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LIETUVOS LAISVĖS prin
cipas Amerikos visuomenėje 
draugų turi. Senato Rumuose 
;aną dieną Militarinės komisi
jos pirmininkas, Sen. Reynolds 
pareiškė viešą pageidavimą 
kad Roosevelt, Churchill ir Sta
linas sueitų ir išspręstų likimą 
"daugelio mažų tautų kurios 
dabar gyvena baimėje po karo 
buti didžiųjų prarytomis". Tų 
baimę gyvenančių tarpe Lietu
va, del žinomų Sovietijos geidi
mų, stovi pirmoje eilėje. 

• 
KITAS mažų tautų draugas 

Majoras Generolas David Pres-
cott Barrows, buvęs Kaliforni
jos universiteto prezidentas. 
Jo straipsnis "The Future of 
Baltic States" buvo įdėtas dau
gelyje Amerikos dienraščių. 
Tą straipsnį perspausdino ka
talikų Garsas ir socialistų Nau
jienos. Nėra abejojimo, Ge
nerolą Barrows su Pabaltijo 
valstybėmis supažindino kitas 
senas Lietuvių draugas, Prof. 
Graham, kuris Kalifornijos 
universitete mokytojauja ir pa
rašė Pabaltijo valstybių įsikū
rimo istorijas Angliška kalba. 

Dirva pranešė apie Robertą 
Caldwell, kuris aukavo $25 
Norem'o knygai '"Timeless Li
thuania" leisti. 

Draugų mes turime, tik rei
ktų sparčiau ir energingiau 
plėsti American Friends of 
Lithuania organizaciją. 

• 
RUOŠIAMASI ŠAUKTI, ką 

katalikų Amerika vadina, "A-
jnerikos Lietuvių Konferenci-
a"> Sakpma, 

vos imasi Amerikos Lietuviu 
Taryba. Konferenciją norima 
sušaukti Rugsėjo pradžioje. 

Kaip žinoma, ta "rimtoji" 
Tarybos iniciatyva, paprastai, 
pasireiškia amžinu tylėjimu ir 
nepasiruošimu ką nors dirbti. 
Taip ir čia, nors Tarybos va
dai ponai redaktoriai, bet dar 
nei vienas neparašė viešo žo
džio kam tokia konferencija 
reikalinga, kokie jos tikslai, 
kokia dienotvarkė, ir kokiu pla
nu j on atstovai bus renkami. 
U • 

ČEKOSLOVAKŲ vadas Be-
neš jau Londone. Socialistų 
Naujienos atvirai pripažysta, 
jo atsilankymą Amerikoje mū
sų Tarybos Lietuvos laisvės 
reikalui neišnaudojo ir teisi
nasi "tai ne Tarybų kaltė, jei 
svečias neturėjo tam tikrų lei
dimų". Atsimename kad Dr. 
Basanavičius ir Dr. Kudirka 
taip pat neturėjo tam tikrų lei
dimų tautinį darbą dirbti, bet 
rado budų dirbti. 

Pastangų Beneif pamatyti 
vieton, ALT suruošė Chicago-
je buvusiam Lietuvos diploma
tijos nariui, Rajbinavičiui, ban
ketą. Musų bolševikai atvirai 
spėlioja, šis viaus "leidimus" 
turėjęs. 

VIENA MUSŲ SROVĖ, kaip 
SLA organas Tėvynė sako, 
Lietuvos neišgelibėsf Reikia vi
sų Lietuvių pastangų. Tas 
tiesa, bet srovės vertė šiame 
darbe priklauso nuo jos vadų 
idealingo įsitikinimo, gabumo, 
veiklumo ir minčių sveikumo. 
Napoleonas sakė: Geriau tegul 
liūtas burį avinų veda, negu 
avimas burį liūtų. Šis posakis 
dažnai galvon ateina pasvars
čius ką musų visuomenė kuri 
trokšta ir nori kaip liūtai Lie
tuvai dirbti, ir ką musų kai 
kurių srovių vadai, Dievo avi
nėliai, dirba; 
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Rusu-Vokiečiu Fronte Veikimas Atgyja 
NAZIAI IR RUSAI LAUKIA VIENI 

KITU OFENSYVO 

Per tris dienas ištisai, 
tūkstančiai Vokiečių karei
vių atakuoja Rusus Orei 
srityje, ir Rusų pranešimu 
"tuoj bus pradėtas vasari
nis ofensyvas prieš Rusi
ją toje fronto dalyje. 

Maskva savu keliu pra
neša savo paprastu budu, 
apie padarymą Vokiečiams 
"didelių nuostolių". 

Orei fronto mušis prasi
plėtė iš trijų miesto pusių, 
200 mylių pietvakariuose 
nuo Maskvos. 

Rusai skelbia darę lėk
tuvais užpuolimus Vokie
čių reikmenų stočių toli 
užpakalyje šio atbundančio 
fronto, ir paskandinę na-
zių submariną Juodosiose 
jurose. 

Vokiečiai savo puolimais 
Rusų gal but taiko sutram
dyti bolševikų pasikėsini
mus pradėti ofensyvą ant 
Vokiečių, nes, anot Berlino 
radio pranešimo, didelė so
vietų armija esanti sukon
centruota tarp Kursko ir 
Orei į pietus. Vokiečiai ti
krina bolševikai pasiruošę 
pradėti vasarinį ofensyvą 
ant Vokiečių. 

Bolševikai gal turi min
tyje šluoti į vakarus, da
bar kada alijantai atakuo
ja Vokietiją ir Italiją ir 
ruošia kur nors įsiveržimą 
Europon. 

PAĖMĖ KETURIAS 
ITALUOS SALAS 

NUSKANDINO 17 JA
PONŲ LAIVŲ 

S. V. karo laivyno sek
retorius skelbia jog Ame
rikos submarinas pastaro
mis dienomis nuskandino 
dar 17 Japonų laivų, taip 
kad išviso jau nuskandin
ta ar sugadinta 257 Japo
nų laivai. Tas reiškia nuo
lat didėjantį S. V. subma-
rinų veikimą Pacifike. Ja
ponų nuskandinti 8 subma-
rinai Pearl Harbor užpuo
lime atstatyti kelis kartus 
daugiau naujais, ir naujų 
submarinų statymas eina 
sklandžiai ir greitai. 

Pacifike dingo du Ame
rikos submarinai, su ku
riais bus žuvę apie 120 vy
rų. 

ALIJANTI RUOŠIA
SI SYRIJOJE 

Alijantų Karo jiegos ata
kuojančios Viduržemio ju
roje Italijos salas, nuo Bir
želio 11 jau paėmė keturias 
mažas salas: Pantelleria, 
Lampedusa, Linosa ir ket
virta, Lampione. 

Tos salukės randasi tarp 
Tunisijos, kurią tik ką ali
jantai užkariavo, ir didžio
sios Italų salos Sicilijos. 

Be perstojo bombarduo
jama Sicilija ir Sardinija, 
ir pati Italija. 

Italija bandomu privers
ti pasitraukti iš karo. 

Ypatingas alijantų veiki
mas apsireiškė Viduržemio 
juros rytų krašte, Syrijoje. 
Pusiau oficialiai pranešta 
jog tapo uždaryta siena 
tarp Syrijos ir Turkijos. 

Neoficialiai skelbia jog 
Britų ir Amerikos didelės 
kariuomenės per kiek mė
nesių ramiai buvo lavina
mos ir stiprinamos Svrijoj, 
Palestinoj, Irake ir Irane. 

Turkijos susisiekimo su 
Syrija uždarymas spėjama 
yra tai pastangos užslėpti 
alijantų jiegų judėjimą. 

Iš to išeitų jog alijantai 
turi ten paruoštas jiegas 
veržtis j Europą per Grai-
kiją. 

RAGINA MAITINTI 
PAVERGTU ŠALIŲ 

ĮMONES 

Išdidus Nsziai Generolui Paimti Nelaisvėn 

Washington. — Senato
rius Gillette pareiškė jog 
"daug musų alijantų oku
puotose šalyse išmirs pirm 
negu bus išlaisvinti". Jis 
ragina paskubėti vykdyti 
sumanymą maitinti ašies 
parblokštas šalis. 

Yra sumanymas, kad S. 
V. susidėtų išvien su Bri
tanija, Švedija, Šveicarija 
Įsteigimui tarptautinės ka
ro parblokštų šalių maiti
nimo sistemos. ' 

STALINO PAŽADAI 
LENKIJAI 

VOKIETIJA BOM
BARDUOJAMA 

VOKIEČIAI BĖGA IŠ 
BOMBARDUOJA. 

MŲ SRIČIŲ 

VOKIEČIAI prajieša nelei-
nesią naujų pinigų—Ostlando 
markių. Apyvartoje ir to
liau pasilieką tik "Reicho 3kre-
dito Jtasų ženkli 

Iš Vokietijos ateina ži
nios kad prasidėjo masiniai 
Vokiečių išsikėlimai iš ali
jantų nuolat atakuojamų 
Vokietijos miestų. Duessel-
dorf, kur pastaru laiku la
bai bambarduota orlaiviais, 
vra' svarbiausias iš aplei
džiamų miestų. Gyvento-
jei iškeliami iš. Ruhr o sri 
ties miestų toliau j rytus, 
Rytų Prūsijon, Pomerani-
jon, Bavarijon. 

Solomonų salų šiušiuose 
per 10 mėnesių Japonai 
prarado 1038 savo lėktu
vus. Pereitos savaitės su
sirėmimuose virš Solomo 
nų salų Japonai neteko 17 
lėktuvų. Russell saloj nu
mušta apie 30 jų lėktuvų. 

Britų ir Amerikos bom-
beriai pakartoja Vokieti
jos nuolotinį bombardavi
mą nuo Danijos iki Pran
cūzijos. Vėl bombarduota 
submarinų stotys Bremen 
ir Kiel. 

Birželio 13 Amerikos la-
umai panešė didelius nuo
stolius —' negryžo 26 bom-
^eriai. , 

Suv. Valstijų oro jiegos 
Britanijoje per pastaru du 
mėnesiu padvigubinta, kas 
reiškia ruošimą padidini
mo Vokietijos bombardavi
mų. 

Amerika jau turi užju-
riuose išsiuntus savo karei
vių du milijonu. Amerikos 
transporto lėktuvai pasie^ 
kia didelius tolius pristaty
dami kanuoles, reikmenis, 
vaistus ir kitus dalykus 
kurių alijantų jiegonis bū
tinai reikia. 

Iš-'Londono praneša apie 
Sovietų Rusijoje įvykusią 
'Lenkų patriotų' konferen
ciją, kuriai Stalinas paža
dėjęs "atsteigti stiprią ir 
nepriklausomą Lenkiją". 

Kadangi tie Lenkai po
sėdžiavo Rusijoje, lengvai 
galima suprasti kokie jie 
"patriotai", nes tik toMe 
gali gyvi Rusijoje buti. 

Stalinas tiems "patrio
tams" sutiko leisti organi
zuoti net Lenkų kariuome
nės diviziją, taigi tas ne
skaniai kvepia: Ta "patrio
tų" Lenkų divizija gal but 
taikoma pasitarnauti grob
ti "laisvą" Lenkiją prijun
gimui prie Rusijos, kaip 
padaryta su Lietuva, Lat
vija, Estija. 
* 

Britų karalius Jurgis VI 
atsilankė Tunisijoje, atlik
damas kelionę orlaiviu. J j 
ten gavo pamatyti tūkstan
čiai Amerikos kareivių, ir 
jis aplankė Britų ir Ame
rikos stovyklas, karo lai
vus, sužeistų ligonines, tt. 
Šiuo atsilankymu karalius 
asmeniškai apdovanojo di
džiausiu ordino laipsniu ką 
jis gali įteikti, Amerikos 
Generolą Eisenhower, ali
jantų jiegų vadą. Tokį pat 
ordeną karalius paskyrė ir 
Gen. MacArthur'ui, vado
vaujančiam alijantų karo 
jiegas Australijoje. 

1 

Gen. Gramer, užpakalyje jo Gen. von Rroitch, du Tunisijo
je paimti Vokiečių karo vadai, su virš 200,000 kitų Jie 
čia parodoma ineina į alijantų karo stovyklą. 

Bostone Protestuoja HITLERIS TURI SU-
prieš Filntą ri^^MUŠTI RUSUS ŠIĄ? 

VASARĄ, SAKO Boston, Mass. — Miesto 
taryba priėmė dvi rezoliu
cijas reikalaujančias ma-
yorą uždrausti rodymą te
atruose filmos "Mission to 
Moscow", kuri pagaminta 
Dasiremiant buvusio amba
sadoriaus Davies parašyta 
knyga. 

Ta filmą apšaukta "at
vira komunistų propagan
da .. . iškraipymas teisy
bės, su aiškiu tikslu gar
binti diktatorišką valdžią." 

Vienas tarybos narys iš
sireiškė jog Stalinas "tai 
didžiausias žmogžudis ką 
pasaulis kada matė". Ki
tas pasakė, ta filmą paže
mina Amerikos kareivių 
visas pastangas šiame ka
rė ir išgarbina Staliną. 

Washingtone eina kalbos 
kad Hitleris norėdamas iš
vengti visiško sumušimo ir 
beišlyginio pasidavimo, tu
ri tik vieną paskutinę pro
gą: jis tą gali padaryti tik 
visiškai sumušdamas Rusi
ją šią vasarą. Kitą metą 
gali buti jau pervėlu. 

Tačiau tėmytojai sako 
jau nėra galimybių Rusus 
visai sumušti arba prikal
binti pasitraukti iš karo, 
susitaikant su naziais. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angliakasių Derybos 
Neveda prie Galo 

Washington. — Centrali-
nės Pennsylvanijos numa
tyta sutartis kasyklų ope
ratorių su unija, kuri ga
lėjo patarnauti išrišimui 
viso angliakasių nesusipra
timo, suiro Birželio 15 d., 
ir apsireiškė naujas krizis, 
kuomet liko tik 5 dienos 
laiko nustatytų paliaubų. 

Buvo sutarta tarp kasy
klų operatorių ir unijos 
mokėti po SI.30 dienai dau
giau ir tas apėmė 65,000 
angliakasių. Bet tiek kiek 
buvo susitarta, vėl liko at
mesta. 

Laukiama kokį sprendi
mą padarys Kam Darbd 
Taryba. 

Birželio 20 vėl baigiasi 
sutartas paliaubų laikas. 

Detroit, Mich. — Grąsi-
na streikavimu 100 dirbtu
vės trokerių, kurie prive-
žioja darbams reikmenis. 
Jie sutrukaytų darbus ki
tų 85,000 Chrysler dirbtlN 
ves darbininkų. 

Jugoslavijoje esą gatavai 
ginkluotų 250,000 patriotų, 
laukiančių alijantų įsiver
žimo Europon. Jie stotų 
tuoj gelbėti ašies jiegas 
sumušti. Juos vadovauja 
Gen. Draja Mihoilovič. 

GAVO TIK 10 KIAUŠI
NIŲ! Anglijoj kiaušiniai 
yra didelė brangmenis, nes 
šios savaitės pradžioje su 
lyg kiaušinių racionavimo 
žmonės gavo tiktai 19-tą 
kiaušinį nuo metų pradžios. 
Britai nematys gana kiau
šinių iki neatsteigs laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą! 

VOKIEČIAI karo nelai-
sviai, atgabenti iš Afrikos, 
apgyvendinti Kentucky ar
mijos lavinimo centre. Jų 
skaičius neskelbiamas. Vi
si jie apie 20-21 metų am
žiaus. Ant jų pečių ant 
rubų yra raidės "P. W.", 
kas reiškia "Prisoners of 
War", karo nelaisviai. Jie 
yra Vokiečiai, Austrų, Če
kų ir Lenkų šalyse gimę. 

Jie atlieka tam tikrą už
duotą darbą, turi daug lai
ko liuoso, žaisti,, sportauti. 

17 užmušta. New Mexi
co valstijoje laike skraidy
mų ore susidure du kariš
ki lėktuvai, užmušta 17 vy
rų. 

Maršalas Rommel tvar
ko ir stiprina apsigynimą 
iš Viduržemio juros, jeigu 
alijantai pultųsi Europon 
per Prancūziją iš pietų. 

Houston, Texas. — Su
streikavo 1200 Shell Oil 
Co. darbininkų, uždaryda
mi gasolino valymo dar
bus. Streiką darbininkų 
unija neužgyrė. 

Charleston, W. Va. — Iš
tikus sprogimui chemikalų 
dirbtuvėj užmušta du dar
bininkai, kiti du sužeista* -

PREZ. ROOSEVELT at
sisako skirti Maisto Tvar
kytoją, nors nekurios gru
pės Kongrese to reikalau
ja. Maisto kainų mažini
mas bus vykdoma dabar 
turima tvarka, iki atsiras 
geresnis planas, pasakė p. 
prezidentas. 

Kongresas gavo reikala-
lavimą skirti pingų išlai
kymui 350,000 moterų prie-
dinės armijos, WAAC. 

S. V. 1943 metais karo 
reikalams praleis 106 bili
jonus dolarių. 1942 me
tais praleista 59 bilijonai. 

Marinai Veikmeje Pacifiko Stovykloje 

f 

Providence, R. L — Su-
gryžo dirbti virš 1000 gu
mų dirbtuvės darbininkų, 
po 5 dienų streiko. 

Washington, D. C., Birž. 
14. — ADF prezidentas 
Green ragina Prez. Roose-
veltą atmesti bilių kuris 
Kongrese priimtas, taikan
tis uždrausti darbininkams 
streikuoti. Toks bilius, sa
ko Green, yra "fašistiško 
pobūdžio". 

Washington. — Western 
Union telegrafo sistemos 
darbininkams Karo Darbo 
Taryba sutiko pakelti mo
kestį 15 nuoš. Tas apima 
40,000 darbininku 

' New Yorke, vienas juri
ninkas aną vakarą, su tūk
stančiu dolarių kišeniuje, 
niekur negalėjo gauti val
gyt nei gert. Turėjo krei
ptis policijon pagalbos. 

Jis turėjo dvi popierines 
po $500 ir vakaro metu, 
kai bankai uždaryti, nie
kur jo penkšimtinių nesu
tiko iškeisti. Policija pa
skolino $2 iki ryto, kad ne
reiktų per naktį badauti. 

Amerikos Marinai ištraukia lėktuvą iš vandens, naudoda-
irii tam taip vadinamą "katiną" traktorių,. AJmerikieeių stovyk-
loje> Ellice salose, pietuose nuo Solomoni|. ' 

Reikalauja dar 3 Bili
jonų Pinigų 

Kongresui patiekta apie 
trijų bilijonų dolarių rei
kalavimas išlaikymui 18-os 

i valdžios karo {staigų. 
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.Ruošia Pokarini Darbų 
,k Programą 

Pittsburgho miesto taryba 
pagamino planus dideliam pa
ties miesto darbų programui, 
kuris bus pradėtas vykdyti po 
karo. Tas programas apima 
36 milijonų dolarių išlaidas 
gatvių taisymams, parkams ir 
kitiems viešiems darbams. 

Pats didžiausias paskiras 
projektas tai gatvių taisymas, 
kuriam numatyta 9 milijonai 
dolarių. Ptenki milijonai ski
riama parkų Įtaisymams ir 
kiti penki milijonai nuobėgų 
statybai ir taisymui. 

Pora milijonų dalarių skiria
ma tiltų darbams, trys milijo
nai viešų pasilinksminimo vie
tų Įrengimui, du milijonai po
licijos ir ugniagesių stotims, 
ir tt. 

t '»ii y 

Jauniausias Bolininkas BALTIMORE Mf>. 
TBf 

štai jaunas beisbolo profe
sionalas,' Jack Moesch, kuris 
vos 16 metų amžiaus, yra 5 
pėdų 10 colių aukščio ir sveria 
160 svarų. Jis lošia su Balti-
morės profesionalais beisboli-
ninkais Orioles. 

PROTESTO STREIKAI 

Vakarinės Pennsylva n i j o s 
angliakasių tarpe buvo kilę 
protesto streikai prieš valdžios 
kuro administratoriaus uždėji
mą maineriams po $1 pabau
dos i dieną už pereitos savai
tes streikavimą. 

Taip tai angliakasių tąsvnė 
su valdžia ir tęsiasi. Kasyklų 
operatoriai atsisako kelti mo
kestis, darbininkai streikuoja; 
valdžia nori priversti streiką 
baigti, darbininkai protestuo
ja, streikuoja; valdžia nori 
nubausti už streikavimą karo 
metu, darbininkai vėl liaujasi 
dirbę, streikuoja. 

Valdžia uždėjo pabaudą ant 
450,000 angliakasių, viso $2,-
250,000, už nėjimą dirbti kai 
buvo išsibaigęs su unija pa
liaubų laikas. 

PHILADELPHIA 

SUSIORGANIZAVO AMERI
KOS LEGIONO LIETUVIŲ 

POSTAS 
Apie vidurį Gegužės, Dr. A. 

želvio iniciatyva, susiorganiza
vo Amerikos Legiono Lietuvių 
Postas, j kurį iškart įsirašė 
virš 20 buvusių pereitame ka
re Lietuvių karių. Posto va-
dar-komandierius išrinktas Dr. 
A. želvis, padėjėjas A. Liauke-
vičius, užrašų rašt. K. Ožala, 
fin. rašt. ir ižd. V. Velžis, mar
šalka P. Gurklis, ir korespon
dentas Dr. J. A. Buchness. 

Postas pasiėmė suburti į A. 
L. Lietuvių Postą ne tik visus 
Lietuvius buvusius pereitame 
kare, bet ir visus tuos kurie 
gryš iš šio antrojo pasaulinio 
karo, ir rūpintis jų padėtimi. 

POSTO PARENGIMAS. Ge
gužės 30, Lietuvių Legiono Po
stas surengė, L. A. A. Klubo 
salėje, gražų gedulo vakarą pa-

jllift Suorganizuota 
Taryb# > 

PEN NS YL V AN IJ OS ^iešų 
kelių sistemoje yra apie^'37,300 
tiltų. Valstijos kelių depart-
mentas sužymėjo 3725 tiltus 
kurie šiuo laiku yra negana 
saugus dideliems kroviniams 
vežti arba kurie nėra gana au
kšti pravažiuoti su peraukštai 
prilioduotais trokais. 

Tikras Paliuosavimas 
nuo simptomų 

AUKŠTO KRAUJO 
SPAUDIMO 

Grvno česnako tabletės 

C A R L O  
Be skonio ar atsidavimo! 

Jei turit ženklus aukšto kraujo 
spaudinio kaip tai: svaiguli, silpnu
mu, galvos skaudėjimu, nervingu
mu, nemi.u'v, duokit sau palongvin:-
ma kuri 

GARLO GARLIC PILLS 
jums suteiks. Pat irki t patys kodėl 
4nugelis daktarų išrašo jrryno čes
nako koncentratą daugeliui atveju 
aukšto kraujo spaudimo ir kodėl 
GARLO pilės naudojamos visoj ša
lyj su gerom pasekmėm ir patenki
nimu. Užsisakykit šiądien dę/.ute 
GARLO viso mėnesio naudojimui. 
Tik $1, apmokėtu persiuntimu, ai-
ba COD. 20c daugiau. Rašykit: 

NATURES AIDS CENTER 
55-28 Myrtle Avenue. 

Brooklyn, N. Y. Dp. L. 10 

I )  Y  K  A  I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate Kūno skausmus; jei s^ummi 
jauslus; jei užeina skausmai oro permaino
se, at.ariam jums bandyti ROSSE Tabs \>e 
tnokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeitfu niekad nenaudojote ROSSE Tabs, 

prašom jus BANDYT juos—išbandvkit mu-
ptl kaštais. Pasiųsime jurr.s pilno dydžio 
pakelį—sunaudokit 24 tabletei DYKAI. Jei 
neduos frreito paliuosavimo nuo skausmo :r 
fijs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudoti} 
dalį, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pi
nigų, tik save. vardą ir adresą j; 

ROSSE Products Co, Dept. X-8 
2708 \V. Farweil Ave-. Chicago. LIL 

LIETUVIŠKA FINANSINĖ 
IŠTAIGA 

Viena iš nedidelio skaičiaus 
Amerikoje Lietuvių operuoja
mų finansinių ištaigų yra tai 
Liberty Federal Savings and 
Loan Association, 204 North 
Broad Street, prie pat miesto 
centro. Ta Įstaiga turi puikiai 
visai moderniškai įrengtą ofi
są, ir jos kapitalas siekia apie 
$700,000. 

Gruodžio 31 d., 1942 metų 
statementas jos kapitalą rodė 
$681,232.32. 

Direktoriai kurie vadovauja 
šiai įstaigai yra šie: A. Mar
cinkevičius, Egen Adams. C. S. 
Cheleden, Adam Grush, Juo
zas Kavalauskas, Anthony E. 
Martin 3r., John J. Matulis, 
Henry W. Pfizenmaier, Martin 
Sandler, John E. Sindoni, John 
Sutkaitis, Peter J. Tamulis, 
Gus Tunaitis, Raymond Uzu-
meckis, Stanley Wasikonis. 

Valdybos nariai: A. Marcin
kevičius, prezidentas; Adv. C. 
S. Cheleden, vice prez. ir sek-
jretorius. A. M. Cheleden, sek
retoriaus padėjėjas; R. Užu-
meckis, iždininkas. 

Kiekvienas didesnis Lietuvių 
vadovaujamas biznis daro Lie
tuvius didesniais šios šalies gy
venime. Todėl Lietuviai pri
valo remti ir palaikyti šią sa
vo įstaigą, ji yra kreditas vi
siems Lietuviams. K. 

T R U M P O S  
Ž I N U T E S  

(Iš mūsų laikraščių) 

Sužinoti jog vietos ka
talikų visų trijų parapijų lai
kytame komisijos susirinkime 
nutarta prisidėti prie organi
zavimo Detroito Lietuvių Dr-
jų Tarybos. Lietuvos Nepri
klausomybės Gelbėjimo Komi
tetas, kurį sudaro keletas vie
tos draugijų, savo pageidavimą 
jau yra seniau pareiškęs del 
organizavimo Draugijų Tary
bos. Šią savaitę Įvyko valdy
bų pasitarimas, kuriame buvo 
išdirbta dienotvarkė, maždaug 
apibrėžtas businčios tarybos 
programas, ir po to bus sušau
kta visos Detroito Lietuvių or
ganizacijos į bendrą konferen
ciją. Gal reikia pastebėti kad 
tai bus draugijos Lietuviško 
nusistatymo. Tokios draugijos 
kurios rengiamose Lietuviško
se prakalbose pasistato Rusiš
ką vėliavą, kurios renka au-

gerbimui karių žuvusių per.ei- kas RUSijai, aš manau neras 
tame pasauliniame kare. toje konferencijoje vietos. De-

• BUENOS AIRES, Argenti
na. — Bronė Ručinskienė, iš 

Kareiviškių, Trakų ap., su vy- Pu įžygiavo į salę, dviejų Le-

Salėje ant sienos kabojo dvi 
didelės baltos vėliavos su juo
du kryžium viduryje. Prie pro-
gramo vedėjo stalo stovėjo 
trys didelės vėliavos: Ameri
kos, Britanijos ir Lietuvos tri
spalvė, juodu raiščiu perrišta, 
kas liudijo kad ir Lietuva yra 
šio karo auka, tik jos vėliava 
rodo kad Lietuva dar nėra vi
sai žuvus ir kad po šio karo 
Lietuva vėl atsisteigs. 

Viduryje salės ant grindų 
buvo labai rūpestingai pareng
tas kaip ir naturališkas karei
vio kapas, gražiai aptvertas, 
prie jo pastatytas didelis kry
žius, ant kryžiaus užkabinta 
kareivio kepurė, o ant kapo ži
bėjo didelė vaškinė žvakė. 

Po 8-tos vakare, Dr. želvisi 
pakvietė publiką prie tvarkos. 
Tuo tarpu kito Posto ne Lie
tuviai Legionieriai įnešė tris 
vėliavas: Amerikos, Marylando 
ir Legiono Posto, o paskui juos 
atžygiavo Lietuvių Posto na
riai. Užėmus visiems savo 
vietas Lietuvių Posto vadas 
pratarė Angliškai kelis žodžius 
apie šio vakaro reikšmę ir pa
kvietė Kun. Jasaitį atkalbėti 
maldą. 

Po to Dainos Chora?, poniai 
Bekerckienei vadovaujant, su
giedojo Amerikos Himną, o 
Klemensas Andreikus padaina
vo solo "Kur Bakūžė Samano
ta". Toliau atlikta kitos cere 
monijos, kalbos, ir sudėta vai
nikas ant karefvio kapo. Ga-
liaus choras sugiedojo Lietuvos 

troito Lietuviai susiorganiza
vę tęs savo kovą po dviem vė
liavom : Amerikoniška ir Lie
tuviška. 

Suorganizavimas tokios Ta
rybos bus Detroito Lietuvių is
torinis darbas, todėl visi tuo 
reikalu kalbėkite, visi galvoki
te kaip sėkmingiausia prave-
diis. 

RAUDONASIS KRYŽIUS 

Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių vienetas nežiūrint vasaros 
šilumos nenutraukia darbo. 

Savo pastarame susirinkime 
nutarė progai pasitaikius turė
ti parengimą, taipgi pasįryžo 
suorganizuoti Detroito Lietu
vius vyrus ir moteris kraujo 
davimui. Ta registracija rū
pinasi komisija susidedanti iš 
B. Keblaitienės, M. Brazauskie
nės ir T. Štrazdin. Kurie ga
lite duoti kraujo susižinokite 
su minėta komisija. 

"I Am An American" Die
nos proga Raudonojo Kryžiaus 
moterys pardavė bonų už $3,-
450. Taigi ir čia moterys sa
vo pareigą išpildė. Tame rei
kale daugiausia pasidarbavo p. 
Brazauskienė. D. Report. 

jj. Klemedauskui už aukas. 
Jieiu J. Pįlkąi, F. Motuzui, M-

; Strazdienei, J. Į)ąnelaieiui, .V. 
^udvidžiui, Venslovams, Jace

vičiams, Normantienei. Ąčiu 
S. Girštąutui, kuris buvo atvy
kęs iš Chicagos paviešėti ir žy
miai prisidėjo prie šio vakarė
lio rengimo. Ačiu pp. S. E. 
Vitaięiams, nors jųs gyvenate 
už 700 mylių, bet nepamiršote 
manęs, atsiuntėt medžiaginę 
auką ir užuojautos laišką. 

Vienu žodžiu ačiu visiems,-
kuriu negaliu įvardinti, o vie
nok jųs prisidėjot prie šio. pa
rengimo ir sušelpėt mane. 

Trūksta žodžių apsakyti kaip 
žmogus jautiesi kuomet matai 
kad dar nesi visų apleistas, 
nors beširdė liga kankina ma-4 

ne jau šeštas metas; lova ku
rioje guliu įsipyko labiau už 
žiauriausį kalėjimą. Tankiau
sia tik viena kambaryje ir vi
same name, tai kuomet pama
tai draugus atjaučiančius, vi
si nemalonumai valandėlei pra
slenka ir pasidaro lengviau. 

Trokštu sveikatos, noriu dar 
dalyvauti su jumis ir pasida
linti mintimis bėgančiais gy
venimo klausimais. 

Dar karta ačiu jums yisjems, 
draugai, o aš liekuosi dar ne
maloniame padėjime, laukda
ma geresnio rytojaus. 

Marė Overaitiene. 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
Lietuvius čiame 

PADfiKA Už SUŠELPIMĄ IR 
MORALIŠKĄ UŽUOJAUT4 

SARGANČIAI 

Aš žemiau pasirašius širdin
gai dėkoju Detroito SLA 352 
kuopos komisijai, poniai Motu 

Himną ir "America", o K. An- zienei, ir pp. J. Ambrose už 
dreikus padainavo vi«iM| Ang
lišką dainą. 

Galiausia Kun. Jasaitis at
kalbėjo maldą, ir jau vakaras 
Lutų baigęsis — kaip tuo tar-

Skaityk Amerikos 

I 'Lietuvių Naujienas9 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
ttt N. 6 St. Philadelphia, Pa. 

— ' I. r 11 L , . "" [. "iii. ' 

ru, Vladu Rucinskiu, pora su-
jnų ir dukra atvyko Argenti-
|non 1029 m. Tėvo girtavimas 
j išardė šeimyną, žmona su ma-
jžiausiu sunum apsigyveno Ro-
įsario, o tėvas su kitu sunum ir 
j dukra pasiliko Buenos Rires 
i mieste. Tėvas tuodu vaiku va
rydavo Į gatvę ubagauti ir vis-

jką pragerdavo. Policija vaikus 
I suėmė ir atidavė prieglaudon. 
Jie išbuvę 10 metų, iš prieglau-

jdos pabėgo. Motina girdėjo 
kad tėvas jau mirė, o tų pa
bėgusių vaikų, 19 ir 20 metų 
amžiaus, nesuranda. 

• MONTEVIDEO, Urugvajus. 
—Čia Lietuviai turi savo ra-l 

dio programą, kurį palaiko vi-i 
suomenės aukomis. Programų 
išpildymu darbuojasi Urugva
jaus Lietuvių Dailės Meno jau-, 
nuomenės draugija. 

• A USTRAL1JOJE, Lietuviai 1 
kiek jų yra, darbuojasi Lietu
vos labui. Turi savo draugi-, 
ją, kurios pirmininku yra A.į 
Baužas. Australijoje esąs Lie-1 
tuvis Kun. J. Tamelis nuo Ko
vo 6 pradėjo studijuoti nauja-
sias kalbas ir žurnalizmą uni
versitete Queenslande. 

gionierių lydimas, Kun. K. Kei-
došius, Leitenanto uniformoje. 
Jį publika sutiko gausiu ploji
mu. Dr. želvįs atitinkamai jį 
perstatė, Kun. Keidošius pasa
kė kalbas, pirmiausia Lietuvi
škai, paskui Angliškai, atsi
sveikindamas, nes jis išeina į 
karinę tarnybą, ginti šios ša
lies, kartu ir Lietuvos laisvę. 
"Jeigu gryšiu gyvas tai kitą 
meta kartu su jumis pagerbsiu 

jusų nuoširdų pasidarbavimą 
ir sušelpimą manęs vargingo 
je padėtyje, nes priėmiau nuo 
jusų sudarytą pelną nuo vaka
rėlio, $129.60.' Taipgi širdin
gai ačiuoju P. J. Miltonui už 
suteiktą salę dykai ir $10 pa
vaišinimą svečių. Ačiu Vin
cui ir Teofilei Overaičiams už 
pasidarbavimą ir prisidėjimą. 

POLICININKAS NUfcOVp 
MOTERĮ 

Detroito policininkas, Frank 
Lukowiak, 44 m. amžiaus, nu 
šovė jauną moterį, Mary Brze 
zickienę, 26 metų amžiaus, už 
tai kad ji, kaip jis suareštuo
tas sakė, "suardė mano na
mus". Tai gal but mėgo plet-
kavoti, iš ko kilo policininko 
šeimynoje suirutė. 

LIETUVIŲ LEGIONIERIŲ 
DEMĖSIUI 

Detroite reikalinga suorga-
nizudti Lietuviškas Amerikos 
Legiono Postas. Atmenu kaip 
1918 metais šimtai Detroite 
Lietuvių karo veteranų para
davo. Vieną kartą eisena bu
vo ant Woodward gatvės nuo 
Art Institute iki vidurmieseio. 

Paradavo daugybė Lietuvių 
kareivių, tarp jų ir aš, po Lie
tuviška vėliava. Vėliau turė
jom susirinkimą miesto salėje. 
Buvo prakalbos laisvos Lietu
vos reikalais. Man ir kitiems 
Legionieriams butų daug ma
loniau priklausyti prie Lietu
vių Legionierių Posto, kurie 
kiti priklauso net Lenkų Poste. 

Kodėl iki šiol mes neturim 
Detroite Lietuvių Posto? Kur 
tie Lietuviai veteranai kurie DONIKAUSKAS Juozas, 

MIKALAUSKIENĖ Teklė, 61 
m., mirė Bal. 16, Washing
ton, Pa. 

RAUKTIS Justinas, 66 fnetų, 
mirė Bal. 14, Easton, Pa. 
(Sterblių k.) 

VERTELIS Tarnas, 32 m., mi
rė Geg. 21, Chicago j. Gimęs 
Grand Rapids, Mich. 

VASLAITIS Juozas, 61 metų, 
mirė Bal. 26, Wilkes-Barre, 
Pa. (Vilkaviškio p., Bucina-
vo k.) 

PETRONIS Pranas, 69 metų, 
mirė Bal. 27, Perth Amboy, 
N. J. (Suvalkietis). 

JANUŠKEVIČIENĖ Marė (Pa-
starnokaitė), pusamžė, mirė 
Geg. 22, Chicagoje. (Mari
jampolės ap.) Amerikoj iš
gyveno 42 metus. 

MILAŠIUS Juozas, pusamžis, 
mirė Gegužės 21, Chicagoj. 
(Raseinių aps., Kelmė par., 
Šedvydžių k. 

BENEŠEVIČIUS Jonas, 29 m. 
mirė Geg. 15, Fairlawn, N.J. 

PULSIJCKIS Pranas, 65 m., 
mirė Geg. 22, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., Šeduvos par. 

PONGONIENĖ Elena, 33 m., 
po t:vais Cirkelytė, mirė Ge
gužės 23, Clevelande, kur 
buvo ir gimus. 

STUNZA Juozas, pusamžis, 
mirė Gegužės 20, Chicagoj. 
(Vilniaus ap.). Amerikoj iš
gyveno 30 metų. 

PARUTIS Stasys, 70 m., mi
rė Geg. 17, nuo apsišutini-
mo, Brooklyn, N. Y. 

VALYNEKAS Vincas, vidur
amžis, mirė Kovo 12, Beris-
so, Argentinoj, po operaci
jos. Paliko žmoną,'1 Liudą 
Jurkenaitę, paeinančią nuo 
Pandėlio, ir jaunametį sunų. 
Velionis ilgai sirgo. 

ANTANAVIČIUS Mykolas, 68 
m., mirė Geg. 25, Akron, O. 
Ilgus metus išgyveno Ame
rikoje. Paėjo iš Suvalkijos. 

MEŠKAUSKAS Vincas, 82 m. 
mirė Birž. 3, Corry, Ua. Pa
laidotas Birž. 7, Šv. Elzbie
tos kapinėse. — Iš Lietuvos 
atvyko 1921 m. į Cleveland, 
Ohio, apsigyveno Corry, Pa. 
1924 m., prie sunaus Jono. 

BRAŽUKAS Vincas, 62 metų, 
mirė Bal. 1, Moundvilie, W. 
Va. (Kalaučinų k.). 

RAČKAUSKAS Vincas, putam^ 
žis, mirė Geg. 23, Chicagoj. 
(Marijampolės miesto). A-
merikoj išgyveno 38 m. 

KUKUTIENĖ* Klefa (Stasiu-
laitė), 55 m., mirė Ger. 23, 
Chicagoj. (Telšių ap., Gadu-
navos p., Sarakų k.) Ame
rikoj išgyveno 30 metų. 

46 
uniformose paradavo Detroite? 
Atsiliepkite. 

Ona C. Aksomaitienė. 

BUS PAKARTAS 

m., mirė Geg. 15, Chicagoj. 
(Žarėnų par.). 

ZDANAUSKAS Stasys, 64 m., 
mirė Geg. 25, Cambridge, 
Mass. 

JTTSIENĖ Marš (Pieliute), pus
amžė, mirė Geg. 25, Chica
goj. (Panevėžio ap., Kupiš
kio par., šalnakandžių km.). 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

BARISIUS Adomas, pusamžis, 
mirė Gegužės 27, Chicagoj. 
(Telšių ap., Luokės p., Kau-
tunavos k.). Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

KIŽIS Tarnas, 28 nji., mirė Ge
gužės 19, Pittstdn, Pa. 

GILIENĖ Marė, mirė Gag. 20, 
Sugar Notch, Pa. 

VALANSKAITĖ Rita, 6 
tų, mirė Geg. 9, Bdwaj 
ville, Pa. 

ANDRIUŠKEVIČIUS M., 79 
mirė Geg. 8, Plymouth, Pa. 

LUKOŠIUS K., 60 metų, mirė 
Geg. 14, Warrior Run, Pa. 

ŠNIPAS Juozas, mirė Gsg. 16, 
Wilkes-Barre, Pa. 

KAZLAUSKAS Jurgis, mirė 
Geg. 17, Exeter, Pa. 

MARČIULIONIS Jurgis, mirė 
Geg. 17, Plymouth, Pa. 

ŠERPENSIS Antanas, mirė 8 
Gegužės, Mt. Carmel, Pa. 

C1GELIENĖ Rožė, mirė Geg. 
9, Grand Rapids, Mich. 

KUNGIS Petras, pusamžis, mi
rė eg. 27, Chicagoj. (Taura
gės ap., Žvingių p., Gulbiš-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

BIELSKIENĖ Rozalija, pusam
žė, mirė Geg. 27, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Kražių par., 
Pabutkalnių k.). Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

DORINĄS Jurgis, pusamžis, 
mįrė Geg. 28, Chicago, 111. 
(Punsko p., Oškinių k.). 

VALANTINAS Boleslavas, pu
sės amžiaus, mirė Geg. 28, 
Chicagoj. (Šiaulių aps., Jo
niškiu p., Paldruvių k.). 

KLUKAS Antanas, pusamžis, 
mirė Geg. 27, Chicagoj. (Vil
niaus ap., čekinių p., Gar-
nų k.). Amerikoj išgyveno 
26 metus. 

ZENKUS Baltrus, pusamžis, 
mirė Geg. 21, Chicago, 111. 
(Kauno ap.). 

SINKEVIČIENĖ Marė, mirė 
Geg. mėn., Minersville, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

ŠPOKAS Simanas, pusamžis, 
mirė Geg. 30, Chicago, 111. 
(Kėdainių dvaro). Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

ZEGLIS Roger, 28 m., mirė 
Geg. 30, Chicagoj. Giijigs 
Escanaba, Mich. 

MARTIŠIUS Antanas, sulau
kęs gilios senatvės mirė Ge
gužės 31, Chicagoje. (Telšių 
aps., Plungės p., Narvaišių 
k.). Amerikoj išgyveno 43 
metus. 

STASKONIS Daniel, 45 metų, 
mirė Geg. 31, Oak Lawn, 111. 
(Ukmergės ap., Panemunės 
p.). Amerikoj išgyveno 30 
metų. 

Detroitietis Vokietis, valgy-
Ačiu Dr. J. Jonikaičiui, p. Moc- j klos savininkas, Max Stephan, 
kevičienei už pasidarbavimą, 
parinkimą aukų, pp. Wilkes ir 

žuvusius kare, o jeigu ir aš 
žusiu tai neužmirškite jų§ ir 
manęs," palakė jis. 

P. P. Jaras. 

Britų Karo Strategai Tariasi su Amerikiečiais 

galutinai pripažintas šalies iš
daviku ir nuteistas pakarti vai* 
stijos kalėjime Liepos 2. Po 
dviejų apeliacijų jis negavo 
jokio palengvinimo. 

Stephan priėmė ir paslėpė 
pas save Vokietijos lakūną lei
tenantą, Krug, kuris buvo pa
bėgęs iš Kanados neląisvių 
stovyklos, Balandžio m. 1942 
metais, kada Amerika jau bu
vo karo priešas su Vokietija. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
~$1U0 MODERNIŠKU ŠVELNIU 

B Up U 
{f Kuomet kankinatės viduriu užkietėjimu— 
žarnos neveiklios, skauda galvą, nera ener-
gijo<!—palengvinsite sau aiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. 5i sko
ninga kramtoma guma vidurius iiuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEHN-AMINT. Tik pakrnmtykite FEEN-A-
V11NT einant uulti, naudokite tiktai payal 
n-irodynius ant pakelio. Sekantį ryta ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vii jau
stis puikiai. 

BET,1, 4 C. JAKUBS 
# _ 

(JAKUBAUSKIENĖ—Lais:iuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
8621 EDNA AVENUE • ENdicott 17G3 

I 

Trvs Britų karo strategijos ekspertai tariasi .su Amerikos 
ekspertais, kurie sėdi kitoje pusėje stalo. Tai buvo laike Bri
tų premjerę Cftuęchillo jppstąroja ''atsilankymo Washington 

. C 

P. J. K ERSIS 
809 Society for Savings Bidg. 
QFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patamąyiraąs įr ^ppŲdj-
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmerdlkai. 

10c i 

\ Naujoje Vietoje | 

Į Nikodemas A. WHkelis f 
I Ląisnuotas Laidotuvių Direktoriui i 
: 'R BALZAMUOTO JAS | 

IjirmoriŲtjį kambarius duodame vartoti . nemokamai | 
Naujoj, moderniniai irengtoj nuosavioj vietoj |j 

6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 f 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — ' iO -*įf 

Jungo Nevilksim! 4 

KADA IR KAIP MES GALĖTUME BENDRADARBIAUTI 
SU LENKAIS 

Pastaru laiku pasipylė iš ne
kuriu šaltinių agitacija už 
bendradariavimą su Lenkais. 
Matyti, tai inspiravo vienas.-ki-
tas pasimatymas su Lenkų at
stovais "arbatėlėse", kur Len
kai iš Lietuvių pasityčiojo pa-
klausdami, "Ką, jųs tikrai at
stovaujate", ir kur tūlas "Pol-
ski pan" pasigyręs musų "de
legatams" jog jis esąs vienas 
iš autorių Lenkų Ultimatumo 
Lietuvai (1938 metais). 

Toliau, matyti kad čia ar ne 
tik musų senoviško nusistaty
mo kunigėlių linkimas bičiu
liautis su Lenkais sekant Ro
mos taktiką "tvirtos katalikiš
kos Lenkijos" su prijungta 
Lietuva. Jei ateityje pasiro
dys viršminėtas dalykas kaipo 
motyvas tai Lietuviams butų 
tikrai žalingas žingsnis prisi
dėti prie kokio nors "bendra
darbiavimo" su Lenkais. 

Jei musų propagantai šios 
idėjos tikrai rimtai mano tai 
tegul pirmų pirmiausia skaito
si su tikrais Lietuvos reikalų 
pareigūnais vieton kad juos 
ignoruoti ir sau pretenduoti 
atstovavimą Lietuvos be jokio 
autoriteto. Amerikoje gyvena 
Lietuvos Prezidentas ir be abe 
jo visi šie Lietuviai veikėjai su 
juo nepasitarę jau ima siūlyti 
savo "propozicijas" Lenkams 
apie Lietuvos žmonių nusista
tymą. Ar nebūtų rimčiau pir
miau pasitarti, o paskui eiti 
prie rimto tikslo, vieton kad 
pretenduoti buk jie ką nors at
stovauja? Jau gana žalingo 
darbo pridarė musų Pakštai, 
Gabaliauskai, Grigaičiai, Gri-
niai ir kiti, kurie vieton skai
tytis su legaliais savo tautos 
pareigūnais save pasiskyrė at
stovais "be portfolio". 

Vienas iš šių pasiūlymų, tu
rintis biski rimtesni pagrindą 
yra tai Adv. K. R. Jurgėlos. 
Jisai Vienybės nr. 18, po ant
rašte "Bendradarbiavimas su 
"Lenkais", paduoda gana ilgo
ką analizą nurodantį kad mums 
vienintelė išeitis yra tai išvien 
su Lenkais veikti. Jei tas bu
tų galima ir praktiška be ža
los Lietuvos laisvei ir ateičiai 
tai nei vienas Lietuvis tam ne 
butų priešingas, bet pažvelgus 
į visus įvykius istoriniame lai
kotarpyje ir Lietuvos laisvės 
atkovojime ir išsilaikyme ky 
la daug abejonės apie tokio žin
gsnio praktiškumą arba sau
gumą. 

Be abejojimo dabartiniame 
momente didžiausia musų Lie 
tuvių pareiga yra tai palaiky
ti vieningumą savų tarpe. Kol 

•kas mes to nepajiegiame pa
daryti. Priežastys šių suiru
čių yra dauglypinės ir jas vi 
sas čia pakartoti nėra vietos. 
Užtat turiu priminti vieną. 

Musų socialistai stengiasi 
palaikyti kerštą Lietuvos Pre-
zidentui A. Smetonai už tai 
kad Dr. K. Griniaus valdžia 
tapo nuversta ir p. Smetona 
apsiėmė užimti jo vietą, čia 
turėtume atsiminti keletą da
lykų. Viena, kad tuo tarpu 
kai Dr. Grinius prezidentavo 
Lietuvoje pasipylė anarchija ir 
visi Lietuvai priešingi elemen
tai po priedanga "demokrati 
jos" ėmė graužti Lietuvos val
stybinį pagrindą. Jie nesiskai 
tė su Lietuvos policija, tiesiog 
akmenimis svaidė į Lietuvos 
karius ir visur ugdė tai Lenkų 
tai sovietų lizdus. Akivaizdo
je šių įvykių Lietuva turėjo 
ar pamainyti savo valdžią ir 
sudrausti šiuos elementus, ar
ba prarasti taip sunkiai iškovo
tą laisvę. 

Klerikalai, kurie tiek daug 
pelnė p. Smetonos valdžioje, 
bet valdžios pilnai neužėmė, 
nori p. Smetoną pastatyti pa-
niekon, išjuodinti ir tada išsta
tyti kokį savo šulą su preten
zija vadovauti Lietuvą. Šis jų 
aktyviškumas pilnai pasirodo^ 

SEIMAS AR KONGRESAS? 

LVS METINIS SUVAŽIAVI
MAS 

ĮVYKS CLEVELANDE LIEPOS 4 
FENWAY HALL HOTEL, Euclid Ave. ir-E. 107 St. 

LVS. skyrių, veikejų ir narių prašome: 
1. Rūpintis pasiųsti nors vieną atstovą iš skyriaus 

j suvažiavimą, Taipgi kviečiami nariai, nariai rėmė
jai ir garbės nariai. Nors dabar karo laikas, bet kad 
Lietuva vra šio karo auka, privalome rupintis jos liki
mu DABAR! 

2. Ruoškite nuo savęs pasveikinimus suvažiavimui, 
su mažesne ar didesne auka, nes aukos reikalinga baigi
mui išleisti Dr. Norem'o knygos "Timeless Lithuania''; 
reikalinga daugiau pinigu plėtimui LVS akcijos visomis 
pusėmis. 

L. V. S. CENTRAS 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

Kunigų Federacijos 'šnipišku' 
elgesiu Philadelphijoje, Drau
go ir jo sėbrų nuolatiniame 
puolime Prezidento A. Smeto
nos, jų vadų landžiojime Ame
rikos valdžios įstaigose su pre
tenzijom kalbėti už visą Lie
tuvių tautą ir jų suorganizavi
me Tarybos susidedančios iš 
eilės prieš p. Smetoną nusista
čiusių ypatų, kaip tai Grigai
čio, Pakšto, Gabaliusko, Gri
niaus ir kitų. 

Akivaizdoj® Sių nesąmonių 
kaip mes galime kalbėti apie 
"bendradarbiavimą" su sveti
mais, jei dar neišmokom savo 
namą susitvarkyti. Pirmutinė 
pareiga tai išrinkimas tikrai 
atstovaujančios Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Lietuvos pi
liečių grupės kuriai rūpėtų vi
sos Lietuvos ateitis, o ne par
tijų įtaka šalyje. 

Turint tokį atstovaujantį 
kuną mes galėtume pradėti tei 
rautis tomis idėjomis apie ku
rias Adv. Jurgėla rašo. Aš 
kaip ir daugybė Amerikos Lie
tuvių esam pilnai persitikrinę 
kad be draugų, sėbrų, bendra
darbių Lietuvos ateitis yra 
tamsi. Bet kad per Lenkų pa
stangas (tokių kokie jie buvo 
ir dar be abejo yra) mes at-
gautume Lietuvai laisvę, tai 
toli gražu mes negalime dėti 
kiek nors vilčių. x 

Nuo pat tų laikų kada Len
kai pasikvietė Teutoniškus kry
žiuočius "apkrikštijimui" pa
goniškos Lietuvos, iki to laiko 
kada Lenkai pirm savo žlugi 
mo paskelbė Lietuvai "ultima
tumą", jų visi žygiai link Lie
tuvos buvo pilni klastų, intri 
gų ir taikanti Lietuvos prapul
čiai. 

Istoriniuose laikuose, tikėji
mo priedanga Lenkai ištvirki
no Lietuvos bajoriją, įvedė be
laisvę Lietuvos valstiečiams, 
sukurstė vidurkovę tarpe visų 
Lietuvos bajorų, nuslopino ir 
panaikino juose meilę Lietuvai 
ir galų gale krito pati nuo sa 
vo supuvimo ir "Liberum Ve
to" ir kartu įtraukė Lietuvą 
į pražūtį. Lenkai daug gyrė
si ką jie suteikė Lietuvai, bet 
retai pasako ką Lietuva jiems 
dovanojo: Jų karalius, istori
kus, mokslininkus, karius ir 
visą eilę žymiausių žiedų ku
riais taip mėgsta puoštis. 

Per keletą kartų buvo su
kelta "Lenkmečiai", bet nepa
vyko, nes Lietuvos ir daugy
bė Lenkijos valstiečių jau su
prato kad tie sukilimai yra ne 
valstiečiams atlaisvinti bet vėl 
įvesti kunigų ir ponų "absoliu
ti autoritetą". 

Tik pabaigoje 19-to šimtme
čio kada Lietuvos valstiečių 
sunai įgijo mokslo, suprato sa
vo jsmonių priespaudą, prasidė
jo kova už išlaisvinimą Lietu
vos. Ar musų "bendradarbiai" 
tam pritarė? Ne, jie ėmė per
sekioti, niekinti, skundė visus 
"Litvomanus". O šiądien mes 
ant tiek naivus jog manom kad 
tie patys Lenkai mums gelbės. t 

Kada p. M. Yčas mėgino iš
gauti pagalbą iš Rusijos Tat
janos komiteto badaujantiems 
Lietuvos pabėgėliams, ką mu
sų '^bendradarbių" atstovai da
rė? Nagi jie dėjo visas pas
tangas pakenkti ir sulaikyti 
šios pagalbos gavimą (žiūrėk 
Vol. 2, Atsiminimai, M; Yčas). 

Kada Lietuva j ieškojo drau-
bų ir stengėsi išgauti Lietuvos 
pripažinimą Londone 1919 me
tais, Lenkų atstovas dėjo vi
sas pastangas Lietuvą apjuo
dinti, jos veikėjus apšmeižti ir 
visai veiklai pakenkti. 

Ar jau mes pamiršom Su
valkų sutarties smurtą, Vil
niaus užgrobimą, Romos pri
pažinimą Lenkams Vilniaus ir 
paskyrimą Lenkiško vyskupo ? 
Ar jau mes pamiršom Lenko 
pobūdį pasireiškusį prie kiek
vienos Lietuvos sienos? 

Adv. Jurgėla teikia Lenkams 
"kreditą" kad jie neprisiuntė 
Lietuvai ultimatumo anksčiau. 
Veltui tas kreditas. Lenkai 
visada buvo gatavi užimti vi
są Lietuvą, tik bijojo pasauli
nės opinijos. Kaslink Lenkų 
"didelės" tautos atminkime kad 
iš 35 milijonų gyventojų yra 
apie 20 milijonų ne Lenkų ma^ 
žumų. 

Aš sutinku su p. Jurgėla kad 
Lenkijai dabar reikk. sėbrų ir 
ji veiktų su Lietuva, bet tik 
kol ta veikla tarnautų Lenki
jai. 

Kada Čekai merdėjo po na-
zių kulnu, "draUgai" Lenkai 
nuo jų pavoše čečiną. Kada 
Lietuva išpenėjo ir išgelbėjo 
tukstančius Lenkų iš nazių na
gų, tuoj po to Lenkai atsidė
kojo paskelbdami iš Londono 
propagandą buk Lietuviai su
rengė Lenkams pogromus ir 
"pjaustė moterims krūtis". Ar 
yra įmanoma su tokiais "drau
gais" bendradarbiauti? 

Adv. Jurgėla primena Sikor
skio straipsnį ir žemėlapį til-
pusį Collier's žurnale. Gal tik 
aklas neįžiūrėtų Sikorskio pri-
kergimą Lietuvos prie "Ryti
nės Sovietų civilizacijos". 

Neatsižvelgiant virš nurody
tų Lenkiškų darbelių aš čiav ne
noriu įtarti p. Jurgėlą esant 
pro Lenku ar blogu Lietuviu. 
Mano tikslas yra nurodyti kad 
1. Mums reikia patiems susi
tvarkyti savo "namą", 2. skai
tytis su Lietuvos pareigūnais 
ir vengti griežtos, pigios poli
tikos, 3. pasistatyti vadovybėn 
Tarybos ir kitų organizacijų 
tokius asmenis kuriems apei
na laisva, Nepriklausoma Lie
tuva, bet ne grupės politika; 
4. kad mes pilnai įvertintume 
ir suprastume Lenkus pirm 
negu darom žingsnius su jais 
"tartis" ar sėbrauti; 5. kad 
yra galimybės su Lenkais vei
kti tik tada kada jie atitaisys 
pataisomas skriaudas ir skai
tysis su Lietuva kaip su sau 
lygią, ir garbinga valstybe. 

P. J. žiuris, 
Prez. Cleveland American 

Friends of Lithuania. 

S. Gabaliauskas paskutiniam 
savo laikraštuko num. (Gegu
žės 28) kelia klausimą rei
kalingumo skubaus Amerikos 
Lietuvių kongreso sušaukimo 
ir baigia savo straipsnį šiais 
charakteringais žodžiais: "Jei
gu musų vadų nerangumas ir 
atsakomybės jausmo atbuki
mas pasiekė tokį kritišką laip
snį kad neįstengiama nei pir
što tuo reikalu pajudinti, tai 
spauda negali tylėti. Su šiuo 
numeriu mes pradedamė ne-
atlaidžią kampaniją kad taip 
reikalingas Lietuvių kongresas 
butų sušauktas ir nenutilsime 
tol kol Amerikos Lietuvių vi
suomenė nepasiryž tą šventą 
savo tautos atžvilgiu pareigą 
išpildyti." 

v * 
Ponuli, šventa teisybė, kaip 

Dievą matei! Mes tą patį se
nai ALT ir LTT atžvilgiu kar
tojome. Tų tarybėlių nariai-
"vadai" buvo ir yra nerangus, 
tinginiai, su atbukusiais jaus
mais ir taip panašiai. Ir rei
kėjo gerbiamam del šios aiš 
kios ir matomos teisybės taip 
ilgai ant musų pykti ir mus 
koneveikti. Gaila suaikvotos 
veltui energijos ir laiko. Iki 
šiai dienai tų "Vadų" laikraš
čiai ir kiti jų globoje esantieji 
beveik, minėtu klausimu neat 
siliepė. Jie moka tik bučiuo
tis, o iš bučkių, dar tarp vy
rų, nei naudos, nei smagumo. 

Gerai tamstelė padarei pa
daręs «ant Mahometo barzdos 
priesaiką. Tai daug labai rei
škia. ,n 

Kadangi nerangius sunku 
yra žodžiu sujaudinti, ar ne
būtų geriau kad tamstelė juos, 
panašiai kaip Mahatma Gan
dhi, badavimo keliu privers
tum prie "veiklos". Manau ož
ką ir runkelių jie susimetę nu
pirktų tamstai. 

Keistas iš p. Gabaliausko 
žmogus. Ir mintys jo nesude
rinamos. ^ 

Savo laiku jisai Lįet. žinių 
skiltyse ragino Lietuviškus lai
kraščius pakeisti Sovietų Ru
sijos atžvilgiu teisingą ligšio
linę Lietuvių laikyseną. Laimė 
kad "diplomuotos galvos" ne
paklausyta. 

Praėjus kiek laiko, tas mu
sų nenuorama pradėjo naują 
"darbą".... susišnibždėjo su 
Lenkijos pareigūnais ir jiems 
— Vilniaus kaina — perša 
Lietuvių bičiulystę, šiuo klau
simu Lietuviški laikraščiai pa
sidarė santarųs; pasirodo mo
ka ginti Lietuvių tautos reika
lus ir jos garbę. Visi puikiai 
prisimename Lenkų agentūros 
PAT, dar neperseniausia, pa
leistus šmeižtus Lietuvos adre
su. Visi taipgi gerai žinome 
musų kenčiančių tautiečių ko
vas ir siekius: "Todėl mes sie
kiame nepriklausomos Lietu
vos su Lietuvišku pajuriu va
karuose, su Lietuvišku Vii-

LENKAI VYKDO SA
VO APGAVYSTES 

BERISSO, Argentina. — K 
čia išvyko Lietuviai vaikinai, 
Jonas Prūsas ir Sinkevičius, 
taip į Ameriką mokintis lakū
nais. Bet pasirodo kad tai bu
vo Lenkų apgaulė, kurie išda
vė jaunuoliams Lenkiškus pa
sus ir rengėsi išvežti juos į 
Afriką. Tik Lietuvos konsulo 
Daužvardžio intenvencija su 
laikė tuos jaunuolius nuo išve
žimo už už Lenkus mirti, ir 
galimas dalykas kad jie iš A-
merikos sugryš Argentinon. 
Lietuviai, saugokitės Lenkų. 

Suaukota jau per $2000, 
reikia tik apie $1900 

AUKOS KNYGAI TIMELESS LITHU
ANIA' LEISTI 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras, 6820 Superior Ave.,' Cleveland, Ohio 

niaus kraštu rytuose, Lietuvos 
su sostine Vilnium. Už šią 
šią Lietuvą visi Lietuviai, be 
pažiūrų skirtumo, kovos ligi 
paskutinio" ( Nepriklausomoji 
Lietuva — slaptas Lietuvių 
laikraštis). 

Tai buvo ir yra visų Lietu
vių credo. Tai kankinių šven
tas ir teisingas siekis. Niekam 
nevalia jų noru šventvagiauti, 
nors jis ir bebūtų LTT' narys. 
Su Lenkais tik tada galime už-
megsti glaudžius ryšius kada 
jie atitaisys Želigovskio smur
tą. Atrodo mažai reikalauja
me. Vyrai, nežaiskite su ug
nimi, Tautos akys nukreiptos 
į mus kiekvieną! 

Šiądien Gabaliauskas išsigal
vojo dar naują "darbą" — 
kongreso sušaukimą. Veikla, 
kaip matote, panašiai kitoms, 
be jokio atgarsio. LTT ir A. 
L. T. užtektinai parodė savo 
politinį ir moralinį bankrutą 
bei bejiegumą. Gabaliauskas, 
būdamas vienos iš tų dviejų 
guštų paukštelis, "vadus" be-
vanodamas ir pats save gerai 
gnaibo. 

Ar jo minimas kongresas 
reikalingas ?! 

Taip, ypač šiais svarbiais iš
gyvenamais metais. Tuo klau
simu platų straipsnį patiekė 
Vienybė (Gegužės 21). Kon
gresą organizuoti ir šaukti ga
li tie žmonės, arba įstaigos, 
kaip pav. ir New Yorko Lietu
vių Taryba, kurie turi žmonių 
pasitikėjimą, patyrimą, gilų 
Lietuvos likimu susirūpinimą, 
o svarbiausia moka aplink sa
ve visokių srovių žmones bur
ti, o ne skaldyti. Demagogija 
negalima rimtų dalykų nuvei
kti. Jie, o ne Gabaliauskas, 
turi tuo reikalu sudaryti ko
misiją, sueiti į santikius su 
esančiomis srovėmis (paliekant 
komunistėlius Maskvos globai), 
su Lietuovs Respublikos esan
čiais pareigūnais, sudaryti to
kio kongreso dienotvarkę, su
manyti vietą ir laiką, pakvies
ti atitinkamų patriotinių orga
nizacijų atstovus ir pavienius 
asmenis. B. šičkus. 

Iš DETROIT, Mich. 
Dr. J. Jonikaitis prisiuntė 

LVS 6-to skyriaus mokesčių 
$40 ir per jį užsisakė knygą 
"Timeless Lithuania" šie: 
Judge J. P. Uvick $5.00 
.Anthony Jackson 5.00 

Iš AMSTERDAM, N. Y. 
Petras Lalas stojęs darbuo

tis knygos rėmimui jau pri
siuntė per tris kartus apie šim
tą dolarių. šią savaitę, trečiu 
kartu, prisiuntė .$28, šių: 
Miss Anna E. Kadzis 5.00 
Ant. ir Pranė Kazlauskai 5.00 
Panjamin Janulis 5.00 
Povilas Plankis 5.00 
Juozas ir Urš. Yurkunai 1.00 

Iš Amsterdamo Ukrainiečių 
dr-jos Ivana Franka sk. 266 
gavo po $1: Aukavo: Hnat Ba-
bak, Daniel Mitulinski, George 
Hrycaj, William Trufyn, Mi
chael Ternowski, William Pa
pūra, Anton Garbuzinski, Ni
cholas Ziobrowski. Viso $7. 

Iš PHILADELPHIA, Pa. 
Ignas Valančiunas 5.00 

Per A. Tvaranavičių šie: 
Mrs. Victoria J. Mullen 5.00 
John C. Streleckis 5.00 

APIE 10 KUNIGŲ 
UŽSISAKĖ "TIME-

LESS LITHUANIA" 
Iki šiolei jau apie dešimtis 

Lietuvių R.-K. kunigų prisiun
tė savo prenumeratas knygai 
"Timeless Lithuania". 

Ši knyga remtina visiems 
kas tik jaučiasi geru Lietuviu, 
nes ji taikoma ginti Lietuvos 
bylai Angliškai skaitančioje 
visuomenėje prieš Lietuvos 
klastingus kaimynus. 

Kunigai, profesionalai, biz
nieriai, draugijos, kuopos, klu
bai ir pavieniai Lietuviai, sku
biai siųskit savo užsakymą šiai 
knygai. Adresuokit: 

Iš CLEVELAND, Ohio 
Kim. Kazimieras P. 

širvaitis 
Jack Ganson-Karabinas 
Mr. ir Mrs. J. Blaške vica 
Juozas Bendleris 

7.00 
5.00 
5.00 

Iš PASKIRŲ VIETŲ 
Lietuviu Moterų Klubas 

Brockton, Mass. 
Kun. A. M. Linkus, 

Chicago, 111. 
Joseph B. Gailius 

So. Boston, Mass. 
Alfonsas Ulčickas, 

Nashua, N. H. 
C. Zalesky, 

Northampton, Mass. 

10.00 

5.00 

5.00 

5.00 

4.00 

•ARKLIŲ ir muli| S. V. 
ukėse 1940 ? metais buvo tiktai 
13,931,531, o 1930 metais bu-

5.00 vo $18,737,524. 
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IN GRAND BALLROtM 

TOMMY TUCEER 
and bis Orchestra 
June 26 thru July I 

HOTEL BREAKERS offers nearby and 
needed vacation facilities to thousands of 
patrons and war workers again this sea
son. Swim in the blue waters of Lake Erie 
. . . relax on the white, sandy beach. All 
sports and amusements. 
Be patriotic. Leave and return during the 
middle of the week. Every day means end
less iua at Cedar Point. 

EASILY REACHED by convenient 
rail, bus and steamer routes, a» 
vrell as U. S. Route 6 and Ohio 2. 

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandtulrr, Ohio 

A VACATION MEANS INCREASED ABILITY TO WORK AND HELP WIN THE WAR 

Pagelbekįt išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą v 

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

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN Kas duos $5.00 ar daugiau gaus viep% knygą 

štai Dr. Owen J. C. Norem, buvęs Suv. Valstiją 
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BIRŽELIO mėnuo šymet pažymi tris metus Lietuvos 
naujų vargų ir priespaudos svetimų žiaurių kaimy-

nų okupacijoje, po 22 metų gražaus gyvenimo. 
1940 metais Birželio pradžioje į Lietuvą Įsiveržė 

Sovietu Rusijos bolševikai, Įvesdami savo žiaurią bar
barišką naikinimą gražiai įsigyvenusios šalięs, ramios, 
progresuojančios tautos. %

; 
Plėšimas krašto, teriojfrnas, kankinimas,, kitų trė

mimas į Rusijos gilumą buvo tai nelaimė kokią Lietuvai 
užnešė bolševiku okupacija. 

Kad tironas nuo tų pačių ginklų vėliau nukenčia ir 
kartais net žūsta'parodo pakartotini įvykiai, kurie pa
lietė ir Lietuvos priešus: 

Sovietų bolševikus už meto laiko smogė kitas dar 
žiauresnis tironas — ir kas šiądien iš Rusijos atsitiko? 
Paties to žiauraus grobiko šalis kito priešo užpulta, te-
riojama, naikinama, žmonės milijonais žūsta_ iš bado, 
jo gyvybę palaiko kiti, be kurių pagalbos Rusija šiądien 
butų likus tokiu pat apgailos dalyku kaip Lietuva, Len
kija ir kitos. 

Du metu Lietuva jau iškentė po šiuo antruoju oku
pantu. Tas antrasis, nors taip pat užsibrėžė užkariau
ti ir valdyti, pasirodo taip pat jau sulaukia sau baus
mės bausmės nepermaldaujamos, jiegos nenusuka
mos i šalį, kuri j j supa ir galutinai suims visiškai su
triuškinti. To neišvengiamai sulauks Vokietija, kuri 
jau ketvirtas metas siaučia Europos šalyse, kuri vieną 
po kitos suardė valstybes ir sukurė pasaulinę ugnį. 

Milžiniški Amerikos ir Anglijos valstybių turtai ir 
karinės jiegos skirtos sutriuškinimui tų kurie sumanė 
šio karo gaisruose savo viešpatavimą užartavoti, siekia 
savo tikslo — tie kurie taip lengvai svajojo apie dideles 
imperijas bus sutriuškinti, ar tas ims metą, ar penkis. 

Lietuva iš to karo gaisrų pelenų vėl atsikels ir vėl 
pradės kurti sau gražų, laisvą gyvenimą. 

• 
Ą R Rooseveltas kandidatuos ketvirtam terminui 1944 
^ metais, tūliems politikieriams rupi daugiau negu 
sumušimas Vokiečių ar Japonų. Jau prezidentvstės 
kandidatūros trokštantieji politikieriai važinėdami po 
miestus skelbia tokius obalsius kurie taikomi pakreip
ti tam tikrus interesus savo naudai, nors Amerika dar 
karo sūkuryje ir nežiūrint kad tas kas valdžios daroma, 
turi buti taip daroma karo laimėjimui. 

Kaip žinome, karo delei Prezidentas Roosevelt, kai
po vyriausias karo jiegų komandierius, pravedė tam 
tikrų patvarkymų suvaržančių privatines įmones ir ka
pitalus, Įvedė didelius taksus,. žinoma, su Kongreso pri
tarimu, ir tt. ir tt. 

Štai Ohio valstijos gubernatorius, Bricker, kuris 
tiki kad jis turi progą buti Republikonų partijos kan
didatu į prezidentus, visomis pusėmis skelbia, "mes pri
valom atgaivinti privatinės Įmonės ir biznio dvasią", ir 
jis kalba toliau buk žmonėms varžoma įvairios teisės ir 
vartojama prievarta. 

Jis nepasako kad karui pasibaigus tie visi suvaržy
mai savaimi atpuls, viskas sugryš į normales vėžes ir 
pati valdžia kiek galės tiek rems privatinius biznius ir 
pramonę. Ar Republikonas ar Demokratas prezidentas 
bus, jis karo metu tegali taikyti karo metui Įstatymus, 
kokius nusakius tam tikslui šalies konstitucija. 

Kaip Amerikoje perdaug laisvių turime dabar, net 
karo laiku, liudija musų šalyje didieji streikai: bent ko
kioje didelėje karo reikmenų Įmonėje koks nors unijos 
vadukas, ožius varinėdamas, spjaudamas valdžiai į akis, 
paskelbia streiką, ir tūkstančiai darbininkų meta dar
bus ir streikuoja. Kas atsitiktų bent vienam kariui ku
ris mūšio lauke panašiu budu atsistotų prieš tukstančius 
kareivių ir imtų šaukti, "Vyrai, streikuokim: musų rei
kalavimai neišpildomi!" Na o karo reikmenų darbinin
kai yra taip pat svarbus kaip ir kareivis fronte. 

Ar toks John L. Lewis, ar kuris kitas unijos vadas, 
didelis ar mažas, ilgai smarkautų Vokietijoje, ar Rusi-
soje; ai' Italijoje, ar Japonijoje? Amerikoje gi kiekvie
nas naudojasi savo "konstitucinėmis teisėmis" ką nors 
trukdyti,, tramdyti, savo asmeninių interesų vedamas, 
nors tai lemtu šaliai pražūti. 

"TARPTAUTINĖJE maisto konferencijoje, vykusioje 
* • Hot Springs, Va,, Rusijos atstovai pakartotinai kė

lė reikalavimus duoti Rusijai maisto — duonos ir dau
giau duonos — dabar, kad Sovietų armijos galėtų ga
ri auti prieš Vokiečius, kurie dpi* tebėra didžiausias So
vietų pavojus. 

Rusai nelabai interesuojasi maitinimu pasaulio at
eityje — jie alkani dabar. 

Iš visų komunistų obalsių žinome vieną labai popu
liarių — "Juo blogiau — tuo geriau". Tai buvo komu
nistų skleidžiamas džiaugsmo obalsis, kad ten kur blo
giau. kur žmonės badauja, ten yra geresnės progos re
voliucijai įvykdyti. 

Dabar tas komunistų mėgiamas obalsis atgryžta į 
jų pačių sterblę — jie mato ir bijo kad badaujanti Ru
sai nesukiltų prieš pačius komunistus. Per bertainį 
šimtmečio Rusiją valdydami komunistai žadėjo geroves 
bet nieko nedavė, o dabar, antram karui užstojus, pasi
kartoja badas. Badas gali sugriauti ir komunistinę im
periją, kaip sugriovė caristinę. DUONOS! daugiau 
duonos! — šaukia Sovietų valdovai Kremliuje, ir Ame
rika turėdama galimybes patiekti Rusijai maisto tuomi 
išlaiko tą išdidžią valstybę nuo bado — bent jos raudo-
nasias armijas. Jei Amerika butų prastesnėje padėtyje 
maisto atžvilgiu negu yra, Sovietams butų buvę tikrai 
bloga. Ir tik reikia įsivaizduoti Sovietų valdovų drąsą 
slėpti per virš metą laiko nuo savo žmonių kad Ameri
ka juos maistina ir aprūpina ginkląis 

KAS KA RAŠO 

Davė ir Drebtelėjo 
Lietuviai kai išsijudina nie

kas jų nesulaiko. Angliška 
,kalba knygos apie Lietuvą pa
sipils kaip iš gausybės rago. 

Rimčiausia ir sėkmingiausia, 
turbut, bus LVS leidžiama 
Amerikos ministerio Lietuvai 
p. Norem'o knyga "Timeless 
Lithuania". Kita gera knyga 
bus New Yorko Tarybos leidi
nys, kuriam dar vardas nepa
rinktas. Spaudoje teko paste
bėti pranešimų kad Angliška 
kalba knygą apie Lietuvą rašo 
Dr. P. Vileišis ir turi paruošęs 
veikalą Chicagietis Hertmana-
vičius. 

Tegul jos visfcs kttosku'biau-
sia išeina, nes jau ir taip daug 
laiko bergždžiai praleista. Jos 
kiekviena atliks savo pareigą. 

Prie progos galima išeiliuoti 
ką Prof. Pakšto vedamas Lie
tuvių Kulturinis institutas An
gliška kalba išleido: 1) The 
Lithuanian Situation (Gruod. 
1941), 2) The Baltoscandian 
Confederation (Kovo, 1942). 
3) Outline History of Lithua
nian Literature (Liepos, 1942) 
ir 4) The Lithuanian Langua
ge (Gruod., 1942). 

t t r 
Sunku Akmenėliui... 

Garso R. G. nusiskundžia 
Pennsylvanijos Amerikoniškų 
laikraščių nenorėjimo Įdėti pra
nešimo apie Kunigų Vienybės 
laišką Prezidentui Rooseveltui, 
patikrinimo per Associated 
Press. Gali buti, taip ir reikė
jo padaryti: laišką įteikti As
sociate^ Press — tada butų vi
si Amerikos laikraščiai sumi-_ . > •••.•" -šį#* neję. f 

Garso bendradarbis čia ma
to Amerikonų spaudos "teisy
bės nerupėjimą", nes vienas 
Wyomingo Klonio laikraštis 
pakartojo anuosyk Lenkų pa-

teigimas Angliška kalba infor
macinio leidinio kaip tik Somė
ti j a Į^ietuvą okupavo! 

Juozas . J. Bačiunas Mini 
50 Metų 

, Sukaktį 

Juozas J. Bačiunas 

skleistus prasimanymus 
tariamus žydų žudymus "Lie
tuvių fašistų" Vilniuje pada
rytus. 

Bet, gali buti kaltas musų 
nerangumas ir nepasiruošimas 
užmegsti su Amerikonų spau
da santikių ir juos palaikyti. 
Kiek žalos mums padare neįs-

Kaip patiriame, Tabor Far-
moj, prie Sodus, Mich., šymet 
apvaikščiojama net trys jnbi-
lejai: .50 metų nuo to kai Ta
bor Farma buvo įsteigta, 1893 
metais; 25 metai kaip Tabor 
Farmą valdo ir operuoja pla
čiai Amerikoje žinomas Lietu
vis patriotas, veikėjas ir lab
darys Juozas J. Bačiunas, ir 
ant. to viršaus — šymet sueina 
50 metų kaip pats Juozas J. 
P>ačiunas šiame pasaulyje su 
mumis gerąją žemę mindo. 

Pusę savo amžiaus, kaip pa
sirodo, p. Bačiunas praleido 
Tabor farmoje. 

Pirm to, Chicagoj gyven
damas, p. Bačiunas buvo pats 
spaustuves darbininkas, paskui 
ir laikraščio Lietuvos leidėjas. 
Jis ir dabar dar mėgsta spau
dos darbais užsiimti ir savo 
resorte turi įsirengęs didoką 
gpaustuvę, kur pats su savo 
broliu kartais daug laiko pra
leidžia ir yra išspausdinęs ke
lis leidinius, tarp jų Lietuvos 
buvusio leidėjo Antano Olšaus
ko biografiją, ir taip p#at Vin
co Ambrazevičiaus biografiją. 

Pereitą vasarą, atsimename, 
pp. Bačiūnai apvaikščiojo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. 

Tabor Farmojg, kur p. Ba
čiunas yra šeimininkas, o poni 
Bačiunienė "šeimininkė, per vi
są jų ten šeimininkavimą yra 
atsilankę ir viešėję..ir vasaro
ję ne tik Amerikos bet ir Lie
tuvos įžymybės. 

Juozas J. Bačiunas, nors už-
apie imtas vasarinių resortų opera-

$>r. Vincas Pietaris 4 ! 

A L G I  A  N  T  A S  

vimu Michigane ir žiemino re-
sorto Floridoje, vis turi laiko 
palaikyti ryšius su Lietuviais, 
prisideda kiek gali tautiniuose 
darbuose, ir yra nuoširdus rė
mėjas Lietuviškos spaudos. 

Linkime ilgiausių metų ir 
gerovės jam. 

O LIETUVA 
(Margalis) 

O Lietuva, žeme mylėta tėvų, 
Jų kaulais kaip sėte nusėta, 
Aplaistyta krauju vaikelių savų, 
Aukščiausiojo mums pažadėta. 

Kaip verta tu meilės: ir mano „širdis 
Vis ugni karštesnę kūrena! 
Kada gi man valandos laisvės prašvis, 
Ir rankos palaidos bus mano?' 

Jausmai bet verguvės nežino kietos, 
Galiu pasislėpęs juos pinti.... 
Ir niekas neveiks užgesinti 
Širdyje ugnies paslapčios 

^Tęsinys iš pereito nr.) i ' 
— Kaip sau sveikas nori, buk ar pa

siuntinys ar pats aitvaras, man vistiek: 
aš neleisiu tavęs. Kai bus pats tijūnas, 
kitas dalykas. 

— Na, gerai! — grąsė Virpša. — At
gal gryždamas aš pasakysiu tijunui viską 
ir tau bus. Pamokysiu aš tave neleisti 
nakvynei Aršiojo pasiuntinį !ų Pamatysi. 

Anapus vartų girdėti buvo besikal
bančiu du vyru. Kalba vienok ėjo tykiai 
ir pertai ne viskas buvo girdėti. Dalėkė 
iki vyrų ausų tiktai keli žodžiai: 

— . . . .  Suversk viską ant  manęs  
Tegul sau joja kur nori! 

Danyla, nekantriai laukęs. iki šiolei 
Virpšos, dabar paspaudė žirgą greičiau. 
Jam viskas rodėsi čia pažystama. Tiesa, 
buvo ir permainų. Kur jam rodėsi jog 
pirma buvo tvoros apie kaimo laukus, da
bar valkiojosi keli su trūniję kuoleliai. Kur 
tilto butą, dabar per kelią sriovėjo upelis. 
Toliau, vietoje tiesių, iššokusių į viršų, pi
lies kuorų prieš jį stūksojo pašliję, įran-
ti griūvančios tvirtovės kuorai. Kaime 
ant kalnelio du-trys namai buvo užlaiky
ti gerai. Kiti ar griuvo, ar sugriuvę gu
lėjo. Tiktai medžiai po senovei ir apie 
kaimą, ir kaimo pievoje, ir apie pilį, iške
roję plačiai, siūbavo išlėto gležnomis ša
kelėmis ir mirgėjo lapais. 

Pakelėje, vyrai patėmijo patvoryje 
sėdintį senį su vaikiščių. Šalia senio iš 
vienos pusės gulėjo lazda, iš kitos kank
lės, pasietos per petį. Ar tai orus senio 
veidas, ar kas kita patraukė prie jo Dany-
los ajris. 

— Labas vakaras,.seneli! — užkalbi
no jį vienas pakeleivių. 

— Labas vakaras! — atsiliepė senis 
pakeldamas akis į jojančius. 

Pažiūrėjęs Į senio akis Danyja patė-
mijo jog akys buvo baltos — neregio akys. 
Vaikas tuo tarpu kažin ką kuždėjo seniui 
į ausį. 

— Ar nežinai, seneli, kas šioje pilyje 
gyvena? — klausė toliau Danyla sustab
dęs žirgą. 

— O kas, vaikeli, joje gyvens: joje 
negyvena. Tai užkeikta pilis! — kalbėjo 
senis drebančiu balsu. — Turbut sveikas 
iš toli keliauji jeigu nežinai nieko apie šią 
pilį ir klausi kas joje gyvena. 

— Argi tai teisybė kad joje vaidina
si? — paklausė Danyla su nepasitikėjimu. 

— Tai dabar! Nepersenai viena Gu-
dar iš tijūno tarnų įsidrąsinęs, turbut gir
tas, pavakare jau temstant įlindo į vieną 
pilies kuorą. Tai, vaikeli, jį ten kaip par
šą karštu vandeniu nuplikino. Dabar gu
li, sako, ir serga. O gal ir mirs. 

— Tai ten turi buti žmonių! — patė
mijo Danyla. 

— Jau tai, vaikeli, toki ir žmonės! — 
atvertė senis. — Andai vienas Gudas, ka
reivis, prajodamas pro pilį vakaro metu , _ ^ , , . , . , , ,. . ... 
pamatė stovinčią bokšto viršuneje ne tai ^ man pasakyk j kurj kuorą ketini erti, 
moterišką,'ne tai kokį vaizdą. "Na, pa-,kad kokK!J ~au kur tavęs jieskoti 
lauk. girdi, ragana! Aš tau parodysiul Danvla I>.fod? ku°I? stovmt5. \ ^ 

r,, irlsioo f P«s§> !1'> pasitraukus Virpšai, prisiartino 

nas, per spragutę inėjo; į pilies kiemą. 
Čia viskas jam pasirodė ir sava ir 

svetima. Jisai minė gerai jog platus pi
lies kiemas buvo grynas. Dabar ją visą 
beveik užstelbė dilgėlės. Ant kiemo po 
senovei stovėjo dvi liepos, didelės, senos, 
iškerėjusios. Ties jomis vandens prūdas, 
dabar maurais aptrauktas. Tamsus, sti
prus ąžuoliniai kuorai dabar vieni pasvi
ro, pašlijo, kiti į pusę sudegę stovėjo. Ma
žas būdamas, ant vienos liepos Danyla bu
vo padaręs ženklą, už kurį gavo nuo tėvo 
bausti. Atsiminęs tai, Danyla priėjo prie 
tos liepos. Ženklo žymė buvo aiški. 

— Jokio abejojimo! — tarė pats j sa
ve Danyla, ir akvs jo dabar drąsiai nu-
skrijo per visą plotį ir pilies ruim^. 

— Tai mano tėviškė! — pridėjo vai
kinas ir užsidumojo. 

Taip jis pastovėjo tekią valandėlę. 
Paskui, kaip ir ryžęsis, sunkiais žingsniais 
priėjo prie vartų ir atsiliepė į Virpšą, im
damas iš jo Šato kamanas: 

— Aš čia nakvosiu. O tu .... 
— Ir aš čia nakvosiu, — neduodamas 

pabaigti tarė Virpša. 
— Argi tu nesibijai? -— paklausė nu

stebęs Danyla. 
—- Ar aš bijausi ar nesibijau tai visai 

kitas dalykas. Jeigu tu čia nakvoji tai 
nakvoju ir aš. Vieną tave čia palikti aš 
negaliu. Man galėtų priružyti Ivonas. 

— Bet jeigu tu bijai tai jok į kaimą 
nakvynei, o rytoj atlankysi mane. 

— Nekalbėk niekų! Kaip aš pasakjf-
siu taip ir bus. Jei bent tu mane nuo sa
vęs pavarysi, tada tik aš atsitrauksiu. O 
be to, ypač dabar, nei nešnekėk kad trauk-
čiausi. 

— Na, tegul bus ir taip! Bet pasa
kyk ką darysim su savo žirgais? 

— Su žirgais? — užklausė Virpša. •— 
Jeigu čia nieko pikta nėra tai ar gali bu
ti kur geriau žirgams kaip čia? O jeigu 
čia vaidinasi nelabieji tai nei; mums, nei 
žirgams čia ne vieta. 

— Vieta, ne vieta, o jau aš iš čia pi
giai nesitrauksiu, — atvertė į tai Danyla 
ir jo veide aiškiai pasirodė stamantruipo 
rėžia i .  — Čia aš  g imiau i r  č ia  augau. . . .  
Turiu gi aš nors sužinoti tikrai ar teisin
gi mano atsiminimai kurie užsiliko atmin
tyje. . . Kaip bus taip bus! O neįsitilti-
nes  aš  i š  č ia  neis iu. . . .  

— Gerai! Labai gerai! — tvirtino 
Virpša. — Kur tu busi ten ir aš. 

— Et, ir tu! — nekantriai atsiliepė 
Danvla, atitrauktas žodžiais Virpšos nuo 
minčių, senų atsiminimų sukeltų. — Kol 
šviesu aš noriu apžiūrėti nors truputį kuo
rų vidų. Dabar dar nėra jokio pavojaus, 
saulė dar aukštai. Tai tu luktelėk valan
dėlę su žirgais. Na, o paskui, kai ims 
temti tai jau kitas dalykas, buskae krū
voje  . . . .  

— Gerai! — sutiko Virpša. — Tiktai 

ŠIRDIS NETIKI 
(Vacys Šiugždinis) 

Nepasakosiu jums aš kažin ko čia, 
Nes dideli dalykai niekad nešaukė manęs, 
Ir kas iš to kad daug žinočia, 
Argi širdis širdies nepasiges? 
Imu tik seną pasaką į lupas savo, 
Jinai nauja tik man (o gal ir jums....). 
J|us ta pati buitis džiaugsmu nugirdė 
* ir apgavo, 
Supančiojo žeme, ištroškino dangom. 
Kam pasakot apie saulėtekius, * 
Apie saulėlydžių padanges ir žvaigždę 
Ir jusų ir mana širdis dar netiki • 

.Kad mus dienų žydėjimas jau greit 
užges— 

žmones gąsdinti!" Ir įdėjęs į vilksnę pa
leido akmenį. Urgzdamas akmuo, girdi, 
nulėkė stačiai į moteriškę, perlėkė sker
sai ją. Ta, girdi, mostelėjo ranka ir ak
muo kaukdamas sugryžo atgal ir kaip 
duos Gudui į kaktą tai tas tik keveriokšt 
iš žirgo.... Bet ar tai viską supasako-
si! — nubaigė senis. 

— Kaip girdžiu, įu» tėvuti, pasakoji 
$pie vienus Gudus, — patėmijo Danyla.— 
Argi jau su žmonėmis čia niekados nieko 
ir neatsitinka? > • 

— Kaip, vaikeli, su žmonėmis kas. at
sitiks. Pirmiausia, nei vienas žmogus be 
didelio reikalo ir ne dienos laike arti tos 
pilies neina, o paskui, kiekvienas žmogus 
turi seitą, kurs gina žmogų. O Gudas ką? 

Tiesa, ir aš girdėjau apie vieną pi-

prie kuoro durų. Durys buvo uždarytos 
ir taip dar stiprios jog drūtiems Danylos 
pečiams pajudinti jų nepasisekė. Vienok 
tai nesulaikė vaikino. Jisai atsiminė jau
nas dienas, atsiminė kaip jis, būdavo, pa
tenka namon radęs šitas duris uždarytas. 
Kalėjimo sienoje iš vidaus buvo slapta lin-
dynėlė, vedanti iš pilies laukan. Nuo tos 
lindynėlės vedė kopėčios ant sienos; taip 
jog nežinančiam rodėsi kad ta lindynėlė 
tiktai tam ir padaryta kad laipioti į viršų. 

• Pakilęs į viršų Danyla priėjo iki kuo
rui, čia radęs langą įlindo į kuoro vidurį. 
Prieš jį pasirodė lipynė, vedanti aukštyn 
per  porą  ž ingsnių. . . .  

Tai mamos kambarėlis, šmėkštelėjo 
mintis per Danylos galvą ir sykiu su šita 

li, kurioje vaidinasi" - pritart ir Virpša ij U^_kaiPw,atsirai° 
iki šiol tylėjęs. + Geriau butų pro' Utą ^O

kambareho prft-
nelabą prasmukti su šviesa, jeigu jau sy
kį reikės pro ją joti. 

Danyla nesakydamas nieko į Virpšos 
žodžius atsisveikino su seniu ir patraukė 
toliau. . 

Pratusiai prajojo jisai pro pilelę. Pa
sukęs pro jos žiemių kampą, pateko į pel
kėtą paupį ir nusileido žemyn. Nuo čia 
užžėlęs kelelis vedė į pilies vidų. Vartuo
se matyti buvo nedidelė spragute. 

Danyla, numetęs Virpšai Šato kamar 

vi ros. 
— Mama! — nusklido toje akimirko

je balsas po kuorą. Prieš Danylą stovė
jo pasenus ir sudžiuvus jo motina. 

— Mama! — suriko jis dar sykĮį ir 
puolė prie moteries. Ta sujudėjo išsykio, 
kaip ir norėdama žengti priešakin, bet 
susilaikė. Viena ranka ji nusistvėrė už 
stalo, šalia įurjo stovėjo, o kitą ištiesė, 
kad -sulaikyti jį ir sulaikius paklausė: 

(Bųs daugiau) 

M 
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D I R V A 

"frtaineriai Kasa Daržus vietoje Anglį 

PASIŽVALGIUS VIETINĖS ZINiOS 
Rritai Ruošia Kelią Linkui Tokyo 

G A B A LI AUS KAS jau uos
tinėje ar negaus 'palaiminimo' 
savo laikraštukui iš naujai įs
teigtos Youngstowno diocezijos 
vyskupo, kad jo biznelis nors 
kiek pagerėtų. Clevelande jo 
laikraštėlį klebonas uždraudė 
prie bažnyčios platinti. Išsi
dangino į Pittsiburghą, ir nors 
gyrėsi gavęs tenaitinio vys
kupo "palaiminimą", ten nei 
kiek negeriau: žmonės atsisa
ko prie bažnyčių net dykai siū
lomą jo gazietėlę imti. 

Gal ką pamačys Youngstow
no vyskupo "palaiminimas", 
galvoja sau Gabaliausfcas. 

Bet aš sakau: jis ne savo 
amato pasiėmė, užtai taip ei
nasi. Juk jis iš prigimties yra 
saldainių kupčius, tik nepajie-
gė saldainių "fabriką" įsteig
ti, ir pastojo atsiprašant re-
daktoriąuti. 

KAS sako kad Amerikos Lie
tuvių Taryba nedirba? Nors 
kai Čekoslovakijos prezidentas 
Beneš Chicago j buvo tai jo ne
matė, bet kaip tik ten nuvyko 
Henrikas Rabinavičius, išsiža
dėjęs Lietuvos pilietybės, tuo
jau tarybininkai jam pagerbi
mą surengė. "Geri vyrai ge
roj girioj", etc. 

• GRIGAITIS * Naujienose x pa
sigiria kad "Socialistinis In
ternacionalas gyvas". Tai la
bai gerai. Dabar, kai uždary
tas Komunistinis Internaciona
las ir kai Stalinas uždraudė 
komunistams rengti pasaulines 
revoliucijas, to darbo gali vėl 
imtis socialistai, ir pradėti nuo 
pačios Amerikos. Juk ir jie 
ir anie yra to paties Markso 
evangelijos sekėjai, ir vienų ir 
kitų vėliava ta pati raudona, ir 
vieni ir kiti neišsitenka kapi
talistais, nepripažysta tautų, ir 
nori darbininkus išnaudodami 
buržujiškai gyventi. 

BOLŠEVIKIŠKAS Vilnies 
suvažiavimas "pasveikino" A. 
Smetoną, bet nepasveikino Pa
leckio. Kažin kodėl: ar jau 
atkando danti ? 

APIE Pilėno paskutini raš
tišką pasitursinimą diktata-
riams, Sandara gerai sako: 
"rašė gaidys, varnos infor
muotas". 

IfARGUčIO jPustapėdis ge
rai sako: Socialistai dažnai 
Smetoną kaltina del Griniaus 
nuvertimo "naktį". Jie tai ki
taip elgiasi: Jurgelionį iš Tė
vynės išvertė dienos metu. 
Dieniniai perversmai, turbut, 
"košerni". 

AMERIKOS Lietuvio Klau
sutis šitaip apibudina musų 
"aukštenybes": Amerikos Lie
tuvių Tarybai "musės per vei
dus laipioja"; Lietuvių Tauti
nės Tarybos veikla reiškia tiek 
" k i e k  p e r n y k š t i s  s n i e g a s " ;  
Lietuvos pareigūnai Washing-
tone laukia "green light" sig
nalo. 

Dii$£ $,k vieną Į4ątwyai Va
duoti Sąjunga. 

WATERBURIO L.PP Klu
bas, sakoma, nusprendęs iki 
karo pabaigos fTeminėti susi
rinkimuose Lietuvos reikalus. 
Patariame nariams savo širdis 
išlupti, įsidėti kopūstą ir ne
šioti iki karau pasibaigs! 

Litilv3 savo stu-ikavimo, šie ruunsylvanijos angliakasiui pa
siryžo pasidaryti sau daržą. DeJ jų nedirbimo, gal reiks suvar
žyti traukiniais pasažierių važinėjimą ir elektros naudojimą. 

REMKIMES SAVOMIS JIEGOMIS IR 
DIRBKIME DAUGIAU PATYS 

Sąryšyje su Henriko Rabina-
vičiaus lankymusi, Ghicagoje 
kurį katalikų Draugas vadina 
"senu ir apsukriu Lietuvos di
plomatu", H. Rabinavičius iš
keliamas musų visuomenei lyg 
jis butų svarbus ir reikalingas 
musų Lietuvių pastangose at-
steigti nepriklausomą Lietuvą 
asmuo. 

Statydapi jį priekakti mu
sų gyvenime katalikai ir socia
listai ir sandariečiai (tie ką su
daro Amerikos* Lietuvių Tary
bą) lyg nori įrodyti musų vi
suomenei jo reikšmingumą mu
sų tautos laisvės pastangose, 
tuo tarpu kai kitus musų tau
tos žymius asmenis jie skaito 
netinkamais net Lietuvos va
davimui dirbti. 

Tai vis musų Lietuj silp
nybė tuoj remtis bent kuo kas 
tik pasiperša. (Ar gal tai po
litiškas išskaičiavimas?) 

Paplito tam tikroje Ameri
kos Lietuvių dalyje palinkimas 
manyti jog tik Lenkai bus di
džiausi Lietuvos nepriklauso
mybės gynėjai taikos konfe
rencijoje (prieš Lenkų svar
bą net nublunka Amerikos rei
kšmė toje konferencijoje). 

Kiti vėl remiasi ant H. Ra-
binavičiaus, kuris rodos išsiža
dėjęs Lietuvos pilietybės tapo 
Amerikos piliečiu, ir nėra jo
kiu Lietuvos diplomatu. 

Yra žinių kad jo diplomatinė 
veikla Lietuvos Atstovybėje 
Londone buvo tekia kad p. Ba
lutis, Lietuvos ministeris, bu
vo priverstas H. Rabinavičiaus 
patarnavimu daugiau nesinau
doti ir jį iš pareigų paliucsa-
vo. Be abejo, paaiškės kada 
nors keno interesai H. Rabina-

vičiui buvo artimesni. Paleis
tas iš Atstovyibės jis Lietuvofi 
nevažiavo. 

H. Rabinavičius skaitomas 
svarbiu asmeniu to vadinamo 
"Lietuvos piarliamento" -r- Ga-
baliausko-Pakšto-Griniaus Lie
tuvių Tautinėje Taryboje. Jis 
taip pat, kaipo Amerikos pilie
tis, pritinka ir Amerikos Lie
tuvių Taryboje.... 

Yra žinių kaip H. Raibinavi-
čius netiksliai perstatė Lietu
viams tą ką jis girdėjo neku-
riuos Washingtono valdininkus 
išsireiškiant apie Amerikos 
Lietuvių nesutartiną veiklą lin
kui Lietuvos atsteigimo. To-
kis jo iškraipymas dalykų yra 
tik meškos pasitarnavimas, ir 
Lietuviai privalėtų juo nei jo 
pasitarnavimu nesinaudoti (jei 
bent, kaip viršuje yra pareik
šta, kas nori tą panaudoti sa
vo politiniais sumetimais). 

Lietuviai privalome pasitikė
ti savomis jiegomis. Savomis 
visais atžvilgiais: ir tuomet kai 
peršama svetimų valstybių 
pasitarnavimas ir globa, ir kur 
liečiasi kitos tautos žmonių 
siulymasis neva dirbti Lietu
-vos naudai. - / 

Draugas ginčija bolševikų 
Vilnies tikrinimą kad Rabina
vičius lankėsi "tuo tikslu kad 
katalikų, tautininkų ir socia
listų grupėms aiškinti reikalą 
keisti savo politiką link Sovie-į 
tų Rusijos". 

Iš to Vilnies pareiškimo iš
eina kad Vilnis žino kam, JĮ. 
Rabinavičius dirba. 

Tada, kokie ryšiai gali buti 
tarp jo ir tų dviejų Lietuviškų 
Tarybų, kurios kalba už at-
steigimą nepriklausomos Lie
tuvos ? Chicagietis. 

Namie Darytas Dehydratorius Greitai Išdžiovina 
Daržoves 

fsif& 

Daugybė Victory Daržu užaugins 
daržovių daugiau negu šeima ga'ės 
jas šviežias suvalgyti. O kadangi 
kitos daržovės išskyrus tomates n§-
ra galimos saugiai konservuoti, ar 
nenaudinga bus daugumą jų išdžio
vinti ir pasidėti vartojimui ateinan
čiu žiemą?*"' 

Daržovės ir vaisiai galima džio
vinti pečiuje, bet geriau ir pa sėk
mingiau išdžiovinama namie dary
tu džiovintoju, tokiu kaip parodo
ma viršuje, kuris išsaugoja daržo
vių ir vaisių spalvą ir skonį. 

Šitokį džiovintoją gali pasidary
ti kiekvienas kuris tik gabus prie 
darbų apie namus. Galima padaryi-
ti iš lentų arba insulating lentų. 
Tas ką parodoma viršuje atsieina 
$10. su keturiais infra - raudonais 
elektros bujbs * kurie teikia džiovi
nančią šilumą. Ta kaina neapima 
elektriško fano (kuris yra papras
tas namų tipo, įdedamas į vidų už 
stumdomų durelių kaip parodoma 
paveiksle dešinėje), nes diaugybė 
šeimų jau turi tokius fanus namuo

se. Džiovintojai galima daryti ir 
be fano, bet be jo džiovinimo lai
kas buna ilgesnis. 

Džiovinimui skirtos daržovės tu
ri buti šviežios iš daržo ir geriau
sios rūšies. Jas reikia nuvalyti ir 
supjaustyti; jeikia pakaitinti* kąrš 
tu garu keletą minutų žiūrint ko
kia daržovė; paskui padėti ant vie
liniu dugnu rėčių ir padėti po elek
tros lemputėmis. Reikalinga lai
kas nuo laiko maišyti ir laikyti ar
čiau ar teliau šviesos, mainant vie
tą kas valandą. 

Vaisiams džiovinti reikalinga di
desnio žinojimo, nes jie turi buti 
ai-ba įmerkti į syrupą ar kitaip su
taisyti pirm pradėjus džiovinti. 

Nurodymai kaip pasidaryti nami
nį džiovintoją galima gauti patele
fonuojant į Electrical League of 
Cleveland, PRospect 5522. League 
tain pat teikia dykai vasarines pa
mokas aj:Je džiovinimu ir konser
vavimą vaisių ir kitų valgomų da
lykų, ir galima susitarti pamokose 
dalyvauti viršpaminėtu telefonu. 

POP KONCERTAI 
PRASIDĖJO 

P<ffieitą trečiadienį. Birželio 16, 
prasidėjo su dideliu pasisekimu Pop 
Koncertai, Public Auditoriume, ku
riuos per vasarą duos Cleveland 
Summer Orchestra. 

Kita koncertų savaitė prasidės 
trečiadieni, Birželio 23, kuomet so
listas svečias bus James Melton, žy
mus tenoras iš Metropolitan Opera 
Association. 

Kito penktadienio vakare koncer
te dalyvaus du pianistai kartu, ku
riuos publika taip pamėgus, Brag-
giotti ir Shaw. 

šeštadienio vakare, bus dvi spe-
cialės solistės, Annamary Dickey, 
taip pat Metropolitan Operos žvai
gždė, ir Tersa Testa, 15 metų am
žiaus atsižymėjus smuikininkė. 

Šie koncertai, duodami trečiadie
nio, penktadienio ir šeštadienio va
karais, tęsis bent keturias savaites, 
yra vadovybėje Dr. Rudolph Ring-
v.-all, su 70 muzikantų, ir juose pa
tiekiama populiari klasiška muzika. 

Birželio 18, solistė bus Margaret 
Speaks, o šeštadienio vakare, fiirž. 
19, Eunice PodSs, pianistė. 

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

« 

HIPODROME 

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 Hippodyo-
rne Theatre šię. savaitę. 

Davies buvo Suv. Valstijų amba-
udQrium Rusijoje nup 1936 iki 

1938, matė ir pažino asmenis kurie 
G m ė dalyvumą įvykiuose priartinan
čiuose šį antrą pasaulinį karą. Jis 
aprašo įvykius pačioje Rusijoje ką 
pats matė ir patyrė. 

Walter Huston ir Ann Harding 
vaidina Ambasadoriąus ir jo žrpo-
nos roles, prie jų dalyvauja da,ug 
kitu žymių artistų. 

Veikalas prasideda su garsia Tau
tu Lygos atstovų sesija Genevoje, 
Birželio mėnesį 1936 m., ir apima 
Ilaile Selassie's, Etiopijos impera
toriaus kalbą. Po to seka inciden
tai iš Ispanų Pilietinio Karo; Japo
nu užpuolimo Kinijos; rėmimas Is
panijos vado Franco Ašies karo 
nabuklais; bombardavimas Kinijos 
ir čiang Kai-šek pasitraukimas. 

» 

ii Invasion!" 
Vėliausia March of Time filmą, 

"Invasion!" pradedama rodyti Tele-
news Theatre, Birželio 18. Čia pa
rodoma kaip kareiviai turi pasiruo
šti rengiantis užimti Europą. 

Matysite pirmą kartą tą asmenį 
kuris per aštuonis metus buvo tik 
"Balsas" The March of Time, tai 
Wcstbrook Van Voorhis, kuris da
lyvauja diskusijose su Paul Schu 
bert, Hanson W. Baldwin ir De 
Witt Mackenzie. 

Tas apie ką dabar labiausia kal
bama ir svarstomi, veržimasis Eu
ropon, parodoma visomis pusėmis, 
ir aprodoma kj}įp ruošiami valdi
ninkai kurie užims valdyti okupuo
tas sritis. ; •. 

Atvaizduojama visos ypatybės su 
kuo susiduria Europos užkariavima 
ruošiantieji. ; 4 

JBmu inžinieriai rno&iti naują kelią Burmoje, per pelkes ir 
kalnus, kuriuo bus galima prigabenti karo reikmenis kariavi
mui su Japonais. Viršutinis vaizdas parodo kelio tiesimą. Apa
čioje, jeeps jau gabena reikmenis baigtus keliu. 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turtu pilrą apdraudą tos rušico 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko iiuoslaikio drau-
gas; platinki t ją tarp savų. 

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

'Smuikus skelbimai 'Dirvoje', 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pajieš-

Dirva Cleveland, O. 
į 

Vengk Aikvojimo-dei Pergalės! 
T 

Vienas iš svarbiausių dalyku Amerikas karo pro
grama šiądien yra tai taupymas maisto — mes tu
rim vengti aikvoję bent ką naudingą Pergalei, 
Jusų Elektriškas Refrigeratorius lošia svarbią da
lį karo pastangose padėdamas išvengti aikvojiir.osi 
maisto — tai yra maisto taupytojas; ji3 apsaugoja 

maistą, apsaugoja nuo sugedimo, tuomi prisidėda
mas prie palaikymo sveikatos-ir sutaupymo jtimc 
pinigų. 
Geroje priežiūroje ir tvarkoje jus galit pasitikėti 
ant savo Elektriško Refrigeratoriaus laikyti jums 
ir tarnauti ilgus dar metus. 

Prižiūrėk Elektrišką Refrigeratorių Gerai 

1. Pįfrkit maistą dideliais kiekiais ir laikykit šaltai iki rei

kia naudoti, bet sudekit juos refrižeratoriuje taip kad 

b^tų vietos orui cirkuliuoti. 

2. N«užkra«jkit savo refrigeratoriu dėžutėmis, stiklais, bon-

kqmis ir mai#to pakais kurinis nėra visai reikalinga sal

to užlaikymo. 

S. Niekad nedėjcįt karštus valgius arba karštas lėkštes į 

šaldytuvą. Duokit atvėsti iki kambario temperatūros. 

4« J^leiekit refrigeratoriaus Salt j kada reikia, ir išvąlykit 

visą su kepama soda ir vandeniu. 

S. IfcužloiakiJt t jeigu pasirodo kokie negerumai juo* ref ri-

jperaioriįuje. jUaęka j| peržiūrėti tinkamai kas apie jį 

nusimano. 
• 

T H E  E L E C T R I C  A J L  J . E A G U E  
18 Aukštas • Midland Building • JPKospect 5522 

SEKMADIENIS, BIRŽELIO 20 
TtVO DIENA 

RICHMAN BROTHERS 
Tėvo Dienos 

Dovanų Pasiūlymas 
RICHCRAFT MARŠKINIAI $1.95; trys už $5.50 

Kiti Marškiniai .$1.65; trys už $4.75 
Super Quality $2.50; trys už $7 

• 

VASARAI KAKLARAIŠČIAI $1; trys už $2.75 
Kiti kaklaraiščiai 55c; du už $1 

Super Quality $1.50; trys už $4.25 
• 

RICHMASTER KOJINĖS 35c; trys poros $1 
Kitos 50c.; trys poros $1.35 

JBLEETWAY PAŽAMOS $2.95 
Kites $2 ir 8:2.45 ' 

» • 

<*ERI SWETERIAI $4,95 
Kiti $1.95 iki I&95 

NAUJI SPORT MARŠKINIAI $2,95 
Kili SI.55 iki $£.45 

SLACKS • KELNĖS $2.95 iki $6,95 

GABARDINE ŽAKIETAI $2.95 
Kiti iki $7.95 

DIRŽAI • PETNEŠOS $1.50 
Kiti $1 

, 736 EUCLID AVENUE 
PROSPECT Cor. ONTARIO 

5716 BROADWAY 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t 

jSfel.: 
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D I R V 

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
PHONE: ENdicott 4486 

'DIRVA'—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 
•<• <rv Ą> -i"> 4' 'I* •!• 'f 'i' •!' •!••}• 

Negaunat Dirvos 
/. Reguliariai? 

1 

>1 

Forum 
cLtWfillftb1. fflSW AVE. 6820 SUPERIOR 

RE AXELSSON'S STOCKHOLM STORY 

Pati pašto vadovybė prane
ša kad del stokos patyrusių 
tarnautojų pašto išnešiojimas 
neina taip gerai kaip seniau. 

Karo metu daugelis Dirvos 
skaitytojų Clevelande negauna 
reguliariai Dirvos, kiti kartais 
ir visai negauna. 

Dirva reguliariai paduodama 
paštui ketvirtadienio vakare 
apie 7 valandą ir nei vienas 
skaitytojas neaplenkiamas — 
siunčiama lygiai visiems. 

Kada Dirva patenka Į paš-
t|, pristatymas priklauso nuo 
pašto tarnautojų. 

Kaip tik negaunat, matykit 
savo laiškanešį ir pasakykit 
jam aiškiai kad jusų Dirva 
yra apmokėta ir jųs privalot 
gauti penktadienį be jokio su
trukdymo. Jis neturi teisės pa
likti jusų laikraščio kitose du
ryse. 

Retkarčiais buna ir pas mus 
klaida, bet tik atsitikime adre
sų mainymo arba naujai užsi
rašant Dirvą. 

M I R I M A I  Linki Pasisekimo 

Išvyko Chicagon 
Pius J. žiuris, LVS spaudos 

komisijos pirmininkas ir Ame
rican Friends of Lithuania 
Clevelando srities pirmininkas, 
ketvirtadienio rytą išvažiavo į 
Chicagą knygos "Timeless Li
thuania" reikalais. Aplankys 
žymesnius Chicagiečius. 

BERNOTIENE Ona, 47 metų, 
nuo 8027 Kosciusko ave., mi

rė Birželio 8, palaidota Birž. 11 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko dvi dukterys, Mrs. May 
Taskevich ir Anna Bernott. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia E. Ja-
kųbs. 

ČYPAS Antanas, viduramžis, 
iš Chardon, Ohio, mirė Bir

želio 14, po operacijos ligoni
nėje. Buvo 50 metų amžiaus. 
Palaidotas Birželio 17, Lake-
view kapinėse. 

Liko žmona, Petronėlė, dufc 
tė, Violet. Laidojime pasitar 
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis. 

LANKOSI KAREIVIAI 
Kareivis Ralph Banionis, iš 

Coast Guard, parvyko keletui 
dienų paviešėti pas tėvus ir 
pasimatyti su draugais. 

Pvt. John Sankalas, ūkinin
kų Sankalų sunus, iš Chester-
land, Ohio, lankei pas tėvus, 
praviešėjo 8 dienas ir Birželio 
14 vėl išlydėtas atgal. Jis pri
silaiko Virginia valstijoje, sto
jo tarnybon Vasario 21. 

Dabar, parvykus paviešėti, 
tėvai ir giminės surengė karei
vėliui gražias vaišes ir Apdo
vanojo ji rankiniu laikrodėliu, 
kuri ji labai brangina. Vaiše-
se dalyvavo keliasdešimts gi
minių ir draugų jo tėvų ukėje 
sekmadieni, Birželio 13. 

Tėvai ir pats kareivis dėko
ja draugams ir giminėms už 
dalyvavimą ir prisidėjimą prie 
dovanos Įgijimo. 

Sankalai yra ilgamečiai Dir
vos skaitytojai. 

PADĖKA 
šiuomi reiškiame padėką vi

siems kurie dalyvavo šermeny 
s e ,  p r i s i u n t ė  g a u s y b ę  g ė l i ų  i r  
palydėjo į kapines musų duk
terį Francę. Ačiu grabnešiams 
ir laidotuvių direktoriui N. A. 
Wilkeliui už jo pasitarnavimą. 

J laidotuves pribuvo jos bro
lis Jonas iš Chicagos, kitas 
brolis, Antanas, prieš savaitę 
paimtas j kariuomenę ir išvež
tas j tolimą Kaliforniją nega
lėjo parvažiuoti. 

Antanas Virbickas ir šeima. 

* 

NENUMESKIT BUTELIŲ 
Visoje Ohio valstijoje pa

skelbta vajus surinkimo ir grą
žinimo atgal j parduotuves vi
sų saldžių gėrimų butelių, ku
riuos žmonės išgėrę nepasirū
pina grąžinti. Manoma kad 
namuose ir apie namus mėtosi 
bent 10 milijonų butelių, ku
rie prašoma surinkti, išmazgo
ti ir grąžinti į saldžių gėrimų 
parduotuves. Tų gėrimų išdir
bėjai negali gauti naujų bute
lių ir tuomi jų patarnavimas 
žmonėms kliudomas. 

Teisejas Fred M. Vinson 
(kairėje) paskirtas Ekonomi
nės Stabilizacijos ofiso vedėju 
i vietą James F. Byrnes (deši
nėje), kuris paskirtas Į naują 
sudarytą Karo Mobilizacijos 
Ofisą. Jiedu vienas kitam lin
ki gero pasisekimo. 

LAIKYKIT KUPONĄ 
Išpildžiusieji aplikaciją del 

Ration Book No. 3 laikykit tą 
mažą kuponą kurį pasilikot iki 
bus atsiųsta jums No. 3 kny
gelė. 

Jis bus ar nebus reikalingas, 
bet nepameskit jo. Buvo ma
nyta kad tas kuponas turės 
buti pareikalautas kada jums 
atneš No. 3 knygelę, bet tas 

ŠTAI KOKIŲ BAIKŲ YRA 
Dabar kai ši šalis kariauja 

už viso pasaulio gerovę ir kai 
kiekvienas sveikas, tvirtas vy
ras ar moteris stengiasi dirbti 
pagelbėti šaliai greičiau karą 
laimėti, užeinama ir tokių tė
vų kurie, sveiki ir tvirti, sėdi 
namie, slapstosi, neina dirbti! 
Tai yra tikra teisybė, ir gali
ma net parodyti kas tokie. 

Išleidę savo sunus į karą, 
jie visai nesirūpina padėti dar
bu kad karas greičiau butų ga
lima baigti ir kad sunai galė
tų sugryžti sveiki ir gyvi. 

Tokie žmonė nenaudingi sa
vo šeimai, sau, ir kenksmingi 
šaliai. 

Valdžia paskyrė 30 dienų lai
kotarpį sekioti priežastis ko
dėl kiti iš darbo išlieka ir truk
do karo darbus. Bus susekta 
ir tie kurie visai neina dirbti. 

Kaimynas. 

sumanymas atmestas. Tačiau 
sako knygelės savininkas turiįDR yiNCO KUDIRKOS 
buti namie kada knygelė atne- DR.JOs NARIAMS 
sama, kitaip laiskanešis nega
lės jusų knygelės palikti. 

Jeigu negautumet knygelės 
ilgesni laiką, tas kuponas pa
gelbės ją gauti. 

To the Editor of the 
New York Times: 

The description of "furor teuto-
nicus" in Lithuania by your Swed
ish correspondent is but another 
illustration of the inevitable com
ing of what Churchill called the 
"Nazi doom". On the confines of 
Festung Europa a small people of 
two million are so unimpressed by 
the "thousand year" future' of the 
Third Reich, with its Atlantic walls 
and whatnot, that they gave "stead
fast refusal" to repeated demands 
for an attack on Soviet Russia 
whose actions were not exactly 
brotherly in 1940 when it occupied 
Lithuania and. destroyed its inde
pendence. . What a significant in
sight this, is of what the Europeon 
people really think of Germany's 
f a t e !  . , •  

The meaner German side is no 
news to Lithuanians ever since the 
Teutonic Knights spearheaded the 
Dranjr nach Osten in the middle of 
the 13th century. 

The sword then earned its 
Lebensraum by making "reisen" 
into pagan Lithuania, burning down 
the villages, killing off the men, 
and abducting the women and child
ren to slave labor and Germaniza-
tion. Seventy such raids were 
made during the times of the Lith
uanian Duke Kęstutis (37 years). 
They were known to Europe since 
Chaucer describes his Knight: "In 
Lettow hadde he raysed". From 
an ample opportunity for judge
ment, the Lithuanians condensed 
the characteristic meaner German 
traits into a saying "Vokiška Kiau
lė" (German pig), meaning the 
low in the porker family. 

Mr. Anderson describes a very 
characteristic action of this Kiau
lė: a nation that could burn Lou-
vain, or the birthplace of Tolstoy, 
burnt the manuscripts of a lang-

1-nynin i r inrlnstri in* va- ua^e more ancient, yet more mod-miesto biznio n industrijos va- ^ than itg qwti in va5n. 
nobody can burn the spirit of free
dom in Europe, and this spirit is 
spelling the inevitable doom of the 
Nazis. The Nazis have destroyed 
2,000 records of the famous Lith
uanian Dainos (folksongs) which 
one so impressed a Jewish scholar, 
Uriah Katzenelenbogen, that he 
published an anthology of them in 
English in the United States. But 
these songs are in the soul of the 
people. 

If, as Benedetto Croce says, "his
tory is the story of freedom", the 
Lithuanians are writing their own 
chapter. In fact and in deed, as 
they were ever so in spirit, they 
are a real member of the United 
Nations. Therefore, the more poig
nant is the plea of Senator Rey
nolds, chairman of the Senate Mil
itary Committee that President 
Roosevelt. Prime Minister Church
ill and Premier Stalin come to
gether and decide the fate of the 
"many smaller nations now living 
in fear that when the war is ended 
they may be swallowed up by their 
larger neighbours". Lithuania is 
one of these small fearful nations. 

It is reported that President 
Roosevelt mentioned the letter 

T H E  P E R I S C O P E  
By ŠARŪNAS. 

THE NOTEWORTHY efforts of 
Lithuanian Americans in this war 
against fascism is shown by the 
Lithuanian American Citizens Club 
of Amsterdam, N. Y. It invested 
$10,000 in War Bonds and decided 
to buy $5,000 more. Sixty two of 
its members are ir. Uncle Sam's 
fighting forces. It. it estimated 
that the Amsterdam Lithuanians 
purchased War Bonds for $137,000 
are are buying and buying more. 
The 1040 census listed 821 foreign 
born Lithuanians in that city. 

• /// 

Lausche Rengia Poka
rinių Darbų Ruošimo 

Konferenciją 
Miesto Mayoras Frank J. 

Lausche organizuoja žymių šio 

dų konferenciją aptarimui po
karinių darbų planų. Ta kon
ferencija įvyks Liepos 1. 

Mayoras rūpinasi kad mies
tas nebūtų užkluptas bedarbės 
ir skurdo, jeigu karas pasibai
gtų staiga, kaip atsitiko 1918 
metais, kuomet industrijos ir 
visas judėjimas, surištas su 
karu, po nakčiai sustojo, žmo
nės liko bedarbų, dirbtuvės be 
planų ką toliau daryti. 

Dabar neturime jokių planų 
reikalingiems viešiems dar
bams; nėra planų perėjimui iš 
karo darbų į taikos meto reik
menų gaminimą; nėra nei nu
matytų šaltinių ineigų maiti
nimui ir globojimui tų kuriems 
bus reikalinga pašalpa dirbtu
vių persitvarkymo laikotarpiu. 

TYKINĖS NEDIRBANČIŲ 
PRIEŽASTIS 

Valdžios karo darbo jiegų 
direktorius Clevelando srityje 
paskelbia Įvedimą 30 dienų at
kaklaus vajaus užkirsti kelią 
išlikinėjimui iš darbų darbi
ninkų, kurie yra sveiki ir netu
ri priežasties nedirbti. 

Nekurios svarbių karo reik
menų dirbtuvės tiesiog kenčia 
nuo darbininkų gaišavimo ne
dirbant po kelias dienas. Net 
naujai gavusieji dirbti ir tie 
tuoj ima išlikinėti kaip tiktai 
užsidirba kiek. 

Nedirbančių ir gaišuojančių 
susekimą pradės vykdyti per 
kitus darbininkus. 

NUSKENDO DU LAIVAI 
Didžiuose Ežeruose Birželio 

15 nuskendo du prekiniai lai
vai. Nelaimės ištiko šiaip: 

Du laivai veikianti iš Cleve
lando uosto, susimušė migloje 
pre Mackinac Point, Michigan 
Požere, ir vienas jų nuskendo. 
Jis vežė geležies rudą. 

Kita nelaimė ištiko St. Clair 
upėje prie Detroito, kur Cle
velando laivas sumušė naują, 
pirmą kartą plaukiantį Britų 
laivą, kartu nuskendo 83,000 
bušelių grudų gabentų i Mont
real. 

VAIKAI JIEšKO DARBŲ 
Tūkstančiai mokyklų vaikų, 

pasibaigus mokslo metui, ku-' ore 
rie tik yra apie 16 metų am- j 6 vai. vakare, tikietas $1.50. 

šiuomi pranešame kad šią 
vasara Dr. Vinco Kudirkos Pa-
šalpinės Draugijos mėnesiniai ™hlf.h Pavles .brought him from 

• • i- i 1 Stalin "so smilingly and in such 
susirinkimai nebus laikomi du „,0(Mį humor". The Lithuanians 
mėnesiu — Liepos ir Rugp.iu- hope that in the President's smile 
CIO. Valdyba. 

• MIESTO Taryba nubalsa
vo pakelti mokestis šimtams 
mažesnes algas gaunančių mie
sto valdybos tarnautojų, bet iš 
kur pinigus gaus tarybai ne
rupi. žinoma, reikės uždėti 
namų savininkams daugiau 
taksu. 

VIŠTŲ VAKARIENĖ 
Naujoje parapijoje, šį sek

madienį bus linksma vištų va
karienė, parapijos naudai. Sve
čiai prašomi atvykti anksti po 
pietų, pasikortuoti. pasišneku
čiuoti gražiame sode tyrame 

Vakarienė bus lygiai nuo 

žiaus, ėmėsi jieškoti leidimų 
eiti dirbti. Darbus vaikai ga
li lengvai gauti. 

Mokyklas lankė apie 109,000 
įvairaus amžiaus jaunimo. 

Tūkstančiai tų vaikų yra ga
na jauni, bet daugelio jų abu 
tėvai dirba ir vaikai bus be 
tinkamos priežiūros. 

Yra 1,479 vaikai kurie visai 
be tėvų, ir miesto valdyba rū
pinasi  juo?  pr iž iūrėt i .  

Kviečia Komisija, 

K .  Š T A U P A S  
D E C O R A T O R  

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

there is a ray of sunshine for the 
as yet officially unlisted by real 
member of the United Nations — 
the Baltic republic, Lithuania. 

Vyt. Sirvydas. 

THE PHILADELPHIA Lithuan
ians are endeavoring to raise $300,-
000 to buy a Flying Fortress and 
have it given some Lithuanian 
name. They have about $40,000 al
ready for that purpose. 

#/# 

THERE IS a movement afoot in 
Detroit to organize a Lithuanian 
American Legion Post. A very 
good idea, we should say. 

Ill 

THE POSTMASTER GENERAL 
in Washington, D. C., announces a 
series of eleven postage stamps to 
honor those United Nations who at 
present are under the Nazi heel but 
still courageously fight on. Lith
uanian Americans express pity that 
due to tragic circumstances of Lith
uania's recent history she is not 
as yet listed as a member of the 
U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  n o  
stamp. 

##/ 

DURING the recent visit of 
President Benes of Czechoslovakia 
tc this country, Lithuanian Ameri
can leaders tried to contact him to 
discuss the future of Lithuania, 
with whom Czechoslovakia had 
sympathetic relations ever since the 
Hussite leader Ziska fought under 
the banner of Lithuanian Grand 
Duke Vytautas against the Ger
mans in the famous battle of Tan-
nenberg, where the Germans were 
roundly trounced. However, due to 
ciscumstances beyond their control 
is was impossible to see Mr. Benes. 

/// 

ANTANAS VILIMAITIS of Cle
veland lets no. grass grow under 
his feet. He is 58 years old, and 
the duties of raising a family did 
not allow him, since he came to 
the United States in 1905, to go to 
an evening school. His son is a 
dentist and his daughter a High 
School graduate. Now papa Vili-
maitis is a proud possessor of a 
diploma for eight grades which 
was presented to him by the Cleve
land Board of Education. 

/#/ 

PRESIDENT Smetona of Lith
uania gave a very intersting lect
ure abouth the history and condi
tions in Eastern Europe to the fac
ulty of the Oberlin College, Oberlin, 
Ohio. He stressed the achieve
ments and hopes of the Lithuanian 
people. 

trr 
AN INTERESTING article on 

East Prussia, Lithuania's next door 
neighbor, 'appeared in the British 
Forthnightlv magazine in February. 
It was written by Robert Machray. 
FJast Prussia is a region of 14,284 
square miles, with a population of 
2,333,301 (in 1933). Mr. Machray 
thinks it should be unconditionally 
assigned to Poland after this war. 
He says: "This territory (the Lith
uanian parts excepted) is a prere

quisite, an absolute sine qua non 
for the very existence of Poland— 
a matter of life and death as re
gards its defense against attack". 
The German population should be 
transfered to Germany. 

Maybe so. But East Prussia was 
an ancient Lithuanian land which 
was Germanized by the Teutonic 
Knights. The basic blood strain of 
the people is, no doubt, Lithuanian. 
Therefore, all the conditions for 
Polish security would be fulfilled 
if the region be given to Lithuania. 

/// 

MAJ. GEN. DAVID PR®SCOTT 
BARROWS, a former President of 
the University of California, wrote 
an interesting article on "The Fut
ure of the Baltic States", which 
was published in many Hearst dai
ly papers. He points out that any 
enslavement of the Baltic peoples 
will be but a manifestation of "im
perialistic aggression", the wicked 
spirit which caused so much blood 
to be shed in Europe. We are 
fighting for a system of justice 
and security in the world. If we 
do not win, we have lost. Enslav
ing the three small Baltic nations 
isi not the way to build up a sys
tem based upon justice and seen-
rity. t r r  

A Torch Queen 

UPON the initiative of Dr. Anth
ony A. Želvis a new American Le-1 

gion Post of Lithuanian war vet
erans wias organized in May in Bal
timore. It now has about 20 mem
bers and aims to get all Lithuanian 
veterans, both of this war and the 
World War I. Strong Lithuanian 
American Legion Posts are active 
in Boston, Chicago. Brooklyn, N. Y., 
Gary, Ind., Rochester, N. Y., and 
Hartford, Conn. t r r 

AN OPEN LETTER signed by 
63 prominent Swedes appeared in 
the Swedish press demanding the 
restoration of Lithuania's former 
political freedom. The Stockholms 
Tidningen says that it is right for 
those who are free to speak for 
those who cannot. 

America's champion woman weld
er for 1943 is petite, 19-year-olęl 
Vera Anderson (left), shown as she 
was presented with a silver cup, 
$350 in war bonds, land a ticket to 
Washington, D. C., where ihe met 
Mrs. Roosevelt. 

USE of coloring substances simu
lating egg yolk in foods in which 
egg yolk is the normal ingredient 
has been prohibited in Cuba. 

REAL ESTATE 
PARSIDUODA NAMAS 

2 šeimų namas, su kampine gro-
serne, 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. 
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JAPONAI NESVARUS 
Vienas Clevelandietis karei

vis, paliuosuotas po sužeidimo 
Guadalkanalo saloje, pasakoja 
kaip jiems kariaujant su Ja
ponais, jie galėdavo Japonus 
užuosti, taip jie dvokia, yra 
nešvarus. Jeigu jų nemato 
prišliaužiant prie Amerikiečių 
linijų tai užuodžia kaip tik jie 
atsiranda gana arti, pasakoja im kareivis. 

Jane 26 
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Labor Day c. r 
A VACATION here means In

creased ability to work for Victory! 
Fines! Beach in lhe world. All sporls 
and amusemenls. Famous radio 
bands nightly in Grand Ballroom. 

Be patriotic. Leave and return during 
lhe middle of the week. Every day 
means endless fun at Cedar Poial. 

On rail, bus and stsamer routes, U. S. Route 9, 
Oh?o 2. Ark Travel Bureau tor folder, or wrile . . . 
CEDAH POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky, Ohio 
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PARSIDUODA NAMAS 
2 šeimų namas, po 5 kamb., dveji 
porčiai, furnasai, garažiai, ant E. 
125 St. ir St. Clair. Tik $1500 
įmokėti, likusieji lengvomis išlygo
mis; žemutiniai kambariai tušti. 

Klauskit: P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave. 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 

JACK GANSON 
T A V E R N  1  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue C 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 L 

Prie U. S. Route 20 ' 
^ Jack Ganson-Karabinas, Sav. ^ 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
SALDAINIŲ ir mokiniams reikme

nų krautuvė, netoli mokyklų, už
tikrinta $J.'00 savaitinių ineigų, nė
ra kompeticijos. Geri kambariai 
gyvenimui greta; žema nuoma; par-
siduos pigiai. 8928 BUCKEYE Rd. 

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 j savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

I i 

t — \ 
S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

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

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesni" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue ^ 

Ant U. S. Route 20 
Kazys Stonis, Savininkas. 

WICKLIFFE, OHIO 

U j Ambossadi 

I JOSEPH E.DMIES 

[Voif IWerSdw*,,t \dpktutemfcf 
\Cm M & 

T[R HUSTOn-AMN HAROi'.:-:'iUH,AELCURTlZs^ 

HOTEL BREAKERS ,000 ROOMS MODERATE RATES 

PRASIDĖS KETV. BIRŽELIO 24 
WARNER 

BROS. Hippodrome 

Dabar Laikas Pirktis! 
VYRAMS IR VAIKINAMS 

Vasarai Skrybėlę 
PILNA GAUSYBĖ IR GERAS PASIRINKIMAS 

Šiaudinių Skrybėlių 1943 Metanp 
Skirtingose Spalvose, Pavidaluose ir Stiliuose 

Kainos tik J gg iki 4 95 

Vasariški Įvairus Vyrams ir Vaikinams 
SPORT MARŠKINIAI GEROS KELNĖS 
vienodų ir maišytų spalvų, dide- Gausus pasirinkimas Vasarinių 
lis kiekis (pasirinkimui nuo — Slacks ir šiaip gerų kelnių — 

$1.65 iki $2.95 $2.95 iki $6.50 
DYKAI GREEN STAMPS su koinu pirkiniu. į 

£įa gajjt jgkejgti 8avo Stamp Books. " IV#\| 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

u-? 'iŽŽiifcŠ&A • .neit, 
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