuania's Struggle for Free
dom". 
• PITTSBURGH, Pa. — Susi

organizavo iš įvairių draugi
jų moterų atstovių komitetas 
Lietuvos ir jos žmonių gelbė
jimui, renkant pinigines aukas 
ir drabužius. Konferencijoje 
dalyvavo 32 atstovės nuo 11 
organizacijų. 
• WATERKT7RY, Gain. — Fl. 

P. Zailska^ išėjo mokslus 
Catholic University, Washing-
ten, D. C., ir gavo atvokato 
laipsnį. 

—Lietuvių Vaizbos Butas 
paskurė $50 Dr. Norem'o kny
gai "Timeless Lithuania" leis
ti. Be to daugelis kitų Wa-
terburio tautiečių prisidėjo su 
aukomis tai knygai paremti. 
• OGLETHROPE, Ga. — Lie

tuvaitė Albina šimkiutė, iš 
Worcester, Mass., baigė armi
jos karininkų vadovybės mo
kyklą Kapitono laipsniu. Ji 
yra 25 metų amžiaus. Gegu
žės 10 Kapt. Albina Shimkus 
priėmė trijų moterų WAAC 
pulkų paracjf* 
Dayton ; ' 

Birželio 4 d. Chicagoje mi
rė ilgametis veikėjas, rašyto
jas Juozas J. Hertmanavičius, 
apie 70 metų amžiaus. Mirtis 
jį ištiko vidurmiestyje. Sako
ma jog jį užgavęs automobilis, 
bet kiti sako jis pats parkritęs 
ir automobi|is-taxi tik prie jo 
sustojęs. 

Velionis atvyko Amerikon 
Kovo 1, 1893 m., už poros me
tų apsigyveno Chicagoj ir ten 
visą laiką išbuvo. Chicagoje 
1904 m. lankė Chicagos univer
sitetą ir tsudijavo politinius 
bei ekonominius mokslus. * i 

Plačiai dalyvavo tautinė j« 
Lietuvių veikloje. Paėjo Ne-
markonių k., Viduklės v., Ra
seinių ap. Buvo vedęs Lietu
vaitę. Dabar buvo paruošęs 
ąpaudai Anglišką veikalą apie 
Lietuuą, kuris pradėtas spaus
dinti, bet jo pasirodant nesu
laukė. 

ŠINKONIS Petras, 29 m., mi
rė Detroite, palaidotas Ge* 
gūžės 25. Buvo gimęs Det 
roite. -• • 

BATKEVIdlENĖ Elzbieta, 
seno amžiaus, mirė Geg. 10, 
Philadelphijoje. 

ŽEMAITIENĖ Marijona, mi 
rė Geg. 12, Philadelphijoj. 

BU1N AUSKAS Juozas, mirS 
> Gėg. 13, Philadelphijoje. 
BALČIUS Stasys, 63 m., mirė 

Geg. 17, Philadelphia, Pa. 
MILTENIS Stasys, 49 m., mi 

rė Geg. 15, Brooklyn, N.Y. 
SIMANAITIS Mateušas, 67 m. 

mirė Birž. 2, Cleveland, O. 
ZUBRICKAS Kazys, 40 metų, 

užmuštas traukinio Kovo 6, 
Avellaneda, Argentinoje, P. 
Amerikoj. (Leipalingio vai., 
Seinų ap). Argentinoj Išgy
veno 16 metų. 

BAUBLYTĖ Antanina, 55 m., 
mirė Vasario mėn., Cesaros, 
Argentinoj. Kilus iš Suval
kijos, Argentinoje išgyveno 
12 metų. Su savo vyru bu
vo persiskyrus ir gyveno su 
Rusu. 

KANAPKA Justas, 63 m., mi
rė Kovo 8, Buenos Aires, 
Argentinoj. Paėjo .ji Uk
mergės. * 

JOčIENĖ Stefanija (Kažemj-
kienė-Muralytė), po sunkios 
ligos mirė Kovo 10, Cerro, 
Urugvajuje. (Demeikių k., 
Juodupio v., Rokiškio ap.). | 
Urugvajų atvyko 1928 m. 

UNITIS Mikas, 65 m., nusišo
vė Birželio mėn., Pittsburgh, 
Pa. 

KALASUNAS Mikolna, seny
vo amž., mirė Birž. 1, Cleve-
lande. (Bubių k., Vilkijos p. 
Kauno ap.), Amerikon atvy
ko 1913 m. 

GRIGAS Juozas, 33 mirė 
Geg. 31, Detroit, Mich. Bu~ 
Vo nevedęs. Amerikon atvy
ko 1909 m., Detroite išgyve
no apie 20 m., priklausė prie 
Hamtramck Lietuvių Pašal
pos Klubo ir buvo pereito 
karo veteranas. Palaidotas 
Birž. 2, su bažnytinėmis ap
eigomis. Liko du broliai, Jo
nas Detroite ir Antanas Chi
cagoj. Lietuvoje liko vienas 
brolis ir viena sesuo. Paėjo 
iš Rokiškio ap., Panemunė
lio, p., Gučiunų kp. Buvo ge
ras Lietuvis tautininkas, tu
rėjo daug draugų, todėl bu
vo prisiųsta daug vainikų ir 
daug buvo lydėtojų. Grabą 
nešė kareiviai; tapo palaido
tas Veteranų fam&oj. Ilsė
kis, Juozai, amžinai. P.K. 

BAGDONAITĖ Bronė (Olson) 
31 m., mirė Geg. 20, Chica-. 
:goj. (Raseinių af>., Viduklės 
p., Vejunų k.) Amerikoje 
išgyveno 18 metų. 

BAŠKIENĖ Marė (Stonaitė), 
pusamžė, mirė Geg. 19, Chi
cagoj. (Šiaulių ap., Užven-
tės p.) Amerikoj išgyveno 
30 metų. 

VITKUS Povilas* mirė Geg. 
mėn., Freehold, N. J. 

MALKUNAlS Jonas, 26 metų, 
mirė Geg. 15, Harrison, N.J. 

BENIULIENĖ Marė, mirė Ge
gužės 4, Terre Haute, lad. 
(Papilės par.). 

BURAGAS Juozas, 63 m., mi
rė Bal. 20, Springfield, 111. 
(Marijampolės ap., Vaitų k.) 

ATKOČAITIS Antanas, 55 m., 
mirė Kovo mėnesį, Tacoma, 
Wash. (Raseinių aps., Sun-
gailiškių k.) 

LIOGIENĖ AmiWa, <50 m., mi
rė Geg. mėn., Elizabeth, N.J. 

BARAUSKAS Jonas, 50 me
tų, mirė Geg. mėn., Eliza
beth, N. J. 

ŠILEIKIS Juozas, 5£ m., mirė 
" Geg. 22, Philadelphia, £ai 
SKUČAS Pijus, 63 m., mirė 

Geg. 17, Brooklyn, N. Y. 

Tikras Paliuosavimas 
nuo simptomų 

AUKŠTO KRAUJO 
SPAUDIMO 

Grvno česnako tabletes 

G A R L O 
Be skonio ar atsidavimo! 

Jei turit ženklus aukšto kraujo 
spaudimo kaip tai: svaigulį, silpnu
mu, palvos skaudėjimą, nervingu-
rrut, nemigę, duokit sau palengvini
mu kuri 

. GARLO GARLIC PILLS 
jums suteiks. Patirkit patys kodėl 
daugelis daktarų išrado gryno čes
nako koncentratą daugeliui atvejų 
aukšto kraujo spaudimo ir kodėl 
GARLO pilės naudojamos visoj ša
lyj su gerom pasekmėm ir patenki
nimu. Užsisakyki t šiądien dėžutę 
GARLO viso mėnesio naudojimui. 
Tik $1. apmokėtu persiuntimu, ar
ba COD. 20c daugiau. Rašykit: 

NATURE'S AIDS CENTER 
55-28 Myrtle Avenue. 

Prook'yn, N. Y. Dp. L. 10 

DEL<r<A C. JAKi BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6#£1 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildįy* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane "telefonu arba asmeniikaL 
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Lietuva ir Lenkija 
Devynioliktasis Amžius. Lietuvos Atskirumo nuo 

Lenkijos Faktai: 1. Oginskio Didžios Lietuvos 
Kunigaikštijos Atskirumo Projektas. 2. Nor-
buto, Adomo Mickevičiaus, Kondratavičiaus 
Raštai. Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbi
mo Aktas — Atsiribojimo nuo Lenkų Principo 
įgyvendinimas. 

L. V. S. METINIS SU
VAŽIAVIMAS CLE-

VELANDE LIEPOS 4 

•tĮjpi* 

M E Š K A  P R A B U D O  

Ateis Laika*— Lietuvių Tauta Pamatys nekuriu 
'Ministerių' Darbelius Jų Pačių Dokumentuose 

Jei senosios Lietuvos didie
siems kunigaikščiams ir ki
tiems vadovaujantiems politi
kams negeistinų istorinių įvy
kių dėka nepasisekė nutraukti 
ryšių su Lenkija tai vis dėlto 
tos jų separatinės pastangos 
sukurė Lietuvos politinį ir ad
ministracini atskirumą, kurs 
išliko ne tik nepriklausomo gy
venimo metu, bet ir Rusams 
Lietuvą valdant. Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštija, Lietuva, 
nežiūrint Lenkų pastangų ją 
inkorporuoti j Lenkiją, vis dėl
to išliko savitu, nuo Lenkijos 
atskiru, organizmu. Napoleo 
no metu, Lietuvai jau esant 
Rusų valdžioje, paskutinysis 
dar nepriklausomos Lietuvos 
iždininkas Mykolas Kleofas O 
ginskis buvo Įteikęs carui Ale
ksandrui I didžiosios Lietuvos 
atgaivinimo projektą. Pagal 
tą projektą, 4 didžiosios Lietu
vos kunigaikštiją turėjo ineiti 
teritorija kurioje veikė Lietu
vos statutas, taigi ir nuo 1569 
metų Lenkų valdoma Ukraina 
Iš to projekto nieko neišėjo, 
bet jis aiškių aiškiausia paro
do kad Lietuvos atskirumas 
nuo Lenkijos net devyniolikto 
amžiaus pradžioje buvo visai 
realus dalykas, ir kad to meto 
Lietuvos bajorijoje ir šviesuo
menėje didesniu ar mažesniu 
mastu ir toliau vis dar tebesi-
reiškė atskiros Lietuvos palin
kimai. Lietuvos bajorija ir 
Lietuvos šviesuomenė, nors di
džia dalimi kalbėjo Lenkiškai, 
vis dėlto jautė esą Lietuviais. 
Jie mylėjo Lietuvą ir giliai jau
tė tą žalą kurią istorijos bėgy
je Lietuvai ibuvo padarius Len
kija. 

Lydos bajoras Teodoras Nor-
butas savo didžiulėje devynių 
tomų Lietuvos istorijoje (iš
leistoje 1835-1841), nors ir 
Lenkiška kalba parašytoje, ro
do gilią meilę Lietuvai ir aiš
kiai pabrėžia jos savitą, nuo 
Lenkų nepriklausomą charak
terį. Savo istorijos prakalbo
je Norbutas pareiškia jog "tą 
istoriją rašyti jį privertus jo 
meilė Lietuvai". 

Lietuviškos eielos, Lenkų pri
sisavintas pasaulinio masto po
etas Adomas Mickevičius savo 
nemirtingos "Pono Tado" po
emos pirmoje eilutėje sušun
ka: "Lietuva (ne Lenkija), 
mano žeme, šalele gimtoji"... 
Ir (ne pripuolamai Mickevičius 
šaukiasi Lietuvos, o ne Lenki
jos. Jis šaukiasi jos dėlto kad 
jis pats jaučiasi esąs LietuViu, 

' ne Lenku. Jis rašė Lenkiškai, 
bet buvo Lietuvis. Ano meto 
Lenkų veikėjai Mickevičių spir
te spyrė išmesti žodį "Lietu
va" ir įrašyti "Lenkija", ap
šaukė jį separatistu, bet tas 
nieko nepadėjo. Mickevičiaus 
tėvynė buvo Lietuva, ne Len
kija, ir jokie grąsymai iš di
džiojo poeto sielos to fakto iš
dildyti negalėjo. Jo kūrinyje 
"Ponas Tadas" Lietuvos var
das paliko kaip buvęs nepakei
stas. 

Kitas Vilniaus universiteto 
auklėtinis, mažesnis poetas už 
Mickevičių, bet gal dar karš
čiau už jį prie Lietuvos prisi
rišęs, Kondratavičius, apraši
nėdamas "Pasivažinėjimą Vili
j o s  p a k r a n t ė m i s "  s u š u n k a :  
"Kokia man gėda, būnant Lie
tuviu, nemokėti Lietuviškai". 
Mat, jisai Vilijos pakrantėse 
buvo susitikęs kaimietį kurs 
temokėjo Lietuviškai, ir su ku
riu^ Kondratavičius negalėjo. 

susikalbėti. 
Iš šitų musų čia patiektų 

faktų, aiškus dalykas, neiš
plaukia kad Lietuva jau tuo 
metu butų buvus Lenkijos 
priešas, nes Oginskio projektas 
tebuvo didžiosios Lietuvos ku
nigaikštijos autonomija Rusi
jos ribose, o Norbuto, Mickevi
čiaus, Kondratavičiaus raštai 
bei poezija tepabrėžia Lietuvos 
paskirą individualybę, savitu
mą, nepriklausomumą nuo Len
kijos, faktą kad Lietuva ir 
Lenkija, nors ir turi daug ben
dros istorijos, nėra vienas Ir 
tas pats dalykas. 

Visi šitie faktai betgi aiš
kiai parodo Lietuvos lenkišku
mo tvirtinimų klaidingumą. 
Taip pat iš jų matyti kad Len
kų kalbos vartojimas anaiptol 
neįrodo Lenkų tautybės. Len
kai, be abejo, Nonbutą, Kon
dratavičių, — ką jau bekalbėti 
apie Mickevičių, — laiko Len
kais (tegul ir simpatizavusiais 
Lietuvai), o mes juos laikome 
Lenkiškai rašiusiais Lietuviais. 
Lenkai šuos vyrus gal mėgin
tų laikyti Lietuvos - Lenkijos 
brolybės simboliu, gal iš jų ra
štų išvestų Lenkų meilę Lie
tuvai bei Lietuvos - Lenkijos 
unijos naturalumą, o mes juos 
laikome kovotojais del Lietu
viškos individualybės, Vytau 
to, Radvilų, Goštautų, Sapiegų 
atsiribojimo nuo Lenkijos tra
dicijų tęsėjais bent ta prasme 
kad jie siekė išskirti Lietuviš
kąjį elementą nuo Lenkiškojo, 
o ne juos sulietu į vieną, vado
vaujamą vaidmenį atidavus 
Lenkiškajam. i 

Antroje 19-to amžiaus pusė 
je prasidėjo Lietuviškas atgi
mimas, kuomet atsirado dau
giau jau iš Lietuviškai kalban
čios liaudies išaugusios inteli
gentijos. Nuo to meto prasi
deda aiški Lietuvių kova prieš 
Lenkus ir prieš jų kėsinimusis 
į Lietuvą. Kovojama N prieš 
Maskolius, bet lygia greta ko 
vojama ir prieš Lenkus*. Nuo 
čia jau jokio reikalo nebėra 
įrodinėti Jcad Lietuvių tauta 
nėjo bendradarbiavimo su Len
kais kryptimi ir kad Lietuvos 
atkūrimo viltį Lietuviai matė 
ne dirbdami petys į petį su 
Lenkais, bet atsiribodami nuo 
j u, nusikratydami bent kokių 
ryšių su jais. Šį atsiribojimo 
principą matome įgyvendintą 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo akte, kuriame pasa
kyta:' "Lietuvos Taryba.... 
skelbia atstatanti.... Lietu
vos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskiria 
nuo visų valstybinių ryšių ku
rie yra buvę su kitomis tauto
mis." 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktu tarp kitų 
yra pasirašę ir D. Malinauskas 
bei St. Narutavičius. Abu jie 
yra senosios Lietuvos bajori
jos palikuonys, pirmasis jų net 
tuo metu nemokėjęs Lietuviš
kai ir vėliau teišmokęs; Abu 
jie priklausė tam pačiam ba
jorų luomui iš kurio buvo kilę 
ir Norbutas, Mickevičius, Kon
dratavičius ir kurį su Lenkija 
jungė šimtamečiai ryšiai. Ir 
vis dėlto nei Malinauskas, nei 
Narutavičius nei valandėlės ne
svyravo pasirašyti po aktu ku
riuo Lietuva nutraukia viso
kius ryšius su kitomis valsty-
mis, taipgi ir su Lenkija. 

Nėra abejonės kad po tokiu 
aktu džiaugsmingai butų pasi
rašę ir Norbutaą |r Mickevi-. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
rengiasi trečiam savo metiniam 
suvažiavimui, kuris įvyks Lie
pos 3-4, Cleveland, Ohio. 

Prie suvažiavimo gerai pasi
ruošęs Clevelando LVS 1-mas 
skyrius, ir išrinko jau savo de
legatus Detroito 6-tas įkyrius. 

Apie suvažiavimą tariasi ki
ti skyriai. 

Prašomi rūpintis apie Sį su
važiavimą ir šiaip LVS nariai 
ir geri patriotai Lietuviai. 

Kuriems nėra kaip į suva
žiavimą pribūti, galit dalyvau
ti jame su savo pasveikinimu, 
su aukomis parenkant jų iš sa
vo draugų ir prisiunčiant LVS 
centrui. Tai bus jusų praktiš
kas prisidėjimas prie visų tų 
Lietuvai reikalingiausių darbų 
kuriuos Lietuvai Vaduoti Są
junga vykdo. 

Susinešant suvažiavimo rei
kalais rašykite: LVS Centras, 
6820 Superior Ave., Cleveland, 
3, Ohio. 

čius, ir Kondratavičium, jei jie 
tuo metu dar tebebūtų gyve
nę. ' . 

Devyniolikto šimtmečio pir
moje pusėje, kuomet dar Len
kai nebuvo išryškėję kaip aiš 
kiausi nepriklausomos Lietuvos 
priešai, kuomet dar nebuvo 
tiek prifalsafikavę istorijos ir 
paskleidę melų prieš Lietuvą, 
aukščiau 'minėti Lenkiškai ra
šę Lietuviai gal ir nebūtų ry
žęsi pasisakyti už visišką ryšių 
nutraukimą su Lenkija. Jie 
gal butų tikėję kad bendra 
verguvė bus atvėrus akis ir 
užgydžius praeities žaizdas. Jie 
gal tuo metu butų linkę galvo
ti kad Lenkai ir jų tėvynei Lie
tuvai padės atgauti laisvę. Bet, 
maždaug šimtą metų vėliau, 
kai paaiškėjo kad Lenkija ko^ 
voja ne už Lietuvos laisvę bet 
už jos įjungimą į Lenkiją, kai 
paaiškėjo kad Lenkija nėra 
linkus padėti Lietuvai nusime
sti verguvės jungo, o tenori 
tą jungą pakeisti savuoju — 
vietoje Rusiško uždėti Lenkiš
ką, nei vienas jų, Mickevičius, 
Kondratavičius, Norbutas ne
būtų svyravus atsiriboti nuo 
Lenkijos, ir galima beabejoti 
kad tas kuris dvasios pakilime 
sušunka "Lietuva, mano bran
gi, šalele gimtoji...." ir ne
sutinka žodžio ^Lietuva" pa
keisti "Lenkija" net tuo metu 
kai dar piktieji Lenkų ketini
mai nebūtų galutinai išsiryš
kinę, nebūtų stojęs Lietuvos 
laisvės ginti, pamatęs kad tie 
kuriuos jis 'laikė draugais, yra 
priešai ? 

Ar begalima abejoti kad tas 
kurs rašo veikalus "iš meilės 
Lietuvai" arba tas kurs prisi-
pažysta kad jam, Lietuviui, gė
da Lietuviškai nemokėti, nebū
tų norėję pasirašyti po aktu 
kurs nutraukia ryšius su tais 
kurie nori uždėti jungą Lietu
vai? 

Taip, gerbiamieji, šiądien 
nėra jokios abejonės kad ne tik 
Mickevičius su Norbutu ir Kon
dratavičium bet ir daugelis ki
tų Lenkų pasisavintų Lietuvių, 
nusivylę Lenkais, butų padėję 
savo parašą po didžiuoju Lie
tuvos laisvės aktu. 

Iš šios musų 19-to šimtmečio 
apžvalgos aiškėja kad ir šiame 
bendros verguvės periode Lie
tuviai, pradžioje gal ne tiek 
ryžtinai ir atvirai, o vėliau jau 
visai aiškiai pasuko ne bendra
darbiavimo su Lenkais bet at-
sirikojimo nuo jų kryptimi. 

; Kazimieras Rimvydis. 
(Bus daugiauX 

S. Gabaliauskas, kurį laiką 
tylėjęs, pabudo iš žienios mie
go, kaip ta meška, ir pradėjo 
savo niekšišką darbą toliau 
varyti. Jo "veikla" varoma 
sena tradicine machiaveliška 
linkme — tikslas pateisina 
priemones* Savo haliucinaci
jose negali pamiršti Lietuvos 
Prezidento p. A. Smetonos ir 
tų kurie dirba ne partijai, bet 
Lietuvių tautai. 

Paskutiniame savo laikraš
tuko numeryje (Geg. 21) pyk
čio seilėse paskandintų Lietu
vos Prezidentą dėlto kad laik
raštyje Nepriklausoma Lietu
va, kurį slaptai leidžia patrio
tų grupės okupuotoje Lietuvo 
je, nerado jo pavardės paminė
ta. 

Sulyg "išmokslintos ir pri
tyrusios galvos" (taip kadais 
save ir savo draugužius rekla
mavo) Latvijos ir Estijos pre
zidentai "laimingi" atsidūrę 
Sibire ir jų tautiečiai tuomi 
"džiaugiasi ir didžiuojasi". 

Lietuvos Prezidentas pas
prukęs iš komunistų nagų pa
darė, anot jo, "bailišką darbą 
kurį Lietuvos žmonės negali 
jam atleisti".... Holandijos 
Norvegijos, Luksemburgo ir 
Graikijos karaliai, o taipogi ir 
Čekoslovakijos prezidentas — 
"bailiai" ir jiems jų tautiečiai 
taipogi nedovanos.... 

Tokiomis nesąmoningomis iš 

Knygai Reikia apie $4000 
/ 

akinius. Toks jau jis yra ir 
tokiu liks. Kuprotą tik kars
tas pagydys. 

Išpučia it muilo burbulą L. 
T. Tarybos vertę, kuri, buk, 

jietuvių žmonių laikoma "kaip 
Nepriklausomos Lietuvos Vy
riausybės tęsinys.... toji Ta
ryba galės drąsiau kalbėti Lie
tuvių tautos vardu" 

Gal Gabaliauskas, arba Kun. 
Prunskis, paaiškins LKFSP 
pranešimo paslaptį: vienoj vie
toj LTT Lietuvos žmonių lai
koma "komitetu",^ o kitoj — 
"ministerių kabinetu",? Tarp 
sąvokų "komitetas" ir "minis
terių kabinetas" toks pat skir
tumas kaip tarp varlės ir jau
čio. Vyručiai, sutartinai ir 
drąsiai" baigkit dainelę, "Kur 

sapnų grožybė, kur svajonės 
tos...." 

Naujienos (Geg. 27) apie tai 
štai ką rašo: "Informacija ku
rią turi apie Ameriką tas slap
tas judėjimas Lietuvoje, nėra 
visai tiksli. Nes.... LTT dar 
nėra teisėtas Lietuvos valdžios 
tęsinys, kadangi Tarybai to
kios galios nepripažino Jungti
nių Valstybių vyriausybė". 

Po tokios "broliškos" pasta
bos patariu Gabaliauskui vie
toj "drąsiau kalbėti Lietuvių 
tautos vardu" — mažiau pūstis 
ir valdyti savo balsą bei vaiz
duotę. 

Lietuvos žmonės visai ma-

AUKOS NOREMO KNYGAI 
'TIMELESS LITHUANIA' 
Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

TMD Centro Valdyba 
Užsisakė Knygų dar 

už $75.00 

D. Pivaronas, iš Chilagos, 
TMD Centro Iždininkas, pri
siuntė dar $75 knygai "Time
less Lithuania" leisti. Taigi 
TMD centras jau davė 
šiai knygai leisti $150.00 
(TMD paims atitinkaimą 
skaičių knygų) 

Iš BALTIMORĖS 

Marė Milunaitienė vėl pri
siuntė $21 aukų knygai šių 
Baltimoriečių: 
Dr. & Mrs. Pius G. Macho-

kas 5.00 
Mr. & Mrs. Louis J. Lietuv-

nikas 5.00 
Antanas Nemura 5.00 
Mrs. Antanina Juškauskas 

ir duktė Helen 5.00 
Mr. & Mrs. A. Shilinski 1.00 

Iš DETROITO 
Vyt. Markuzas prisiuntė $20 

Ipolitas ir Brig. Januške-
vičiai * 

Juozas ir Uršule Liberiai 
Vasyl Mychaluk 

(Ukrainietis) 
Petras Lalas (narystė) 

Iš CLEVELANDO 

P. P. Muliolis 
Mr. & Mrs. Jurgis Salft-

sevičius 
Antanas Šimkūnas 
Jonas Alekna 
Antanas šmigelskis 

vadomis Gabaliauskas peni sa- žai žino apie LTT "veiklą". Jie 
vo skaitytojus. Arba "Smeto
na Lietuvių tautai yra-politiš
kai miręs".... Čia, matyti, 
"veikėjas" pats netiki savo žo
džiams, kadangi perdažnai juos 
kartoja. Baimė turi dideles 
akis;... v 

Nežinau kas gali tikėti Ga-
baliausko demagogijai ir me-
lagomanijai, nebent parugus 
davatka. 

Jeigu Gabaliauskas butų ati
džiai perskaitęs iš Nepriklau
somos Lietuvos laikraščio san
traukas, LKF Spaudos Biuro 
vedėjo Kun. J Prunskio pada
rytas, butų daug ko naujo iš
mokęs, būtent kad: okupuoto
je Lietuvoje visi Lietuviai ra
ginami stoti į valstybės atsta
tymo darbą; atmetama į šukš-
lyną partines rietenas; laukia
ma iš pavienių asmenų ir pat
riotinių organizacijų kilnių dar
bų Lietuvos labui. 

Gabaliauskas nepratęs blai
viai žiūrėti į faktus. Jis vis
ką mato pro savus tamsius 

jieško savo sunkiausiose gyve
nimo dienose pagalbos.... lau
kia, bet vargšai nežino kad L. 
T. T. iki šiai dienai neturi sta
tuto, o be jo tai naujagimis be 
nugarkaulio; kad, ji antri me
tai knarkia saldžių miegu ir 
nieko apčiuopiamo Lietuvos la
bui nepadarė; kad, LTT sulip
dyta iš srovinių grupių vyru
kų, neturi laiko Lietuvos va
davimo darbams, jos persona
las menkas, nesolidarus (kiek
vienas traukia Į savo pusę); 
prie to LTT visuomenė nepa
sitiki ir jos neremia; žodžiu, 
LTT nesuvaidino ir nesuvai
dins jokios politinės rolės Lie
tuvos ateičiai. 

Ir kam dar tyčiotis iš savų
jų kankinių kančių ir daryti 
"politinį biznį"? Ateis laikas 
— Lietuvių tauta pamatys ne
kuriu "ministerių" darbelius 
jų pačių dokumentų šviesoje. 

Kas nuolatos Lietuvos val
džios likučius šmeižia "fašis
tais" ir "diktatoriais"? Kas 

šiu Detroitiečių: 
Stanley Karpšlis 5.00 
Pranas Karpšlis 5.00 
Julius Grigas 5.00 
Kazys Povilaika 5.00 
Kun. Ig. Boreišis (per 

F. Motuzą) 5.00 

£.00 
5.00 
1.00 

2.00 

5M 

5.00 
2.00 
2.00 

IŠ AMSTERDAM, N. Y, 

Petras Lalas prisiuiiti $17 
šių Amsterdamiečių: 
Ad. ir Ona Radzevičiai 4.00 

(Per J. Valaitį aukota $1) 

tautininkų veiklą skundžia, pa-
siunčiant išverstus straipsnius 
iš Lietuvių žinių kaipo "visų 
Lietuvių opiniją" vietinei val
džiai ? Kas kelia vaidus su 
Lietuvos ministerių ir konsu
lu Amerikoje? Kas nuolatos 
šmeiždamas Lietuvos Preziden
tą sėja demoralizaciją tarp vie
tinių Lietuvių ? 

Atsakas vienas — p. Gaba
liauskas, "ministerių kabine
to" narys, už kurio veiklą at
sakinga yra visa LTT. 

B. šičkus. 

Iš ĮVAIRIŲ KOLONIJŲ 

Robert Caldwell, San 
Diego, Calif. 25.00 

Simas J. Tomkus ir 
Alexander J. Tomkus, iš 

Meriden, Conn., $10.00 
(vieną knygą skiria 
savo miesto knygynai) 

Prank Lulevičius, Phila
delphia, Pa. 10.00 
($5 knygai ir $5 
Atstovybei Londone) 

J. L. Senulis, Pittsburgh, 
Pa. $10.00 
($5 knygai, $5 LVS) 

Jonas F. Baltramaitis, 
Brooklyn, N. Y. 5.00 

S. Mockus, Dorchester, 
Mass. 5.00 

Adv. A. O. Shallna 
Cambridge, Mass. 5.00 

S. Zuxlifi, Linden, N. J. 5.00 
M 

PATAISYMAS 
Dirvos Nr. 23, iš Philadel

phia, Pa., skelbime aukų "Ti
meless Lithuania" knygai lei
sti, kur minima $5.00 aukavo 
Frank Macokas, turėjo buti 
Frank Matukas. 

Savo aukas siųskite: 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 

6820 Superior av. Cleveland, O. 

Robert Caldwell, Amerikie
tis, geras Lietuvių draugas, 
kuris prieš kelioliką metų va
žinėdamas po Europą apsilan
kė ir Lietuvoje, Dr. Norem'o 
knygai "Timeless Lithuania" 
leisti prisiuntė per P. J. žiūrį 
$25.00. 

Pagel bėkit isleisti Dr. Owen J. C. (4 o re m knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

štai Dr. Owen J. C. Norem, buvęs Suv. Valstijų 
Jgaliotas Ministers, atstovavęs Kaune savo valstybei 
paskutinius trejus metus (1938-1940), turi parašęs la
bai įdomią knygą (300 puslapių didumo) apie Lietuvą. 

DR. NOREM'ui BUVO LEMTA SAVO AKIM MA
TYTI IR ĮVERTINTI SMŪGIAI, SUDUOTI LIETU
VAI 1938—1940 METAIS. Mums yra brangintinos tos 
jo, kaip pašaliečio, bešališko liudytojo, kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia aikštėn naujų fak
tų, dar nežinotų viešumai. 

Knygą puošia apie 20 iliustracHq Ir keli Lietuvos 
žemėlapiai. Vienas jų parodo kokių ribų Lietuvai rei
kalavo Lietuvių Delegacija Paryžiaus Taikos Konferen
cijoje b Maskvos derybose 1920 metais, kur buvo pasi-
raSyta taikos sutartis* 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

Ši knyga atsieis gana brangiai, taigi reikia daa-
giau aukų jos išleidimo užtikrinimui. 

Taigi, šiuomi kreipiamės j Tamstą prašant padšti 
mums ŠĮ kilnų ir dideli darbą įkūnyti, prašome atsiliep
ti greičiausiu laiku prisiunčiant savo auką sulyg išga
les. Ko daugiau ir skubiau bus aukojama to lengviau 
bus įvykdyti tas patriotiškas darbas. 

Aukų prašome asmeniškų, iš draugijų, kuopų, klu
bų, profesionalų ir biznierių. 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps 
knygoje. . 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohią 
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D I R V A 

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

BIRŽELIO 14 diena yra oficialė Amerikos Vėliavos 
diena __ formalė šventė. Ji išpuola pirmadienį, ir 

bus švenčiama tam tikrų įstaigų, nors ne dirb-
tuviu. Prezidentas Roosevelt dieną paskel
bė formale švente, ir ji bus naudojama svar
biems šalies reikalams. Tuo tarpu kai Ame
rikos kariuomenės ir alijantai deda pastangas 
išlaisvinti milijonus žmonių esančių po nazių 
jungu, čia, namie, mes tą šventę — įskaitant 
sekmadieni ir pirmadienį — sunaudosime Ka
ro Bonų vajui. Valdžia kreipiasi į visus šios 
šalies gyventojus — kaip čia gimusius taip ir 
ateivius — kooperuoti su Iždo Departmentu 
ir kitomis Federalėmis Įstaigomis padaryti tą 
šventę naudinga karo laimėjimui. 

Kartu su Vėliavos Dienos programais bus 
vykdoma ir pamokymo vajus išaiškinimui žmo-

y5 nėms Demokratijų tikslų ir kokią naudą tu-
\ His jusų giminės ir draugai gyvenantieji jusų 
1 gimtinėje šalyje, jums sistematingai tęsiant 

Karo Bonų pirkimą. Lietuviai aiškiai žino vieną faktą 
— su Amerikos laimėjimu bus ir Lietuvos laimėjimas, 
ir pasitikime kad tos šventės metu- ne tiktai kad iškels 
savo namuose Amerikos vėliavas bet ir kooperuos Karo 
Bonų vajuje. 

• 
AMERIKIETIS rašytojas Jay Franklin, komentuoda-

1* mas apie komunistų veiksmus Amerikoje ir apie 
pastarą paskelbimą apie panaikinimą Kominterno, štai 
kokius svarbius faktus iškelia: 

Stalino nusprendimas likviduoti Komunistų Inter
nacionalą įrodo du dalyku: Pirmas, tas priparodo kad 
ta Įstaiga buvo, visą laiką, dalimi Sovietų Rusijos val
džios; antras, tas įrodo jog Kominterno "žygdarbis" — 
skerdvnė Katyne —- pertikrino Staliną jog profesiona
liniai "tarptautiniai Marksistai yra pavojingi pačios Ru
sijos reikalams. 

Ką Amerikos komunistai — tie protiškai ištižę dok-
trinistai kurie visada sekė Maskvos "partijos liniją" iki 
jų nugarkauliai tapo susirietę kaip preceliai — nemanv-

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas 

nistu partijos, už Rusijos ribų, laikėsi linijos ne sulyg 
Karolio Markso bet kaip nurodė Sovietų užsienių rašti
nė. Čia mes matėm ^komunistus klykiančius už "kolek-
tivę apsauga", paskui vėl persimetančius, vėl "realis
tais" ir pacifistais kuomet Stalinas pasirasė su Hitleriu 
ir užpuolė Suomiją, po ,to gi vėl staiga išeinančius "iš
vien"* prieš nazizmą ir už antrą frontą. _ Aš gerai atsi
menu kaip karo priešininkai piketai pasišalino nuo Bal
tojo Namo tą dieną kai Hitleis užatakavo Rusiją Bir
želyje, 1910 metais. 

Šis pašvinkęs nenuoširdumas, nežiūrint kaip jie ti
kino jog jie yra nepriklausomi nuo Maskvos, — buvo 
tai priežastis* kuri varė į nekantrybę kiekvienos šalies 
patriotus ir surupino valstybės vadus. Vienas iš nema
loniausių dalykų buvo tai tas kad jokia socialinė kriti
ka savo" šalyje nebuvo liuosa nuo prikaišiojimo jog ji 
esanti kurstoma svetimos valdžios pastumėjimui savo 
diplomatinių siekimų. 

Buvo tikrenybė 'jog Komunistų Internacionalas fak-
tinai skaitėsi agentu svetimos šalies, kurios tikslas bu
vo įtekmėti musų pačių politišką veiklą iš vidaus. Ir 
yra teisybė kad dauguma žmonių nori draugiškos ir 
nuoširdžios kritikos, bet jie butų žiopli jeigu jie leistų
si išlaukiniams tvarkyti savo reikalus. 

Jay Franklin dar primena kad Stalino atšaukimas 
Kominterno buvo tai tikslas sumaišyti Hitlerį, kad jis 
neturėtų ką skelbti Europos šalims apie komunizmo pa
vojų, Tai gal but bus viena iš tų pigių priemonių kil
nos komunistams nieko nekaštuoja, kartu ir mažai ką 
reiškia, nes komunistai, ar jie po Kominterno globa ar 
be jo, kaip buvo tai]) ir pasilieka tokie patys ardytojai 
šalių gyvenimo iš vidaus, tikslu pajungti tas šaiis So
vietams. • 

Teisingai pasakė rimtoji Amerikos spauda : Iš Sta
lino ir jo visos gaujos darbų patirsime, ir tik ateityje, 
ne dabar tuoj, ką tikrai reiškia tas toks geraširdiškas 
paskelbimas jog Komunistų Internacionalas likviduotas. 

j jŽGROBIMO politiką šiame kare varo tik Hitleris, 
^ Stalinas, Japonai ir Lenkai. Nors Lenkai toli ne
pritinka lyginti prie tų trijų grobuoniškų valstybių, ta-
-•iau Lenkai kad ir pavergti ir veik sunaikinti, vis sva
joja apie valdymą didžių plotų svetimų žemių, kai šis 
karas baigsis. 

Amerikos armijų vadai, išvien su Britais, jau turi 
sudarę planus kaip bus tvarkoma Vakietija, kas bus pa
statytas Berline valdyti, bet visai nekalba apie pasisa
vinimą, pagrobimą svetimų žemių. Kas keno buvo bus 
ir sugrąžinta — net pati Vokietija nenumatyta užka
riauti ir sunaikinti, kaip nusistatę Vokečiai link kitų 
užkariautų tautų. 

Vokietijai numatyta net teikti pagalba atsistatymui 
ir sustiprėjimui ekonomiškai. 

Tokiems tai tikslams Amerika įstojo J šį karą — 
kad padaryti pasauli saugesniu, tautas laisvas. 

• 
•SUV. VALSTIJOS, didžiausia sunaudotoja kram

tomo gumo pasaulyje, sunaudoja beveik visą tą gumą, 
gaunamą iš sulčių sapodilla medžio, kurie auga Meksi
koje. To gumo apdirbimo kompanijos tik dadeda savo
tiškus skonius ir reklamuoja paskirais pavadinimais. 

Surado "Brolius" 
Įdomu kaip musų profesiniai 

revoliucionieriai akli nematy
ti galingų liaudies sąjūdžių. 
Musų vėplių bolševikėlių Vil
nis, pavyzdžiui, aną dieną pa
siskaitę Dirvoje sakinį, "Mes 
pilnąį savo broliams Lietuvoje 
pasitikime" ir tuojau, šmurkšt, 
pradėjo savo Paleckiniai kvis
lingišku kurpaliu mums tuos 
brolius siūti. Dsą tai "Kubi
liūnas, Musteikis, Plachavičius, 
Meškauskas, Ancevičius, Ver
bickas". Mes šitokius "bro
lius" sugrąžiname vėpliai Vil
niai. Mes brolius randame ki
tur. Mes juos randame Ame
rikos vyriausybės Office of 
War Information pranešime, 
kaip Lietuvos jaunimas ketu
ris kart atsisakė stoti j nazių 
organizuojamus "Lietuvių le-
gijonus", kaip iš Lietuvos ge
nerolų būrio atsirado tik vie
nas su naziais dirbti. 

Mes randame savo brolius 
ten kur jie priešinasi ūkių 
konfiskacijai, turto rekvizici
jai, deportavimams. Mes bro
lius randame ten kur slaptos 
Lietuvių spaustuvės spausdina 
Atlanto čarterio brangius pa
žadus ir jais žadina Lietuvių 
širdis į laisvę, j nepriklausomą 
gyvenimą. Mes brolius randa
me slaptame Laisvės Kovoto
jų Komitete. 

Ar yeplieji Vilnies peckeliai 
mano, naziai Lietuviams "Stei
giamus susirinkimus" ir kitką 
Mulo dėlto kad jie bijo Palec-
kinio tipo kvislingų kaip Ku
biliūnas, Meškauskas ir kiti? 
Ne! Naziai šiu nebijo, kaip 
Stalinas nebijo Paleckio. Na
ziai bijo Lietuvių jaunimo, bi
jo Lietuvių studentų (kuriems 
universitetus ir gimnazijas už

daro), inteligentų (ku
riuos Varo į miškus malkų kir
sti ar j koncentracijos stovyk
las), jie Į)ijo Lietuvos ūkinin
kų. štai musų broliai kuriems 
mes pasitikime, bet kuriais jųs 
nepasitikite, nes trokštate kad 
tų brolių valią vėl nustatytų 
pusė milijono iš Rusijos atgru-
stų durtuvų! Tais broliais pa
sitiki visa tauta — nes tie bro
liai tai pati tauta! 

I I I  

Įprasta bet Bloga 
Mada 

Kada žmogų ekonominis var
gas ima spausti jis, paprastai, 
pirmiausia išsižada kulturinių 
vertybių. Pas Lietuvius tas 
buvo Įrodyta su musų Susivie
nijimų organais, Tėvyne ir 
Garsu. Abu jie sumažinti iki 
šešių puslapių. 

Paskutinis LRKSA Vykdo
mosios Tarybos protokolas sa
ko, Garsui per pusmetį reikė
ję $8,251.30, bet Taryba nu
tarus jam duoti tik $6,500 me
tams. Teko sumažinti laikraš
tis iki šešių puslapių. 

Kuomet pastatai greta su
mą kurią dienraštis Draugas 
iš The Fraternal Monitor ci
tuoja kaip LRKSA turtą ($1,-
517,041.09) su ta menkute su
ma reikalinga išlaikyti savai
tinį Garsą (atsimenant kad A-
merikos Lietuvių spauda vie
nintelė laisva Lietuvių spauda 
pasaulyje) darosi keista ir 
skaudu. Milijonai sukrautų 
Lietuviškų dolarių negali išlai
kyti laikraštį, tai yra, spaudą, 
kuri yra viso musų tautinio ir 
kulturinio gyvenimo variklis! 

Kam, kam lik ne Susivieni
jimų organams turėtų lėšų sti
gti tinkamai išeidinėti, tobu
lėti ir vystytis. Ganėtinai di
delė Tėvynė, ir Garsas, ener
gingai ir gabiai redaguojami, 
su geru bendradarbių buriu, 
sudarytų tokį prestyžą musų 
Susivienijimams kad, gali bū
ti, tektų mažiau skųstis apie 
tuos tukstančius Amerikos 
Lietuvių kurie galėtų buti Su
sivienijimų nariais bet dar jais 
nėra. Jei Dr; J. Basanavičius 
viena Aušra išbudino tautą, 
kas gali drysti tvirtinti kad 
mums gerų laikraščių neberei
kia? 

Dr. Vincas Pietaris i i f 

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

PAVASARIO &1TAS 
(Putinas) 

Prašvito pavasario rytas, 
Gegužės lietučio išlytas, 
Nakties aušrele išsapnuotas, 
Žibučių žiedais vainikuotas, 
Ir paukščių džiaugsminga ramia 
Pasveikintas pirma giesme. 

Meilus jo dvelkimas — 
Gamtos atgimimas 
Prižadino kuriamą galią. 
Su saule ji kilo 
Ir sielą pamilo — 
Atgijo troškimai užšalę. 

Atgijo užšalę troškimai 
Ir brangus šventi atminimai — 
Svajonių žiedais vainikuoti, 
Naktų gludumose sapnuoti, 
Širdies pagimdyta gryna 
Pasveikinti pirma daina. 

O tylios jų aidos 
Krutinėję sklaidos 
Ir kelia širdyj įkvėpimą. 
O del abejonių, 
Skausmų, ar svajonių 
Dvasia iš jų galios sau ima. 
Ir kelia širdyj įkvėpimą 

BLAŠKYMASIS 
(Vacys Šiugždinis) 

J§ pumpuro užgimsta žiedkekė, 
Iš žiedo—Viešpaties palaimintieji vaisia!; 
O tavo meile aš nebetikiu 
Ir išeinu ir niekad jau nebeateisiu — 

ApUnkui sugulė vėpūtiniai i 
Tięk piramidžių! Tiek baltųjų Isfinksų! 
...Ir žiburį jau uždegė, tu r but, jinai, 
Irį&ukia nekantriai skubiųjų žingsnių... 

12. UŽKEIKTA PILIS 
Pro kaimus ir kiemus pagiriais, per 

girias, keliais ir takeliais, bėgo slapstyda
miesi Danyla-Ilgunas su Virpša, išsilenk
dami ir Aršiojo sričių ir priklausančių jo 
kunigų. O kur negalėjo išsilengti ten už
laikė daugiau atsargos. 

Dar ir tuo buvo jiems negerai jog 
baisu buvo pasirodyti ir Juodvėšių kai
muose. Juodvėšių galinčiai vergė beveik 
kiekvieną svetimą kuris tyčiomis ar ne
tyčiomis užklydo į jų šalį. Ir bėda buvo 
pavergtam! 

šitokiai kelionei, sakytum, Virpša bu
vo ir gimęs. Pripratęs nuo mažens tran
kytis po girias, jisai ar ūkanotą dieną, ar 
giedrią, klaidžiojo po girią; jam medžiai, 
tartum, buvo su parašais: pažiūrėjęs vie-
ną-antrą, jau jis žinojo į kurią pusę jam 
reikėjo keliauti. Mažiausi dėmelė jam liu
dijo apie artimą žmogaus gyvenimą: tai 
paukštis bailesnis, tai takas žymesnis, tai 
medžių nulaužtos šakelės. 

Turėdami su savim maisto ikvaliai ir 
nereikalaudami rodytis kaimuose, musų 
keliauninkai prasėlino pro Sakunus, Til
vikus. Sunkiai jiems ėjosi prasprukti pro 
Dailidus ir Dainavą balos taku. Užgyven
tos ir atidengtos vietos buvo pavojingos; 
dėlto susišnekėjo jiedu tik nakties metu 
pro jas prajoti. Ir labai gali buti jog tik 
tuo jiedu ir išsisaugojo. 

Nuo čia į žiemius ir vakarų kampą 
ėjo jau pietų Sudavija. Tiesa, ji prigu
lėjo Aršiajam, kaipo jo vyresniojo brolio 
palikimas, bet stamantri, nepaklusni, ši
tos šalies nekentė Aršusis ir privengė. Sa
vo žaru ir pietų Sudavijos žmonės neken
tė Aršiojo ir laukė diena iš dienos jog at
siras kas nors iš senų valdovų šeimynos 
ir pravys Aršųjį su jo tijūnais Gudais, 
varginančiais svietą, ir vėl viskas prasidės 
po senovei eiti. 

— Nemėgsta šito Dainavos pakraš
čio kunigaikštis Aršusis, — kalbėjo Virp
ša į Danylą. — Ar tikėsi: nuo pat pavel
dėjimo jis čia dar nei sykio nebuvo. 

— Kas gi čia tarp žmonių tvarką pa
laiko? Kas teisia? 

Ugi tijūnai! 
— Aš taip maniau jog nemaža čia 

skriaudų buna ir bylose ir kitokių visokių 
piktenybių. 

— Taip daug, jog tolydžio Aršiojo pa
siuntiniai lanko šį kraštą tyrinėdami ne-
santaikas ir kniuvynes, ir aš pats čia po
rą kartų buvau. Betgi, ar žinąs, niekai 
darbas jeigu taip pavesta sritis tijūnų val
džiai kaip šita. O dar pikčiau jog tie ti
jūnai visi čia parinkta tyčia Gudai. Plė
šia jie svietą nemielaširdingai, kankina; 
per tai nepabaigiami skundai. O už žmo 
nes nėra kam užstoti. Į jų skundus ma
žai težiūri Aršusis. Ot, jeigu kur nors 
žmonės, prisitaikę, užganabija tijūną tai 
tada jis siunčia savo pulko ištikimus vy
rus apžiūrėti kas ten pasidarė. Bus čia 
kada nors negražu! Svietas įniršęs pri
dirbo čia nemaža pikto Aršiojo žmonėms: 
tijūnams, viršininkams Bet tai ne 
musų darbas, — baigė kalbą Virpša, — 
mums reikia manyti dabar tiktai apie tai 
kaip pasiekti aną pusę Bebrų upės — Sta-
binį gardą, o jau ten visi rūpesčiai į šalį. 
Ten jau valdo Ruškys. 

Išgirdęs šito gardo vardą Danyla lyg 
knystelėjo. Jam pasirodė jog jis kada 
nors girdėjo jį..,, ir Bebrų upės vardas 
buvo jam taipgi ne svetimas.. . 

.— Argi aš bučiau iš šito krašto? — 
paklausė pats savęs Danyla mintyse ir to
je pačioje .akimirkoje stengėsi nutremti 
šitą mintį. c. 

Na! Man taip tiktai rodosi,. Ir 
rodosi man pėr tai jog aš labai Karštai 
noriu rasti savo tėviškę. •' . 

Bet nors jis ir nutrėmė taip lendan
čią jam į galvą mintį, vienok jo galvoje 
ėjo koks tai smarkus darbas; balsai, jau
smai iš gilios jaunystės, kažin kokiu bu-
du užsilikę, kilo širdyje ir galvoje. Nors 
miglomis aptemti, kilo žmonių, vietų pa
veikslai Ir Danyla godžiai akis mėtė 
į visas puses. Apygardą jam rodėsi pa
žystama. 

Šitą neramų Danylos apsiėjimą patė-
mijo ir Virpša. • 

— Ko tu taip kraipaisi ir. dairąįp? — 

užklausė jisai. " > •' 
— Keista vieta! atvertė Danyla. 

Ot, man rodos jog už šito kalnelio kairė
je pusėje turi buti kaimas gražiame me
džių guote ir jog tas kaimas turi va-
dįntis Skilandžiais. 

— Tiesa! Kiek atsimenu, čia yra kai
mas, bet kaip jis vadinasi aš nežinau. 

Po valandėlei ištikrųjų iš po kalno 
pasirodė medžiai, o paskui tarp medžių 
ir kaimo trobos. Pakelėje pievoje ganėsi 
kaimenė gyvulių. ; > 

— Palauk! — tai-ė Virpša, ^ mudu 
sužinosim ir kaimo vardą. Jeigu čia yra 
kaimenė tai turi buti ir piemens. 

Nusileidę į pakalnę vyrai po vienu 
kruizų pamatė kerdžių ir porą piemenų. 

— Parginkite! — užriko Virpša. 
— Dar nepriganėme! — atsiliepė tie. 
— Keno šita kaimene? — paklausė 

vyras. 
Ugi Skilandžių kaimo! — gavo at

sakymą. 
Dabar abudu keleiviai su nusistebėji

mu mętė vienas į kitą akim. 
Tuo tarpu senis kerdžius išpūtęs akis 

žiurėjo į Danylą, trindamas jas, kaip ir 
norėdamas nuo jų nubraukti kokį ten vel
kių neduodantį jam gerai įžiūrėti. 

— TJgi! Ugi! — ne tai gaikščiojo, ne 
tai stengėsi kalbėti vargšas. Nuo galvos 
jo nukrito šiaudine skrybėle ir atidengė 
pliką jo galvą. 

Vyrai palikę mikčiojantį kerdžių pa
sileido joti toliau. Po valandėlei prijojo 
kryžkelį. Vienas kelias ėjo stačiai į žie
mius, kitas linko truputį į rytų kampą. 
Danyla pasuko žirgą į rytų kampą. 

— Ar tai per sapnus, ar tai ištikrų
jų, o aš mačiau šį kampą ir šituo keliu ke
liavau, — mąstė sau jaunas vaikinas. 

— Tu čia truputį klysti, — persergė
jo Virpša. — Jodami šiuo keiiu mudu al
kūnę padarysim. 

žodžiai šitie vienok nuskrijo vėju. Da
nyla, apimtas kylančių atminimų ir jaus
mų senai užmirštų, nieko negirdėjo ir ne
matė, išskyrus to krašto apielinkes, į ku
rią pasuko žirgą. 

— Kur tu joji? šuktelėjo vėl Vir
pša. 

— Aš' ir pats nežinau, bet turiu joti 
šituo keliu, — atsakė kurčiai Danyla. — 
Mane kaip ir traukia, ir taip drūčiai, jog 
aš atsilaikyti negali. Aš šitas vietas pa
žystu Nežinau tik kur jos veda. 

Ir jodamas jis įkandžiau dairėsi, ty
rinėjo. 

^ — Palauk! Čia iš kairės turi buti pi
lis ir kaimas. Toliau vėl dvaras iš tos pat 
pusės,... Paskui iš dešines kaimas, 
ar. pilk — minė Danyla. 

— Išjosim iš giraitės ir pamatysim,— 
pritarė Virpša, dabar atsidavęs jau Dany
los valiai. 

Neužilgo pasirodė palankė. Tarp lau
kų, guote medžių, kairėje pusėje stovėjo 
dvaras, toliau temputį — išsidraikę kaimo 
trobos. 

Prajojant pro dvarą, iš jo išėjo dar 
jaunas žmogus, bet nemėgiamo veido. 

Kur pas jus čia gyvena tijūnas? — 
paklausė jo Viršpa. 

— Ugi štai čia dvare, — atsakė tas. 
— O ten anoje pilaitėje, ką čia ma

tyti, kas gyvena? — paklausė Danyla. 
— Ten vien piktos dvasios vaidinasi; 

ten niekas negyvena. 
Virpša tuo tarpu nusėdo nuo žirgo ir 

pasuko į dvarą, liepdamas žmogui vesti 
pas tijūną. 

— Ugi ką aš vesiu jeigu tijūno nėra 
namie! — kasydamas galvą atvertė vy
ras. Jis vakar dar iškeliavo. ! 

— O kada gryš? —- paklausė Virpša. 
— O kas jį žino!# Gal but ryt, o gal 

but jog ir užporyt.^ . v 

— O kur mes čia dabar nakvosim?—* 
tarč vėl Virpša. . • 1 

— Tai jau kaip sau norit taip ir da
rykit, o aš jusų į dvarą tai neleisiu. Kaip 
sau norit! — atvertė vyras ir paskubino 
uždaryti paskui save vįrtų duris, , įsprū
dęs į kiemą. 

— Ei, žmogau! — suriko per vartu§ 
Virpša. — Kai sugryš tijūnas, pasakvk 
jog pas jį buvo Aršiojo pasiuntinys. Gir
di! Pndėk jog aš patariu tokio jaučio 
kaip. jhk nelaikyti pas save. ; • ^ 

(BUS danorimiV 
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'i * I VIETINES ŽINIOS 
CEDAR POINT ATSI

DARO BIRŽ. 26 
Delei karo meto darbingumo ne

bus galima toli važiuoti ilgesnėms 
..atostc.Toms, taigi šymet pasinaudo-
Jjit pasilsiui tinkama vieta arti ju-

namų, Cedar Point-on-Lake Erie 
|tur atsidaro šeštadienį, Birželio 2G, 
ir tęsis iki Labor Day. 

Šis garsus vasarinis resortas turi 
visokiausių pramogų ir didelį vieš
buti, Hotel Breakers su 1,000 kam
barių. Septynių mylių ilgio paeže-
tu su gražiu sm,ėliu, ir viskas kit
kas malonu ir gražu. 

Privažiuoti galima Ohio Route 2, 
U. S. 6, ir atveža laivai ežeru iš 
Toledo ir Detroito. Taipgi visi au
tobusai ir geležinkeliai kurie sueina 
Sandusky, Ohio. 

T E L E  N  E  W S  
T H E A T R E  

Nauji Karo Vaizdai 
Tikri vaizdai iš Amerikiečiu už

puolikų Kiška salos, paskutinės Ja
ponų tvirtovės Aleutiškose Salose, 
ir kiti Įdomus nauji karo vaizdai 
pradedama rodyti Telenews Theatre 
penktadieni, Birželio 11. 

Parodoma suimti Japonai nelais-
viai pietų Pacifike ir kaip jie už
laikomi nelaisvių stovykloje. 

Šiaurės Afrikos karo vaizdai pa
rodo kaip Ašiai nepasisekė pabėgti 
ir kaip pateko nelaisvėn jų tūks
tančiai. Parodoma kaip Britų ka
ro laivai gaudo Viduržemio jurose 
bandančius plaukti, kaip juos pa
ima nelaisvėn, o jų laivus nuskan
dina. Parodoma nugalėtų nugink
lavimas ir laimėtojų maršavimas 
Tunise, kur alijantų armijos para
duoja *prie Generolo Eisenhower ir 
Gen. Giraud. Kartu dalyvauja ir 
Prancūzai kolonijų kareiviai kurie 
vėl atgavo savo valdytas srits. 

C. E. L Co. Naujas 
Vice Prezlkisatas 

John T. Kermode tapo išrinktas 
vice prezidentu The Cleveland Elec
tric Illuminating Company, tos kom
panijos direktorių susirinkime pir

madienį. 
Mr. Ker mode 

išbuvo šioj kom
panijoj ištisai 50 
metų. Per pas
tarus šešis me
tus buvo r genera
linio vedėjo padė
jėju. 

"Per dfeug me
tų Mr. Kermode 
buvo vienas i? ge
riausia žinomų ir 
svarbių a s m e nų 
elektros š v i e sos 
ir jiegos industri
joje", pasakė Eb-
en G. Crawford, 
k o m panijos pre

zidentas. "Bėgyje jo 50 metų tar
navimo šiai kompanijai jis išrado 
daugelį pagerinimų šioje industri
joje, kurie tapo visuotinai naudoja
mi. Jis mėgsta sunkiai dirbti, yra 
natūralūs vadas ir geras tvarky
tojas, taigi turi tukstančius draugų 
kaip viduje taip ir išlaukėje indus
trijos. Kaipo šios kompanijos vice 
prezidentas jis galės prisidėti prie 
naudingumo kompanijai, industrijai 
ir visuomenei". 

Mr. Kermode pradėjo dirbti Il
luminating kompanijai 1893 metais. 
Jis tada buvo 16 metų amžiaus ir 
pristojo prie elektros vieh} suve
džiotojo pagelbininku. Illuminating 
kompanija tada turėjo apie 500 
raudotojų, dabar ji turi apie 350,-
000, kurie naudoja elektrą tūkstan
čiams įvairių tikslų. 

"Po karo", Mr. Kermode prana
šauja, "Amerika įstos į naują erą 
elektriško gyvenimo, kame elektra 
prisidės prie visko kas tik galima 
įsivaizduoti, per ką pasaulis taps 
daugiau civilizuotas". 

ii 

HIPPODROME 
Mission to Moscow" 

Warner Bros, studio paruošė fil
mą kuri paremta buvusio Ambasa
doriaus Joseph E. Davies parašyta 
knyga, "Mission to Moscow". Ta 
filmą pradedama rodyti Hippodro
me Theatre šią savaitę. 

Davies buvo Suv. Valstijų amba
sadorium Rusijoje nuo 193G iki 
1938, matė ir pažino asmenis kurie 
ėmė dalyvumą įvykiuose priartinan
čiuose šį antrą pasaulinį karą. Jis 
aprašo įvykius pačioje Rusijoje ką 
pats matė ir patyrė. 

Walter Huston ir Ann Harding 
vaidina Ambasadoriaus ir jo žmo
nos roles, prie jų dalyvauja daug 
kitų žymių artistų. 

Veikalas prasideda su garsia Tau-
i-*.tn • Lygos atstovų-, sesija Genevoje, 

-Birželio mėnesį 1936 m., ir apima 
Haile Selassie's, Etiopijos impera
toriaus ' kalbą. Po to seka inciden
tai iš Isoanų Pilietinio Karo; Japo
nų užpuolimo Kinijos; rėmimas Is
panijos vado Franco Ašies karo 
pabūklais; bombardavimas Kinijos 
ir čia ng Fai-šek pasitraukimas. 

KIBIRKSTYS 
Rašo Titnagas. 

Pop Koncertai Prasi
deda Birželio 16 

Kitą savaitę prasideda penktas 
sezonas vasarinių Pop koncertų, 
kuriuos teiks Cleveland Summer Or
chestra didžiojoj Public Auditorium. 
Dalyvaus 70 muzikantų vadovystė
je Dr. Rudolph Ringwall. 

Serija prasidės Birželio 1<8 ir bus 
pakartojama kas trečiadienį, penk
tadieni ir šeštadieni vakarais per 
mažiausia keturias savaites. 

Kiekvieną koncertą bus skirtingi 
specialus solistai, nauji ir kiti ką 
pirmiau čia dalyvavo ir buvo visų 
pamėgti. 

Trečiadienį, Birž. 16, solistas bus 
Larry Adler, pragarsėjęs burnine 
armonikėle virtuoso. Penktadienio 
koncerte solistė Margaret Speaks, 
Columbus, Ohio, soprano, o šešta
dieni, Eunice Podia, Clevelandietė 
pianistė. 

SENOSIOS RUSIJOS valdo
vas caras Nikalojus išvaikė 
Dumą — Rusijos Kongresą — 
kai jis nešoko pagal Mi
kės smuiką. 

Komunistines Rusijos žiau
rusis valdovas, raudonasis ca
ras Stalinas išvaikė komunis
tu Inte rnac ion artą kai jis ne
įstengė per 22 metus sukelti 
pasaulinės rrrevoliucijos ir ne
nuvertė "buržujinių" valdžių, 
kurių raudonasis caras Stali
nas per du metu nepajiegė pri
versti atidaryti antrą frontą, 
išgelbėjimui Stalino kailio nuo 
buvusio jo bičiulio Hitlerio. 

JEI išvaikytasis Komunistų 
Internacionalas, kuriam diri
gavo pats Stalinas, butų suge
bėjęs apversti pasaulį aukštyn 
kojom ir užkarti ant žmonijos 
žiaurų komunizmą, šiądien Sta
linas ir be karo maudytųsi ne
kaltų žmonių ašarose ir krau
juose, kaip jis maudėsi per 20 
metų Rusijos žmonių kraujuo
se. 

AR IšTIKRO išvai k y m a s 

Dabar, itomtinizmas kaip bu
vo nuodingas žmonijai taip ir 
pasilieka, tik kitokioj stadijoj, 
daugiau pavojingesnis, nes da
bar jo labiau reikės saugotis. 

DAYTON, OHIO 

STATYS PAMINKLĄ. Daf-
tono šiaurinės dalies gyvento
jai nusitarė pastatyti pamink
lą pagerbimui šios miesto da
lies kareivių kurie yra dalyva
vę praeitame kare ir dalyvau
ja dabartiniam. Paminklas bus 
statomas griažioje vietoj par
kelyje, Keowee ir Valley gat
vių. Šio paminklo pastatymas 
atsieis $10,000. Tą sumą gy
ventojai prašomi suaukoti. Au
kų rinkimas prasidės Birželio 
24. Taipgi if musų tautietis 
Justin Sakalas yra komiteto 
narys ir pradžiai jis jau auka
vo $25. 

Mes Lietuviai veik visi esa
me North Dayton gyventojai. 
Tat ir mes prisidėkime su au
ka tam tikslui, pagerbimui sa
vo sunų kareivių. Aukas gali
ma priduoti Sakalui. 

LANKĖSI. Vlada* Adomai-
Komunistų Internacionalo jau tig a g jurininkaS; Magdės ir 

•CLEVELANDE mok y k 1ų 
vaikai tarp 14 ir 17 metu am
žiaus, šimtais įstoja Į talkinin
kus Cuyahoga apskrities ūkių 
darbams apdirbti vasaros me
tu. 

reiškia kad Stalinas atsisako 
nuo komunizmo platinimo ki
tose šalyse ? Anaiptol ne. 

Išvaikymas komunistų inter
nacionalo yra niekas daugiau 
kaip tik gudrus Stalino manev
ras apdumti kitiems akis. Tai 
jsradžia darbo gręžti iš vidaus. 

Iki šiai komunistai kaip to
kie veikė patys sau atskirai ir 
pasekmės jiems buvo neperge-
riausios. Dabar komunistai jau 
lys į organizacijas, į partijas 
jau ne kaip komunistai bet 
kaip paprasti piliečiai ir sulin
dę sės komunistinius perus, 
apkrėtimui komunistų nuodais 
visą organizaciją. 

JEIGU Stalinas, išvaikyda
mas tą pabaisą — Komunistų 
Internacionalą — butų sutei
kęs Rusijos žmonėms laisvę 
pasirinkti tokią partiją kokia 
3cam geriausia patinka, kaip 
kad žmonės turi demokratinė
se šalyse, tai butų galima tikė
ti kad komunizmas kaipo žalin
gas žmonijai, jau atgyveno sa
vo dienas ir išgaišo kaipo koks 
sterva. 

Vlado Adomaičių sunūs, neti
kėtai buvo parvykęs pas tėvus 
apsilankyti, po pusantrų metų 
ištarnavimo karo laivyne. Jam 
per tą laiką daugel teko apva-
žinėti ir daug ko patirti. Bet 
jisai yra gerai nusiteikęs ir 
gerai' atrodo. Namiškiai turė
jo didelį džiaugsmą susilaukę 
brangaus svečio, o ypač moti
nai džiaugsmas maišėsi su aša
romis. Paviešėjęs dvi savai
tes Vladas išvyko atgal į sa
vo pareigas. Linkėtina gerbs 
kloties. :>• * ©. Kep. 
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KOVOJA SU "JUODĄJĄ 
RINKA" 

Clevelando miesto taryba iš
leido įstatymą, kurį pasirašė 
Maycras Lausche, persekioji
mui tų pardavėjų kurie inįs 
brangiau negu kainos nustaty
ta ir kurie pardavinės reikme
nis ar maistą slaptai, taip va*-
dinamoj "juodojoj rinkoj". 

Bausmė nustatyta $££0 ijr 
60 dienų kalėjimo. 

i ; 

Duok žmogui šviesą — jis pat* 
atras sau kelią — kas platins 

i Dirvg — fas platina apšvieta 

•MEKSIKOJE organizuoja
ma 1000 daktarų, kurie kiek
vienas turės pralavinti po 25 
moterų naminio ir militariško 
žmonių slaugymo. 

#SUV Valstijose yra tiek 
daug turistams apsistoti kabi
nų pakeliais, kad juos visus į 
vieną vietą surinkus pasidary
tų miestas Cincinnati didumo. 

•NEVADA valstija yra šes* 
ta didžiausia valstija, tačiau,1 

jos 110,690 ketvirtainių mylif 
plote gyvena tik 110,247 žmo 

4 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The S¥iay Go's Basement 
Tiktai g Daugiau Dienos Liko Jusų Ration Coupon 17 

(Baigiasi Birželio 15) 

Visai Balti "FASHION-BILT" 

Style-Arch AVALAI 

Vidutinio aukščio kulnais, vaikščiojimui avalai 
gražaus darbo ir išvaizdos! Didžiausias vaikš
čiojimo patogumas! Gražių naujų stilių grynai 
balti Avalai . . . kurie tiks kojai ir jausis sma
giai. Kreipkitės tuojau. Mieros 4 iki 10 — 
AAA iki EEE piečių moterims ir panelčms. 

The May Co. Basement 

Thv Fįįrt 
Ut 

\ 

49 

Vasariniai Avalai 
m 500 porų tęsės! Gausybė stilių . . . visi Ląi9~ A 
vi nuo Ration! Odos ir audinio viiHŠais ir su4&- j 

/tiniais kulnais ir padais. Visokių spalvų . 1® 
nūeaos 4 iki 8 .merginoms, ir moterims. Po|ą' m 

The May Co. "• 
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Apribokit savo 
Long Distance Kalbas 

' " ' 

iki 5 Minutų 
' f 

Nes kiti laukia 
», . 

Net karo metu, mes norim su
teikti jums greitą patarnavimą 
Long Distanse kalbėjimuose. 
Dauguma jų pereina gerai bet 
iiekuiios linijos yra užsigrū
dusios. Kuomet linija kurios 
jums reikia yra labai užimta', 
operatore paprašys jusų apri-
koti savo Long Distance j&įsi-

kalbėjima % minutų" laikui. ,Tas 
nepasitaiko visose linijose ir 
visais laikais . . . Bet kada tas 
pasitaikys, mes žinome jog jųs 
suprasit kodėl . . . Tas duos 
proga ir kitam asmeniui kalbė
ti. Kvtoj jųs galite buti tas 
kitas asmuo. 

T H E  O H I O  B E L L  i Ą }  T E L E P H O N E  C O .  

T U N E  I N  " T H E  T E L E P H O N E  H O U R "  E V E R Y  M O N D A Y  A T  9  P . M .  O V E R  W T A M .  W I W  A N  
D Wt#l> 

TAUPYK 
DABAR 

.Taksams 

.Karo 
Bondsams 

. Kitiems 
Svarbumams 

P U B I I C  S Q U A R E  

r , 

:4JT' 

f 9̂ 3 &eaio*t 

OfL&nA Sat* įjttHe. 2.6 
ihsiautfU JICUku 3>ay. 

HOTEL BREAKERS wui b. op*n a* mual this 
season, giving nearby and needed vacation facilities io 
thousands of patrons and war workers, -fr Come and stay 
at Cedar Point. No car is needed while here. Cedai Point 
is reached by convenient rail, bus and steamer routes, 
as well as U. S. Route 6 and Ohio 2. 

Dance niffhtly to famous Radio Bonds 
in Grand Ballroom 

efBAR POINT-ON-LAKE tRIE, Sandusky, Ohio 

JONAS G. 

POLTER 
L i« t u v is 

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojąs 
Dekoratorius 

Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

^ : .7uok means increased ability to work end belu win 
1 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas inusų pa- \ \ 

Urtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale Viso- ; 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai, foctel pirma « 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). ' 

ir Apdraudos Agentūra. 

f , - f ,  M U L I O L I S  *  
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t 
<"M"H 111 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd, 4486—Atdara vakarais 
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Dr. J. J. Kamesis Studi
juoja Washing tone 

Clevelandietis daktaras, Ar
mijos Kapitonas J. J. Kamesis 
perkeltas į The Walter Reed 
General Hospital, armijos li
goninę Washingtone, kur jis 
atliks speciales studijas per 
porą mėnesių. 

Jis siunčia gerus linkėjimus 
savo draugams Clevelande. 

Jo žmona šiomis dienomis iš-
* vyko | Washingtona pasisve

čiuoti su juo. Ji su vaikais 
gyvena Clevelande su savo tė
vais, Samuoliai*. 

Padaugėjo Žmonių 
Nuo 1940 metų gyventojų 

surašo, Cuyahoga apskrityje 
padaugėjo gyventojai 15,554 
galvų skaičiuje, nežiūrint kad 
iš šios srities išėjo karo tarny
bon jau apie 102,000 vyrų. 

Šymet Clevelando dirbtuvė
se dirba 137,000 darbininkų, 
vyrų ir moterų, daugiau negu 
dirbo trys metai atgal. 

Tuo tarpu mieste užsidarė 
daugybė smulkių biznių, kaip 
apskaičiuota ant 17 didžiųjų 
gatvių randama 1,000 krautu
vių mažiau negu buvo metas 
laiko atgal. 

M I R I M Ą 1  

MIRĖ FRANCĖ YIRBIC-
. KAITĖ (Shoemaker) 

Birželio 10 rytą mirė 
France Virbickaitė, 36 m. 
amžiaus, Antano ir Anta
ninos Virbickų duktė, Onos 
Karpienės sesuo (17320 St 
Clair ave.). Per eilę metų 
ji sirginėjo širdies liga. 

Pašarvota Wilkelio lai
dotuvių namuose, bus lai
dojama pirmadienį, Birže
lio 14 d. 

VIEšNfOS 
Clevelande lankosi Detroitie-

tės Mrs. J. M. Kudžfus ir Mrs. 
A. J. Kudžius. Vieši pas sa
vo vyrų brolį Miką Kudžių. Vi
si Kudžiai yra Dirvos skaity
tojai. 

Mrs. A. J. Kudžius išvyko j 
Pittsburghą pasimatyti su sa-
Vt> giminėmis keletui dienų. 

UžKVIETIMAS 
Katalikiškų Draugijų mote

rys rengia šokius ir kortavimą 
šį sekmadienį, Birželio 13, šv. 
Jurgio parapijos salėje, pra
džia 7:30 vakare. Bus gera 
muzika ir keletas gerų dovanų 
su Įžangos tikietais, o kortuo
tojams dovanos prie kiekvieno 
stalo. įžanga 50c, visas pelnas 
skiriamas Am. Raud. Kryžiui. 

Kom. B. D. 

SERGA 
Juzė Alekniene, Jono Alek

nos žmona, buvo pavojingai su
sirgus, randasi miesto ligoni
nėje. Jau eina sveikyn. Lin
kime greitai pasveikti. 

įsteigta Nauja Diocezija 
Nuo Clevelando R.-K. D ioee-

zijos, kuri apėmė 14 apskričių 
Ohio šiaurinėje-rytinėje dalyje, 
atskirta 6 apskritys ir sudary
ta nauja diocezija, kurios vys
kupu paskirtas dabartinis Cle-
velandio diecezijos padėjėjas 
Vysk. James A. MoFadden. 

Naujos diocezijos centras 
bus Youngstown. 

Pakele Mokestis 
Clevelando gatvekarių ir bu-

sų darbininkams, 4,300 skai
čiuje, pakelta mokestis po 3 Vi 
centų valandai ir jie gaus tą 
mokestį pradedant nuo Kovo 
1 dienos. 

Ne visi unijos vadai sutinka 
tokį algų pakėlimą priimti. Jų 
buvo reikalauta daugiau. 

Pereitą sekmadienį vėl bu
vo sustreikavę gatvekarių dar
bininkų dalis, sutrukdydama 
patarnavimas per 20 valandų 
ant St. Clair ir Superior linijų. 
Dalinai buvo sutramdyta gat-
vekariai ir busai ant Ėuclid ir 
kitų gatvių. 

Nužudė Mergaitę ^ 
Pereitą savaitę, Gordon par

ke krūmuose krante rasta la
vonas 5 metų mergaitės, Mary 
Jane Bradv, kurios ligota mo
tina našlė gyvena 5218 St. 
Clair ave. Lavonas surastas 
užpakalyje apartmento namo, 
757 E. 82nd St. Policija pra
dėjus tyrinėti tą žudystę, su
sekė kaltininką, ir suėmė Ed-
warda Ralph, 33 m. amžiaus, 
kuris nuo pat jaunų dienų pa
sižymėjęs kriminališkais nusi
kaltimais. Ant jo rubų rasta 
puokštė mergaitės plaukų ir 
kraujo. Mergaitė buvo išgėdin
ta ir nužudyta. Jis po ilgo 
tardymo prisipažino prie savo 
pikto darbo, sakėsi buvęs tiek 
girtas jog nieko neatsimenąs. 

Tas vyras be kitų savo kri-
minališkų rekordų, 1941 me
tais buvo paliuosuotas po 11 
metų kalėjimo už sužeidimą 
šūviais dviejų merginų kurios 
priešinosi jo užpuolimui. 

Stella Ištekėjo 

Stella Malonis-Kwa8ny 

Plačiai žinoma Clevelando Lietu
vaitė dainininkė Stella Malonis ište
kėjo už Sanford Kwasny. Vestu
vės buvo šeimyninio pobūdžio. Šliu-
bą ėmė Šv. Jurgio Lietuvių bažny
čioje, Gegužės 30 d. 

Linkėtina jaunai porelei smagaus 
gyvenimo. 

• CLEVELANDE, paprastų 
dirbtuves darbininkų mokestis 
Karo Darbo Tarybos nustaty
ta 70c valandai. 

šiaip įstaigų, sandėlių ir ap
tarnavimo vietų paprastų dar
bininkų mokestis palikta 50c 
valandai. 

GAUTA 19 MILIJONŲ 
Per 20 dienu Gegužės mėne

sį vestas Karo Bonų vajus su
kilimui $8.000.000 pastatydi-
nimui kariško laivo kuris bu
tų pavadintas Clevelandiečio 
išradėjo Brush vardu, davė ge
ras pasekmes. Vajaus komite
tas praneša jog gauta net $19,-
326,731 suma, kurios užtenka 
dviejų tokių laivų pastatydini-
mui. 

REIKALAUJA DARBININKŲ 
Fisher Body Co. skelbia jog 

jos dirbtuvės ims statydinti 
vieną iš didžiųjų karo bombe-
rių ir tam darbui reikalauja 
vyrų ir moterų. Kurie nemo
ka darbo bus pramokinami su 
mokestini 70c valandai moki-
nimosi laiku. Kreiptis reikia 
į Fisner Employment Center, 
1900 E. 24th St. šiokiomis die
nomis. 

APŽIURĖKIT SAVO 
AUTO BRAKES 

Pastarame posėdyje Metro
politan Police Committee, ku
rį sudaro visų Cuyahoga aps
krities miestų policijų viršinin
kai, sutarė dėti pastangas su
laikyti didėjantį automobilių 
nelaimių skaičių. 

Prieita išvados kad daugiau
sia nelaimių su automobiliais 
pasitaiko del blogų brakes, ir 
todėl bus žiūrima kad kiekvie
nas automobilistas turėtų ge
rai sužiurėtus Brakesus. Geri 
brakes paprastai gelbsti leng
vai sukontroliuoti ir kitą auto
mobilio mechanizmą. 

Bet policija žino kad moto
ristai vis turi apleidę savo 
brakes (stabdžius) ir todėl pa
tys išsistato pavojun saVe ir 
buna priežastim mirčių kitų. 

Per vasaros mėnesius polici
jos nariai visuose Cuyahoga 
miestuose sulaikinės motoris
tus kada tik sumanys, patikri
nimui ar jo automobilio brakes 
buvo kada nors pastaru laiku 
sutaisyti. Jeigu neturės tokio 
įrodymo, ir jeigu pasirodys 
brakes netvarkoje, savininkui 
bus paskirta trumpas laikas 
juos sutvarkyti. Kada tas bus 
padaryta, jis gaus tam tikrą 
ženklą kad viskas tvarkoje. 

Taigi, kurie automobiliu va-
žinėjat, apsirupinkit sutaisyti 
savo auto brakes (stabdžius). 

* m Youth's y ' f  
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LITHUANIA SACKED IN NAZI 
VENGEANCE 

By George Axelsąpn 

(NEW 5 YORK TIMES) 

STOCKHOLM, Sweden, June 4.— 
The full weight of German venge
ance has fallen on Lithuania over 
that country's steadfast refusal to 
contribute a so-called volunteer le
gion to the "Nazi crusade against 
Bolshevism", according to advices 
received here today from Kaunas 
through private channels. 

Four members of the Lithuanian 
National Council have been arrest
ed, as weir as practically all promi
nent intellectuals, including profes
sors. physicians, priests and lawyers, 
is was stated. 

Moreover, all universities and 
public libraries have been closed 
and Gestapo ? hordes sent out will
fully to destroy or remove the 
equipment of scientific institutions 
and the books of national libraries. 

Thus, it is believed here, to "get 
even" with Lithuanian intellectuals 
for having- worked against Ger
many's repeated appeals this year 
for volunteers ending in complete 
fiasco, the Nazi occupation powers 
have now set about systematically 
to wreck the countryside, break up 
cultural institutions and ruthlessly 
persecute the educated classes. 

In Vilnius, for instance, it is re
ported, Gestapo gangs smashed up 
all apparatus at the Academy of 
Medicine. Police came down also 
on the Academy of Sciences, burn
ing manuscripts for a Lithuanian! 
dictionary which has required forty 
years to compile, as well as smash
ing up 2,000 gramophone record
ings of Lithuanian folk-son^s. 

33,000 Volumes Destroyed 
The Academy of Arts was alsd 

ransacked. In Kaunas, archives of 
the Academies of Science and Mu« 
sic and of the Faculty of Law wer«" 
destroyed. Ten thousand volumes 
were stolen from the State Libra
ry and 23,C00 more from the Uni
versity Library, it is asserted. 

The story of the particular phase 
of the Lithuanian resistance for 
which the above deeds constitute 
German punishment goes back to 
February this year when the Ger
mans served 'notice on General Sta
sys Rastikis and Minister Kubiliu-
nas, that the time had come for the 
New Lithuanians to take an active 
part in Germany's war against 
Russia by forming a volunteer ar
my. 

The council refused, unless Lith
uania's future 4ndependence were 
guaranteed by the Reich-. Vice 
Governor voti Rentelen retorted that 
the German generals could not wait 
and added that political ouestions 
could be discussed after the war 
only. 

The Lithuanians remained ada
mant, even when the Germans ap
pealed to the Kaunas Archbishop 
Skvireckas to" support their de
mands. Thfe Bishop replies that 
he would never be a party to "lur
ing Lithuanian youth into the Nazi 
trap". 

Land Already Plundered 
The Germans then printed ap

peals of their own, which resulted 
in not more than 200 volunteers 

offering to fijęht for Germany—in 
other wčrds, \ complete fiasco. 
Then Gestapo Chief Heinrich Hinvm-
ler came to Lithuania and it was 
after his visit that the German 
wave of retributions against the 
recalcitrant Lithuanian intelligent
sia set in. 

Even before that the Germans 
had plundered Lithuania bare of 
her material wealth. It is estima
ted that 700 industries, factories 
and monopolies, including the Mai
stas trust, plus all the banks, had 
been taken over by the Germans. 
This is apart from all estates and 
farms given over to German set
tlers. Promises of the return of 
property held out to Lithuanians 
as an inducement to join the new 
order have been cenceled as a fur
ther penalty for resistance to the 
Nazi idea of volunteer legion. 

Un to the time when it was can
celed, none of the landed property 
had been returned to its owners 
anyway. Only the business of some 
200 minor shopkeepers and artisans 
had been returned to theri right
ful proprietors. 

KITĄ SAVAIT® 

POP CONCERTAI 
Tree., Penkt., šešt. vak. 8:30 v. 

Cleveland Summer Orchestra 
Rudolph Ringwall, Conductor 

Larry Adler—June 16 
Margaret Speaks—June 18 

Eunice Podis—June 19 

PUBLIC HALL 
Gaukit Pinigus Taupančius 

Tikietus Dabar 
$3 Knygelė už $2.50 

Parsiduoda Taylor's Arcade 
Balcony 30c., 55c., 85c, 

Prie stalų $1.25, $1.40 Incl. Tax. 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo daktarų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės į savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalai*. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

• I 

PARSIDUODA NAMAS 
2 šeimų namas, su kampine gro-

senie, 30 metų to paties savinin
ko; parsiduoda visai pigiai; nėra ki
tos krautuvės per 3 mylias. Gera 
proga. (26) 
8905 Cannon ave., kampas E. 89, 

už Harvard ave. 

Vakarinės P amokos 
Tuoj bus pradėta vakarinės pa

mokų klesos jauniems vaikinam?, 
bei vyrams ir moterims kurie nori 
pasiruošti karo darbams, praneša 
Clevelando mokyklų taryba. 

Suaugusieji gali tuoj isirašyti i 
tuos kursus, kurie prasidės savaitę; 
Birželio 14, East Technical High1 

School, and E. 55th ir Scovill ave., 
arba West Technical High School, 
W. 93rd st. ir Willard ave. 

Pamokos bus nuo 6:20 iki 10 v. 
vakare, du vakaru savaitėje. Už
sirašyti galima pirmą vakarą, nuo 
7 iki 9 vai. i 

Taipgi bus ir dieninės vasarinės 
pamokos West Technical mokyklo
je. ir John Hay High School, East 
107th st. Pamokos bus nuo 8 ryto 
iki 12:40 po pietų. Norintieji pri
valo užsiregistruoti tuojau. 

• LIGONINĖMS Clevelande. 
kaip ir kitoms visoms šalyje, 
prisiųsta iš Washingtono įsa 
kymas dar daugiau sumažini 
savo laikomų gydytojų skai
čių. Įsakymas turi buti pra
dėtas vykdyti su Liepos 1. 

NORIU PIRKTI NAMĄ 
Noriu pirkti namą, 1 ar 2 še 

mų, geroj vietoj, modemišką. Ur 
mokėsiu antkart. Duokit žinki | 
raštu. (211 į 

S. LUKOŠUS 
North Olmstead, Ohi< 

K .  Š T A ' J P A S  
D E C O R A T O R  

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

Purvas ir Vanduo 

Vokiečiai savo spaudoje at
vaizduoja kaip Rusijoje jų ka
reiviai turi kariauti purve ir 
geria purviną vandenį, nes ki-
toįuo negali gauti. 

JACK GANSON 
T A V E R N  

Lietuviška Užeiga 
24150 Euclid Ave. 

Jack C a n son 
Karabinas 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti, draugiškai pra

leisti laiką gražiame dideliame sode, pasimatyti 

su savo pažystamais. 

Tinkama viela Privatiskiems Pokiliams, Engage
ment Partėms, Vestuvėms ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijas padarykit išanksto. KE 9782 

24150 Euclid Ave. 
Ant U. S. Roufce 20 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

THE REGISTER has published 
the letter w'hich the association of 
Lithuanian clergy, the Kunigų Vie
nybė, has sent to President Roose
velt in regard to Lithuania's future. 
The letter asks the President "to 
defend Christianity and guarantee 
the God-given rights of lįfe, liber
ty and the pursuit of happiness to 
Lithuania". 

m 

THE NAZI mouthpiece in oc
cupied Lithuania/ the Zeitung im 
Ostland, was in the throes of agony 
the other day because of the pecul
iar habits of Lithuanians. It 
seems, according "to Nazis, that the 
Lithuanians instead of looking for
ward to the "glorious" New Order 
(in which they will be slaves to the 
"master" race) are forever harking 
backward—to the time when they 
were free and independent. To the 
Nazi spellbinder this is evidence 
that the Lithuanians are "slaves to 
their stomachs". In other words, 
Lithuanians remember the juicy 
"kumpis" and the delicious "svies
tas" they had when they were ffree, 
and don't wish to die of hunger for 
the Third Reich. 

/// 

THE LITHUANIANS of Water-
bury, Conn., decided to do a bit of 
work one day: they did—and sold 
$20,0.00 worth- of War Bonds for 
Uncle Sam's Treasury. 

/// 

WHEN the Brazilians want to 
Brazilianize, they go at it in a big 
way. Therefore, they forbade the 
printing of any foreign language 
(including American) newspapers 
in their big realm. Thus, the Lith
uanian šviesa and several other 
Lithuanian publications were forc
ed to cease. 

/// 

OCCUPATIONS by "big broth
ers" don't pay. Reports from Lat
via says that the Nazis have done 
away with at least 120,000 Latvians 
and 65,000 Latvian Jews. And a 
publication of the Latvian Minis
ter, "Latvia in 1939-1942", states 
that during the Russian Soviet oc
cupation 12,000 Latvians were kill
ed by ths secret police, 14,000 
wounded or maimed, and 45,000 sent 
to Siberia. 

m 

IF WE ARE to believe a writer 
in the Lithuanian Tiesa published 
"somewhere in Soviet Russia", a 
school was established for some of 
the evacuated Lithuanian children 
in Udmurtia, wherever that is. The 
instruction, according to the news 
item, is in Lithuanian, but they 
have to attend all "official ceremo
nies", whatever that is. 

tit 

THE LITHUANIANS of Roches
ter, N. Y., under the leadership of 
patriotic Father Bakšys, have sub
scribed $104,725 to the War Loan. 

/// 
THE OFFICE of War Informa

tion reports how four German at
tempts to create a "Lithuanian Le
gion" to fight against Soviet Rus
sia all failed. "Hie Lithuanian un
derground newspapers urged Lith
uanian young men not to respond. 
The Germans found only one Lith
uanian general who would cooper
ate. The others refused point 
blank "en masse". Therefore, the 
Nazis decreed a forced mobilization 
for war work. Lithuanian opposi
tion. it is said, encouraged the Lat
vians and Estonians, and forced the 
Germans to give up their attempts 
to create quisling governments in 
the Baltic States. 

/// 

THE TREASURY Department in 
its recent Second War Loan drive 
used a poster by Leff in the "Am
erican Heroes" series which depicted 
a Lithuanian pilot, Lt. Clarence 
Lipsky, of Great Neck, L. I. N. Y, 
A replica of this poster appeared 
in the Bulletin of the Hftly Name 
Society published by the Lithuan
ian St. Joseph's parish, Waterbt-
ry. Conn. (April, 1943). 

"Oh Suzannfc" 

f mm.-**,-*1-

On a banjo • made from the metal 
of a wrecked Japanese Zero fighter 
plane, Lieutenant Walter E. Moore 
strums out American favorites at 
a IJ. S. base in Buna, New Guinea. 
Tuning screws «*e 25 caliber car
tridges. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
fKu«Mf kankinbtrs vidurių ulki«tė|imtt—< 
žarnos neveiklios, skauda galvę, nėra ener
gijos—-palengvinsite sau šiuo modernišku 
hudu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius lfuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jums parr-lbės vžl jau. 
•tit puikiai. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  
S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestq 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 

Ant U. S. Roote 20 
Kazys Stonis, Savininkas* 

WICKLIFFE, OHIO 

Dabar Laikas Pirktis! 
VYRAMS IR VAIKINAMS 

Vasarai Skrybėlę 
PILNA GAUSYBĖ IR GERAS PASIRINKIMAS 

Šiaudinių Skrybėlių 1943 Metams 
Skirtingose Spalvose, Pavidaluose ir Stiliuose 

Kainos tik J iki 4 95. 

Vasariški Įvairus Vyrams ir Vaikinams 
SPORT MARŠKINIAI GEROS KELNĖS 
vienodi? ir maišytų spalvų, dide- Gausus pasirinkimas Vasarinių 
lis kiekis ipasirinkimui nuo — Slacks ir šiaip ereru kelnių 

$1.65 iki $2.95 $2.95 iki $6.50 
DYK/lI GREEN STAMPS SU kožnu pirkiniu. 

čia galit iškeisti savo Stamp Books. " * K-AJ 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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