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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

TAUTINĖS SROVĖS politi-
niai priešai džiaugiasi nebutu 
dalyku, kuriam Lietuvių kalbo
je net pavadinimo neranda; sa
ko, "tautinė srovė izoliuota" 
nuo musų visuomenės. Toks 
pasakymas nėra kas kita tik 
noras žodį kunu padaryti. Kaip 
toli gyvenimo faktai nuo poli
tinių svajonių šaukia! Po dar
naus Bačiuno ūkyje tautinės 
srovės veikėjų suvažiavimo su
kurta Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga savo ižduose jau daugiau 
pinigų turi negu "smarkioji" 
katalikų srovė. Kas svarbiau, 
LVS turi autoritetą, kurio ki
tos srovės visuomenėje netu
ri. Tas autoritetas paremtas 
kuo viskas šiame pasaulyje ry
mo: rimtu ir reikalingu darbu, 
sveikų principų prisilaikant. 
To autoriteto turėjimą tauti
nės srovės veikėjų suvažiavi
mas Brooklyne dar labiau pa
brėžė: kokia baimingumo aud
ra socialistų ir katalikų spau
doje pakilo del to suvažiavimo 
darbų ir tarimų! 

• 
PAIMKIME SVARBŲ {be

galo svarbų) Amerikos spau
dos ir visuomenės teisingo 
informavimo reikalą. Ką Ame
rikos Lietuvių Taryba, dikta
toriškai pusės milijono Lietu
vių vardu teisę kalbėti prisi
savinus, šią kryptimi nudirbo? 
Nagi, margą niekutį! Lietu
vai vaduoti Sąjunga, tuo tar
pu, pasekmingai kelia $4,000 
fondą išleisti Amerikos Minis-
terio Lietuvos Respublikai, Dr. 
Norem'o knygą "Timeless Li
thuania", kurios1 išleidmą "izo
liuojanti" visuomenė taip ener
gingai remia. 

LVS vice pirmininkas P. J. 
Žiuris Amerikos spaudoje at
sakė į Dorothy Thompson ir 
Walter Lippmann bei kitų ža
lingus Lietuvos laisvei raštus. 

Liberalų The Nation žurna
le buvo įdėta V. Sirvydo atsa
kymas, visas puslapis, Rusų 
imperializmo gynėjui Sukom-
linui, o The New York Herald 
dienraštyje tilpo jo atsakas į 
poetės Salomėjos Neries iš 
Maskvos telegrafuotą laišką. 

• 
| TITOS ŽYGIUS mu«| ne

gamtinė katalikų-socialistų 'ne
izoliuota' koalicija atsiliepė 
budingai: patriotingi katalikai 
tuos darbus pagyrė, ir Norem'o 
knygai prenumeratų plaukia iš 
kunigų ir katalikų veikėjų. 

Socialistų spauda visus tuos 
darbus pasmerkė, arba "sukri
tikavo", ir Norem'o knygai (jei 
neskaityti Bagočių) iš sociali
stų veikėjų ar organizacijų nei 
vieno cento neatėjo. 

Štai kodėl Amerikos Lietu
vių Tarybai darbas nevyksta: 
katalikai nori patriotinį darbą 
dirbti, socialistai tenori jį stab
dyti. 
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MacArthur Pradėjo Ofensm prieš Japonus 
PRADEDA APSUPTI JAPONŲ UŽIM

TAS SALAS PACIFIKE 

Liepos 1 d. pranešama 
jog Gen. Douglas MacAr
thur pradėjo ofensyvą Pa
cifike prieš Japonus, oru, 
juromis ir žeme. Užėmė 
dvi salų grupes Trobriand 
ir Woodlark tarp Solomon 
ir Nauj. Guinejos salų ir 
atakuoja Naujos Georgija 
salas; prie to, susirėmė su 
Japanais ^ prie Salamaua 
ant Nauj. Guinejos. 

Pradėta didis apsupimas 
likvidavimui Japonų šiame 
dideliame ir svarbiame pie
tų vakarų Pacifiko plote. 

Šis ofensyvas gerai pa
ruoštas ir jeigu pavyks tai 
Japonų įsistiprinimai pla
čioje srityje bus sutriuš
kinti. 

Pastaromis dienomis S. 
V. submarinai paskandino 
Pacifike dar aštuonis Ja
ponų laivus, tarp jų porą 
kariškų, ir tris kitus laivus 
sugadino. 

Pasirodo^, Amerikos sub
marinai pasekmingai vei
kia užkirtimui Japonams 
pristatymą reikmenų savo 
kariuomenėms i š s k laisty
toms Pacifiko salose. 

Šiaurės Pacifike, Ameri
kos lakūnai be perstojo ata
kuoja Kiška salą, kur Ja
ponai dar laikosi, įsiveržę. 
Ši sala bandoma iš Japonų 
atimti, kaip padaryta su 
Attu sala anksčiau. 

VOKIETIJA SMAR
KIAI APNAIKINTA 

Britų ir Amerikos bom-
beriai per dvyliką dienų ir 
naktų ištisai atakavo na-
zių svarbias vietas pačio
je Vokietijoje ir Prancūzi
joje. Juroje užpulta ašies 
laivai, du nuskandinta, ki
ti trys sugadinta, o.vienas 
užplaukė ant kranto. 

Ali j an tų lėktuvai bango
mis eina vieni paskui kitus 
iš Anglijos, nešdami sunai
kinimą ir mirtį. 

Per 5 paskutines dienas 
nei vieno Vokiečių lėktuvo 
nebuvo matyt viini Angli
jos. 

Per Birželį Britai vieni 
numetė apie 13,500 tonų 
bombų ant Vokiečių mies
tų ir kitų svarbių punktų. 

Britai per Birželio mėne
si pražudė 82 savo bombe 

LENINGRADAS BE 
PERSTOJO BOM
BARDUOJAMAS 

"Ar Kas Nors Randasi Namie?" 

Maskva. — Vokiečių la
kūnai pasinaudodami šio 
laiko dienos ilgumu, tęsia 
atakavimą orlaiviais Le
ningrado apielinkių. 

Šiuo tarpu ten šviesu be
veik 24 valandas, taigi Vo
kiečiai siunčia Leningradą 
bombarduoti lėktuvų ban
gas vieną po kitos. Rusai 
sako, Vokiečiai turi tikslo 
išaikvoti bolševikų oro jie-
gas, kurios pasitinka naziu 
lėktuvus ginantis. 

Vokiečiai praneša Rusai 
dare "smarkius" puolimus 
Velikie Luki fronte, šiau
rėje nuo Maskvos ir pie
tuose nuo Staraya Russa, 
bet atmušti atgal..' 

Taipgi sako Rusų pas
tangos veržtis pirmyn Ku-
bano fronte atmuštos su 
dideliais nuostoliais. 

Per pirmą metą Vokie
čių apgulimo Leningrado 
tamem ieste išmirė 100,-
000 žmonių badu. Žmonės 
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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Dalis Angliakasių dar 
Tebestreikuo ja 

Po išsibaigimo paliaubų 
angliakasyklų srityje, Bir
želio 20, pradėję streikuoti 
angliakasiai, neklausydami 
nei šalies prezidento įsaky
mų gryžti i darbus, strei
kavo visą savaitę laiko. 

Šios savaitės pradžioje 
daugelis gryžo dirbti. 

Del stokos anglies turė
jo sustoti dirbusios neku-
rios geležies ir plieno lie
jyklos. 

rius tose kelionėse į nazių __ 
žemes. Vokiečių lėktuvų, B-aVo"tik"po 4uncijas"prai 
kurie , bandė užpulti bom- tos duonos j dlną, nieko 
bėrius pasitikdami, sako baugiau neturėjo valgvti. 
nnmnsS turn 900 0F.0 Li(ivėrė mieste visi šunės 

ir katės. Žiema pasitaikė 
labai šalta, net paukščiai 
iš medžių krito sušalę. Gy-

įventojai neturėjo kuro nei 
elektros. 

Sovietai ginčija Londono 

numušė tarp 200 ir 250. 

SLAVAI VEIKIA IR 
LAUKIA ALIJAN-
TŲ ĮSIVERŽIMO "j 

PRANAŠAUJA AT
KAKLŲ KARĄ 

Londonas, Birželio 30. — 
Premjeras Churchill sakė 
plačią kalbą, kurioje parei
škė kad "labai gali buti 
jog prasidės dideli mūšiai 
Viduržemio juroje ir visur 
kitur pirm negu pradės ru
dens lapai kristi". 

'Vokiečiams jis pareiškė 
jog galingos Amerikos ir 
Britų oro jiegos ir ginklai 
pradės veikti prieš juos 
dieną ir naktį, pasiekiant 
svarbius. militarinius ir in
dustrinius punktus "viso
mis naikinančiomis galybė
mis", o po to seks mažes
ni Vokietijos miesteliai. 

AMERIKONŲ SPAUDA jau 
viešai iškėlė pavojų kuris šia
me skyriuje buvo Bal. 30 įvar
dintas : kai kurie Amerikonų 
sluogsniai Pabaltijo valstybių 
laisvę tik todėl gina kad ?nori 
Sovietų Sąjungai įgnybti. Pa
vyzdžiui, net labai geras ir 
sumanus Gen. Barrows strai
psnis buvo įdėtas Hearst'o lai
kraščiuose. 

The Atlantic Monthly žur
nalas apie šį pavojų kalba sa
vo Birželio laidoje. Tiesa, jis 
mini tik Amerikos Lenkus ir 
Lenkijos reikalus, bet santi-
kiais su Sovietiniu imperializ
mu, Pabaltijo tautų ir Lenki
jos būklė veik vienoda, žur
nalas pasakoja kad Washing-
tonui (ir Maskvai) nepatinka 
Amerikos Lenkų persmarki 
prie-Sovietinė veikla. Maskva 

Alamogordo k a r iuome-
nės lakūnų stovykloj užsi
mušė 10 lakūnų. 

Jugoslavų patriotų armi-i .. •• Rusiios 
inc vqHjic npn Dnia Ml-1 P:1 anesim4 lb rvubiju& jos vadas Uen. uraja mi fronto nazįaį ištraukę 50 
hailovic pradėjo pnes oku-

r- -4 
kelta i kitą kurią Europos 
dalį. 

BRITŲ Aukštas Komisi-
jonierius Kanadai Malcolm 
MacDonald pareiškė kad 
ašies teritorijų užpuolimas 
bus pradėtas visai trumpu 
laiku. Jis taipgi pažymė
jo kad priešų submarinai 
dabar naikinasi po vieną 
kasdien. 

Vokiečių divizijas. 
Taipgi pradėjo sukilimus 

ir pasalingą karą Graikai. 
Iš to daroma išvados kad 

Graikai ir Jugoslavai, ži
nodami apie alijantų nuo
latinius oro bombardavi
mus Italų ir Vokiečių, tiki 
tuoj prasidės įsiveržimas į 
tas šalis, ir patys rodo pa
siryžimą alijantams gelbė
ti. 

KARO IŠLAIDOS 
80 BILIJONŲ 

Federalė valdžia, užbai
gus fiskalį metą su Birže
lio 30, pasirodo sumušė vi
sus pirmesnius pinigų lei
dimo rekordus: šį užbaig
tą fiskalį metą valdžia iš
leido virš 80 bilijonų dola
rių. Karo biudžetas buvo 

nesupranta Amerikos spaudos 
laisvės, o Washingtonui nepa
tinka Amerikos Lenkų žaidi
mas su taip vadinamais Ame
rikonais izoliacininkais kaip 
Hearstas, Senatorius Wheeler 
ir kiti. 

Amerikos Lietuviams šito 
priekaišto taikyti negalima, 
nes jie, bendrai, veik visai jo
kių santikių su Amerikonų 
spauda ir veikėjais nepalaiko. 
Bet jie negali uždrausti Ame
rikos izoliacininkams Pabalti 
jo teisėtą kovą už laisvę savo 
tikslams vartoti. Tik butų 
klaidinga izoliacininkų žodžiais 
džiaugtis. Amerikos Lietuvių 
viltys ne juose bet Prezidente 
Roosevelte. 

Amerikos kareivis atsilanko "biznio reikalais" Japonų išstaty
toje lindynėje, Attu saloje, kurią pagaliau iš priešų atėmė. 

BOMBERIO "LITUA-J*. 
NICA" KRIKŠTY-

NO S LIEPOS 3 
'Chicagoje, vadovaujant 

Margučiui, buvo sukelta 
milijonas dolarių Karo bo-
nų. Šiomis dienomis Lie
tuvių komitetas kuris dar
bavosi to milijono dolarių 
vajuje, išgavo karo vado
vybės paskyrimą sunkiojo 
bomberio, kuris Liepos 3 
po pietų Chicagoje pasiro- . . . . _ 
dys, ir Lietuviai jį pakriks- Siau nieko nepasakę. 

Lituanica" vardu, ta-

PREZ. ROOSEVELT 
UŽ 2-RĄ FRONTĄ 

Washingtone, prieš ke
lias dienas, spaudos atsto
vų priėmime, Prezidentas 
Roosevelt primintas jogei 
Sovietų vyriausybė vėl ke
lia reikalavimus kad butų 
atidaryta antras frontas, 
prezidentas pareiškė kad 
jo troškimai antro fronto 
yra taip pat stiprus kaip ir 
bolševikų, bet už to dau-

Belgų slaptai leidžiamas 
laikraštukas skelbia jog 
naziai, nuo to kai okupavo 
Belgiją, sušaudė virš 7500 
Belgų patriotų. Belgai nu
žudė savo tautietį nacional
socialistą kuris tarnavo na-
ziams kvislingu. 

Britanija ruošiasi parū
pinti savo kareiviams šy-

tys 
da jis bus pasiųstas prieš 
nazius. 

Del karo varžymų, krik
štynose negalės dalyvauti 
minia, tik parinktas komi
tetas, Dariaus - Girėno Le
gionieriai ir paminklo ko
mitetas. Krikštynų cere
monijos bus nufilmuotos, o 
Liepos 17, per Dariaus ir 
Girėno 10 metų žuvimo su
kaktį vakare prie pamink
lo ta filmą bus rodoma vi
suomenei. 

numatytas 74 bilijonai dol. met 250,000 dviračių. 

Pirmoji iš Ašies Atimta Sala Pantelleria 

Iš Lietuvos ir kitų Pa
baltijo šalių praneša apie 
pakartotinus žmonių bruz
dėjimus ir kovą prieš oku
pantus nazius. Sako, par
tizanai gerai organizuoti 
ir turi pakankamai ginklų. 

Kapt. Rickenbacker lan
kosi Rusijoje, jam leista 
trumpai apžiūrėti vieną 
bolševikų fronto dalį. 

ITALAI ir Vokiečiai su
sirūpinę laukdami alijantų 
įsiveržimo į Europą prieš 
juos, nežinomoje vietoje. 

Italų spauda smar k i a i 
rėkia apie ateinantį įsiver
žimą. Vokiečiai nustatę ir 
laiką — buk įsiveržimas 
prasidės šį šeštadienį, Lie
pos 3. 

Iš šiaurės Afrikos Ame
rikiečių kareivių stovyklos 
ateina žinios kaip labai pa
sipiktinę Amerikos karei
viai angliakasių streikavi-
mu. Kareiviai sako, jeigu 
turėtų valią jie visus strei-
kerius draftuotų į armiją. 

Kareiviai jaučia kad del 
streiko susidaro didesnis 
pavojus jų gyvybei, nes 
kliudoma ginklų darbai. 

Angliakasiai gi nori iš
kovoti sau geresnį užda** > . 
bį dabar, kada kitų indus** * 
trijų darbininkai uždirba 
po suvirš $200 ir $300 mė
nesiui. 

Akron, O. — Gumo dar
bininkams skirtas mokes
čių pakėlimas 3c valandai 
Karo Darbo Tarybos pa
tvirtintas išnaujo, ji atsi
sako skirti daugiau. Dar
bininkai pradėjo streikuot. 

Detroit, Mich. — Buvo 
sustreikavę 2,200 Chrusler 
Corp. Highland Park dirl>* 
tuvės darbininkų, kurie po 
trumpo streiko .vėl grvžo 
dirbti. Streikas kilo pr<i» 
testui prieš pabaudimą vi#-
no darbininko kuris nesi
skaitė su dirbtuvių vedėju 
patvarkymais. 

Italų salos Pantelleria vaizdas; kurią alijantai paėmė. 

KALTINA SPAUDĄ 
Prez. Roosevelt padarė 

priekaištą Amerikos spau
dai kad ji žymiai prisidėjo 
prie pastarom pora savai
čių didėjančio sąmišio ir 
Washingtono valdžios na
rių vienas kito pravardžia
vimo ir net koliojimųsi. 

Dar niekad nebuvo nami
niame fronte tokių nesusi
pratimų kaip praėjusių po
ros savaičių laiku, ką pa
sistengė laikraščiai išpus
ti, savo korespondentų pra
nešimais remdamiesi. 

AMERIKOS KARO 
NUOSTOLIAI 

Birželio 24 paskelba pirmu
tinės pilnos skaitlinės Ameri
kos ginkluotų jiegų nuostolių 
šio karo bėgiu. Taipgi paste
bima kad karo veiksmai nuo 
dabar eis didyn ir apims dar 
didesnius skaičius žūstančių 
kareivių. 

Visų ginkluotų jiegų dalių 
nuostoliai iki Birželio 24 die
nai paduodama 90,86c4. vyrų. 
Iš to skaičiaus 15,132 užmuš
ta. 

Iš karo laivyno, marinų ir 
pakraščių sargybos nuostolių 
buvo 26,902, iš kurių 7,604 žu
vę, 4,732 sužeisti, 11,010 din
gę, 3,556 paimti nelaisvėn. 

Armija turėjo 63,958 vyrų 
nuostolių, iš jų 7,528 užmuš
ti, 17,128 sužeisti, 22,687 din
gę be žinios ir 16,615 paimta 
nelaisvėn. 

Pereitame Pasauliniam Ka
re Amerikos nuostoliai buvo 
364,000, iš kurių 126,000 bu
vo užmušta. Tada buvo su
mobilizuota 4,355,000 kareivių, 
taigi aname kare nuostoliai 
sudarė 8 nuoš. visų kareivių. 

Ohio Bell telefono darbi
ninkams užtvirtinta moke^ 
sčių pakėlimas nuo 50c iki 
$5 savaitėje. Tas apima 
5,140 darbininkų. 

Tai čėsai, tai gadynė! 
Clevelande, karo darbo jie
gų direktorius Dr. Wm. P. 
Edmuns iškėlė sumanymą 
duoti dykai alaus ir prece-
lių geležies ir kitų metalų 
liejyklų darbininkams du 
kartu dienoje: priešpiečiu 
ir popiečiu, taip kaip Lie
tuvoje kad laukų darbinin
kai užsikasdavo ir užsiger-
davo vasaros darbų metu. 

Detroit. — 300,000 Gene
ral Motors Co. darbininkų 
gaus atostogas šią vasarą 
su užmokesčiu, kuris sieks 
$20,880,000, 

Molio produktų darbi-
kai Ohio, Penna. ir India
na valstijose, 3,800 skai
čiuje, sustreikavo reikalau
dami daugiau mokestiesf 

Karo Darbo Taryba įsa
kė jiems gryžti į darbus ir 
dirbti iki bus sutarta nau
jų algų reikalu, * _ _ • j 
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I PITTSBURGH 
|F:^' __ 

PRAFTUOS 280 STUDENTŲ 

Allegheny apskrityje sekan
tį mėnesį iš High School mo
kyklų išeis j kariuomenę apie 
2800 studentų, kuriems suėjo 
18 metų amžiaus, bet kuriems 
buvo leista pasilikti mokyklose 
iki mokslo meto pabaigos. 

Tarp tų naujų kareivių bus 
daug ir Lietuvių. 

; Praktikuoji WATERBURY, CT, 
$ 

PAKĖLĖ mokestis 

Pittsburgho didžiųjų depart
ment krautuvių darbininkams 
ir darbininkėms kuriems buvo 
mokama žemesnės algos, Karo 
Darbo Tarybos sutikimu leista 
l^akelti mokestis 15 nuošimčių. 
Tas paliečia apie 4,000 darbi
ninkų iš apie 9,000 tose par
duotuvėse dirbančiųjų. 

Nekuriems pakeliama tik 45 
centai savaitėje, bet kiti gaus 
iki $2.05 daugiau.-

HUSAI DIPLOMATAI LJsETU
VIŲ PIKNIKE 

(fStr&uka iš Waterbu$# 
American, June 17) 

Petroitfis vel taiftv«i, 
At Ilgam? 

Pte savąjį 
tųjų sji juodaisiais ir kar-o sto
vio. Birželio 28 nuimta vm 
draudimai gatvėmis vaikščioti 

-*>r 

"Liet. Darb. Sąjunga rengia hr atsidarė tavernai. Taigi mes 
pikniką Birželio 20, Lietuvių v^j laisvi, bet manome sau, ar 

STREIKAS BAIGĖSI 

Tarentum, Pa. — Pasibaigė 
poros savaičių streikas Brae-
burn Alloy Steel Corp. dirb
tuvėje, kur streikavo 550 dar
bininkų CIO narių. 

Amerikon atvykęs Švedų bė
gikas, Gunder Haegg (aukšta
sis) parodoma daro bandymus 
su Amerikiečiu bėgiku, Greg 
Rice (uniformoj). Tikrose len
ktynėse švedas Amerikieti to
li paliko ir lenktynes laimėjo. 

PLIENO VAJUS 

šią savaitę, Liepos 1 ir 2, 
Pittsburghe lankysis Donald 
M. Nelson, Karo Produkcijos 
Tarybos pirmininkas, užvedi
mui vajaus padidintos plieno 
gamybos '— "Steel for Victo
ry". Numatyta paskutinį šių 
metų pusmetį pagaminti bent 
2,000,000 tonų plieno. Neku-
rios naujai ruošiamos liejyklos 
raginamos greičiau baigti pa
siruošimus ir imtis plieno lie-
dinimo. 

Plieno baugiau reikia karo 
įrankiams ir laivams. Padidi
nus plieno gamybą p$*i#rei-
tinks karo baigimas. 

YOUNGSTOWN 

Daugiau Angliakasių 
Gryžo Dirbti 

Pereitą savaitę sustreikavu
sių Vakarinės Pennsylvanijos 
angliakasių # žymi dalis šiomis 
dienomis vėl gryžo į darbus, 
kaip skaičiuojama apie 87,000 
jau dirtbo, o apie 38,000 dar 
tebestreikavo. 

Angliakasiai pradėjo gryžti 
j darbus nežiūrint nekuriu agi
tatorių priešingos agitacijos. 

Del stokos anglies ir koksų 
pradėjo užsidarinėti plieno lie
jyklos Pittsburgho srityje. 

Plieno ir geležies gamyba 
del angliakasių streiką suma
žėjo 22 nuoš. pereitą savaitę 

į ir šios savaitės pradžioje. 
Kaip žinoma, United Mine 

Workers prezidentas John L. 
Lewis padarė paliaubas ang-
liakasyklose iki Spalių 31 d. 
Iki tol maineriai dirbs, o po 
to vėl bus liepiami streikuoti, 
jeigu nebus pasiekta naujos 
sutarties. 

parke. Pikniko tikslas "Pa
gerbimas Rusijos'7. Tarp ki
tų Rusų diplomatų pasižadėju
sių dalyvauti piknike, yra Paul 
Ratomski, Lietuvos atstavas 
USSR generaliniame konsulate 
New Yorke, kaipo svarbiausias 
kalbėtojas". 

Vietiniai Lietuviai į šį pra
nešimą nekreipė dėmesio, bet 
Tarnas Matas, L. N. P. Klubo 
pirmininkas, pastebėjęs šiuos 
netikslumus kuriuos skelbia p. 
John Stanislovaitienė, patikri
no vietinei spaudai kad Paul 
Ijta tomiški yra ne kas kitas 
lęaip tik "Stalino įrankis". To
liau p. Matas pasakė kad Mi
nis teris Povilas žadeikis, Lie
tuvos atstovas Washington, D. 
C., yra vienatinis oficialis Lie
tuvos atstovas Amerikoje. 
TELEGRAMAS Iš LIETUVOS 

ATSTOVYBĖS 
Birželio 18, vietos Waterbu-

ry American, didelėmis raidė
mis, pažymėjo kad Lietuviai 
tą kalbėtoją Ratomskį skaito 
"Sovietų agentu". Telegrarae 
prisiųstame iš Lietuvos Atsto
vybės Washingtone sakoma: 
kad Ratomski "neturi jokio 
legališko statyto kaipo Lietu
vos reprezentatorius". 

Ratomskis buvo garsinamas 
kaipo "Lietuvos reprezentato
rius Sovietų generaliniam kon
sulate". 

Tarnas Matas pareiškė jog 
ta L. D. S. yra "komunistų or
ganizacija" ir kad Ratomski 
yra "Stalino stool pigeon". 

ilgai? 
Ikšiol jįjį paskelbta kad mi

rė nuo žaizdų gautų tame ka
re 34, didumoje negrai. Sužei
stų ligoniheše guli per. 800. 
Nuteista kalėti po tris mėne
sius per 80, ir suimtų kurie 
tardomi ir bus teisiami, yra 
1,505. 

Kad taip atsitiko, Detroitie-
čiams visai ne naujiena, nes 
prie to buvo einama jau per 
trejetą metų. Priežastys ku
rios prie to vedė buvo miesto 
politikierių pataikavimas neg
rams, o ypač dabartinio mayo-
ro, kurio pastangomis buvo už
leista juodžiams, baltųjų ap
gyventoje vietoje, valdžios gy
venamų butų projektas ant 
Nevada avenue. Tai įvyko per
eitą vasarą. 

Per paskutinius trip metus 
mažų susirėmimų baltųjų su 
juodaisiais nuolat įvykdavo ir 
juodieji vis išeidavo laimėto
jais. Pereitą vasarą miesto 
parke juodis padauža pradėjo 
baltas mergaites stumdyti, už 
tai buvo policijanto sulaikytas, 
bet susirinkęs buris juodžių 
policininką apkūlė ir juodį pa-
liuosavo. Antrytojaus teisė
jas juodžius išteisino. Tai vis 
buvo politikierių dart as. To
kių atsitikimų buvo daug. Pra
dėjus , musų politikieriams ne
grus taip globoti jie taip iškO-

m Jiao&aJisSafci vteaose 
ii$se maudytį#, išvažmod#w5> į 
kitus ežerus* Ęet dabar jauį 
reikia tenkintis Belie Isle par
ku. Todei, kai sekmadienį, 
.Birželio 23,, prisirinko tiek, 
žmonių kad norinčių ajaudytis* 
stovėjo eilės per pusę mylios, 
ir juodųjų, kaip buvo spėjama, 
buvo susirinkę į 90,0C0, čia ir 
prasidėjo muštynės. 

Iš čia muštynės prasidės ir 
ateityje. Juoduosius atskirti 
į kitas maudynes skaitoma ne 
demokratiška. Baltieji, prie
šingai, nepakenčia kartu su. 
juodaisiais tose pačiose mau
dynėse stumdytis, todėl baltie
ji turės šią salą apleisti. Ka
dangi Detroite juodųjų yra 
tik vienas iš dešimties gyven-
tojų tai klausimas ar bus de
mokratiška kad vienas juodas 
žmogus išvys devynis baltus? 

MAYORĄ RENGIASI MESTI 
Iš VIETOS 

iDetroito mayoras dabar at
sirado < tarp kūjo ir priekalo: 
nepatenkinti juo nei balti nei 
juodieji. Juodieji jį bara kad 
Detroito policija žiauriai pa
sielgė su juodukais, gi baltie
ji kaltina jį neleidus policijai 
šauti įšėlusių juodukų, ir to-
del jie pridarė tiek daug BU© 
stolių. 

Tikrenybėje gi, kaip nupa 
sakoja mačiusieji, juodžiai el
gėsi daug bjauriau negu prie
šo kariuomenė užėmus miestą. 
Juodieji susimetę po keliasde
šimtis, po kelis šimtus, ir Has
tings gatvėje, kuri eina per 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

0įimm «$>ie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Aatanas, apie 
31 m., mir-ė Kovo 8, Buenos 
Ąjim* Ai^entispj. Velionis 
mirė suparaližiuotas nuo 
darbo Tigre salose. 

MICHALKEVIČIUS Vladas, 
mirė staiga Barrake, Argen
tinoj. Sakoma jis Lietuvo
je buvo karininku, o Argen
tinoj visą laiką vargingai 
gyvenęs. f 

DAMBRAUSKIENĖ Monijofc, 
78 m., mirė Birželio 14> Phi
ladelphia, Pa. 

KOSTANTINAS Antanas, 57 
m:, mirė Birž. 14, P^iladeĮr 
phia, Pa. 

,SKUMBINAS Povta, 58 m., 
nevedęs, rastas negyvas sa-
yo dirbamoje ukėje, netoli 
Cleveland©, Birželio 8. Pa-

' laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis, Clevelande, Kalva
rijos kapinėse. (Breiviškių 
k., Karsokiškių p., Panevė
žio ap.). Amerikoj išgyve
no apie .30 mėtų. 

YOUNG John, 42 m., mirė 13 
Birželio, staiga mirčia. Jis 
buvo žentas R. Stanislovai* 
čių, iš Newburgh, N. Y., ir 
švogeris Dr. Jono Stanislo-
vaicio-Staneslow, iš Water-
bury, Conn. Velionis gyve
no New Yorke, bet buvo nu-

! sipirkęs namus prie Broom-
field, Conn., kur nuvažiavo 
apžiūrėti. Tą rytą atvažia
vo ir jo žmona, o vakare jis 
staiga mirė. 

juodųjų apgyventą koloniją ir'BULGZIS Vladas, mirė Kovo 

LAIKĖ KI DIKĮ KOMODO
JE. Čia tapo areštuota tul:: 
Gladys Humanskienė, '24 me
tų amžiaus, per.kių vaikų mo
tina, už neprižiurėjimą savo 
vaikų. Ją įskundė jos kaimy
nai. 

Atsilankę pas ją žmonišku
mo įstaigos atstovai patyrė ir 
dar kitą dalyką: ji per ketu
rias savaites laikė paslėpus 
komodės stalčiuje naujagimį 
kūdikį, kad jos vyras nematy
tų jo, nes sako, vyras nenore* 
jęs daugiau vaikų. Motina v*ž 
tai areštuota ir nuteista p i 
metų į pabaudos namus. 

KAVOS, ARBATOS 
BUS DAUGIAU 

Kavos, arbatos ir kakao mė
gėjams ateina geresnes dienqs. 
Amerikai pavykus pasekmin
gai kariauti su priešų subma-
rinais, kavos, arbatos ir kakao 
importavimas pagerėjo žymiai 
lyginant su 1942 metų buvu
siu sunykimu. 

Kavos gaunama tiek kad 
sandėliuose jos užkrauta apie 

darbininkų^ valdžios, iš Wa
shington© buvo įsakyta Detroi-

Poni Stani3lovaitie:iė. kuri;to fabrikBntams imti kar0 dar. 
tvarkė visus to pikniko skelai-l b a m a  juodžiu8. Baltieji pi-ic-

šinosi. Bet, kaip sakoma, ka-

bizniai didumoje priklausė Žy
deliams, išdaužė viską per ke^ 
lioliką blokų. Man pasakojo p. 

lė galvas; jaučiasi lyg užvaldę širvaitis, kuris turi biznį prie 
Detroitą. juodžių apgyventos srities. Už-

Dabar pasidarius trukumui silipęs ant aukšte ir per lange* 

28, Berissoį Argentinoj. Bu-

AKRON. OHIO 
AUKA KNYGAI. Lietuvai 

Vaduoti Sąjunga • atlieka dide
lį ir naudingą darbą, leisdama 
knygą "Timeless. Lithuania", 
parašytą 'Amerikos Ministerio 
Lietuvai, Dr. Norem'o. Lietu
vos laisvės atžvilgiu, ši knyga 
ir už auksą brangesnė. 

Kadangi jos išleidimai aukų 
šaukiamasi iš Amerikos Lietu
vių, ir daugybė tam tikslui 
siunčia savo aukas ir užsisa
ko knygą, ir aš, visą amžių dir
bęs Lietuvos labui, matau rei
kalingu prisidėti ir paremti šį 
darbą kad ir su menka auka: 
Pasiunčiu LVS Centrui, 6820 
Superior ave., Cleveland 3, O., 
savo $5.00. Tikiu ir kiti Lie
tuvą mylinti Akroniečiai Lie
tuviai prisidės su auka, pasiųs 
savo užsakymą tai knygai. 

S. Rodavičius. 
605 Washington St. Akron, O. 

. APGAVIKAI VEIKIA 
Čia priviso daug apgavikų-

burtininkų, kurie nuo lengva
tikių išvilioja pinigus už neva 
įspėjimą ateities. Kitiems pa
žada iš kariuomenės sunų ar
ba vyrą sugrąžinti, kitiems ki
tokių nepaprastų malonių pa
daryti žada ir už tuos melus 
ištraukia gerus pinigus. Mies
to valdžia žada tuos šarlata
nus imti už pakarpos ir baus
ti kalėjimu, pinigiškai ir išvi
jimu iš miesto. 

Vytautas Malonia, it Cleve-

rnus, norėdama pasiteisinti vie 
tinei spaudai aiškino jog Ra
tomski yra kilęs iš Lietuvos ir 
dabartiniu laiku yra "attache 
USSR konsulate'*. Toliau Sta
nislovaitienė tikrino buk Lie
tuva dabartiniu laiku neturi 
k galio reprezentatoriaus Suv. 
Valstijose, nes nuo Birželio 22, 
1940 metų, Lietuva yra užim
ta Hitlerio ir jo armijos. 

Iš tekių "Lietuvos patriotų" 
pareiškimų matosi kad nežino 
nei trijų metų praeities istori
jos .  Tikrumoj,  Biržel io  15  d. ,  j 
1940 metais, Sovietų Rusija 
įmaršavo Lietuvon ir užgriebė 10 nuoš. arti normalio. 

Jau dabar duoda kavos po j yįską ką tik Lietuviai turėjo, 
svarą kas 4 savaitės, vietoje j panaikino Lietuvos valdžią, 
kas 5, o tuoj sako duos svarą j q Hitleris su savo armija už

ėmė Lietuvą Birželio 23, 1941 
metais. Bet p. Stanislovaitie
nė, piršdama Lietuviams to
kius geraširdžius "patriotus' 

kas trys savaitė. 

AMERIKIEČIŲ NE-
SUAUGIMAS 

da du pešasi trečiam gera pro
ga aptuštinti kišenius. Taigi 
kada fabrikuose pradėjo kilti 
kivirčiai tarp baltųjų ir juo
džių, fabrikantai ne tik nej ieš
kojo priemonių jų sutaikymui,, 
bet priešingai, įsakė užvaiz-
doms į tą kovą visai nesikiš
ti, tegul pešasi. Kada darbi
ninkai pasidalinę į dvi dalis 
savo tarpe kovoja tai jie yra 
silpnesni kovoti su kompani
ja. Tas ir dabar tebesitęsia. 

KUR MUŠTYNĖ PRASIDĖJO 
Detroito upėje yra Belle Is

le Parkas, vienas gražiausių 
parkų pasaulyje. Či?. bendrai 
praleidžia laiką balti ir juodi. 
Kada buvo užtektinai gasoii-
no, baltieji nenorėdami kartu 

vieno, nei nuo antro, taip ly-

vo prieškarinis emigracijos |2nd0j lankėsj pas savo tetą, p. 
Lietuvis. Kilęs iš Šiaulių p^Į^g,^ 
apsk. 

KAMINSKIENĖ. Ona, senyvo 
amžiaus, prieškarinės emig
racijos Lietuvė, mirė Kovo 
28, Berisso, Argentinoj. Ki
lus iš Biržų ap. 

lį žiūrėjęs per tris dienas, ir 
štai kokie vaizdai dėjosi West
minster gatvėje. Didelis juo* 
dis, vadas, prieina su geležies. 
,baru, išmUša krautuvės lan
gus, tada jo sekėjai kaip ša-
rančiai puola ir vagia, ir už 
kelių minutų krautuvėje lieka 
tik tuščios sienos; viduje vis
ką išdaužo. Policija pasirodė 
bejiegė juos suvaldyti, šauti į 
juodžius uždrausta, o ką kito 
gaujai gali padaryti? Policija riUi didumoje paliko labdarin. 

Jisai atvyko atsi
sveikinti su ja, nes Birželio 28 
išeina kariuomenėn. V. Malo-
nis yra brolis žinomos daini
ninkės Stellos Malcnytės. Su 
juo kartu lankėsi ir Birutė 
Vaičiulytė. Kalnas. 
~ir — : 1 <•-

Kas platina Dirvą — 'taa 
platina apšvietą. 

šovė į juodžius tik tokiame at
veju j e kada juodžiai policijan-
tus šaudydavo. 

Tarp tų dviejų kraštutinių 
rasių, juodosios ir baltes, per 

gai organizacijai, Ford Foun
dation. 

Jo žmona ir vaikai taip pat 
aprūpinti didelėmis sumomis. 

Turtingi Amerikiečiai savo 
80 metų Linkclno demekrati- ^ pomirtiniuose palikimuose vis 
jos ir lygybės idėja skelbia-

EDSEL FORDO TUR
TAI LABO AR At 

_ TrT1 , PAJIEŠKAU drauprą Antaną Jo-
DETROI1. — Miręs Easei|nušą, apie 15 m. atjęal gyveno Ke-

Ford, vienatinis Henry Ford'o j ncsha, Wls- Kauno g., Tauragės 
j. , . . .1 ap., Skaudvilės miestelio. Taipgi 

surfus, savo turtus, kurių pri-1 paj ieškau kitų savo draugų ir pa
skaitoma* i 200 milijonu dola- žystamu iš Lietuvos. (28) 

Petras Norbutas-Nobirt 
5904 Whittier Av. Cleveland 3į Q. 

kpip Paul Ratomski, M. šolom-'giai kaip Lietuvių tauta nesi-

• NAUJOJE ZELANDIJOJE 
apsireiškė kralikų plėga — jų|s»n viename iš savo straips-
priviso tiek daug kad viskž su- taip apibudina, paėmus tik 
ėda ir sunaikina ir nėra kr.jp trumpą dalį jos rašinio, dabar-

Kolumnistė Dorothy Thomp- Ambrazevich, I. W. 
O. Russian iš Hartford, J. Wis-

jų atsikratyti. tine Amerikos padėtį, ką viską 

loszky iš New Yorko, ir kitus, 
nepasakė kad Stalinas met? is 
pirmiau buvo įmaršavęs į Lie-

D Y K A I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kui o skauMnu.i; jei sąnariai 
Jauslus; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti ROSSE Tabs bo 
mokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per viri dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reumatizmo. 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
JeiĮ_;u niekad nenaudojote ROSSE Tabs, 

prašom jus BANDYT juos—išbandvkil nut • 
kaštais. Pasiųsime jurrs pilno dydžio 

pakeli—sunaudokit 24 tabletes DYKAI. Jei 
neduos preito paliuosavimo nuo skausmo ^r 
l 'JS busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotą 
dal j, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pi
nigų, tik savi. vardą ir adresą }! 

ROSSE Products Co. Dept. X-t 
Į708 W. Farwell Ave.. Chicago. LH 

mdejus į krūvą jis' sako kad tuv« ne»" Hitl.eris. |r kad tie 
Amerikos tauta dar nepasiekė 
savo subrendimo. 

Ji rašo: Detroite rasinės 
riaušės; anglies padėtis pasilie
ka grąsinimu ateičiai; karo 
laivyno sekretoriaus padėjė
jas tvirtina kad karo reikme
nų produkcija sumažėjo per
eitų savaičių bėgyje, ir įvai
rios valdžios įstaigos užsiima 
tik viena kitos kaltinimu; o 
Washingtone, kongresinė .po
zicija prezidentui ir toliau te
sirūpina kaip sutrukdyt admi
nistracijai, vietoj rūpintis ka
ro laimėjimu. 

abudu diktatoriai uėra palan
kas Lietuvių tautai, ir Lietu

ti k i jokio gero nei nuo jų pa
sekėjų, kurie daro didžiausiu 
gėdą mu.su tautai. Savo pa
čių gerovei Lietuviški komu
nistėliai turėtų suprasti kad 
savo tokiais darbeliais jie tik 

ma, bet ji neprigijo. Neapi-
kanta kaip buvo taip ir pasili
ko. Bet tos dvi rasės vistiek 
gyveno ir turės gyventi vieno
je valstybėje, todėl reikalinga 
surasti geresnės priemonės tų 
rasių sugyvenimui, ne lygybės 
obalsis. Tejjpąlvoja tie kurių 
pareiga yra. D. Report. 

RAUDONASIS KRYŽIUS 
Lietuvių vieneto Raudonojo 

Kryžiaus tam tikras komitetas 
vadovaujant p. Keblaitienei, 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
--ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
#5Kuomet Ltanhinatčs vidurių užkietėjimu- — 
"•ariioa neveiklios, skauda r,alv.i, nėra ener-

prisimena labdaringas ir mok- I gijo*—palengvinsite sau šiuo modernišku 

slo istwas ir ioms nalipka vm-1 hudu~kranUykile FEEN A M,NT- Si sko* - ® J m pa a -TU nįng, kramtoma guma vidurius liuosuoja 
"velniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEIZN-AM1NT. Till pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pa<;;-.l 

delius darbus ir tyrinėjimus ir ! nurodymus ant pakelio. Sekanti ryta ma-

išlpiko žvmius mokslo žmenes. '°nu* p®lensv,mmas iums pagelbės va jau-
stjs puikicu. 

lijonines sumas. Užtai Ameri
kos Fundacijos praveda ir di-

• AMERIKOJE, . kas trys 
minutos įvairiose nelaimėse 
sužeidžiama' po vieną asmenį. 

patvs save pasistato pajuokai ^istruoja Lietuvius krrujo 
davimui. Iki siol jau yra už-ir išjuokia tą" (komunizmą)., į 

viai nesitiki jokio gero nei nuo ką jie daugiausia tiki. , liar. 

S'caJbia Savo Baltinius Arnčitkoj 

Skaityk Amerikos 

f "Lietuvių Naujienas' 
f Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

, ^fetams tik 50c. (45) 

IIMTAMTIS DIRBA 

Milwaukee, Wis., tuJas Jchn 
Shine, 103 metų amžiaus vy
ras, Armėnas ateivis, patyręs 
kad šalyje trumpa darbinin
kų, pasiryžo eiti vėl dirbti. Jis 
gavo darbą teismo name pri-U3BTUVIŲ NAUJIENOS ..... T. 

IN. 6St. Philadelphia, Pa>ul;et°ju- J's išrodo 70 metų 

sirašę duoti kraujo šie: Frank 
Strazdin, Mrs. T. Strazdin, An
na Juodwelkis, Mrs. K. Eglet, 
Steve Laiko, Mary Sims, An
na Usonis, Antanina Kuliešius, 
Alex Miškinis, Walter Danu-
lis, Mai'y L. Day, Nellie Padol-
skis, Julia Juodwelkis. Bessie 
Kcblaitis. Eva Mickevičienė ir 
Agnea Spondowski. Po antrą 
kartą pasižadėjo žios; Mg.ry 
Soroka, Alice Farr ir Alice 
Gitjid#. Kas daugiau? 

• JAPONŲ gyventojų sk'ii-
čiux padidėjo nuo 97 milijonų 
1935 metais ijri 1^5 milijonu 
1940 metais. Jie plinta kaip 
iii*.rkis. 

DEL.L.A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuotą Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOMR 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

t 
i P. J. KERSIS 

809 Society for Savings Bidg. 
OFISO. TELEFONAS: MAin 1778. . 

Norėdami pigiai pirkti namas mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pijyia Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-inaurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgiičio. Patarnavimas ir ispildy* 
inaa garantuojama. Kreipkit6s j mane telefonu arba aameivifcv*x 

• 'amžiaus, ne šimto metu. 

•NAMINIUS elektriškų# pa
dargus geriausia išlaikyti pri-

KoleUus. Amerikos kareivių tclinioj šiapi$j,v Ameįtka saloj, I švarijs, sausi, 
Aleutišku salti grupėje, atlieka savo baltinių sjcajbjmą vi#nati-j16a"eiU0^* ^aiP išdirbėjų pi
ne ten turima skalbiama mašipa„ . įtariama nurodymuose. 

| Naujoje Vietoje | 

]  N i k o d e m a s  A .  V Y ' J k e S i s  Į  
| Laienuotas Laidotuvių Direktorė p 
1 IR HALZAMUOTOJAS I 
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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 — i/ill 

Jungo Nevilksim! 1 .,/&• ! 

KAIP GYVENASI LIETUVOJE 
(LAIŠKAS IŠ ŠVEDIJOS) 

(Redakcijos pastaba: že
miau dedamas laiškas gau
tas iš vieno Lietuvio Švedi
joje, kurio pavardes del su
prantamų priežasčių skelbti 
negalime.) 

* # * 

SPAUDOS ATSTOVAI — IR 
RADIO ŽINIOS Iš KAUNO 

Dabar, prisipažinsiu, Švedi
joje yra pasidarę labai įdomu 
gyventi, jei taip labai pilvo su
varžyti nereikėtų. Su maistu 
čia sunkoka. Švedija yra pa
sidarius stebėjimo akis į Eu
ropą, kaip lygiai Ašies akis į 

bo ikšiol būtiną karo darbą, ar 
darbą būtiną civilinių gyven
tojų gyvybei. Esą taip pat 
laukiama iš jaunųjų kad jie 
irgi desią visas savo jiegas į 
pergalės darbą. Joks asmuo iš 
jaunimo tarpo šiądien nepriva
lo buti be darbo, ar gaišinti sa 
vo jiegas darbui kuris nėra bū
tinas. Studentai taipgi priva
lo suprasti kad kai Vokiečių 
kareivis moka už pergalę savo 
krauju, daug svarbiau yra kad 
jis (studentas) butų reikalin
game karo poste negu beklau
sąs paskaitų. Nors, girdi, esą 
bus reikalinga imtis daugelio 

LVS SUVAŽIAVIMO 
DELEGATAMS 
PATARIMAS 

šiuomi patiekiu keletą savo 
sumanymų LVS suvažiavimo 
proga. Mano manymu: 

Amerikos Lietuviams reika
linga pagrindiniai persiorgani-
zuot jeigu mes norim išlaikyti 
Lietuvybę nuo nykimo. 

Mes turėtume sutverti tin
kamą Centralinę organizaciją 
Amerikoje augusiems Lietu
viams ir ateiviams. Mano ma
nymu butų tinkamas pavadi 
nimas Amerikos Lietuvių Są
junga. Organizacija galėtų tu
rėti reikalingus skyrius arba 
šakas: 

KNYGA TIMELESS LITHUANIA 
DOMISI IR KITATAUČIAI 

Vakarų pasaulį. Okupavus Vo- griežtų priemonių karo indus-
kiečiams visą Prancūziją, Švei
carija savo reikšmės yra nu
stojus, nes ji virto tik sala 
Ašies juroje, o tuo tarpu iš 
Švedijos su Vakarų pasauliu 
susisiekimas dar galimas. Už
tat dabar čia ir yra prigužėję 
žurnalistų iš viso pasaulio: 
Vokiečiai, Italai, Amerikonai, 
Britai. Švedijos laikraščiai tu
ri savo atstovus ir demokrati
nėse šalyse ir Ašies okupuotoje 
Europoje, tat gauna žinių iš 
abiejų pusių. Vokiečių ir Ita
lų žurnalistai gaudo kas rašo
ma Anglijos ir Amerikos spau
doje, o Anglai ir Amerikiečiai 
— kas rašoma Ašies spaudoje. 
Nors spauda Ašies kontroliuo-
jamoj Europoj ir labai suvar
žyta bet įgudęs stebėtojas iš
skaito daug ir tarp eilučių. 

Mes Lietuviai savaime su 
prantama gaudyti gaudome ži
nias iš Lietuvos. Klausomės 
Kauno radio, sekame Vokiečių 
ir Lietuvių spaudą, kai kada 
pasiekia mus ir laiškai iš Lie
tuvos. Vokiečių leidžiamą lai
kraštį Kauener Zeitung gaunu 
veik reguliariai, o Lietuviškus 
laikraščius pripuolamai' ma
tomai Vokiečiai vengia juos į 
užsienį išleisti. Bet ir iš to 
ką galima išskaityti iš Vokie
čių spaudos, susidaro tam tik
ras vaizdas. 

Lietuviai iš visų trijų Pa
baltijo valstybių gyventojų Pa-kn~t~įį0g n^ra 

sirodė kiečiausio nugarkaulio 

trijos išdavų padidinimui, vi 
sa tai esą niekis, palyginus su 
tomis aukomis kurias neša Vo
kietijos kareivis fronte. 

šis straipsnis per save aiš
kus: jei Vokiečiai prakiš, jus 
bolševizmas sunaikins, o kad 
to neįvyktų turite eiti į ginklų 
fabrikus. Studentai turi ir 
studijas mesti. Kad viskas 
taip dėtųsi kaip Vokiečiai no
ri "bus reikalinga imtis dau
gelio griežtų priemonių". Tos 
"priemonės" Lietuviams žino
mos: areštai, turtų konfiska
vimas, deportacijos. 

Kartais skaitant tuos Lietu
voje Vokiečių leidžiamus laik
raščius sunku ir pažinti kad tai 
rašoma apie Lietuvos įvykius, 
štai Vasario 19 Kauener Zei
tung rašo apie įvykusią Lietu
vos Ekonominių Rumų konfe
renciją padidinimui industrinės 
produkcijos Lietuvoje. Tų Lie
tuvos Ekonominių Rumų vir
šininkas kaž koks Dr. Pense 
savo kalboje pabrėžęs kad ka
ro "ekonomika" reikalaujanti 
produkcijos padidinimo visais 
galimais budais. Kitas Vokie
tis išskaičiavo daugybę užduo
čių kurias teksią šiai įstaigai 
atlikti. Vadinasi, kaip ir prie 
bolševikų prireikė visokių "sa-
vi-kritiškų" įstaigų, nes Lietu
viams ir kitiems nevokiečiams 
burnos užčiaupiamos, ir iš jų 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Vokiečiai daug vargo turi ban
dydami juos "privesti prie 
tvarkos". , Kuo ypatingai Vo
kiečiai nepatenkinti tai kad esą 
"blogi" Lietuvių elgsenos pa
vyzdžiai užkrečia Latvius ir 
Estus. Vienintelis stiprus gin
klas kuriuo Vokiečiai naudoja
si tai bauginimas bolševikais. 
Ir reikia pripažinti, Lietuvos 
gyventojai nieko taip nebijo 
kaip bolševikų. 

Bolševikų reiškiamos preten
zijos į Pabaltijo valstybes la
bai daug patarnauja Vokie
čiams, nes kaip dabar reikalai 
stovi, visai nesimato aiškių ga
rantijų kad bolševikai jų vėl 
nepasiglemžtų. 

Svarbu pastebėt! kad ir 8ve>-
dai bolševikų labai bijo, todėl 
labai atidžiai seka demokrati
jų valstybės vyrų pasisakymus 
del Pabaltijo valstybių likimo. 
Anot jų, ant to remiasi ar At
lanto Čarteris ką reiškia, ar 
tai yra toks pat popiergalis 
kaip Hitlerio sutartys. 

•KAIP VOKIEČIAI DIRBA 
Štai prieš akis turiu Vokie

čių leidžiamą Kaune (kurį jie 
Kauen pakrikštijo) laikraštį 
Vasario 8 dienos, 1943 metų, 
kuris patvirtina mano išdėsty
tas mintis. Tame numeryje 
rašoma kad Lietuvių tauta, 
kuri yra praktiškai bolševizmo 
patyrus, žino kad jos žmonių 
gyvybė, laisvė ir saugumas 
priklauso nuo dabar einančios 
milžiniškos kovos Rytuose pa
sekmių. Todėl esą reikalinga 
ir Lietuvoje, kaip ir Vokieti
joje, paliuosuoti visas turimas 
darbo jiegas, kaip vyrų taip ir 
moterų, ginklų ar karo indus
trijai Ypatingai esą rei
kės peržiūrėti laisvas profesi
jas, iki kokio laipsnio jos dir-

Dar kalbėjęs ir koks tai Dr. 
Lietuvos Ekonominių Rumų 
reikalų vedėjas, kuris nurodęs 
kokiais budais reikia imtis at
likimo įvairių užduočių. 

Veltui tu žmogus tuose ap
rašymuose j ieškotum Lietuviš
kų pavardžių: vien tik Brem-
horstai, Klingsporai, lyg tai 
vyktų Bavarijoj. 

1.. Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą arba skyrių; 

2. Amerikos Lietuvių Legio
nierių skyrių; 

3. Jaunoumenės sporto; 
Politikos skyrių; 
Moterų skyrių; 
Darbininkų skyrių; 
Tėvynės Mylėtojų skyrių, 
Religijos skyrių. 
Laikraštis Dirva los vi

sos Sąjungos organas. 
Turėtų buti stengiamasi su

organizuoti kiekvienoje koloni
joje šios organizacijos skyriai. 

Pirmutinis darbas butų ka
da Lietuviai kareiviai sugryš 
iš kariuomenės, kad kiekvie
nam Lietuviui kareiviui butų 
padovanojama Lietuvos Istori
ja, "Timeless Lithuania", su
pažindinimui jų su jų tėvų ša
limi. 

Paruošę šitokiam susiorga-
nizavimui planus, tada galėtu
me sušaukti Amerikos Lietu
vių Visuotiną • J&mgres% arba 
Sein»- ' 

Taip susiorganizavę mes ga
lėtume Lietuvai geriau pagel
bėt, ir turėtume Amerikos val
džioje didęąiįę įtąjtą. v -

Galėtume uždaryt burnas 
visokems šmeižikams subėgu
siems į Ameriką, kurie galu
tinai stengiasi suardyti musų 
visą Lietuvišką gyvenimą. 

Nepersiorganizavę, mes ga
lim netekti ir to ką turim, nes 
Amerika, nepakęsdama bolše
vikiškų ir kitokių priešingų 
šios šalies interesams organi
zacijų, gali uždaryti kitatau
čių organizacijas. 

Vytautas Markuzas. 

LIETUVOS Raudonojo Kry
žiaus uždaryto vietoj įsteigtos 
Savitarpinės Pagalbos draugi
jos skyrius Kaune, minėjo sa
vo vienerių metų veikimo su
kaktį. Kauno komitetas per 
vienus metus surinko 373,766 
markes aukų, kas parodo Lie
tuvių visuomenės jautrumą 
vargą kenčiantiems savo tau
tiečiams. Komitetas pašalpo
mis išdalino 115,000 markių, 
be to davė nemokamus pietus, 
ir 141,600- markių atidavė Sa
vitarpinės Pagalbos Centro ko
mitetui. 

VOKIEČIŲ komisaro įsaky
mu Lietuvos žmonėms uždrau
sta be komisaro leidimo persi
kelti į kitą namą gyventi. Esą 
gyvenamų butų stoka. Pagal 
tą patį įsakymą, gyventojai, 
reikalui esant, gali buti iškrau
styti iš savo butų. 

VILNIUJE, kaip rašo Vokie
čių laikraščiai, esanti atidary
ta Pravoslavų dvasinė semina
rija. Ji ruošianti dvasiškius 
"išlaisvintoms rytų sritims". 

VOKIEČIŲ telegramų agen
tūra ikšiol turėjo okupuotose 
Pabaltijo valstybėse savo sky
rius. Dabar pranešama kad 
esanti įsteigta specialinė tele
gramų agentūra, pavadinta 

, "Ostlando žinių biuras". 

Buvęs Lietuvai Ministeris 
p. Norem padarė didelį darbą 
parašydamas apie Lietuvą ^kny
gą "Timeless Lithuania". 

Manau kiekvienas Lietuvis 
tai nuoširdžiai įvertina ir iš
leisti knygą padės. Tai musų 
šventa pareiga. 

Sakyti pačiant apie save ką 
gera lyg ir nelabai tinka. Kiš
ti pasauliui į akis savo nuopel
nus lyg ir nelabai kuklu. Nors 
tai, tiesa, daroma ir niekas iš 
to nesijuokia. 

Deja, mes Lietuviai neparo
dėme iki šiol nei perdaug sa
vim gyrimąsi, nei lindome kam 
į akis savo gabumais tautiškoj 
sąmonėj išsilaikyti. Jei tai 
butume darę, gal šiądien mus 
kiti geriau pažinotų. Kas ži
no? Bet kuomet su tokiomis 
žiniomis apie mus išeina į 
šviesą ne Lietuviško kraujo 
žmogus, o tik žmogus stebėjęs 
tą šalį savo akim, tik kurį lai
ką gyvenęs jos duonele — ta
da pasaulis negali neatkreipti 
į jo žodžius dėmesio. 

Matysime — visi domisi 
"Timeless Lithuania", domisi 
Lietuva, ta garsia Dainavos 
šalimi. 

Gyvendama vien tarp kita
taučių ir neišvengdama veik 
kasdien pašnekesio apie mažas 
Pabaltijo šalis, dažnai gaunu 
pareikalavimų papasakoti ką 
plačiau apie Lietuvą. Dalaus 
su jais Lithuanian Bulletin'iu, 
parodau vieną-kitą straipsnelį 
parašytą Angliška kalba apie 
mano tėvų žemę. 

štai vienas ĮBabyloa'iO .. ,(N. 
Y.)' žymesniųjų vyrų, p. Hen
ry Disley, išgirdęs iš manęs 
apie p. Norem'o parašytą "Ti
meless Lithuania'. į • pakišo, man 
penkinę. Girdi, tegul greičiau 
ta knyga pasirodo pasauliui. 

"Mums įdomios Europos ša
lys, kaip ir kitas likusis pa
saulis. Lietuviai ypač įdomus 
žmonės ir jų gimtąją šalimi 
domisi Amerikiečiai gana gy
vai. Kodėl neturite Angliška 
kalba aprašę tos šalies gyve
nimo"? 

Rodos, tai turėtų buti mums 
paskatinimu kuogreičiau savo 
dolarinėmis ir penkinėmis iš
stumti "Timeless Lithuania" 
iš spaustuvės. 

Pr. Lapienė. 

DRAUGIJOS GALI 
GAUTI DAUGIAU 

KNYGŲ 

AUKOS NOREM'O KNYGAI 
TIMELESS LITHUANIA V 

————— r 

STAMBtAI PRISIDĖJO CHICAGIECIAI , 
IR WATERBURY, CONN. jj 

Organizacijos kurios aukoja 
didesnes sumas Dr. Norem'o 
knygai "Timeless Lithuania" 
leisti gali su LVS Spaudos Ko
misija susitarti kiek daugiau 
knygų norės, ne visi po vieną, 
ar kas aukaus $5, ar $100. 

Draugija kuri aukoja stam
besnę sumą knygai leisti gali 
imti ir daugiau knygų, turė
dama numatymą kam tas kny
gas duos. 

Tos pat draugijos nariai ga
li patys užsisakyti sau po kny
gą kurie tik nori ir pritaria 
jos leidimui. 

Draugija gi, ar kuopa, klu
bas ar kitokia organizarija ga
li pasitraukti sau daugiau kny
gų numatydama jas išdalinti 
savo miesto mayorui, svarbių 
dienraščių redakcijoms, miesto 
knygynui, savo distrikto Kon-
gresmanui, iki pat valstijos 
gubernatoriaus. 

Tie žmonės per šią knygą 
pasidarys "American Friends 
of Lithuania". 

Knygos tikslas yra padary
ti Lietuvai kuodaugiausia to
kių Amerikiečių draugų, kurie 
užtartų musų tautos laisvę ka
da tas klausimas ateis. 

Reikalinga kad tų knygų bu
tų išplatinta kuodaugiausia po 
Amerikiečių žymių asmenų įs
taigas, po ofisus, po redakci
jas. 

Draugijos, kuopos, klubai — 
skirkit stambesnes sumas šiai 
knygai leisti ir tuoj praneškit 
LVS Spaudos Komisijai kiek 
knygų pageidaujate už savo 
paaukotą sumą. 

Pinigus ir užsakymas siųs
kite : 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio 

Spaudos Komisija: 
P. J. žiuris, Pirm. 

. Dr. S. T. Tamošaitis, 
Vice Pirm. 

K. S. Karpius, Sekr. 
Dr. J. Jonikaitis, Ižd. 

P. J. žiuris, LVS Spaudos, 
Komisijos pirmininkas, atsi
lankęs Ghicagoje, parvežė au
kų knygai "Timeless Lithua
nia" leisti nuo šių Chicagiečių: 

Bruno Gediminas surinko ir 
pridavė $35 šių: 
Jaunoji Lietuva $10.00 
Balys Armoška 5.00 
Bruno Gediminas 5.00 
Anna Rapšys 5.00 
Sophie Ziczkus 5.00 
Kazys Šimkus 5.00 

Dr. S. Biežis 25.00 
Geo. A. Šukys 10.00 
Dr. A. Zimontas 5.00 
Al Kumskis (pažadėjo) 10.00 
A. D. Kaulakis (prisius) 50.00 
Kun. Ant. Deksnys 3.00 
Kun. Stanley Adominas 5.00 
Kun. Anicetas Linkus 4 20.00 

(anksčiau aukavo $5) 
Pral. M. L. Krušas 
William Roeder 
Adv. A. A. Olis 
Adv. Bradchulis 
Elizabeth Strazdas 
Jonas Endziulaitis 
Adv. J. J. Grish 

(pirmiau aukavo $5) 
Helen Lacitis 
Petronėlė Grybas 
Mrs. Zolpis 

AUKOS Iš NEW YORKO 
P. J. žiuris, biznio reikalais 

buvęs New Yorke, parveši au
kų knygai iš šių: 
Dr. M. J. Vinikas 5.00 
Pr. Bajoras 5.00 
Jonas Valaitis 5.00 

Iš DETROITO 
Juozas Miknis §*00 
Dr. Joseph C. Peters &00 

Vyt. Markuzas vėl prisiuntė 
S21 knygai nuo Detroitiečių: 
M. Z. K. 15.00 
Jonas Usorfs 4 5.00 
J. Arlauskaitė 1.00 

DAYTON NEPASILIEKA 
Dayton, Ohio, nors mažesne 

kolonija, neatsilieka su auko
mis. J. A. Urbonas vėl pri
siuntė $15, šių: 
Vladas Adomaitis 8.00 
Petras Venys 1.00 
I)r. Geo. I. Bložis 5.00 

Iš CLEVELAND 
Lietuvių Moterų Ratelis 10.00 

5.00 
5.00 

10.00 
10.00 

5.00 
5.00 

25.00 

2.00 
5.00 
5.00 

Moterys Jureivės Lavinasi su Valtimi 

Istoriškoj Charles upėj, Cambridge, Mass., kur Harvardo 
studentai praktikavosi per eiles metų irstymosi haene, dabar la
vinasi moterys kurios ruošiasi į jurininkes, WAVES. Čia pa
rodoma jų grupė nešasi savo lengvą valtį iš pastogės. -, 

UŽ VIENINGĄ 
VEIKIMĄ 

Stulpinas Tėvynėje Gegužės 
14 rašo: "Man rodos kad mu
sų jau sutvertos įstaigos, kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Tautinė Taryba, tu
rėtų kuogreičiausia susitarti 
su Lietuvos valdžios likučiais 
— Prezidentu A. Smetona ir 
Lietuvos pasiuntiniu P. Žadei
kių ir bendrai kreiptis prie 
Amerikos Prezidento Roosevel
to prašant jo priimti Lietuvą 
į Suvienytų Tautų narių skai
tlių". 

Tai vyriškai pasakyta. Se
nai reikėjo susitarti, vietoje 
kas sau dirbti. Ir pats Prez. 
Roosevelt, kai pas jį lankėsi 
Lietuvių delegacija, yra pasa
kęs: "Lietuvos nepriklausomy

bė yra pastumta į šalį tik lai
kinai; bet ji bus atstatyta". Ir 
buvo pareiškimų kad Lietu
viams reikalinga dirbti už sa
vo laisvę. Tuomet reikėjo tuos 
Prez. Roosevelto žodžius su
prasti. Reikėjo pasikviesti Lie
tuvos valdžios vyrus, Prez. A. 
Smetoną ir Ministerį P. žadei-
kį priešakin, sudaryti autori
tetingą įstaigą, kuri visais Lie
tuvos nepriklausomybes klau
simais galėtų kreiptis į val
džios įstaigas Washinigtone. 

Vietoje to, musų "vadai" su 
savo "aš" kopustine politika 
nudardėjo į partijų pelkes. Mes 
neturime įstaigos kuri Ame
rikos Lietuvius galėtų atsto
vauti. Mes Amerikos Lietu
viai akivaizdoje 130 milijonų 
gyventojų nešame gėdą. del sa
vo vadų aklumo. Plaušinis. 

WATERBURY, CONN., 
DAVĖ $197 

v Waterburio Lietuviai stojo 
su žymia parama knygai "Ti
meless Lithuania" išleisti. Kre
ditas už tai priklauso Lietuvių 
tautinio darbo veteranui Jonui 
Tareilai, Dr. M. J. Colney ir 
kitiems kurie parėmė. 

Jonas Tareila prisiuntė pini
gus ir sąrašą šių Waterburio 
aukotojų: 
Lietuvių Vaizbos Butas $50.00 
Petras Steponavičius 30.00 
Stasys čiapas 10.00 
Brooklyn Baking Co 10.00 
Jonas Klikna 10.00 
Jonas Tareila 7.00 
Petras Tutoraitis 5.00 
Clarence Balanda 5.00 
Kazys Strikulis 5.00 
Kazys Balčius 5.00 
Jurgis žemaitaitis 5.00 
Jonas žemantauskss 5.00 
Jonas Kvaraciejus 5.00 
Petras Krugelis 5.00 
Jokūbas Trečiokas 5.00 
Antanas Lazdauskas 5.00 
Jonas Deliniks 5.00 
Pranas Karvelis 5.00 
Bronius Maršalka 5.00 
Ernestas Mažeika 5.00 
Petras Vileižis 5.00 
Mikolas Devenis, M.l>. 5.00 

DAUGIAU Iš AMSTERDAM 
Petras Lalas vėl prisiuntė 

$20 šių Amsterdamiečių; 
Rokas ir Helen Juozapui-

tis. 5.00 
Antanas ir Ona Yutia 5.00 
Jonas A. Mikėnas 5.00 
Bronius Belžakas 5.00 

Izidorius Šamas 5.00 
(Ir $2 LVS) 

Juozas Miliauskas 5.00 
Jonas Brazis 5.00 

(iš Brazis Bros.) 
A. B. Barto 5.00 
Felixas J. žuris 5.00 

PASKIRI AUKOTOJAI 
Adolph Hirschfield 

Washington, D. €. 5.00 
(ir $1 LVS reikalams) 

.Tonas S. Rainis 5.00 
Philadelphia, Pa. (per 
A. Tvaranavičių) 

Lietuvių Apšvietos Piliečių 
Klubas, New Britain, Ct. 5.00 
J. Plečkaitis 

Aliquippa, Pa. 1.00 
Anna Liudzius, 

Brattleboro, Vt. 1.00 

čekius arba money orderius 
išrašykit: LVS., ir*siųskit ad
resu: 

-£VS Cenkiw, 
Cleveland 3, Ohio 

6820 Superior Avenue 
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Po gražaus pasikalbėjimo a-
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rinkimą Lietuvos žmonėms rū
bų, registravimą Amerikiečių 
Lietuvių profesionalų, techni
kų, amatininkų, vertelgų ir pil
nos informacijos apie jų nusi
teikimus link gryžimo Lietu
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ti, susirinkimas baigėsi. 

Tenka patirti kad LVS sky
rius organizuojamas ir Ams
terdam, N. Y. 
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

TZAIP didelė valstybė gali būti didelė if kartu negras-
minga, tuo patim visko pilna ir pasitenkinus, — pa

rodo Suvienytų Valstijų Šiaurės Amerikos Respublika, 
kuri Liepos 4 dieną švenčia 167 metus savo nepriklauso
mo gyvenimo. 1776 metais, prasidėjus iš 13-kos koloni

jų, ši Respublika išaugo iki 48 valstijų ir kelių 
it teritorijų, su apie 140 milijonu gyventojų, bet 

• • juo darėsi stipresnė tuo liko ramesnė ir nuolai
desnė, ir mokėjo, net pačios didžiausios savo 

galybės laikais, susitaikyti su kaimynais, būti jiems prie
lanki ir draugiška, pagaliau net pažadėjus kaimynėms 
visą savo pagalbą, jeigu kas išlaukinis jas užpultų. 

Nors Amerikiečio gyvenimas susideda iš kovos už 
daugiau ir daugiau lobių, nors jo jiegos sudedamos j 
darbą, bet Amerikietis daugiau linkęs savo darbo pas
tangomis laimėti. Kitaip yra su kitų kontinentų žmo
nėmis: ten kiekviena didesnė šalis nori praryti kitą, 
mažesnę už save, kiekviena padidėjas valstybė nori bū
ti imperija, o kiekvienos imperijos vadų geidimai yra 
nublokšti kitą imperiją, pačiai pasidaryti viską valdan
čia ir galinga: jų vadai nori buti valdininkais, sėdin
čiais nieko naudingo neveikiant. 

Amerikoje net galimas yra išlaikymas Suvienytų 
Valstijų, ko Europoje jokiu budu nėra įmanoma atsiek
ti Čia, mat, susidėjo kolonijos kuriose vyravo maždaug 
tS pati Angliška kalba; nei viena kolonija neturėjo sa
vo senų tradicijų vertų pasilaikyti — senas Britiškas 
ar Prancūziškas, ar Ispaniškas, tradicijas noriai atme
tė. nes jos čia nereikšmingos, — ir taip išaugo viena 
valstybė iš daugelio dalių, kaip didelė tvirtovė sustaty
ta iš paskirų akmenų, tandžiai sucementuotų. 

* « $ 

Gal įdomu bus jums patirti kad ši valstybė, įsteig
ta narsiomis karinėmis pastangomis Generolo Jurgio 
Washingtono, ant Liepos 4, 1776 metais paskelbto Ne
priklausomybės akto neturi Jurgio Washingtono para
šo. Jis nedalyvavo Kolonistų Kongrese, Philadelphijo-
je, tuo metu kai tas istorinis dokumentas buvo priim
tas^ pasirašytas ir paskelbtas. Jis jau 1775 metais bu
vo išrinktas kontinentalės armijos vadu ir išvyko į Bos
tono pusę, kur jau prasidėjo karinis veikimas prieš Bri
tus. Sekančią vasarą, 1776 metais, įvyko tas lemiama
sis Kongresas, kuris Liepos 4-tą paskelbė Nepriklauso
mybę. ^ Karas užsitęsė ilgokai, ir iki kolonijos susitvar
kė ir išrinko pirmutinį prezidentą, kuriuo buvo Jurgis 
Washingtonas, atėjo 1789 metai. 

Mums išeiviams ši šalis ypač yra brangi, nes gavo
me čia prieglaudą kada musų gimtiniame krašte vieš-

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvy das 

jyj EILĖ savo gimtiniam kraštui asmenyje apsireiškia 
gyvai tik kada to krašto netenka, kada lieka toli 

atskirtas nuo jo. Štai yra žinoma daug atsitikimų kai 
Amerikos Lietuviai parvykę į Lietuvą, apsiverkę, puolė 
bučiuoti Lietuvos žemelę.... 

Tokie atsitikimai dabar apsireiškia ir tarp Ameri
kos kareivių. Jie, pabuvę išvežti į kitas šalis, gavę pro
gą sugryžti puolasi bučiuoti savo šalies žemelę.... 

AMERIKOS Lietuviai privalo imtis žygių, kaip perei- ^ 
* tame Dirvos numeryje buvo minėta, parodyti Ame- H. 
nkos valdžiai tikrus musų komunistų kenksmingus dar-

Garsus, bet Tuščias 
šūvis 

Del New TForko Times ko
respondento Švedijoje praneši
mo apie žiaurių nazių kerštą 
Lietuviams, Prof. Pakštas pa
rašė gražų, jausmingą ir stip
rų pareiškimą, nusisielojantį 
kodėl pasaulis oficialiai nepri-
imąs Lietuvos į Susivienijusių 
Tautų eilę. Deja, pareiškimas 
parašytas Lietuvių kalba ir 
įdėtas musų katalikų laikraš
čiuose, kurie to pasaulio ne
valdo ir neįtakuoja. Pareiški
mą reikėjo parašyti Angliška 
kalba ir išsiuntinėti visai A-
merikos spaudai. Dabar gi 
padaryta tik kelionė aplink 
stalą. 

Kažin kodėl mes taip nedrą
sus eiti ten kur tikrenybėje 
galima ko gero varginamai Lie
tuvai laimėti ? Kodėl vis už 
durų tursinėjame? 

New York Times korespon
dento pranešimas buvo įdėtas 
Dirvos Angliškame skyriuje 
Birželio 11. 

9 t t 

Sveikas! 
South Bostono Darbininko 

redaktorius, Antanas K. Knei-
žys, šymet mini 50 metų sa
vo amžiaus sukaktį. Prie lai
kraščio dirba jau daugiau 25 
metus. 

Prie jo draugų ir kitų laik
raščių sveikinimų, pridedame 
ir savo.> 

# / / 

Musų Mokyklose 
Katalikų t Draugas skelbia, 

Chicagos apielinkės penkioliko
je Lietuvių parapijinių moky
klų šymet buvo 2,206 moki-

DRĄSUS STRAIPS
NIS APIE STALINĄ 
The Reader's Digest, Liepoa 

numeryje, telpa pats pirmuti
nis ilgas straipsnis, "Tb Ool* 
laborate Successfully — WE 
MUST FACE THE FACTS 
ABUOT RUSSIA". Straipsnio 
autorius Max Eastman, vienas 
iš tokių kuris kitados tikėjo į 
komunizmą ir buvo nuvykęs | 
Sovietiją pats savo kailiu tą 
"rojų" patirti. Iš Rusijos iš
trukęs po dviejų metų gyveni 
mo, jis parašė kelias knygas 
apie tą šalį ir jos vadus. 

šiame straipsnyje jisai 
sako aiškiausia ir daugiausia 
ką kada kas yra pasakę apie 
Rusiją, pirmiau ar dabar, karo 
metu. Jis plačiai išdėsto kaip 
Amerikonų dauguma duodasi 
sau akis muilinti, pakęsdami 
viską ką komunistai daro čia, 
ką Stalinas daro Rusijoje, ir 
kaip jie tuščiai, patys save ap
gaudinėdami glosto ir lanksto
si Rusijai ir Stalinui dėlto tik 
kad Rusija pasitaikė buti ali-
jantų narys šiame kare prieš 
Hitlerį, paties Stalino draugą. 

Kiekvienas Angliškai skai
tantis Lietuvių veikėjas priva
lo tą straipsni perskaityti ir 
patirti kokius atvirus faktus 
Max Eastman drebia patiems 
Amerikos valdžios nariams už 
jų nesąmoningą tupčiojimą ir 
visomis pusėmis užsileidimą 
Stalinui, tam žiauriam dikta
toriui, kurio tikslas buvo ir 
pasilieka išgriauti Amerikos ir 
kitų šalių dabartines valdvmo-
si santvarkas. Jisai primena 
komunistų visas kraugeriškas 
pastangas įvesti savo tvarką 
savo užpultose ir užimtose ša
lyse, Lietuvoje, Lenkijoje ir 
kitose. Jis pasako atvirai kad 
tą rengė ir kad darys Stalinas 
ir Čia Amerikoje su savo agen
tais komunistais, ir kad to iš
vengimui valdžia turi imtis iš
naikinti komunistų organizaci
jas šioje šalyje, o su Stalinu 
kalbėti ir derėtis tiktai tuo 
pačiu budu kaip jis kalbasi: 
nesiduoti jam apgauti ir neti
kėti jo paskelbimams uždary-
rymo Komunistų Internaciona
lo, ar jo palinkimui į demokra
tiją, ar kitiems jo tuštiems 
pareiškimams. Tą ką jis sa-
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niai, kurių 226 baigė ir diplo
mus gavo. Seselių Kazimierie-1 ̂  Amerikai nežino jo žmonės 
čių mergaitėms a k a d e miją, jr j0 įmonės turi tik vieną jo 
Newton, Pa., baigė 11-ka Lie
tuvaičių ir gavo High School 
diplomus. Marianapolio kole
gijos High School kursus bai
gė penki Lietuviai, o kolegijos 
kursą išėjo du. 

VOKIEČIŲ komisako įsaky
mu visame "Ostlande" padi
dinta darbo valandos darbinin-

i i v. , i n, , i •• wr, kams ir tarnautojams. Per 
bus, trukdančiu karopastangas. _ lun atsukti jiems ki-|savajte djrbama ^ 
tą galą lazdos, kuria jie taip drąsiai Amerikos Lietuvlus! žiausia 54 valandos 
ne komunistus mojosi mušti. I # 

Komunistai savo spaudoje, Angliškuose skyriuose,) raITNO Arkiv. metropolitas 
pylė ir pila straipsnius, sulyg Maskvos orderio, itarda- j Juozas Skvirc<.k>B isleido ga. 
mi visus kitu? Lietuvius laikraščius ir jų redaktorius 
(kurie nėra komunistai) pro-naziais ir Hitlerio agen
tais. Komunistai vašė ir gal dar teberašo skundus ant 
visų kitų pažiūrų Lietuvių veikėjų ir vadų, siųsdami juos 
valdžiai, primesdami tą patį pro-nazizmą ir pro-Hitle-^ 
i iškurną. Jie pakartotinai skelbia, priešingai Ameri
kos valdžios vadų pareiškimams, kad Lietuvą ir kitas 
Rusijos kaimynes vėl grobs ir valdys Sovietai. 

Didelė dauguma Lietuvių, kurie yra geri Ameriko
nai. kaip ir geri Lietuviai, per komunistų klaidinimus 
ir melagystes nematydami vilčių Lietuvos nepriklauso
mybei, nesijaučia kaip reikia pasiaukoti Amerikos karo 
laimėjimui, palinkdami tikėti jog Amerikos valdžia su
tiks atiduoti Lietuvą bolševikams Rusams valdyti ir 
išnaikinti. 

Amerikos valdžios nariai — nuo paties Prezidento 
Roosevelto žemyn — niekur nėra pasakę ir pažadėję 
atiduoti Rusijai tų šalių kurias bolševikai buvo klastin
gai užgrobę, su Hitleriu susitarę. Priešingai, pats Pre
zidentas Roosevelt yra pasakęs kad toms tautoms bus 
grąžinta nepriklausomybė. 

Lietuviškų ir kitų bolševikų darymas tvarkos Ame
rikoje, skirstymas mažų tautų Sovietams, yra tai spjo* 
virnas i veidą patiems Amerikos valdžios vadams, yra 
tai varymas čia Amerikoje Maskvos užsibrėžto grobi
kiško programo — ir tas turėtų buti valdžiai įrodyta 
atitinkamais Memorandumais iš Lietuviškų Tarybų ir 
patriotinių bei šelpimo organizacijų fondų raštinių. 

Bolševikai, čia svetimą darbą varydami, Maskvos 
propagandą vykdydami, nebijo ir drysta pareikšti Ame
rikos valdžiai ko jie nori ir reikalauja — ko turim ati
dėlioti nepareiškė mes, kurie remiam Amerikos karo 
pastangas visu 100^, ir kurie tikim kad Amerika pri
valo užtarti ir apginti mažų tautų — kartu ir Lietuvos 
— laisvę nuo Rusijos. 

nytojišką laišką, kviesdamas 
Lietuvos gyventojus susilaiky
ti nuo naminės degtinės gami
nimo ir naudojimo. 

įsakymą, nustatymą, patvar
kymą ir ruošimąsi — pasauli
nei revoliucijai. 

Pasirodo, jeigu tiek atvirai 
ir aštriai apie Staliną ir bol
ševikus nukalbama pačių Ame
rikiečių spaudoje,, mums Lie
tuviams nėra ko varžytis skel
bti savo žmonėms mums žino
mus faktus apie komunistus ir 
jų darbus, ir nėra ko klausyti 
komunistų ir jų draugų sklei
džiamų pakuždu "tylėti, nes 
tas Amerikai kenkia". 

Amerikai daugiau pakenks 
jei mes tylėsim ir slėpsim ko
munistų darbus ir klastas, ir 
jeigu Amerikos vadai daugiau 
ir nuolaidžiau lankstysis Stali
nui. 

LIETUVOS PAVASARIS 
(Margalis) 

Jau Nemuną pančiai žieminiai paleido, 
Karštesnį saulutės išvydome veidą, 

Šiltesnį pajutome vėją; 
Sukruto upeliai ir sraunus šaltiniai, 
Lyg dainiaus jausmingo įkvėpta krūtinė — 

Pavasario dienos jau atėjo. 
Jau veversys skrenda į giedrią padangę 
Ir šventę apskelbia pavasario brangią, 

Artoją į lauką jau šaukia. 
"Peranksti apgiedi pavasario dienas! 
"Dar dirvos tebklimsta, peršlapios rugienos, 

"Dar darbas negalimas lauke." 
"Man laikas giedoti, jausmai man kutena, 
"Ankstyvojo dainiaus neniekinkit seno", 

• Atsako ramiai veversėlis. 
"Bus dienos šiltesnės, auš puikus gegužis, 
"Kad žalias vainikas puoš musų giružes, — 

Tada jums čiauškės lakštingelis." 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vienok gryčioje nei lovos, nei suolo 
nesirado Virpšai. Jų vietą turėjo užsto
ti ąžuolinis, sunkus stalas. Ant jo pritai
sęs guolį bendrui, Algimantas sugryžo pas 
motiną į kuorą. 

Ten žibėjo vaŠkirt# žvakė. Prie jos 
mirgančios šviesos ilgai šnekėjosi sunus 
su motina. O šnekėti buvo apie ką. Ilgi 
vargų metai, ateities darbai ir dabartinis 
jų padėjimas tiek davė jiems kalbų jog ir 
kelių dienų nebūtų ištekę išsamiam išsi
pasakojimui. 

Galėjo buti jau apie vidurnaktį kada 
užėjo jiem kalba apie tai kaip elgtis arti
miausioje ateityje. 

— Jau ką nukentėme, vaikeli, tai nu-
kentėme. Reikia dabar pamanyti kaip ap
sieiti kad nepatekti antrą sykį mums į to
kius jau vargus. 

— O ką čia daug manysi, mamule! — 
tarė Algimantas. — Šitos srities nekenčia 
Aršusis ir nesinaudoja iš jos. Man gi ši
tas kampas brangus, kaip tėviškė. Aš pa
reikalausiu kad man Aršusis jį atiduotų. 
Mudviem užteks, kaip užteko mano tėvui. 

— O Dainava, Gardinas ir kitos sri
tys pietų Sudavijos? 

— Tegul jas valdo Aršusis! Man, ma
mule, ne valdžios, tik ramybės reikia. 

— Ir tu manai įgyti ramybę palikda
mas Aršiajam tau prigulinčias žemes? 

— Manau! 
— Klysti, vaikeli! Neužmiršk jog Ar

šiajame yra Gudiško kraujo. O su Gudu 
kuo gražiau apsieini tuo prasčiau iškerti. 
Su Aršiuoju dėlto kaip su šunim reikia ap
sieiti. Žmoniško apsiėjimo jisai nesupran
ta. Sumušk, išvyk jį, ir tada turėsi ra
mybę. • 

— Mamule, tu užmiršti jog aš kovai 
su Aršiuoju neturiu nei kariuomenės, nei 
pinigų ją pasisamdyti. 

— Aš taip manau jog mus užstos gi
minės. Ir jiems, vaikeli, nesmagu bus 
žiūrėti kaip mus vargins ir spaus Aršusis. 
Aš tikiu jog daugumas iš jų nelaukę to 
eis mums į pagalbą. 

— Mamule! Visame sviete taip eina
si jog drūtam ir stipriam kiekvienas ir į 
pagalbą su paskubiu eina. O tokiems kaip 
aš, nesiskubina.... 

Po šito nutilo ir susimąstė ir Algi
mantas ir motina, pripažindama sunui tei
sybės. Ir be jų galėjo tie giminės susita
rę pulti ant Aršiojo ii* atkeršyti jam už 
visas piktenybes, vienok niekas ir piršto 
nepajudino, žodžio neišsitarė.... 

Pirma atsiliepė motina, atsidusus: 
— Kad nebūtų senis Mingaila užkei

kęs savo lobio tai nesirūpintume šiądien 
taip, vaikeli. Pražuvo tiek lobio be rei 
kalo. O kaip jis dabar butų reikalingas 
ir naudingas.... — gailavo moteriškė. 

— Ar tai senis užkeikė savo lobį iš-, 
tikrųjų.? — paklausė su nepasitikėjimu 
Algimantas. 

Motina turėjo patėmyti tą nepasiti
kėjimo dėmę Algimanto žodžiuose, nes at
sake: 

— Ne lengvatikė ir aš, vaikeli, bet ši
tame atsitikime ir aš, kaip ir visi žmonės 
musų kampo, manau jog ne kitaip kaip 
turėjo senis užkeikti savo lobį. Paklau
syk ir pats kaip buvo: Iš Mingailos, savo 
tėvo, Aršusis ryžosi išplėšti jo lobį ir už
puolė ant Krėvių pilies. Bet iš ten perser
gėtas Mingaila spėjo išbėgti su lobiu. Ar
šusis vytis. Na, ir atsivijo iki šitai musų 
Kirsnos pilaitei. Vos spėjo Mingaila pi-
laitėn įsmukti, kaip jau ją apsupo Aršu
sis. Neilgai gynėsi pulko vyrai. Jų bu
vo dešimtys, o Aršusis atsivarė tūkstan
čius. Bet, kada Aršusis paėmė musų pilį, 
nerado joje Mingailos lobio, nors krėtė 
p e r  p o r ą  d i e n ų .  N e r a d a u  n e i  a š . . . .  O  
jau aš griozdžiau atsidėjus. Svietas dėl
to ir kalba jog Mingaila užkeikė savo tur
tą ir jog iis iškils iš žemės, į kurią sulindo, 
tiktai sugryžus valdžiai į tikras rankas. 

— Tu, mama, taip nušneki kad tas lo
bis išnyko musų pilyje, kada ją Aršusis 
paėmė ir kada mane į verguvę Romanas 
išsivedė. Ar taip? 

- — N a  t a i p !  B e t  k a s  t a u  č i a  m a n o  
žodžiuose keista, jeigu tu klausi? 

— Aš manau, mama, jog tas senio lo
bis ne užkeiktas, tiktai paslėptas, ir pa
slėptas gerai, — kalbėjo Algimantas, ne-

A N T A S 
duodamas tiesioginio atsakymo. 

— Ar tai mums ne vistiek? 
— Ne, mamule, ne vistiek! Užkeiktą 

lobį nie&as negali rasti be to kas užkeikė, 
arba to kam buvo skirtas tas lobis. Na o 
šitą mano senuko Mingailos lobį aš tur-
but žinau. 

— Kaip žinaff — paklausė motina. 
— Taip, jog prie manęs senis ir tėvas 

paslėpė požemėje, čia pilyje.. Argi tu to, 
mamule, nežinai? 

— Ne! Aš apie šitai pirmą sykį gir
džiu 

— Ir tėvas tau nieko nesake? 
— Ką jis sakys, vaikeli! Kaip tiktai. 

pamatė apgulant pilaitę, jisai pirmiausia 
mane išsiuntė iš pilies požemiu laukan į 
girias. Pats jisai su tavim norėjo bėgti 
paskui mane, ir bėgo, bet judu jau Aršio
jo kareiviai sugavo, išėjus iš požemio, ir 
aš tėvo nemažiau daugiau, kaip nemačiau 
iki šiolei ir tavęs. 

Užsimąstė valandėlei Algimantas. Jo 
atmintvje užsiliko aiškus tos dienos ir na
kties paveikslai. Jis, tartum, šiądien ma
tė dulkių stulpus, pakeltus Mingailos pul
kelio, skubinančio į pilį. Dulkių debesys 
kilo nuo Aršiojo vyrų. 

— Negali buti jog tai sapnas! — pra
bilo Algimantas, apimtas jaunų dienų at
siminimų, ir pakilo nuo suolo ant kuri.o 
sėdėjo. 

— Mama! — atsigryžo jisai į moti
ną. — Ar tu atsimeni, ar buvo Mingaila 
šitame pačiame kuore kuriame dabar mu
du esava? 

— Čia jis buvo, vaikeli; tiktai ir spė
jo prie manęs pabūti ir užsislėpti. Aš ge
rai atsimenu kaip tavo tėvas palydėjęs 
mane su paskubiu nubėgo pas senį Min-
gailą į šitą kuorą. 

— Jeigu taip tai Mingailos lobis ne
žuvo; jisai yra čia požemėje paslėptas. 

— Vaikeli! Visą požemį aš ne sykį 
išžiurėjau, — atvertė Tranaitienė moti
na, — ir niekur jokio ženklo neradau, jo
kio krislelio.... Tenai, vaikeli, lobio nė
ra, nei niekados nebuvo. 

J — Nepyk, mamule, jeigu aš priešin
gai tarsiu. Mingailos turtas požemyje, 
tiktai užslėptas, ir per tai tu jo negalėjai 
rasti. 

— O kur gi jis užslėptas? 
• Sienoje, ąžuolinėje požemio sieno

je Ar sienų šulai ten ąžuoliniai? 
Tiesa, vaikeli, ąžuoliniai. Bet aš 

juos nesykį visus perčiupinėjau, nepralen-
Kdama nei vieno Nieko neradau! 

— Prie manęs, mamule, išardė pože
mio sieną ir atidarė kitą, naują, ilgą pože
mį, jame ir paslėpė Mingailos turtą; Pas« 
kui sustatė šulus vėl atgal ir užsiėpė ir 
tą požemį kartu su Mingailos lobiu. 

— Kurioje tai. vietoje? — paklausė 
motina. 

— Aš to, mamule,,išpasakoti negaliu. 
— O parodyti galėtum? 
— Parodyti galiu, kai nueisim. 
— Na tai eikiva, parodyk! — paragi

no motina. 
Ir paėmus žvake nusileido laiptais že-

myn į apatines pilies dalis. Nusileidus, 
žvakę su žibintuvu pastatė ant kopėčių, 
priremtų prie sienos, ir priėjo prie durų 
vedančių laukan, kad jas atidaryti. 

— Kur  tu ,  mama!  — sudraudė  T r a -
naitienę sunus. — Požemis čia prasideda, 
kiek aš atsimenu. 

#— Turėjai, vaikeli,' tu užmiršti: po
žemis prasideda ties žirgų tvartais prie-
tvartėje. 

— Ne, mamule! — atvertė Algiman
tas. — Mes iš šito kuoro patekome į pože
mį, o ne iš prietvarčio. 

— Negali buti! — gynė motina. 
Čia, mamule, požemio pradžia! —-

tvirtino nuobradžiai Algimantas, dairy
damasis po plačią priemenų kuorą su žva
ke rankoje ir ypač stengdamasis ištyrinė
ti gerai ruimą esantį po kopėčiomis. Ten 
buvo prikrauta virtinės visokių niekam 
nevertų gramozdų: suskilusių geldų, plyt
galių, sukultų puodų, nulaužtų samčių, 
suirusių ragažių, rėčių 

Purvini, suteršti šitie gramozdai, pri
dengti dulkių eilėmis, gulėjo tartum nuo 
p a t  p i l i e s  s u  k ū r i m o . . . .  

Ilgai dairėsi Algimantas šitame pa-
kopeeio kampe su atsidėjimu, • 

(Bus daugiau) . ...' 
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D  I  R '  V  A  

Per TVOR4 
PASIŽVALGIUS 

KUO GI GRIGAITIS 
ŽAISTŲ? 

Aną kartą Dirvoje, V. Sir
vydas, pabraukimui per nosį 
tiems Lietuviams kurie j ieško 
federacijų su Lenkais, greites
niam Lietuvos pražudymui, iš
sitarė, "kodėl nesifederuoti su 
didele Rusija?" Jeigu federuo-
tis (dėtis su kuo į vieną) tai 
bent kad butų matyt su kuo!. 

Mano razumu, jeigu Lietu
viai "susifederuotų" su Rusi
ja tai į porą gentkarčių Lietu
viai vėl valdytų Rusiją, kaip 
anais garsiais laikais kada 
Algirdas ir kiti Lietuvos kuni
gaikščiai "federavosi"' vesda
mi vieną po kitai Rusų knia-
zių dukteris ir paliko Rusijos 
valdovais. O ką iš subankru-
tijusiu Lenkų 'pasogos' gaus? 
Juk 'buvo ir su tais pačiais se
novės kunigaikščiais: Lietu
viai turėjo Lenkams duoti, o 
ne iš jų ką gauti. 

Ale tas nepatiko "viską kri
tikuojančiam" Grigaičiui, jis 
net užsirėkė ant tautininkų ko
dėl jie nieko nesaką del Vyt. 
Sirvydo tokio pareiškimo ? — 
Grigaitis pasijuto lyg 'herojus' 
— va jis "sugavo" tautininkus 
pasiryžusius "suvinčiavoti" fe
deracijos ryšiais Lietuvą an 
Rusija! 

Senukas nesuprato kad tai 
buvo Sirvydo tik numestas jam 
kaulas, kad turėtų' ką'isifc^sti 
Į dantis ir čiulpti.... 

Juk tam Naujienų viską 
graužiančiam ("sukritikuojan
čiam") ambriui vis reikia kad 
kas kaulų pamėtytų. Kitaip 
jam butų nesveika. 

Supa Garba. 

BOSTONO Darbininko re
daktorius, matyti, tiki švento 
Rašto posakiui buk Izaokas pa
gimdė Jokūbą, nes aną dieną 
po Brocktono vikaro Petraus
ko paveikslu parašė, šis vika
ras turįs "hubby", kas Angliš
kai reiškia "vyrą". 'Lauksime 
krikštynų! \ 

LIETUVIŠKI balšavikai da - i  

bar kaip keptos silkės: negali į 

dainuoti. Kominternas uždr- j 
r y t a s  t a i  I n t e r n a c i o n a l o  g i e d o - j  
jimas nevietoj. Lietuves Him-| 
nas jiems peilis po kaklu, A- J 
merikos Himno nemoka, o Ru-1 
sų naujo himno dar nežino. 
Tikra bed*. GelbSk, Vanagai
ti! 

FAŠISTINES sistemas gar
binant* Vilnis puri j a kad iš 
Švedijos ateina daug žinių apie 
Lietuvą, bet jose "užtylima 
faktas kad Lietuvoje yra kvis-
lingų". Iš Chicagos tie kvis-
lingai taip "aiškiai" matomi, 
o Stockholme ne. 

ANGLIJOS Darbo partija 
jau trečiusyk komunistų p.r-
tijėlei pareiškė stiprų "ajukš!" 

JONAS G. 
PO!LTER 

ble t u v i s 
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudę,tos niiies 
darbi} kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

KOMISARAS A. Bimba sa-
yo krisluose rašo: "O visgi 
naujienietiškus nachalus rei
kėtų suvaldyti. Kokią gi jie 
teisę turi užgrobę Amerikos 
Lietuvių Kongreso iždą laiky
ti ir juomi naudotis?" 

"Sakoma kad ten randasi 
trv£ šimtai dolarių. Chicagos 
žmonės turėtų pagalvoti apie 
patraukimą tų sauvaliautojų 
teisman". 

Tai jau antru kartu Bimba 
grasina naujieniečiams teismu 
už "Amerikos Lietuvių Kong
reso" iždo užgrobimą, į kurį 
jie bendrai rinko aukas iš Lie
tuvių visuomenės. 

O buvo laikai, ir dar visai 
nesenai, kada Bimba su Gri
gaičiu tame "A. L. kongrese" 
bučiavosi ir ruošė dirvą su iš 
Amerikos Lietuvių iškaulintais 
dolariais sukelti revoliuciją 
Lietuvoje ir nuversti jiems ne
patinkamą valdžią. 

Šiądien Grigaitis jau turi 
kitą partneri, šįmuti, su ku
riuo bučiuodamasis perša Lie
tuvai uniją su Lenkais, o Bim
bai rodo špygą iš užpakalio, 
del ko Bimba ir tūžta dabar. 

KOMUNISTAI" pradėjo nau
ją vajų kaulinimui dolarių iš 
Lietuvių neva pasiuntimui ko
kių ten pundelių raudonarmie
čiams Lietuviams ir Lietuvių 
vaikams Sovietų Sąjungoje. 

Tai nauja komunistų meš
kerė žvejoti dolarius iš Lietu
vių kišenių. 

Ant senų meškerių* kaip tai 
medikalės pagalbos Sovietų Są
jungai, ir visokiems raudono
sios armijos ambulansams pu
blika jau nustojo mesti savo 
dolarius, tai tie Lietuvių išga
mos sugalvojo naują meškerę, 
papuoštą Lietuvišku patriotiš
kumu, neva siuntimą aukų Lie
tuviams raudonarmiečiams, o 
svarbiausia tai Lietuviams vai
kams Sovietų Sąjungoje. 

Ir jeigu tik Lietuvių visuo
menė neapsižiurės tai tie Lie
tuviškai kalbanti kacapai su 
su savo nauja meškere gero
kai išmeškerios jų kišenius. 

Saugokitės nuo tos komunis
tinės meškerės ir neduokite 
nei cento tiems Lietuvių išga
moms komunistams. 

KOMUNISTAI su tuo savo 
"antru frontu" kai kaip pasiu
tus katė su barškančia pūsle. 

Jie visur ir visuomet šaukia 
kad Sovietu Sąjunga yra mu
šu, tai yra, Amerikos "didžiau
sia talkininkė", ir už tai rei
kalingas kucgreičiausia atida
ryti antras frontas, išgelbėji
mui nuo pražūties tą "didžiau
sią talkininkę" Rusiją. 

Kad Amerika yra didžiausia 
talkininkė komunistinės Rusi
jos, kuriai duoda visokią para
mą, geriau negu antru fron
tu. kaip tai maistu, ginklais ir 
amunicija, tai raudonojo Sta
lino agentai apie tai tyli. 

KOMUNISTĖLIAI nenori nei 
užsiminti kad jų taip išgarbin
ta "narsi" Sovietų Sąjunga tu
rėtų atsilyginti šiai šaliai už 
jos teikiamą gr.usią paramą, 
paskelbimu karo Japonijai už
puolusiai Ameriką, kaip kad ši 
šalis paskelbė karą Vokietijai, 
užpuolusiai Scvietų Rusiją. 

Reiškia, Amerika turi ka
riauti Afrikoje ir Europoje 
prieš nazius, ir kr.d ii-jeiceti 

, Staliną, įlindusi į meškos kai-
I lj, ir pati save apginti nuo 
žiauraus užpuoliko Japono, su 
kuriuo Sovietų Sąjurga kartu 
džiaugiasi Japcnų laimėjimais 
prieš Ameriką. 

Tai tikri šics šalie® nuodai 
tie komunistai. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTININKU 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS " 

(PABAIGA Iš PEREITO -
NUMERIO) 

UžGIRIA LIETUVOS VAL-* 
DŽIOS LIKUČIUS IR VIE

NĄ TAUTINĮ FONDĄ 
Kalbant apie santikius su 

Lietuvos valdžios įstaigomis, 
nutarta: Kadangi tik Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės liku
čiai užsieniuose pripažinti ali-
jantų ir neutralių valstybių, 
tai yra, pasiuntinybės ir kon
sulatai su Prezidentu A. Sme
tona yra teisėti ir legalus Ne
priklausomos Lietuvos vyriau
sybės atstovai, Amerikos Lie
tuviai tautininkai laiko savo 
pareiga visais galimais budais 
jiems, ginantiems musų seno
sios tėvynės bylą, padėti bei 
paremti, pareiškiant pasitikė
jimą už garbingą Lietuvos rei
kalų gynimą. 

Visi šie nutarimai priimta 
vienbalsiai. 

Iškeltu klausimu visų Ame
rikos Lietuvių tautininkų sei
mo, nutarta kad visos tautinės 
organizacijos, susitarusios, nu
statytu laiku ir vietoje toki 
seimą sušauktų, ši konferen
cija tokio seimo sušaukimui 
pritaria. 

Tautininkų spaudos reikale 
nustatyta kad tautininkams 
neturint savo nuosavaus ofi-
cialinio organo, kooperuoti su 
tais laikraščiais kurie pritaria 
ir skleidžia tautininkų ideolo
giją, tai yra., visais galimais 
budais remti tą tautinę spaudą 
kuri rems tautininkų nuomo
nę. 

Tautininkų fondų reikaluose 
išreikšta nuomonė kad iš visų 
dabar esamų tautinių fondų 
yra būtina sudaryti vienas 
fondas. Ta mintis yra būtina 
plėsti tarp visuomenės ir esan
čių tautininkų fondų. Todėl 
nutarta kad Tautininkų Cent
ras, sudarytas šioje konferen
cijoje, tuo rūpintųsi, ir jis yra 
Įgaliotas tartis su esančiais 
fondais atsiekti susitarimo bei 
paruošti pagrindą ateityje bu-
sinčiame seime visų Amerikos 
tautininkų visų tautinių fondų 
suliejimui. Išreikšta stiprus 
pageidavimas kad susitarimo 
keliu visi tautiniai fondai pri
sidėtų prie Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos fondo. 

. N u t a r t a  o r g a n i z u o t i  p r i e  
tautinių • organizacijų, .-.Centro 
Lietuvių buvusių kareivių_ ir 
jurininkų legijoną, ir taipgi 
kareivių ir jurininkų motinas. 

Šiuo pasirūpinti į komisiją 
pateko: B. F. Simons-Simokai-
tis, V. Vyšnius ir D. Klinga. 

Prieš renkant Centro Val
dybą, dalyviai konferencijoje 
finansavimui Lietuvių Ameri-
rikiečių Tautininkų Centro vei
klos, suaukojo $64. Iniciato
rių laikino komiteto pirmame 
susirinkime buvo suaukota $8. 
Viso $72. 

J. Tysliavai paaiškinus apie 
leidimą knygos Timeless Lith
uania, ir reikalą jos išleidimą 
finansuoti, konferencijos da
lyviai visi pritarė ir suaukojo 
apie $250. 

Reiik-mia Lietuvių Ameri
kiečių Tautininkų Centro val
dyba, i kurią patejo: 

Vytautas Abraitis — pirm.; 
Juozas Ginkus — vice pirm.; 
A. S. Tre Mokas — vice pirm. 
Ant. Mikalauskas — ižd.; 
Jonas Baltus, Domininkas 

Klinga — iždo globėjai; 
Juozas Sagys — sus. sekr., 
X. Strumskis — fin. sekr. 

REZOLIUCIJOS 

Rezoliucijų komisija patiekė 
šias rezoliucijas: 

I'rezidantui Roaseveltui 
Representatives of the Lith

uanian American organizations 
in convention assambled at 
Lithuanian American National 
Club, 322 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., pledge wholehearted 
support in war effort cf the 
United States and of the Uni
ted Nations so that safety and 
freedom of the United States 
and £ 11 United Nations be for
ever honored and liberty and 
independence to all oppressed 
and subjucated countries, in
cluding the Republic of Lith
uania, bė permanently resto
red. 

Kcpija šios rezoliucijos pa
siųsta ir Valstybės Sekretoriui 
Hull. 

Lietuvos Ptezidentui 1 

Ą. Smetonai 
Lietuvių Amerikiečių Tauti

ninkų konferencija, šių metų 
Gegužės 30 d. susirinkus 322 
Union Avenue, Brooklyn, N. 
Y., vienbalsiai pareiškė pasvei
kinti Jo Ekscelenciją Lietuvos 
Respublikos Prezidentą, Anta
ną Smetoną, šiuo metu gyve
nantį Jungtnėse Amerikos Val
stijose, ir linki Lietuvos Pre
zidentui A. Smetonai sveika
tos, ištvermės ir sėkmingų pa
stangų darbuotėje bendroje vi
so pasaulio Lietuvių kovoje 
del Lietuvos fiepriklausomybes 
atstatymo. 

šios rezoliucijos tekstas pa
siųsta Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai ir tautinei Amerikos 
Lietuvių spaudai. 

Rezoliucija 3 

šių metų Gegužės 30 d. Am. 
Liet. Tautininkų Klubo patal
pose susirinkę tautinių orga
nizacijų atstovai ir pavieniai 
veikėjai tautininkai, plačiai ap
svarstę tolesnę tautinės ideo
logijos Amerikos Lietuvių vei
klą pripažino būtina: 

Visomis savo jiegomis Vie
ningai, kaip dera ištikimiems 
Amerikos piliečiams, prisidėti 
prie Amerikos ir jos sąjungi
ninkių pastangų šį karą lai
mėti. 

Lygiagrečiai savo pilieti
ne pareiga Amerikai, Lietuvių 
tautinės organizacijos ir pa
vieniai veikėjai laiko savo par
eiga rūpintis ir prisidėti tiek 
savo visuomenine veikla, tiek 
aukomis prie savo senosios tė
vynės Lietuvos atvadavimo, t. 
y., atstatymo Nepriklausomos 
Lietuvos. 

šiam tikslui atsiekti, šioje 
konferencijoje dalyvaujančios 
tautinės organizacijos, atsto
vaujamos per savo delegatus 
ir pavieniai veikėjai tautinin
kai sudaro tarporganiz a c i n į 
tautinių organizacijų Centrą, 
kuris veiks iki susirinks visų 
tautininkų Amerikoje seimas, 
kuris išrinks visos Amerikos 
Tautininkų Centrą. 

1. šio Centro vadovybė užsi
deda pareiga derinti visų orga
nizacijų priklausančių Centran 
tarpusavio veiklą, ypač kiek 
liečia Lietuvos atstatymo dar
bą, tačiau nesikiškit į pačios 
organizacijos pasistatytus spe
cifinius tikslus. 

2. Atstovauti organiz uotą 
tautinę visuomenę, santikiau-
jant su kitomis Centre nedaly
vaujančiomis ar kitų ideologi
jų organizacijomis. 

3. Derinti tautinių organi-

zącijų va#}# spaudoje ii lįer 
radio oficialius bendrus parei
škimus, 

4. Jieškoti priemonių ir im
ti žygių kad butų pasiektas 
vienu ar kitu budu visų Ame
rikos Lietuvių tautinių orga
nizacijų vieningumas, ir 

5. Paruošti, paskelbti visuo
menėje ir imtis įgyvendinimo 
Amerikos Lietuvių tautininkų 
darbų programo Lietuvos at
statymui ir kitais reikalais. 

Iš antros pusės, kad Centro 
Vadovybė galėtų savo parei
gas tiksliau ir greičiau atlikti, 
dalyvaujančios organizacijos ir 
veikėjai pasižada savo organi
zacijose veikti ta kryptimi kad 
šių organizacijų ir veikėjų dar
bai neprieštarautų Centro Va
dovybės nustatytana tautinių 
darbų programui. 

šiam tikslui viso* tautinės 
organizacijos ir pavieniai vei
kėjai tautininkai pri pažysta 
koordinacinio Tautininkų Cen
tro reikalą ir pasižada remti 
šio Centro veiklą aukomis bei 
informacija visais išoriniais 
#avo veiklos klausimais. 

šio Centro Vadovybė yra 
įpareigojama duoti tautiška jai 
visuomenei periodišką pilną 
savo darbų atskaitą. 

Konferencija užsidarė 6:40 
valandą vakare. 

J. Tareila, Pirm. 
V. Abraitis, Vice Pirm. 
Juozas Sagys, Sekr. 
Dr. M. J. Colney, Sekr. 

' •NEW YORKO valstijoje 
auginama ančių kiaušiniams ir 
mėsai daugiau negu kitoje ku
rioje valstijoje. 

•JEI degtukų kotelius su
trumpintų ketvirtdaliu colio tai 
per metą laiko šioje šalyje su
taupytų 380 vagonų medžių. 

jŲS J IEŠKOKIT VIE-
_ ŠPATIES DIEVO _ 

Federalis Petrolejaus Koordina
torius Harold Ickes dalyvavęs ga-
solino svarstymo • klausime Vidur-
vakarinių valstijų kongresmanų 
grupėje. Tuoj po to susirinkimo 

Gryžta Atgal 

HIPPODROME 

'Bombardier' 
Nauja įdomi filmą i" bombardie-

rių lavinimo mokyklos yra RKO 
Radio's žavėjantis paveikslas, "Bom
bardier", kuris rodomas Hippodrome 
Theatre per savaitę laiko pradedant 
ketvirtadieniu, Liepos 1, su pirmas 
roles vaidinančiais Fit O'Brien ir 
Randolph Scott, lakūnų karininkus. 

Dalykas apima bandymą kariš
kų bombardavimų lėktuvų iš aukš
tumos ir dabar pragarsėjusį Noi-
den bombų tėmytoją, kam lakūnai 
paruošiami Bombardier mokykloje 
New Mexico. 

Meiliška dalis apsireiškia lenkty
niavime tarp Scott ir jauno kadeto 
už O'Brien's gražią, sekretorę. Da
lykas apima tą laiką kai Japonai 
nelikėtai užpuolė Pearl Harbor ir 
kai Amerikiečiai nuskrenda bom
barduoti Tckyo. Japonijoje. 

Mcteriška vadovaujamą rolę tu
ri Anne Shirley ir prie jų vaidina 
eilė kitu gerų artistų. 

Jųs mokytojai ir valdovai 
pasaulio, ar jusų faktai sutin
ka kaslink Jėzaus atėjimo? 
Klausimas: ar jųs laukiat Die
vo karalystės ar ne? Ar jųs 
sutinkat su Šv. Raštu? Turi
me naudoti protą, sako Vieš
pats. Skaityk Izajo 1:18, Bib-

; ^ r lijoje. Kaip žmonija pažins jo 
buvo paleista gandai apie tolimes- auką tada? Pasirodo kad tarp 
ni gasolino sumažinimą Vidurvaka- žmonijos ir Viešpaties Jėzaus 
rinėse valstijose. turės buti įstengta tula gimi

nystė kad pasaulis galėtų susi
pažinti su Jahovo sarangomis 
ir sugryžti prie vienybės Die
vo. Kaip šventas Raštas sako, 
Dievas padarė žemę žmogaus 
gy.venimui ir pritaisė kad ne
būtų tuščia. Sako Dievas: Že
mė pasilieka ant amžių; per 
Kristų ateis palaimos ant vi
sos žmonijos. Bet nemanykit 
kad per nupuolusį žmc^ų ateis 
palaimos. Viešpats turės įs
teigti ant žemės tvarką. Tik
ram krikščioniui nereikia tikė
ti teorijai arba spėjimams, Šv. 
Rašte randame daug liudijimų 
kad visas abejojimas turės iš
nykti. Dievo pranašas jau »e-
iai praeityje apssvkė atėjimą 

vieno galingo: Jo vardas bus 
j Dievas Amžinas Tėvas, Kuni
gaikštis Ramybės. Biblijoje, 
Izajo 9:6-7. Skaitydami apie 

šiaurės Afrikoje, išvijus na- amžiną tėvą turime suprasti 
zius, Tunisijos miesto Bizerte j j0g kus vaikai kurie turės am-
gyventojai gali vėl gryžti į sa-j£jną gyvenimą. Efez. 4:5. Bus 
vo namus, ir gryžta važiuoti j vienas Viešpats, vienas tikėji-
visojdais pabūklais, kaip pa- Į nias, vienas krikštas šv. Dva-
redo šir vaizdas. 

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

Rusų Karo Vaizdai 
Šią savaitę pradedama rodyti vi

sa eilė Rusų karo vaizdų. Parodo
ma svarbiausios klaidos kurios na
ciams kaštavo 6.000,000 vyrų bėgy
je pastarų dviejų metų karo orieš 

aios ir viena karalystė ant vi
so pasaulio. 

Jieškokite tiesos, tautos, o 
tiesa išgelbės iš nelaimės; vi
sas šias karalystes sutrupins 
amžinai. Amen. Danieliaus 2: 
44 e. Skelbia Wm. Shimkus, 
HM E. 76 St., Cleveland, O. 

(Skelbimas) 

• KALIFORNIJOJ šymet iš-
Sovietu Unija. "' Parodoma vaizdai! augins 300,000 daugiau akrų 
iš pastarų įvykių Juodosiose Juro- i jin u .negu pernai, arba apie 45 
sc karo laivyno veiksmn. ! ' ^ r 

Viena filmą parodo vaizdus iš 
Kubano mūšių. 

Rodoma keletas ir smagesnių pa
veikslų. vienas trumpas yra "Don't 
Htok Now'. Jame vaidina Bing 

nuoš. negu paprastai. 

• 1940 METAIS Pacifiko pa
kraštyje Japonų buvo surašy-

Crosby ir Bcb Hope, kurie lošia Į ta 158,494. 157,905 kitų rado-
eoifą Kalifornijoje labdaros .naudai., ?į Hawaii salose, 326 Guarr.o 
Bing net. paaamuoja damą "To- . . . ___ , . 
morrow Is My Lucky Day". ! saloj ir 263 Alaskoje. 

Mes Duodam ir Iškoujpfti Eagle Stanps 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siysdami Dirvos Redakcijai, 

Wlministracijai ar Agentu iv* 
kokius paklausimus, visada įdfc-
kit už 3c pašto ženklelį, atafe 
kymui. Tas butin*. 

The May Company 
ftfiusų Metinis Išpardavimas Geriausių 

SUKNIOMS AUDINIŲ 
PALMBREEZE RAYON PRINTS 
Štai jums geriausia medžiaga sporto dresėms, žaidimui apvalkalams, puikioms bliuskoms, ir 
platiems sijonams. Didelėmis skaidriomis gėlėnis ir visokių kitokių marginių spausdintų 
geros rušjfs ray on shantung, šviesiose ir tamsiose spalvose, tinkamos karštame ore. 

PRINTED RAYON SHANTUNG 
"Palmbreeze" yra tai neraukšlėjantis naujoviškas audimas . . . didelėmis ar smulkiomis gė
lėmis, ir įvairiais kitais {narginiais. Norėsit pasirinkti keletą šmotų iš šics rūšies savo vasari 
niams parodams. Tinka visokiam dėvėjimui. Rasit sau patinkamų. 

PUIKUS LININIAI SIUTUKAMS WHIPPET RAYON GABARDINE 
Storos rūšies prryno lino kuris gražiai siu
vasi ir nesiraukšlėja. Tai puiki medegą Va
saros tporto apvalkalams ir rankų darbo 
niutams. Jusų mėgiamose naturalėse spal
vose kurios pritinka prie visų kitų dėvėja-
mų dalykų. Specialiai numažinta kaina. 1 .79 Puikios rui";es tandžiai suausto suktų rayon 

siūlų gabardine daugybėje mėgiamų Vasa
ros sportui f palvų ir tamsių tonų. Labai 
t'nkži siūtis jumperiams, siutams ir rankų 
siuvimo suknioks. Tai viena iš specialių 
vertybių musų metiniame išpardavime. 1 >09 

CHUCKERSPUN JR. RAYON FLANNELLA SPORTS RAYON 
Gcrr-s rūšies sukto raycn audimas jvairia-
nybėjo sporto spalvų ir tamsių tonų. Labai 
tinka siuvimui dviejų dalių suknioms, blius-
kems arba slack dėvėjimui. Jieškodama su-
t*upyts| -. pirki? q|ti ilm »m«)iiagof. 
{valias* ' , 

54 C Išrodo tikrai kaip vilnonis flannel—bet yra 
raven. Didžiausia jvairybė Vasaros sporto 
JįĮjuIvų siutams, dresėms, slacks arba užsi-
įnctimams. Norėsi įsigyti keletą šmotų šios 

ikios medžiagos savo' ąp»rto rūbams ko-
us planuoji jsitaisyti. t 1 .29 

THE MAY COMPANY . . . FABRICS . ;gpURTH FLOOR 

I 
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i CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
{ 
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'DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd, 4486—Atdara vakarais 

- SVEIKINAME LVS DELEGATUS 
Sveikiname Lietuvai Vaduoti Sąjungos delegatus 

suvažiavusius j metinę Konferenciją Clevelande, Liepos 
4 dieną. Dirvos Redakcija ir Administracija. 

... L. V. S. SUVAŽIAVIMO TVARKA 
FENWAY HAI L HOTEL — Euclid Ave. ir E. 107th St. 

10:00 vai. ryto — posėdžio pradžia. 
1:00 vai. — pertrauka pietums. 
2:00 vai. — antras posėdis. 

7:00 vai. vakare — vakarienė, tame pačiame viešbutyje. 

Panelės Sargyboje 

Youth's Forum 
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - GLEVELAM&! OlilA V 

THE DE GAULLIST FRENCH, RUSSIA, 
AND LITHUANIA 

Clevelando Delegated 
LVS Suvažiavimui 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mo skyriaus susirinkime lai
kytame Birž. 25, išrinkta pen
ki delegatai dalyvauti LVS su
važiavime, kuris įvyks Cleve
lande, šį sekmadienį. Delega
tai yra šie: Marė Mišeikienė, 
A. M. Praškevičius, Hypatija 
Yčienė, Alekas Banys ir Jonas 
Brazauskas. 

Centro valdybos nariai Cle-
velandieciai dalyvaus šie: 

Dr. S. T. Tamošaitis — pir
mininkas, 

K. S. Karpius — sekretorius 
P. J. žiuris — Spaudos ko

misijos pirmininkas. 

DERLIUS OHIO VAL
STIJOJE MAŽESNIS 

DALYVAITKIT VAKARIE
NĖJE 

Vietiniai kurie norėtų daly
vauti draugiškoje vakarienėje 
su svečiais iš kitų miestų, pra
šomi greituoju užsisakyti vie
tas telefonuojant p. Karpiui, 
EN 4486, arba PO 4144. 

Vakarienė bus 7 vai., sek
madienį, Liepos 4 d., Fenway 
Hall Hotel, Euclid ave. ir E. 
107th St. Tikietas $2.50. 

AUKOJO R. K. $25 
Lietuvių Moterų Atjautos 

Klubas iš Corlette, atidavė sa
vo rengto vakarėlio Geg,rf2 d. 
pelną, $25 Amerikos Raudona
jam Kryžiui, šiomis dienomis 
iš R. K. gavo padėkos laišką 
už auką. 

IŠĖJO LAIVYNAN 
Felikso ir Zofijos Mudraus-

kų sunus Alfonsas, pabaigęs 
High School, išėjo į U. S. Va-
vy. 

Taipgi Z. Mudrauskienė su
žinojo kad jos motina, Samie-
nė, ir brolis su šeima bolševi
kų išvežti į Sibirą. Jie gyve
no Rudžių k.( Kamajų j., Ro
kiškio aps. 

Ohio valstijoje žiemkenčiu 
kviečių derlius apskaičiuojama 
šymet bus 26,162,000 bušelių, 
apie 10 milijonų bušelių mažiau 
negu buvo 1942 metais, ir 15 
milijonų žemiau vidutinio der
liaus bėgyje pastarų 10 metų, 
kaip skelbia valstijos derliaus 
surašymo biuras. 

Vidutiniai per praėjusius 10 
metų žiemkenčių kviečių Ohio 
valstijoje buvo gauta po 41,-
783,000 bušelių. 

Taip pat skelbiama kad bus 
mažesnis derlius rugių, avižų, 
miežių, kriaušių, pyčių, vyš
nių. 

šymet per Gegužės mėnesį 
Ohio valstijoje vištos davė 309 
milijonus kiaušinių; pernai tą 
pat mėnesi gauta 205 milijo
nai kiaušini!!. 

M* 

NETRAUKĖ PUBLIKOS 
Clevelande buvo rodoma ta 

plačiai išgarsinta bolševikiškos 
propagandos filmą, "Mission 
to Moscow". Matomai publi
ka ne kaip ėjo jos žiūrėti, nes 
Hippodrome Theatre tą filmą 
rodė tik savaitę laiko. Kitas 
naujas filmas tame teatre ro
do po dvi savaites. 

PETRAS URBONAS Birže
lio 20 išvyko į kariuomenę. 

Prieš išvykstant jis užsira
šė knygą "Timeless Lithuania" 
ir atnaujino savo tėvams Dir
vą. Petras mėgo studijuoti 
Lietuvių tautos kilmę ir kal
bą ir seniau rašinėdavo spau
doje straipsnelius. 

Jo sesuo, Alice, buvo išvy
kus Kalifornijon, kur pralei
do tris mėnesius, šiomis die
nomis gryžo į Clevelandą. 

Birželio 28, Vytautui Malo-
niui buvo surengta išleistuvių 
vakarėlis tėvų namuose. Jis 
Birželio 29 išvyko kariuome
nėn. 

JONAS LAPIEN1S, su šim
tais kitų ateivių, šiomis die
nomis teismo rumuose priėmė 
Amerikos pilietybę. 

POP KONCERTAI 
TĘSIASI 

"Pop" koncertai, kurie sužavėjo 
tukstančius muzikos mėgėjų, pradės 
savo ketvirtą savaitę kito trečia
dienio vakare, ir po to seks koncer
tai penktadienio ir šeštadienio va
kare. 

Šio penktadienio vakare, solistas" 
bus Albert Spalding, žymus smui
kininkas iš sekmadienių Coca-Cola 
programų. 

šeštadienio vakare, solistė bus 
Vivien Harvey Slater, Clevelandie-
tG piano virtuoso. 

Kitos savaitės solistai: 
Trečiadieni bus Whittemore ir 

Lowe, du pianistai kurie užžavėjo 
publiką du metai atgal. 

Penktadienio vakare, Liepos 9, 
fi/listas parkviestas tenoras Char
les Kullman, iš Metropolitan Ope
ros. Jis dainuos Gėlių Dainą iš 
"Carmen" ir La Donna E Mobile iš 
"Rigoletto" bei eilę kitų populiarių 
dainų. 

Liepos 10 vakaro programą Dr. 
Rudolph Ringwall, "pop" orches
tra dirigentas. pagamino vieną 
iš įvairiausių, ir to vakaro solistai 
bus Bernard Eichenbaum, garsus 
smuikininkas, ir Sgt. Joseph Hru-
by, trumpetistas. ... , 

Šios dvi panelės yra tarp daugy
bės kandidačių i moteriškas sargy
bines vasarinėse maudynėse, vyrų 
vietoje Chicagoje. Taip pat ir New 
Yorko maudynių pliažuose matysis 
panelės ir moterys sargybinės. 

Vaikai Plėšikai 
Clevelande siaučia jauname-

čių plėšikų gaujos. Pereitą sa
vaitę suimta septyni berniokai 
iš turtingos Shaker Heights 
miesto dalies, kuriuos biedny-
stė ir skurdas neverča plėši
kauti. Jie lankė geras moky
klas ir turėjo įvairiausias ge
ras gyvenimo sąlygas. 

šiaip policija nuolat sugau
na gaujas vaikų kurie vidur
nakčiais ant šaligatvių prie sa-
liunų lošia dideliais pinigais, 
ir berniokai po 16 metų am
žiaus važinėja visu įšėlimu au
tomobiliais. 

GABALIAUSKAS TĘSIA 
SAVO MELO PASAKĄ 

Pora metų laiko atgal, Ga
baliauskas rengdamas Šv. Jur
gio parapijos salėje vakarą, sa
vo laikraštėlyje Angliška kal
ba skelbė lioterijas. Pašto vy
resnybė seka ir tėmija kad 
laikraščiai visai neskelbtų lio-
terijų, gemblerysčių, bingo ir 
tam panašiai. Tas viskas skai
toma publikos apgavyste. 

Kaip pašte atydžiai temija-
ma tie uždrausti dalykai paro
do šis faktas: dar prieš Gaba-
liauskg atvykimą į Clevelandą, 
kartą Lietuvių Klubas rengęs 
bingo apie tai pažymėjo Dirvo
je. Pašte tą žodį "bingo" su
sekė net Lietuviškame tekste 
ir pareikalavo Dirvos redakci
ją pasiaiškinti kodėl skelbia 
"bingo". 

Gabaliauskas betgi mano kad 
pašto viršininkai yra kokie žio
pli ir negalėjo pamatyti jo lai
kraštyje Angliškai paskelbtos 
lioterijos, "drawing", kur buvo 
stambiomis raidėmis ir skait 
linėmis paduota ir sumos pini
gų kurias Gabaliauskas "davė" 
"dykai". .. . 

Už šitą pašto įstatymais lai
komą apgavystę Gabaliauskas 
buvo pareikalautas pasiaiškin
ti. Gerai kad dar neatėmė jo 
laikraščiui "2nd class" leidi
mo. 

Bet Gabaliauskas ir dabar 
dar turi drąsos pakartoti kad 
kas iš Dirvos jį už jo viešai 
skelbiam į lioteriją skundę. 
vos jį skunde.... 

Tuomi Gabaliauskas jieško 
simpatijų Clevelandiečių tam
suolių tarpe, nors pats papildė 
kriminališką prasikaltimą A-
merikos pašto Įstatymais žiū
rint. 

Lietuvoje už tokio laipsnio 
prasikaltimą Gabaliauskas bu
tų patekęs kalėjiman. Čia tik 
gavo pabarti iš pašto viršinin
kų, bet ne save kaltina, o ver
čia kaltę ant kitų. 

SUŽEISTI PARVEŽAMI 
šiomis dienomis iš Afrikos 

parvežta pirma grupė sužeistų 
Amerikos kareivių ir sutalpin
ti valdžios išstatytoje naujoje 
ligoninėje prie Cambridge, O. 

Prilaikyki t Paslaptis 
Clevelando srityje užvesta 

vajus mokinti žmones prilaiky
ti savo liežuvius prikandus ka
ro metu. Jokių žinių ir infor
macijų neplatinti, kad jos ne
patektų priešams, nes "palaidi 
liežuviai reiškia žuvimą gyvas
čių". Tas vajus čia yra dalis 
visoje šalyje užvesto vajaus. 

Sakoma, sunkiausia yra pri
laikyti civilinius nuo platinimo 
net pavojingiausių žinių del to 
kad žmonės mano jog pasaky
mas ką jie žino kitam yra ne
kenksmingas. 

(DETROIT TIMES, May 27) 
Many Americans wonder why the 

Free and Fighting French under 
Gen. Giraud have not been suppor
ted by the Free French under Gen. 
De Gaulle. 

Gen. Giraud has been selected by 
England and America as leader of 
the Fighting French. 

Americans ask: 
'"Is it merely Gallic temperament 

which has so. far prevented the full 
recognition of his authority by the 
De Gaulle faction?" 

Not at all. 
There exists in this dissension a 

basic difference of policy and Prin
ciple--a fundamental division of 
POLITICAL factions. 

Gen. Giraud represehts Repub
lican France. ^ 

Gen. De Gaulle represents Com
munist Francė. 

Gen. De Gaulle is supported by 
the political faction which was 
guided in French politics by Presi
dent Blum — the faction which was 
responsible for the industrial dis
organization of France before the 
war — the faction which condoned 
the sit-down strikes and induced 
the raising of the flag of bolshe-
vism over the French naval vessels. 

In plain fact, the Communist 
faction, the Blum faction which 
permitted the introduction of Rus
sian bolshevism into France and 
its domination in French political 
affairs, supports De Gaulle and 
has long stubbornly refused to co
operate with the Fighting Repub
lican French under Gen.- Giraud. 

Indeed, BOLSHEVIST RUSSIA 
ITSELF intruded into the present 
military situation as far back as 
eight months ago to give full re
cognition and support to De Gaulle. 

Reviewing the news dispatches 
of that time we find the following 
dispatch from Washington: 

"The movement of Gen. De Gaul
le today gained new strength and 
prestige in the family of United 
Nations through an official an
nouncement by the Fighting French 
delegation in Washington disclosing 
that Russia has extended to the 
De Gaulle movement, the greatest 
degree of recognition it has yet 
received from any of the Allied 
governments. 

"Under the terms of a new ag
reement between the French nat
ional committee and the Soviets, 
the Russian government has deci
ded to recogniz'e Dė Gaulle's or
ganization as the 'directing instru
ment of fighting France' and the 
'only one qualified to organize the 
participation in the war of French 
citizens and territories'." 

Russia was shrewdly and deceit
fully maneuvering to retain in 
France after the war the influence 
she has established there before 
the war—the . influence she intends 
to establish in EVERY European 
country if she is victorious in the 
war AND in her postwar plans. 

THE PERISCOPE 
By SARUNAS. 

A Ducky Truck 

If Russia succeeds France will 
go back to communism, Spain will 
revert to communism, and commu
nism will be imposed forcibly and 
bloodily upon Latvia, Lithuania and 
Estonia, the republics which Amer
ica established after the first World 
War, and upon poor Poland, «ruci-
fied between two thieves, and upon 
Finland, the honest, duty-doing, 
debt-painy nation all America so 
greatly admired and extolled be
fore our alliance with Russia. 

Bolshevism will be imposed too 
upon the Balkan states and upon 
Austria, where Russian Bolshevist 
influence has already gained con
siderable foothold before the war. 

And surely communism will be 
forced upon Italy and Germany, 
where it was rife, and possibly 

'upon Norway and Sweden. 
Indeed, the main result that Rus

sia hopes for after this war wjll be 
the permament establishment of 
Russian bolshevism over all Europe, 
despite Premier Stalin's modest 
disclaimer of such ambitious in
tent. 

Naturally, therefore, Russia has 
hitherto supported Gen. De Gaulle 
and his political Blum faction. 

This support is a part of Russia's 
plan to bolshevize Europe — right 
up to the English Channel — and 
possibly across it. 

And who is there to deny Russia 
these fruits of her victory? 

England and the United States, 
you say. 

But Russia has only to ally her
self with Japan, with which nation 
she already has a firm peace treaty 
and she will be able not only to 
prevent the United States and the 
British Empire froml interfering 
with her territorial and political 
fruits of victory, but also to deny 
any value of victory to these dem
ocracies, which she thoroughly dis
likes and cleverly deludes. 

Yet, why be deluded? 
Why be deceived by a persistent 

deceiver? 
No heed whatever should be giv

en to Russia's false pretensions 
and professions. 

There is only one way to pre
vent Russia from accomplishing 
her dire objective and that is by 
eliminating Japan (our No. 1 ene
my and Russia's peace pact part
ner) — from the war—and do it 
now. 

Then no military alliance between 
Russia arid Japan will be possible. 

England and America will <dic-
tate the terms of peace and Europe 
will be saved from bloody bolshe-

IT'S NICE to be a man of simple 
faith. For instance, like the for
mer military attache at the Im
perial Russian Embassy at Tokyo, 
Victor A. Yakhontoff. In The New 
Republic (June 21) ne blandly day
dreams: "Russia is in earnest in 
approving the Atlantic Charter, 
which has proclaimed! that the sig
natories 'desire to see no territorial 
changes that do. not accord with 
the freely expressed wishes of the 
peoples concerned'." The Lithuan
ians have as yet to hear that Rus
sia is "in earnest" to apply the 
above quoted principles of the At
lantic Charter to Lithuania. What ^ 
they do hear on every hand, is that 
Russia is ''in earnest" to forget | 
(and have the world forget) that 
Lithuania was ever a free, prosper- ^ I 

ous and independent country, -and 
lost her freedom by what our Un-
dersercetary of State, Sumner Wei-1 
les, called "devious processes", 
during what the New York Times 
said was a real "Burglary tft die > 
Baltic". ' . 

KARŠČIAI PASIBAIGĖ 
Ilgai bėdavoję Clevelandie-

čiai šaltu ir lietingu pavasa
riu, buvo užklupti sausros ir 
karščio kuris tęsėsi 12 dienų, 
kelias dienas per karščius tem
peratūra buvo pasiekus virš 
95 laipsnių šilumos. 

Pereitą sekmadienį užėjus 
audra pakeitė orą į vėsesnį ir 
vėl gerokai palijo*. - 1 

MIEGAMAS KAMBARIS 
Išsinuomoja miegamas kambaris 

vienam vyrui arba dviem mergi
noms, visai arti prie gatvekarių li
nijos. (29) 

1309 EAST 65TH ST. 

PARSIDUODA NAMAS 
2 šeimų namas, su kampine gno-

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. 86, 

už Harvard ave. 

POP KONCERTAI 
TrečiiuL, Tenktad., šeštad. 

8:30 valandą 

Rudolph Ringwald, Conductor 
Whittemore & Lowe Liepos 7 
Charles Kullman Liepos 9 
L'ernard Eichenbaum ir 
Sgt. Joseph Hruby Liepos 10 

PUBLIC HALL 
Tikietai po '30c—5.rx'—85c. 

Sėdynės prie stalų: 1.25—$1.40 
Incl. Tax 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
SALDAINIŲ ir mokiniams reikme

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

REIKIA DARBININKO 
Jaunas vaikinas, arba vyras virš 

drafto amžiaus, reikalingas pagel-
bininku prie stogų taisymo, tinavi-
mo, ir plumbing darbo; patyrimas 
nereikalingas, išmoks gerą darbą 
kas norės dirbti. Kreiptis: 

13915 Elm Ave. GLen. 8231 

REIKALINGA ERDVUS KAM-
BARYS 

geroje šeimoje, turinčioje savo na
rna- Butų gerai ir garažius. Esu 
ne jaunas žmogus, bet turiu ineigų 
geram gyvenimui. Praneškit: 

S. LUKOŠIUS (28) 
North OlmjBted, Ohio 
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K .  Š T A U P A S  
D E C O R A T O R  

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

L i e t u v i š k a  

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

6920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

ottf. 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 fun at Cedar Point. 

EASILY REACHED by coaveaitnt 
rail, bus and steamer routes, as 
well as U. S. Route 6 and Ohio 2. 

CEDAH POINT-ON-LAKE ERIE. Sandusky. Ohio 

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

IN GRAND BALLROOM 
TOMMY TUCKER 
and Ms Orchssira 
June 26 thru July 1 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672* 

t 
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THE LITHUANIANS Hear, for 
instance, that a Lithuanian poetess, 
Salomėja Neris, somehow procures 
enough funds (and the necessary 
permission from the Soviet cen-
soAs) to cable a big, long letter to 
the New York Herald Tribune, in 
which she puts forward the absurd 
claim that 99.89 per cent of the 
95.51 per cent of the voters par
ticipating in the so-called Seim 
elections voted for Lithuania's in
corporation into Soviet Russia! The 
cruel fact is, the voters were not 
asked to state their preference for 
a free, or Soviet Lithuania. Besides 
which, ten delegates (including the 
Vice-Premier of the pro - Soviet 
Government established after half 
a million of Soviet troops marched 
into Lithuania), now in Nazi-oc
cupied Lithuania, claim that only 
IS per cent of really eligible voters 
took part in this farcical election. 
We'll have to wait until the war is 
over and propagandist^ censor
ships are abolished before Miss 
Neris and her brother deputies get 
together on the real percentages. 

However, no Lithuanian need 
bother with percentages. He know-s 
that the elections were a farce, 
and the "will" expressed by the 
deputies was a false "national" 
will. In the history of Lithuania 
and in the history of Lithuanian 
social movements there was never 
a party or a movement which ever 
trusted Russia, or favored being 
under her rule. The Lithuanians 
are a non-Slavic nation with a 
wholly Western outlook. 

/// 

A LETTER of simiilar contents 
was also telegraphed from Moscow 
to the noted English daily, The 
Manchester Guardian, and wias 
signed by another popular Lithuan
ian writer, Gricius - Pivoša. We 
have no means of knowing whether 
the persons above listed really 
signed the letters, and how they 
ever became readers of the New 
York Herald-Tribune, or the Man
chester Guardian while residing in 
Russia (Gricius for a while was on 
the block-list and lived as a de-

The U. S. army's new 2%-ton 
amphibian truck is shown being 
loaded at New1 Caledonia. It has* 
been nicknamed the "Duck". When 
loaded it waddles ashore and then 
rolls inland to wherever the sup
plies are needed. It eliminates 
bottlenecks in landing supplies to 
forces attacking enemy-held shores. 

portee* in Siberia). Btrt we do 
know that out two Bolshevist dai
lies in the United States were for
ced to publish a big,» loud wail 
about the way in which Lithuan
ians are not only supporting Am
erica's war effort and of the prin
ciples of the Atlantic Charter, but 
also the way they are fighting to 
win back Lithuania's freedom a-
gainst the desires of Russia. A 
fellow by the name of Paul Ra-
tomskis, who is styled as an "at
tache *of the Soviet^ Consulate in 
New York", goes around the Lith
uanian settlements in the United 
States and Canada, trying to win 
adherents o the cause at selling 
Lithuania to Russia. 
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THEREFORE, we repeat, it's 
nice to be a man of simple faith, 
liko the genial Mr. Yakhontoff. 
Ruftsia is in earnest — only she's 
in earnest the other way around. 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

V* J 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

* 6824 Superior Ave.\ 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miešti) 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkelė šiltesng" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFE, OHIO 

Vyrai! PASIRĖDYKIT VASARAI 
Vėsiais Dėvejamais Reikmenimis 
Didžiausias pasirinkimas Dabar 1 

MARŠKINIAI 1.65 iki 2.95 
Didelis pasirinkimas gražių mar-
škinių, pasirėdymui ir sportinių. 

SWET^RIAI 1.95 
Vilnoniai be rankovių — vie

nodu spalvų ir maišytų. 

PLAUKIMO KELNĖS 1.95 
Su prilaikytojais viduje, įvairių 

mėgiamu spalvų. 

PAJAMAS 1.95 
Gražios Broadcloth. Susegamos 

arba užsimaunamos per galvą. 

UNION SUITS 1.50 
Gero darbo, trumpom rankovėm 

ir pilno ilgio blauzdom. 

SLACK SUITS 4.95 
Karštam orui tinkamos kejnčs 

ir išlaukiniai marškiniai. 

DYKAI GREEN STAMPS 
čia galit iškeisti 

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
1.65 iki 3.95 

Jausies vėsiai ir patogiai po 
gera skrybėle. Naujausių stilių 

. ir spalvų. ' 

KELNĖS 2.45 iki 6.50 
Sportui arba šiaip Dėvėjimui 

Didelis pasirinkimas įvairių gerų 
kelnių — vilnonių ir Gabardi-

nes ir skalbiamų slacks. 

KAKLARAIŠČIAI 1.00 
Gerai žinomos Silvo Brand — 

gražių marginių ir vienodų 

Gražios PETNEŠOS 1.00 
Elastiškos arba megstinės — 
užsegamos arba užkabinamos 

Gražios KOJINĖS 3 prs. 1.15 
Pilno ilgio ir trumpos Rayon 

ir Viatoe kojinės 

su kožnu pirkiniu 
savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 
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