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Mirgu  Marga  

Rašo IC iig is Mugis. 

'TKIEšŲ turime daug ir 
mūsų laukia nelengvas darbas. 
Bet kas? Ar musų bočiai tu
rėjo mažiau priešų? Ar jų dar 
bas ir kova buvo lengvesnė ? 
Visgi jie tautą išsaugojo, nors, 
turbūt, jų niekados daugiau 
nebūdavo negu Lietuvių da
bartyje. Kokiu budu? Lietu
vis visados laisvę mylėjo ir 
myli. Savo valia niekeno pa
stumdėliu ar vergu nebuvo ir 
nebus. Lietuvių tauta maža, 
bet ji kietas ir kartus pipiras. 
Perkąsti galima, bet pirm ne
gu suk ramty si, turės! - gaisri
ninkų šauktis." 

Tai Lietuvos Ministro Lon
done, p. Balučio žodžiai, Bos
tono Lietuvių Jaunimo Ratelio 
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LAUK'A DID2IO-
' JO LEMIAMO 

MŪŠIO 

Iš Berlino ir iš Maskvos 
radio pranešimai nurodo j 
mus staigius išsivystymus 

sekretoriui, dėkojant už Rate- laukiamo didžiojo lemiamo 
lio pasiustu $100 aukų. musio Europoje. Gen. Ei

senhower tuo tarpu stengia
si paruošti milijonus Euro-
vos žmonių, laukiančių iš-
liuosavimo, j gausingą^ tal
ką iš vidaus, invazijos parė
mimui. 

Berlino radio tikrina jog 
Alijantai turi gatavai 3,-
500,000 Amerikiečių ir Bri-

IJETUVIaI kieta kova lai
mėjo šį mėnesį (Gegužės 7) 
minimą spaudos draudimo pa
naikinimą Lietuvoje, 1904 me
tais. Istorikas A. Šapoka ra
šo: "Nors už knygų platinimą 
buvo» baudžiama keleriais me
tais kalėjimo ir ištrėmimu Ru-
sij©n gilumon, ar Sibiran, ta-1 tų armiją pastatytą pieti-

Ką Nesenai Smerke Da
bar Gina ir Pateisina 

U. S. Sklandytuvų Kareiviai Paraduoja 
D A R B A I  I  

III DARBININKŲ ŽINIOS * 

Žymus Amerikietis rašy- minališkumjįs ką pas kitus 
tojas, žurnale The Ameri-
van Mercury, įdėjo atvirą 
laišką Amerikos Libera
lams — tiems gaivalams 
kurie pasidengę liberalų 
skraiste sveria dalykus ne 
kaip teisybė ir bešališku
mas reikalauja, bet grynai 
gelbėdami varyti Maskvos 
propagandą tarp mažai da
lykus permatančių Ameri
kos žmonių. 

Tiems liberalams, Lyons 
nurodo, buvo baisiausiu da-

čiau knygų platinimo tai nesu - Į«ėje Anglijoje, gatavą pul- lyku kuomet Vokiečiai pa
laikė. Rusų valdžios atstovai 
buvo priveisti prisipažinti ne-
bepajiegią kovoti su knygų 
platinimu, o slaptos knygos ir 
laikraščiai sėjo didelę valdžiai 
neapykantą. Vilniaus general
gubernatorius S v i a topolskis-
Mirskis ir Kauno gubernato-

ti Europą kaip tik bus duo 
ta tam Įsakymas. 

GEGUŽES 25 Berlinas 
vėl buvo smarkiai bombar
duotas, kuomet didžiausias 
istorijoje lėktuvų skaičius 
— 7,000 — atakavo Hitle
rio tvirtovę Europą iš ba

rius Veriovkinas sutarė prikal- zių Anglijoje ir Italijoje, 
bėti carą medžioklėje įvykusio- Vokietija ir nazių valdo
je Baltvyžių giriose; Caras, jų j mos sritys bombarduoja-
įtikintas, gryžęs į Petrapilį,ima tūkstančiais lėktuvų 
paskelbė dekretu: 

Amerikos Lietuviai, šią tau*-
tos pergalę minėdami, pilietin-

kasdieną. 
ITALIJOJĖ, Ašfofitosios 

Armijos tankai perlaukė 
gai pasielgtu jei paaukotų po j jjitlerio Liniją Ijiri sleny. 
penkine savo mėgiamam ''f" je. j,, išstato pavojun visa 
tuviskam laikraščiui. Spauda! ^ nil^0 sigte: 
tautos veidrodis ir jos sąmone, i u?nu0]i* „ 
Tegul ji žiba! Praeitį minėda-j*?^ užpuolimu is užpakalio. 

• i i- ji j- ^ Anzio pakraščio pegos nu-m., kurkime dabartj .r ate.ų! j^ kelią kau. 

AMERIKOS Lenkai gana;.j?si už Cisterna. . Alijantų 
smarkiai karščiuojasi del KunJ.»fgos tame fronte randasi 
Orlemanskio keliones Maskvon, i tik 20 mylrij atstu nuo Ro-
Daro net smarkių priekaištų H10S. 
Amerikos vyriausybei. Bet PACIFIKE, Amerikiečiai 
karšti žodžiai bulvės neiškepa,1 praplėtė savo užkariavimą 
ir Amerikos visuomenė galės | Dutch New Guinea saloje, 
tų kovotojų grubiai paklaus-j Amerikiečių įsiveržimu ten 
ti: "Kas jųs, Lenkijos ar Ame-j užmušta 833 priešai ir Ja-
rikos piliečiai?" jPonų nuostoliai stovi 20 

Rytinės Lenkijos ąienų klau- ant vieno Amerikiečio. 
simas labai painus dalykas. Pa
vyzdžiui, čia ineina ir Vilniaus 
klausirpas, kurį 1920 metais 
oficialus Lenkų atstovai pri
pažino Lietuvai, bet Želigovs
kis smurtu pagrobė. 

Kaip Churchill nesenai pa
reiškė, Anglai Vilnių niekados 
Lenkišku neskaitė. Karu grū
modami, Lenkai privertė Lie
tuvą atšaukti savo "nei karo, 
nei taikos" kovą del Vilniaus. 
Jokia Lenkų, partija ikšiam 
viešai nepripažino Lietuyoe tei
sių į Vilnių. Tą patį galima 
sakyti apie Lvovą, priklausan
tį Ukrainiečiams. 

• 
AMERIKOS LenM išmin

tingiau darytų jei protestuo
tų del vienašalių budų kuriais 
Rusai Rytų Europos klausimą 
sprendžia. Maskva, matyti, čia 
nesiskaitot nei su Lenkų, nei 
su Lietuvių, nei su Amerikos 
ar Anglijos noriais. Tas Ame
rikos visuomenę erzina ir bau
gina. Jei nepavyktų pokarinę 
Europa sutvarkyti kad ir vil
kas butų sotus ir avis sveika, 
tai kitas pasaulinis karas ne
išvengiamas. 

Tinkamai neišspręsti klausi
niai šauks j dangų atkersto, 
kaip Prancūzija per 40 metų 
šaukėsi Elzaso. 

Bėganti iš salų Japonai 
kareiviai skandinami kupi
nais laivais. 

Amerikos valdžia taksų 
už degtinę Balandžio mė
nesį surinko $170,000,000, 
57 milijonais daugiau negu 
Balandžio m. 1943 metais. 

|Berwick, Pa. — Neauto
rizuotame streike Ameri
can Car and Foundry Co. 
išėjo iš darbo 6500 darbi
ninkų, sulaikydami kariš
kus darbus. . 

simojo- užimti Sudėti ją, vė
liau Danzigą, ir tt. Dabar 
jie knisa verčia, istorinius 
raštus jieškodami pateisi
nimų neteisingumui ir pa
dengimui dalykų kad nuo
ga akis negalėtų pamatyti. 

Kai lietėsi pavergimas 

pasmerkėt; jųs pasirodėt 
esą totalitarai tik kitokio 
plauko, kurie vartojat li
berališką kalbą padengi
mui savo piktų darbų. 

"Jųs smerkėt 'imperiali
stų' karą pirm negu Rusi
ja buvo į jį įstojus, ir už-
gyrėt jį kada Rusija liko 
įvelta; tuomi jųs pasirodėt 
svetimos diktatūros suža
vėti, nežiūrint kaip save li
beralais ' vadinate. 

"Gal but šimtas milijonų 
žmonių rytinėje Europoje 
nuo Baltijos iki Adriatiko, 
augina viltis kad išlaisvini
mas iš po nazių jungo su
teiks jiems progą gauti 
tam tikrą kiekį demokra
tinės laisvės. Jie yra Len
kai, Latviai, Suomiai, Balt-
gudžiai, Balkanų Slavai, 

Reikės daugiau darbinin
kų. Karo Darbo Jiegos ati-
ministracij'a skelbia apie 
reikalingumą dar 14,000 
daugiau darbininkų dirb
tuvėse kurios gamina ka
reiviams į kraštą išvežimo 
valtis ir laives, nes jų bus 
daroma dar daugiau. > 

Trisdešimts keturios to» 
kių laivų išdirbystėš Kovo 
mėnesį paėmė 5900 darbi
ninkų daugiau ir jose da
bartiniu laiku dirba 106,-
500 darbininkų. Reikalin
gų joms dar 14,000 darbi
ninku šią vasarą. 

Šie Amerikiečiai kariai paroduoja ,ckur nors Anglijo
je". Jie yra specialiai paruošti sklandytuvams—lėktuvams 
kurie neturi savo motorų ir oru traukiami kitų lėktuvų. 

milijonų žmonių, patenkant Ukrainiečiai, Lietuviai. Jie 
į Hitlerizmo pragarą, sako 
Lyons, tie liberalai nesirū
pino daug apie istoriją ir 
kitus dalykus, tik piktino
si galingojo prilietimu ver-
gjios silpnajam. 

Tačiau, keista, sako Ly
ons, tie liberalai LIOVĖSI 
protavę jr svarstę tais pa
čiais terminais kuomet ei
na klausimas apie Rusiją 
ir Rusijos politiką. Jos po
litikos ir tikslų pateisini
mui tie liberalai pavirto 
didžiausiais žinovais. Jie 
pasišoko buti etnologais, 
istorikais, tarptautiniu tei
sių žinovais ir gynėjais. 

"Keisčiausia visko", sa
ko toliau Lyons, "jus stai
ga virtot mylėtojais jiegos 
tokios kokia ii yra; radot 
pateisinimų diktatūrai. 

"Jųs pasirodėt mielai su
tinką užgirti Rusijos tuos 
pačius nusižengimus ir kri-

'Banjo Karalius' 

SOVIETAI TVERIA 
LENKŲ VALDŽIĄ 

1 i 
' Iš Londono praneša Jog 
iš nazių okupuotos Lenki
jos siunčiama delegacija į 
Maskvą. Tai esą Lenkų 
"patriotų" atstovybė, ku
rią Stalinas, pripažinsiąs 

jų sutikima kad Stall- teisėta Lenkų vyriausy 

turi lygiai tiek noro bwti 
pavergtais Rusų rūšies to
talitarizmui^- kaip Austrai 
ar Čekai ar Sutetijos Vo
kiečiai norėjo Vokiečių rū
šies vergijos." 

Savo ilgame straipsnyje 
Lyons prikiša tiems Ame
rikos liberalams nesąmonę 

KALBA APIE POKA
RINĘ TVARKĄ 

Detroit, Mieli* — Chrus-
les Corp. dirbtuvėse strei
kui tęsiantis, unijos virši
ninkai pradėjo raginti dar
bininkus gryžti dirbti. 

Parke, Davis and Co. 
chemikalu dirbtuvės dar
bininkai nutarė streikuoti. 
Streikas apims 1900 darbi-
ninlf^ 

Toledo, Ohio.— Apie 600 
miesto valdybos darbinin-
jkų buvo sustreikavę, bet 

r Londonas. ^5^ Chia'ęhiil^j^Vę piįžadą algų padidi-
kalbėjo atstovų rumuose,įnun(Tgiyžo dirbti." . 

Vokietijoj, iš vienos ka
ro nelaisvių stovyklos išsi
veržė keliasdešimts Anglų 
lakūnų nelaisvių. Vokie
čiai sargai 47 jų nušovė. 

Viena Maskva Rytų Euro
pos klausimo .tinkamai išspręs
ti nesugebės. Jos išsprendi
mas (jei vienašalis) bus meš
kiškas, ir pasaulio taikai tik 
meškiškai pasitarnaus, čia rei
kia didelio, didelio abipusio pa
sitikėjimo. Tačiau, tas pasiti
kėjimas neužaugs jei kiekvieną 
sykį Maskvai pasijudinus bus 
šaukiama: "vilkas vilkas!" 

Daug dalykų gali kantriai 
palaukti karo pabaigos. 

nas, is visų žmonių,, spręs^ 
tų kas yra demokratija! 

Galime tik džiaugtis kad 
Amerikoje yra dar sąžinin-
kų žmonių ir laikraščių ku
rie drąsiai stoja mažų
jų tautų teises ginti šio
je šalyje — stoja į atvirą 
kovą prieš visokius papirk
tus propagandistus, prieš 
suklaidintus nežinėlius, ir 
sufanatikintus a p a k ėlius, 
kurie pasiėmė piršti Stali
no užsibrėžtoms pavergti 
tautoms jo siulomus ver
go pančius. 

ALIJANTAI GERAI 
APGINKLUOTI 

Prez. Roosevelt pareiškė 
Kongresui kad Alijantų in
vazijos jiegos apginkluotos 
bilijonais dolarių Amerikos 
lend-lease pinigų, taip kad 
dabar jau yra pasiruošę 
smogti Hitleriu Europinę 
tvirtovę. 

Už apie 3 biljonus dola
rių lėktuvų, tankų ir kitų 

be,, o Londopę esančią vy
riausybę in exile pastums. 

Tas tik parodo kaip pa
šėlusiai Maskva dirba su
plėšymui ir užvaldymui sa
vo kaimyniškų šalių ir ki
tų Europos valstybių. Sta
lino planas yra sugriauti 
tose šalyse tvarką ir sis
temą taip kad karui pasi
baigus niekas kitas ten ne-
pajiegtų išlikti kaip tik 
galvažudžiai komunistai. 

Amerika nutraukė davi
mą Turkijai pagalbos sulyg 
lend-lease pjrogramo, del to 
kad Turkija neparodė noro 
imtis griežtesnio nusista
tymo prieš Ašį, 

s> 
Maskva, kuri taikėsi visą 

laiką prie Bulgarijos, da
bar nesulaukdama jos iš-
stojant iš karo Vokietijos 
pusėje, pagrasino nutrau
kimu su Bulgarija santi-
kių Gegužės 25. 

pareikšdamas naują planą 
pasaulio tvarkai, kuris ap
imtų Tautų Sąjungos prin
cipus, tačiau butų vykdo
mas "didele ngilitariška jie-
ga", kad ateityje daugiau 
nekiltų karų ir kad butų 
sudraustos ir sulaikytos 
nuo kariavimo nenuoramės 
tautos, turinčios dideles 
ambicijas". 

Seattle, Wash. — Pacifi-
ko pakraštyje sustreikavo 
kelių dešimčių medžio ap
dirbimo dirbtuvių 20,000 
darbininkų, r e i kalaudami 
daugiau mokesties. Vieni 
streikeriai yra AFL, kiti 
CIO nariai. 

Pottsville, Pa. — Baigė 
streiką Cressona alumino 

Senato ir Atstovų Rūmų! dirbtuvės 2000 darbinin-
bendras komitetas sutiko kų, kurie reikalavo dau-

"4 

ant sumanymo kad valdžia 
duotų paskolą kiekveniam 
iš kariuomenės gryžusiam 
vyrui ar moteriai iki $2500 
pasistatymui sau namo, ar 
ūkės a-r biznio pirkimui. 

giau mokesties. 

Liberalų partija, naujai 
susitvėrus New Yorke, iš 
atsimetusių iš Darbo Par
tijos narių, perstatė J°°-
seveltą kandidatu 1 prezi
dentus ir Wallace į vke 
prezidentus. 

Plieno darbų unijoje tu
rima apie 900,000 narių, iš 

karo reikmenų duota Bri-j^ aPie 80,000 vra motervs. 
tanijai, o už $4,750*000,000 
nugabenta Rusijai. 

Pastaru laiku daug pa
galbos duoda ir Kinijai. 

TURKIJOJE suimta fa
šistiniai vadai kurie ren
gę išversti dabartinę vy
riausybę. 

45,000 tų moterų darbinin
kių tiesiog užima vyrų vie
tas ir darbus. 

Amerikos lakunai karo 
bėgiu jau sunaikino virš 
20,000 priešų lėktuvų vi
suose karo frontuose ir su
gadino apie 12,000 kitų, sa
vo gi lėktuvų prarado apie 
6,000, skelbia Gen. Arnold, 
kuris kartu pareiškia pasi
tikėjimą kad Vokiečiai su
sidurs su invazija be lėk
tuvu rezervo. 

Bitė palindo po akiniais 
kareiviui valdančiam kari
šką troką, Ontario Cal., ir 
jis nustojęs kontrolės su
mušė kitą automobilį ku
riame važiavo moteris, ir 
ją užmušė. 

JUGOSLAVŲ karalius, 
pašalindamas iš vadovybės 
Gen. Mihailovičių, ištikimą 
sau patriotą kariautoją, 
taip kaip ir uždarė pats 
sau duris gryžti į savo ša
lį. Jis tai padarė spaudžia
mas Alijantų, patenkini
mui Stalino agento "mar
šalo" Tito, kuris su Mask
vos pagalba ėmėsi Jugosla
vijoje įsistiprinti. 

j 

Navv Comdr. Eddie Peabo-
dy, buvęs pereito karo vete
ranas, garsus banjo artistas, 
dalyvauja Amerikos kareivių 
palinksminimo programe Pie
tų Pacifiko stovykloje, su savo 
instriiHientu. 

Iš, paskirų karo frontų 
gaunama žinios kad karei
viai nepaiso balsavimo ir 
numoja ranka, nenori tuq 
laiko gaišuoti. Prie to, sa-į 
ko, yra tam tikri varžymai 
kurie atgrąsina juos nau
dotis balsavimu. 

PRADĖKIT SIŲSTI RAPORTUS APIE 
PARDUOTUS KARO BONUS 

Daugybės pavienių jau prisiuntė savo pirktų kupo
nų liudymus, kiti dar perka ir siunčia, o kurie dar ne-
pirkot, paskubėkit nusipirkti vieną ekstra karo boną 
ir siųskit savo kuponus komiteto pirmininkui arba LVS 
Centran čia paduotais adresais. 

A. S. Trečiokas, Pirmininkas 
314 Walnut Street, Newark 5, N. J. 

į!» y. s. Vm*** h om® 

Rusijoje stačiatikių baž
nyčios galva, vietoje miru
sio Sergejaus, paskirtas 
67 metų amžiaus metropo
litas Aleksejus. Žinoma, 
jis skiriamas su Stalino ži
nia ir turės tarnauti Stali
nui, kaip tarnavo jo pirm-
takunas. 

Amerika dabar statydi
nasi du milžiniškus lėktuv
nešius laivus, po 45,000 to
nų. Tie laivai bus gatavi 
1945 metais ir bus panau
doti kare prieš Japonus. 

Šią vasarą pradės staty
dinti trečią tokio pat dy-
džįo laivą. 

i  •  1  '  '  -  ' - v * ' .  į  }  -  j  • • " Y - '  "  



PHILADELPHIA I Laivyno Sekretoriuj 

Pakeltas Lietuvių Vardas 
Dabartiniame neaiškumų, pa-

Vydumų sukuryje ir abejoti-
Humuose del Lietuvos ateities 

netikėtai musų mieste Lie
tuvių vardas tampa iškeliamas 
ir pagerbiamas asmenyje musų 
veikėjos ponios Genovaitės Ro
man, kuri yra žmona Lietuvio 
laidotuvių direktoriaus, 1113 
Mt. Vernon St., Philadelphia. 

Sekmadienį, Gegužės 21, di
džiulėje Convention Hall buvo 
švenčiama "X Am An Ameri
can Diena". Spektaklyje ėmė 
dalyvumą 21 tauta savo tauti
niuose kostiumuose, kurių tar
pe Lietuvius atstovavo Lietu
vių Moterų Taryba ir Dainos 
Choras. Lietuviai atliko pui
kiai savo užduotį gražiomis 
Lietuviškomis dainelėmis. Pu
blikos dalyvavo virš 20,000. 

Tas dar ne viskas. Tą die
ną dienraštis Philadelphia In
quirer ant pirmo puslapio pa
talpino ponios Genovaitės Ro-
dan atvaizdą, pasirėdžiusios 
Lietuvių tautiniais rūbais, prie 
nepaprastos Amerikos vėlia
vos, kaipo dalyvę MI Am An 
American Dienos" iškilmėje, 
pažymint ją Lithuanian. Ji 
buvo vienatinė iš visų tautų 
dalyvavusių iškilmėje taip pa
gerbta spaudoje, o per ją ir 
musų tauta. Ir kiti laikraščiai 
aprašydami tos dienos iškilmę 
paminėjo apie Lietuvę Mrs. 
Roman. Taip tai per musų vi
suomenes darbuotoją Lietuvai
tę, Lietuvių -vardas tapo iškel
tas šiame viename iš didžiau
sių pasauliniu miestų. 

Todėl dar nenusiminkime ir 
visi darbuokimės kad ir Lie
tuvos vardas butų taip iškel
tas. Rep. 

1 

BALTIMORE, MD. 
ifr 

James V. Forrestal, Karo 
Laivyno Sekretoriaus padėjė
jas, paskirtas Laivyno Sekre
torium į mirusio Sekretoriaus 
Knox vietą. 

Parašai už Lietuvą 

Šiuomi laiku Pfifdadelphijoje 
renkami parašai po Peticija 
kuri prašo Prezidentą Roose-
veltą užtarti Lietuvą ir padėti 
jai atstatyti savo nepriklauso
mybę. Kuo daugiau ant pe
ticijos bus parašų tuo didesnę 
reikšmę peticija turės. 

Pasirašyti gali visi be skir
tumo pažiūrų pilnamečiai Lie
tuviai ir ne Lietuviai Ameri
kos piliečiai. 

Po šia svarbia peticija rašo
si ne tik paprasti eiliniai pi
liečiai, bet ir mokslo žmones: 
kunigai, daktarai, advokatai, 
aukšti miestų valdininkai, se
natoriai ir kongresmanai. Pa
rašus yra lengva gauti, tik 
reik užsiminti, pakalbinti. Vi
si pritaria Lietuvių troškimui 
nepriklausomybės Lietuvai. Pa
rašai renkami visose Lietuvių 
kolonijose po visą Ameriką ir 
šis darbas vis daugiau gauna 
pritarimo. 

Gegužės 13 d., kuomet pas 
mus Lifetuvių Muzikalėje salė
je dalyvavo ir vaidino iš Bos
tono ponios Ivaskienės vado
vaujami jauni artistai, buvo 
irgi renkami peticijai parašai, 
kurių tarpe malonėje pasira
šyti ir Kun. Dr. V. J. Martuse-
vičius, Kun. A. A. Pulokas, 
Kun. S. J. Lukšys, Kun. J- A. 
Nevedauskas ir Kun. S. Raila. 

žymiausiais parašu rinkėjais 
yra: 

K. Vidikauskas, 2833 Livin
gston St., 

J. Jakimavičius, 804 Necta
rine St. 

K. žemaitis, 1201 Green St. 
W. Paschall, 5511 Tutor St. 
Ta;pgi peticijas suteikia ir 

paradus priima: 
Adv. (. S. Sheleden, 204 N. 

Broad St. 
Adv. M. M. šlikas,- 1837 E. 

Allegheny Ave. 
F. Pūkas. 609 N. 12 St. 
P. J. Satinsky, 2831 Cantrell 

Street, 
A. Tvaranavičius, 5100 Pcnn-

way Ave. 
A. J. Kaniušis, 4800 North 

Broad St. 
Ona Unguraitė, 333 Whar

ton St. 
J. Gustis, 332 N. 6th St, 

J. Budrevičius, 1851 South 
Ringgold St. 

Antanas Dzikas, 3619 East 
Thompson St. 

P. Biržis, 618 E. Girard Av 
F. šimoliunas, 5031 Rising 

Sun Ave. 
Z. Jankauskas, 536 N. llth 

$treet, 
*A. Bačauskaš, 1200 E. Chel

tenham Ave. 
J. Biržietis, 3016 E. 79 St. 
Kun. S. Raila, 324 Wharton 

Street, 
Mrs. G. Roman, 1118 Mt. 

Vernon St. 
J. Balinskis, 2715 E. Alle

gheny Ave. 
J. Griganavičius, 2615 East 

Allegheny Ave. 
J. Vaivada, 4774 Richmond 

Street, 
K. žadeika, 2619 E. Ontario 

Street, ir kiti. 
Pas juos galite gauti petici

jos blankų pasirašymui. Patys 
pasirašę pakalbinkit ir kitus 
pasirašyti. Pagelbėkit, nes no
rima surinkti milijoną narašų. 

F. Pūkas. 

PITTSBURGH 

Kvota $222,170,000 
Penktos Karo Paskolos kvo

ta Allegheny apskričiui šį kar
tą nustatyta $222,170,000 — 
didžiausia negu kada turėta 
pirmesnių paskolų vajais. 

Karo bonų vajus tęsis nuo 
Birželio 12 iki«Liepos 8, 

Visoje šalyje nustatyta su
kelti 16 bilijonu dolarių Penk
tos Paskolos vajuje. 

Lietuvių komitetas stoja į 
darbą šios paskolos padarymui 
pasekminga. . * 

APGAVO SENIKĘ 
Iš Chicora, Pa., atvyko į 

Pittsburghą Julia Walker,> 75 
m. senukė. Apsigyveno Sham
rock hoteliukyje, ant Wylie 
ave. Ji norėjo rasti miestej 

darbą, bet persena, niekas ne
priėmė. 

Bet štai, aną dieną ją pasi
tiko gatvėje dvi moterys, vie
na balta, kita negrė, ir paža
dėjo jai darbą duoti. Jos su-j 
žinojo kaip nors iš to hoteliu-j 
ko kad ta senutė turi pinigų, j 
Pažadėjo jai duoti darbą ir 
paklausė ar ji turi pinigų. Se
nutė pasisakė turi prie savęs 
$920, ir visus atidavė tom ap
gavikėm, kurios pažadėjo jai 
tuos pinigus "padvigubinti". Ji 
likus gatvėje viena, tik vėliau 
pradėjo dasiprotėti kad gal j 
but daugiau savo paskutinių! 
pinigų nematys.... 

Ji yra našle, du sunus turi 
kariuomenėje. 

.Keistos Naujienos 
•* (Lietuviški Demokratai nuo 

Lombard gatvės taip sudemo-
kratėjo kad savo patalpose 
pradėjo vesti sovietų Staliniš-
ką propagandą. Gegužės 17 d. 
atvirtuėmis sukvietė publiką 
nemokamai pamatyti krutamu 
paveikslų. 

Publika nors ir taip specia
liai kviesta, lyg. nujausdama 
kokie bus rodomi paveikslai, 
kvietimą ignoravo, atėjo vos 
apie 20 ypatų. Rengėjai nesu
laukę daugiau publikos, jau ge
rokai pavėluotai pradėjo ren
gtis rodyti tą savo importuotą 
tavorą. Pirm pradėsiant rody
ti pasakė kad paveikslai bus 
rodomi iš Rusijos ir Rusijoje 
nufilmuoti ir įsakė nieko apie 
juos nekalbėti kada išeis lauk. 
Paveikslai buvo kalbanti, iš 
karo lauko, tikrą sovietų pro
paganda, kokią Stalinas galė
jo įšmugeliuoti į šią šalį. Pa
rodė ant žemėlapio kokia mil
žiniško didumo yra ta Sovietų 
Sąjunga, kurią sudaro šimtai 
tautų kalbančių daugiau šimto 
skirtingų liežuvių, ir kaip visi 
vieningai ir narsiai kovoja už 
savo laisvę. Ant žemėlapio 
parodė tam tikrais ženklais iš 
kur Hitleris pradėjo pulti tą 
milžiną Sovietų Sąjungą, tai 
yra per Lenkiją ir Suomiją ir 
kaip toli buvo įsibriovęs į So
vietų žemę. Tačiau neparodė 
kaip tas milžinas Sovietų Są
junga barbariškai užpuolė ne
kaltą mažą Suomiją, kaip Sta
linas klastingai pavergė Esto-
niją, Latviją ir Lietuvą. To
kių dalykų toje filmoje nėra, 
tarsi tų tautelių, tų naujai ir 
gražiai pražydusių valstybių, 
nebuvo ir nėra visame Pabalt-
maryje. Paveikslus rodė vie
tinis Lietuvis karys. Kas pa
dengs klubui šito biznio kaš
tus tai tik gal viena klubo gal
va tą žinos. Nebus jokio nau
jiena jeigu kada klubas gaus 
nuo Stalino bulvinį medalį už 
suteiktą vietą Stalino propa
gandai. 

Vienas socialistas SI A na
rys išgirdęs kad Adv. W. F. 
Laukaitis laimėjo prieš Bago-
čių SLA Pild. Tarybos rinki
mus, graudžiai sudejavo: "Ne
laimingas Susivienijimas kad 
Laukaitis išrinktas preziden
tu. Kito tokio gabaus prezi
dento kaip Bagočius Susivieni
jimas neturės". 

Kad Bagočiaus gabumai iš
tuštino SLA Lėšų Fondą, kad 
Bagočiaus gabumai pakėlė na
riams po 5c ekstra mokesčių 
ir kad vėl rengiamasi kelti tai 
tas SLA narys visai neprisimi
nė, tarsi tas jam visai nebūtų 
žinoma. P. P- Jaraš. 

ČHICAGO,tu. 

OUO PAGERBIMAI BAN-
BANKETAS 

Chicagos Lietuviai *"sn$irk4«H 
subruzdo dirbti išrinkimui 
vo kandidato Adv. Antapo A. 
Olio, Chicagos Miesto . Teisėju 
ateinančio Lapkričio rinkimuo
se. "" 

Kadangi Adv. Olis laimėjo 
nominacijas į teisėjus, to fak
to atžymėjimui rengiama jo 
pagerbimui banketas sekma
dienį, Birželio 4 di, Pariaus-
Girėno salėje. 

Banketo reikale darbuojasi 
ir plačią agitaciją už Olio kan
didatūrą varo "Olis For Judge 
Komitetas", kurį sudaro buris 
veiklių Chicagos Lietuvių. 

Rėmėjas. 

=S8 

VIŠTOS NETINGI
NIAUJA 

Amerikoje vištos, padarė ki
tą kiaušinių dėjimo rekordą: 
Balandžio mėnesi kiaušinių pa
dėjo netoli 7,000,000,000 ,-r 
net 252 milijonais .įauąįau ^ne
gu Kovo mėnesį. ^ r 

$12,521.10 RAUDONAJAM 
KRYŽIUI 

Chicagos Lietuviai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 1944 
metų Karo Fondan laike pasta
ro vajaus suaukavo $12,421.10 
ir tų pinigų viešas įtfeikimas 
atlikta Gegužės 13, Chicagos 
Lietuvių auditorijoje. 

Programas tam tikslui bu
vo surengtas gana rūpestin
gai. Programą atidarė Lietu
vių skyriaus pirmininkas Mu
nicipal Teisėjas John T. Zuris, 
pakviesdamas Dariaus - Girėno 
Posto narius prezentuoti vė
liavą. Po to sekė Amerikos 
Himnas, kurį sugiedojo Raud. 
Kryžiaus Lietuvės darbuotojos, 
baltose uniformose; chorą ve
dė Prof. Antanas S. Pocius. 
Toliau sekė daugiau dainų pa
vienių ir grupių. 

Buvo keletas kalbėto jiį: Lie
tuvos Konsulo Chicago j e žmo
na p. Juzė Daužvardienė, R. 
K*, darbuotoja, ir kiti. 

SMULKIOS ŽINUTĖS 
Dirvos skaitytoja p. A. Tol-

vaišienė Gegužės 21 apvaikš
čiojo savo gimtadienį; ją pa
sveikinti atvyko jos brolis S. 
Rodavičius, sesės ir draugai. 
Ji darbuojasi ir platinime ti-
kietų Laisvės Varpo sidabri
nio jubilejaus minėjimui, kas 
įvyks sekmadienį. Birželio 11, 
St. Agnes Auditorijoje, 3916 
Archer ave., nuo 2 vai. po pie
tų. Tose iškilmėse tikima su
laukti skaitlingos Lietuvių pu
blikos. 

Savo gimtadienį apvaikščio
jo p. Zaniauskienės sunus Liu
dvikas. 

Chicago je kaip ir kitur trūk
sta darbininkų kariškose iš-
dirbvstėse. 

Pavasaris čia. šaltokas, ko 
ne kasdien lyja. Maudis. 

tkĄI^ PADAUGĖJO 
KARIUOMENĖS 

Per du metu, nuo Balandžio 
18; 1942, iki Bal. 18, 1944, U. 
S. militariškos jiegdš padau
gėjo nuo 3,000,000 iki ll,00(į-
000 vyrų ir moterų. Tuo pa
čiu laikotarpiu " -šalies darbo 
jiegos pakilo visai mažai 

•nuo 51,400,000 iki 51,500,0^. 

Dirba Peticijų Vajtrjė-

Pas mus Penkių Milijonų 
Raro bofitįh vajus dar tebesitę
sia; Lietuvos istorija 'Time
less" Lithuania^- tebeplatinamaT 
ir, ififliijGfto parašų aiVt petici-
jha_rinki«lafcL žymiai progre? 
suoja;- — r ~ 
... Para&ųu rinkftiie genį, pradžią 
padarė Ona Aksomaitienė, Ona 
Vilkienė ir Malvina Sj^ailJenė, 
ji gavo parašą Hamtrariicte 
mies^p may oro ir pripildė ̂ a-; 
rašais1 jkelias blankas. 

Bet goms vieVioms darbas 
yra persunkus, mes visi Det
roito ir apielinkės Lietuviai tu
rim pagelbėti šiame dideliame 
darbe. Prąšomos visos mer
ginos ir moterys, taipgi ir vy
rai paimti peticijų blankas ir 
pradėti rinkti "parašus tarp ki
tų kurie dar nepasirašė. 

Peticijas Detroito srityje 
galite tuojau gauti iš „Mrs. M. 
Sims, 2207 Oakmari Blvd., Det
roit 6. i 

Arba iš: Vyt. Markuzas, 
3907 Lillibridge, Detroit 14. 

R. K. VAKARĖLIS į 

Šį šeštadienį, Gegužės 21 d., 
rengiamas Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvių Moterų Bingo ir Pi-
naklio draugiškas vakarėlis, p< 
Miltono salėje, 2386 24th St., 
nuo 7 vai. vakare; įžanga tik 
65c. Bus užkandžių, alučio ir 
tt. Visi R. K. rėmėjai prašo
mi susirinkti. 

KARO BONŲ PIRKIMAS 
Daugiau karo bonų parduo

ta Detroito Lietuvių vajuje se
kantiems : 
Eugene Jackiewicz $5,000 
Anthony V. Stackus 2000 
Joseph J. Smailis 1300 
Valeria Kreuchunas 1000 
Anthony Kudzius 1000 
Zigmas Kondrotas 1000 
Mr. Dranginas 10C0 
Pete Ruksenas 1000 
Vytaut Markuzas 1000 
Frank Shuipis 500 
Joseph & Anna Laponis 500 
Agnes Abishal 500 
Paul Ager • 275 
Bol. Narkiewicz 200 
Edwin Narkiewicz 200 
Michael Narkiewicz 200 
Elmer Chaplain 200 
Eugenia Jackiewicz 200 
Adelle Kalis 200 
Pauline Guest 125 
Chas. Dutro 100 
Jos. A. Kozak 100 
Marv Dereskevich 100 
Ruth Ann Pollack 100 
Walter Snycerski 100 
Jos Bilida 50 
Midred Cruikshank 50 
Margaret Adams 25 
Dimitri Bavoneki 25 
Vitold J. Smailis 25 
Walter Kozack 25 
Helen Kraft 25 
Mervin D. Szumlinski 25 
Ronald S. Shumlinski 25 
Anna Puishis 25 
Alexander Kozaren 25 
Geo. Palubinskas 25 
Richard H. Bejnar : 25 
fcophie G. Plaskowifci 25 
Margaret Kavoian 25 
Eugenia M. Williątll» 25 

Viso šiuo kartu $18,450 
D. Rep. 

MIRIMAI 
fftlRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyla# 

MIRUSIŲ Iš-
VIU LIETUVIU 

{Caro Reikalams Reikalinga Sena Popie^a 

PADĖKA DRAUGAMS 
Šiuomi reiškiame savo nuo

širdžią padėką musų draugams 
už jų suteiktas dovanas ir lin
kėjimų bei sveikinimų laiškus 
musų 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių proga, Ge
gužės 7 d. Tų sukaktuvių die
ną, Kioi. Skripkus atlaikė mi
šias 10 valandą, Kazimie
ro bažnyčioje. 

Kartu norim padėkoti ir Šv. 
Kazimiero parapijos Seserims 
už jų įteiktą mums tokią pui
kią ir vertingą dovaną, musų 
sukaktuvių atminčiai. 

Mr. & Mrs. Geo. young. 

Valdžia šaukiasi į visus Al yv^ntoįus rinkai ir. 

75 METAI AUKSI
NĖS VINIES ĮKALK 

too SUKAKTIS 
Utah valstijoje, prie Pro

montory Point, Gegužės 10 $. 
1896 metais — 75 metai atgal 
— buvo įkalta paskutinė ir 
auksinė vinis Į jgeležinkeHo 
špalą ir taip užbaigta nutiesi
mas geležinkelio skersai Amifc-
rikos kontinentą. 

Amerikos plitimą ft- augimą 
numatė Prezidentas Abraomas 
Lincoln, jis autorizavo feo ge
ležinkelio statydinimą, bet jis 
to savo sapno įkūnijimo nesu
laukė — buvo nušautas apie 
4 metai prieš užbaigimą tiesti 
to geležinkelio. 

Vienas galas jfcį kelio Jmvo 
tiesiamas iš rytų, kitas iš va
karų, k ir pagaliau ta auksine 
vinimi buvo sujungta abu su-atidųoti karo reikalais,seną pdfRIfrį.*'vaizdas yjra,i5 go-, 

" sftrinkjmo'^alttng' - Įįgap o i e. einanti geležinkelio ffclai. 

SuT Įiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais, 
čia paduodamas mirusių sąra
šas paniekė jau 12,200 vardų, 
nuo Vasarip mėn., 1937 me
tų. t L*" 
STR^ĘlKIENfc^ Elzbieta, \ 68 

m. (Laumonaitė), mirė Ge
gužės 9, Clevelande. (Kuršė
nų k. ir par., Šiaulių aps.) 
Amerikon atvyko ,i9l0\ m. 

BERŽANSKIS Mateušas, mirė 
Kovo 15, Sugar Loaf, Po. 

PRONSKIETIS Olga (Gaba4 
laitė), 31 m., mirė Bal. 22, 
hicagoj. (Mažeikių ap., Lec
kavos p., Kušleinių k). Ame
rikoj išgyveno 18 metų. 

GATELIENĖ Juzė (Vaitekai-
tė), pusamžė, mirė Bal. 22, 
Chicago j. (Tauragės m.) A-
merikoj išgyveno 40 m. •• 

DAINIUS Emerencija (vienuo
lė) mirė Bal. 11, Pittsburgh, 
Pa. Gimus Detroit, Mich. 

JEŠVINSKIENĖ Rožė, mirė 
Kovo 13, Waterbury, Conn. 

ŽIDČIUNAS Jonas, mirė Bal. 
5, Kingston, Pa. 

R AČIUKAIT1EN Ė Ona, mirė 
Bal. 17, Wilkes-Barre, Pa. 

KAZLAUSKAS Alekas, mirė 
Bal. 11, Nanticoke, Pa. 

FILIPAVICIENb Morta, mirė 
Bal. 13, Larksville, Pa. 

VIŠINSKIENĖ Elzbieta, 67 m. 
mirė Kovo 3, South Boston, 
Mass. (Kodriškių k.)" /r 

KUKLIAUSKAS Jonas, 58 m. 
mirė Kovo 8, Charleroi, Pa. 
(Kauno ap., Pupkimių k.) 

KANANAVIČIENĖ Marė, 48 
m., mirė Kovo 31, Shenan
doah, Pa., kur buvo ir gj-
mus. •; u v 

JURKEVIČIUS Juozas, 39-m., 
mirė Bal. mėn., Brooklyn, 
N. Y. 

SAKALAUSKAS Vytautas, 65 
m., mirė Bal. 12, Brooklyn, 
N. Y. 

MA J ALIS Jonas, 58 m., mirė 
Bal. 15, Sheboygan, Wise. 
(Suvalkijos.) Amerikoje iš
gyveno 38 m. 

LUKAS Aleksandra, 56 metų, 
mirė Bal. 20, Chicagoj. (Viš
tyčio p.) Amerikoj išgyveno 
37 m. 

MALINAUSKIENĖ Elena, mi
rė Bal. m., New Britain, Ct. 

GRUDZINSKIENĖ (vardas n.) 
mirė Bal. 11, New/Britain, 
Conn. 

GIEDRAITIENĖ Katrš, mirė 
Bal. 13, New Britain, Ct. 

ŽALIADUONIS Ignas, mirė 
Bal. 14, New Britain, Ct.* 

BUTAS Adomas, 65 m., mire 
Baland. 11, Nashua, N. H. 
(Triškių par.) 

LATVIS Antanas, mirt Bal. 
22, Nashua, N. H. 

MONTVILIENĖ Sofija (Ne-
verdauskaitė), pusamžė, mi
rė Bal. 27, Chicagoj. (Tau
ragės ap., Kvėdarnos par.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

GAUBA Alekas, mirė Bal. m. 
Shenandoah, Pa. 

GUDIENĖ Ona (Jenčiutė), se
nyvo am., mirė Bal. 19, Chi
cagoj. (šakių aps., Lekecių 
p. ir k.) Amerikoj išgyveno 
36 metus. 

NAVICKAS James, mirė Bal. 
4, New Haven, Conn. -

VARGALIENĖ Marcelė, 68 m, 
mirė Bal. 21, South Bostoft,* 
Mass. (Liškevos par.) Ame
rikoj išgyveno 50 metų. 

ŽARDECKIENĖ Antanina, 53 
m., mirė Bal. 23, Dorchester, 
Mass. (Kupiškio p.) Ameri
koj išgyveno 36 metus. 

MONKUS Aleksandras, 65 m., 
mirė Baland. 23, Roslindale, 
Mass. (Užventės par.) Ame-

r rikoj išgyveno 30 metų. 
BLAVESKIENĖ Jieva, mirė 

Bal. mėn., Lowell, Mass. 
V1ŠNEVSKIS Vincas, mirė Ba

land. m., Maizeville, Pa. 
LIUTKUS Vincas, pusamžis, 

mirė Bal. 23, Chicagoj. Gi
męs Latvijoj. 

TALAčKIS Jonas", 57 m., mi
rė Bal. m.," Mahanoy City, 
Pa. 

GRIGALIŪNIENĖ Kazė, pus
amžė, mirė Bal. 16, Chica
goj. (Panevėžio miesto). 

PUIDOKIENĖ (Vardas nepa
žymėta), mirė Bal. m., Ma
hanoy City, Pa. t 

MUšKEVIčlENĖ (vardas . n.), 
mirė Bal. m., Shenandoah, 
Pa. * 

VISOCKIENĖ Marė, mirė Bal. 
m-., William Penn, Pa. 

B1KINAS Povilas/ pusamžis, 
mirė Bal. 30, Chicagoj. (Pa-
nev. ap., Raguvos p.) Ame
rikoj išgyveno 33 metus. 

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

Siy-uikų^ skėibimai 'Dirvoje', 
"kali* 'tki namų' pardavimas, 18-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
navimas ar pardavimas, pajioi-
'fojimai, padėkos laiškai, gali
na patalpinti šia kaina. 

mu B0M0Ę 
T 0 S U Y A  H O M E  

GET OUR 
tow RATES AND 
HELPFUL TERMS 

TJžsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adiesas: 

Lietuviu Nauiieno* 
332 N. 6th St. Philadelphia 6, P». 

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS 
*  1 8 9 4 - 1 9 4 4  •  

Pastaba Skaitytojam* 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami. Administracijos pri
siųsti ji, nerašykit: "No-" 
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32. arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeri? 

io negavot. 
D I R V A 

Cleveland 3, Ohio 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kaip tik jusų prenume
rata už Dirva baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voka ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant vęįie 
už 3c pašto ženklelį.> 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

VALERIJONAI 
• Šaknys malšina nervus paeinaą-

fiius iš rūpesčių, persidirbimo, supl-
Icjimtimo ir nemagčs; nuo isterijįjį, 
Ugąsčio, karščiavimo, nuomirul'io, 
mėšlungio ir nervų netvarkurafi. 
Gerti sulyg nurodymo. Kaina su 
prisiuntimu 50c. Visad gaunamą 
ii:. ./• 7 ; (2p 

FLORAL HERB f 
Box 305 CLINTON, IN% 
» • ' ' -,pt 
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Tesnil meilė Lietuvos 
. Dega mūsų širdyse! L A I S V A  Laisvę Paginę — 

Jungo Nevilksim! 
n 
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Lietuvos Laisves Varpo 25 m. Jubilejaus Minėjimas 
Chicagoje ir LV.S Seimas Birželio IO ir II 

Komitetas Lietuvos Laisvės 
Vapo 25 metų Jubilejui pami
nėti laikė susirinkimą Dariaus-
Girėno salėje ir svarstė kaip 
tinkamiau paminėti 25 metų 
sukaktį Lietuvos Laisvės Var-
P*> — to Varpo kurį Chicagos 
Lietuviai padovanojo Lietuvai 
Amerikos Lietuvių vardu, 25 
metai atgal. 

Atstovų į susirinkimą atvy
ko iš skirtingų dalių miesto ir 
visi pasižadėjo išplatinti tikie-
tų to jubilejaus šventei kuo-
daugiausia savo miesto dalyje. 

Laisvės Varpo Sidabrinis ju
bilejaus minėjimas įvyks St. 
Agnes auditorijoje, Brighton 
Parke, Birželio 11 d. . Tą die
ną sueina lygiai 25 metai nuo 
Laisvės Varpo įsteigimo Bir
želio 11 d., 1919 metais. Ku
rie matėt Laisvės Varpą ant 
estrados 1919 metais, ir vėl 
galėsit pamatyti jį šį metą, 
nes Varpo replika jau neužil
go bus gatava ir laike pami
nėjimo bus estradoje pastaty
ta St. Agnes auditorijoje. 

Laisvės Varpo iškilmėse 25 
metai atgal dalyvavo apie 20,-
000 žmonių ir buvo nutraukta 
ty iškilmių filmą. Tą filmą 
komitetas turi ir parodys vi
siems atsilankiusiems į jubile-
jų, kas įvyko 1919 metais. 

Kokis buvo programas ir 
daugelis Chicagiečių pamatys 
patys save toje filmoje, kurie 
tada iškilmėje dalyvavo. 

Kurie nematėt Laisvės Var
po, jums pirmą kartą bus įdo

mu pamatyti šį kartą viršmi-
nėtoje auditorijoje, sekmadie
nį, Birželio 11. 

Komitetas prašo Jus įsigyti 
išanksto tikietus, kurie dabar 
po Chicagą platinami. To ko
miteto valdyba yra ši: Adv. 
Antanas Olis, Dr. S. Biežis, B. 
Armoška, W. Duoba^ J. Kaza-
nauskas, A. Valonis, J. Jaku
bauskas. 

3. Jakubauskas. 

Laisvės Varpo Istorija 
Birželio 9 d., 1919 metais 

Chicagoje įvyko Amerikos Lie
tuvių Seimas, kuriame pirmą 
kartą suskambėjo Amerikos 
Lietuvių nupirktas Lietuvai 
Laisvės Varpas. 

Kiekvienas to seimo dalyvis 
tada savo širdyje jautė neap
sakomą laimę. Jo senoji tėvy
nė keliasi iš karo griuvėsių, 
nuodėgulių ir pelenų naujam 
laisvės gyvenimui. Tai buvo 
dienos kurias dar ir dabar, po 
25 metų, ne vienas su malonu
mu atsimena. Tai buvo išva
karės didžiojo tautos kūrybinio 
darbo. 

Nenuostabu kad dabar, po 
25 metų Chicagos Lietuviai no
ri paminėti to svarbaus seimo 
ir Laisvės Varpo sukaktį. Juk 
tada, tuojau po seimt>, Laisvės 
Varpas buvo išvežtas į Lietu
vą ir ten jis pakabintas Ka£o 
Muzejaus bokšte, Kaune. 

Todėl ta proga, Birželio 10 
ir 11 d. šaukiamas Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Seimas, ku-

25 METAI ATGAL AMERIKOS LIETUVIAI PADOVANOJO 
LIETUVAI LAISVĖS VARPĄ 

Lai visų Lietuviu akys ir širdys tomis dienomis kreipiasi Chicagos linkui. Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos skyriai prašomi dabar rūpintis rinkimu delegatų j šį jubi-
le]im seimą; visuomene prašoma, kam tik laikas leis, važiuoti ir dalyvauti tose iš
kilmėse, o kurie negali nuvažiuoti — siųsti seimui savo pasveikinimą ir_ auką, kad 
Lietuvos vadavimo darbas ir toliau butų galimas varyti! Be visuomenės paramos 
Lietuvos vadavimo darbas jį veikiantiems butų labai, labai sunkūs. 

riame bus ne tik paminėta 25 
metų Laisvės Varpo ir. Ame
rikos Lietuvių Seimo sukaktis, 
bet taip pat bus tariamasi Lie
tuvos vadavimo reikalais. 

Reikia pasakyti kad Laisvės 
Varpo idėja gimė galvose žmo
nių kurie visados Lietuvos rei
kalus statė pirmoje vietoje, šia 
proga, reikėtų priminti kad 
Laisvės Varpo idėjos įgyvendi
nimui daugiausia dirbo Chica-
gietis Adv. Jonas Bagdžiunas-
Borden. 

šiądien, kai jau visi mes pri-
pažyštame kad Laisvės Var
pas buvo viena iš gražiausių 
Amerikos Lietuvių dovanų Lie
tuvai, reikia pastebėti kad net 
ir šiai puikiai idėjai įgyvendin
ti tada neapsieita be "opozici
jos'. Buvo net tokių žmonių 
kurie, norėdami paneigti šią 
idėją, sakė kad "Lietuvoje 
kiekviena bažnyčia turi po 
varpą".... 

Tas tik parodo kad nėra to 
darbo kuriam neatsirastų truk
dytojų. Taip buvo tada, taip 
yra ir dabar. 

Nežiūrint to, Amerikos Lie
tuvių dovanotam Laisvės Var
pe įrašyta: 

"Skambėki per amžius 
Vaikams Lietuvos — 
Tas nevertas laisves 
Kas negina jos!" 
Ir šiądien, kai virš Lietuvos 

kybo Damoklio kardas, kažin 
ar Amerikos Lietuvių koloni
jom s nereiktų paminėti, šios 
simbolinės sukakties ir ta pro
ga pasitarti kuo mes galėtu
me buti naudingi savo senajai 

tėvynei, atsidūrusiai tarp mir
ties ir gyvybės. 

Tik atsiminkime Vinco Ku
dirkos žodžius, kuriuos dabar 
Laisvės Varpas kartoja: 

"Kelkitės, kelkitės, kelkitės, 
kelkitės!" —V. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

"Timeless Lithuania" 
Gaunama Kolonijose 

KITI SMARKIAI PLA
TINA "T. L." 

lietuvėli Vaduoti Sąjungos 
Metinis Seimas 

Ir Lietuvos Laisves Varpo 
Sidabrinis Jubileįus 

& 

SEIMAS IR IŠKILMĖ BUS BIRŽELIO 10 IR 11r CHICAGOJE 
LVS SEIMO VIETA: Morrison Hotel, prie Clark ir Madison. Diena: šeštadie

nis, Birželio 10; pradžia nuo 9:30 valandos ryto. 
JUBILEJINĖ IŠKILMĖ: Sekmadienį, Birželio 11 d., nuo 2 vai. po pietų, ST. AG-

ĮjfES AUDITORIUM, 3916 Archer Avenu©. Programą išpildys Margutis. 
AUKAS LVS SEIMUI siųskite adresu: L. for L. of Lithuania, Morrison Ho

tel, Chicago, 111. 

Atsišaukimas į LVS Skyrius, Pavienius Narius ir Visuomenę 
Ten kur pirmą kartą suskambėjo Amerikos Lietuvių nuliedintas naujai atgim

stančiai Lietuvai Laisvės Varpas, Birželio pradžioj, 1919, — tar Varpas kuris Ka
ro Muzejaus bokšte Kaune per 22 metu skambėdamas priminė Lietuvos žmonėms 
Amerikos Lietuvius, — ten, Chicagoje, šymet rengiamas Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos metinis seimas-suvažiavimas. Nes ir Lietuvai Vaduoti Sąjunga savo pradžią 
gavo Chicagoje, ir galutinai suorganizuota Tabor Farmoje, Birželio 7-8, 1941 m. 

Tautinė Lietuvių visuomenė, kuri Laisvės Varpą Chicagoje pravedė 1919 me
tais ir Birželio pradžioje tą Varpą pirmą kartą skambino Chicagos Lietuviams, — 
oabar turės progą dalyvauti Laisvės Varpo Sidabrinio Jubilejaus paminėjime. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas atsibus Birželio 10 d., o sekmadienį, Birže^ 
lio 11, nuo 2:00 vai. po pietų, bus iškilmingas Laisvės Varpo Jubilejaus minėjimas. 
' Tai iškilmei programą pasižadėjo jparuošti musų mylimas kompoziatorius An
tanas Vanagaitis su savo Margutiečių stabu. Tai bus atmintina šventė, tai bus ne
išdildomų įspūdžių dienos, — tai bus vienas brangiausių prisiminimų kaip Ameri
kos Lietuviai dirbo Lietuvos Nepriklausomybei 25 metai atgal! 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
, 6820 Superior Ave. JCleveland 3, Ohio 

Yra tokių Lietuvių kurie dar 
nei vienos knygos "Timeless 
Lithuania" nematė, kiti pra
džioje užsisakė sau vieną, ir 
tuo pabaigė visą reikalą. 

Bet yra tokių kurie laiko sa
vo pareiga šią knygą platinti 
ir jau užsisako po kelintą kar
tą. 

Pereitame numeryje, atme
nate, buvo pažymėta Dr. Ma-
chokas iš Baltimore, Md., ku
ris užsisakė 10 knygų išdalini
mui jų savo žymiems Ameri
kiečiams draugams ir tokiems 
kurie verti pagerbimo padova-
nojant "Timeless Lithuania" 
kaipo reikšmingos knygos, at
skleidžiančios žinias tiems ku
rie nežino "WHO ARE THE 
LITHUANIANS". 

šį kartą skelbiamose auko
se knygai pirmi trys asmenys 
užsisako jau po kelintą knygą* 
ypač A. Tomkus jau trečiu 
kartu. Jis aprūpino knyga sa
vo miesto Public Libraiy ir 
kitas įstaigas. 

Butų naudinga kad kiti mū
sų profesionalai pasektų savo 
Lietuvių profesionalų pavyz
džiu ir padovanotų po knygą 
savo profesijos draugams ir 
net toms kolegijoms ar univer
sitetams kuriuos jie lankė ir 
mokslus baigė. Ten buvo ir 
yra tokių kurie vis dar nežino 
"WHO ARE THE LITHUA
NIANS". Jiems ši knyga' gel
bės pažinti Lietuvių tautą ir 
jie patirs iš kokios garsingos 
rasės jųs esat kilę, ir už tai 
jus labiau vertins ir gerbs. 

Taip sakant, už $3.00 jųs 
įteiksit kitataučiams profesio
nalams ir Amerikos mokslo įs-

jBaltimore, Md., kur didelis 
skaičius "Timeless Lithuania" 
knygų buvo užprenumeruota, 
visiems prenumeratoriams, as
menims ir draugijoms knygas 
išdalino tenaitinė Lietuvių vei
kėja Marijona Milunaitienė. 

Detroit, Mich., kur taipgi 
didelis skaičius knygų buvo už
sisakytas, knygas prenumera
toriams išdalino darbštus LVS 
veikėjas Vytautas Markuzas. 
Tolimesnis knygų platinimas 
Detroite vykdomas Vyt. Mar-
kuzo, ir LVS centro iždininko, 
vaistininko J. J. Smailio, 12000 
Jos Campau Ave., Hamtramck. 

Visas prenumeratas iš Ro
chester, N. Y., gavome per P. 
Norkeliuną, kuriam ir knygos 
pasiųstos išdalinti. 

Brockton, Mass., diduma 
prenumeratų knygai atėjo per 
K. Jurgeliuną. 

Waterbury, Conn., knygai 
prenumeratų surinko J. T'arei-
la ir P. Steponavičius, dabar 
knygas platina Mrs. M. J. 
Colney ir per ją galima įsigy
ti kas kada nori. 

Ohicagoje, prenumeratoriai, ~ . . 
knygas gavo tiesiai iš spaus- J 6820 Superior Avenue 

tuvės, A. D. Kaulakio, 3326 
S. Halsted Street. 

N Dabar Chicagoje galima pir
kti Margučio redakcijoje, 6755 
So. Western Ave. 

Clevelande, prenumeratoriai 
knygas gavo iš LVS centro 
sekretoriaus, Dirvos adminis
tracijoje, ir gali gauti daugiau 
pasiunčiant užsakymą paštu, 
arba asmeniškai vietiniai. 

Pittsburgh, Pa., knygos ga
lima Įsigyti iš ponios B. Piva-
ronienės, 1432 Juniata St. 

Daugelis Lietuvių veikėjų ir 
kitose kolonijose gelbsti kny
gos platinime. Įdėtas didelis 
darbas visų tų pasižymėjusių 
veikėjų pagreitino knygos iš
platinimą ir sutaupė daug dar
bo ir lėšų, kas musų visų yra 
didžiai įvertinama. 

Brooklyn, N. Y., knygos ga

lima gauti pirkti Vienybės ad
ministracijoje, 193 Grand St. 

Rytinėms kolonijoms pavie
nes knygas 'išsiuntmejo Pra
nas Narvydas. 

Naujoj Anglijoj "Timeless 
Lithuania" platina Amerikos 
Lietuvio administracija. 

A U K O S  
Ir Pinigai už Knygą 

Aukos knygai ir 
V. V. Vaišnoras, Shenan

doah, Pa., dar dvi 
knygas 6.00 

A. J. Tomkūs, Meriden, 
Conn., dar tris knygas 9.00 

Dr. S. Sapranas, iš Water-
bury, Conn., dar dvi 
knygas 

B. Miniotas, Cleveland, 
nupirko knygą savo 
sunui į U. S. Navy 

IPSrva, Cleveland 
Mrs. B. Cleveland, Arling

ton Hghts, Mass. 3.00 

6.00 

3.00 
10.00 

SKUBĖKITE RINKTI MILIJONĄ PA
RAŠŲ ANT PETICIJOS 

Peticijų galite gauti rašydami j: 

W. F. Laukaitis, Peticijų Komisijos Pirm. 
110 E. Lexington St. Baltimore, Md. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
Cleveland 3, Ohio 

Jau Gatava! KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

taigoms šaltinį 
apie save. 

informacijos 

PADOVANOKIT SAVO VAI
KAMS KAREIVIAMS 

Visi tėvai žino kad jų vai
kai maža ką nusimano apie sa
vo tautą, arba visai nieko ne
žino apie savo rasę ir neturi 
kur tų informacijų gauti, ypač 
kariuomenėje būdami. Tačiau 
te»v sueinant su daugiau įvai
rių tautų jaunuolių, ypač rei
kalinga žinoti apie savo tautą, 
nes kitų akyse pasirodyti neži-
nėliu net to pagrindinio fakto 
yra tiesiog gėda. 

Todėl, tėvų priderystS yra 
tuojau pasiųsti vieną "Time
less Lithuania" savo sunui ar 
dukteriai militarinėje tarny
boje. Jie tą knygą perskaitys 
ne kartą bet kelis, ir tada jau 
jie pilniausia sužinos apie Lie
tuvių tautą, pažins pačią Lie
tuvą ir supras kodėl jam gar
binga yra buti Lietuviu. 

Paskubėkit tuoj užsakyti 
savo vaikams militarinėje tar
nyboje "Timeless Lithuania . 

Siųskit į LVS centrą $3.00 
ir tuoj knygą gausit. 

"Timeless Lithuania" galima 
gauti kreipiantis į LVS centrą 
ir prisiunčiant $3.00. 

LVS CONFERENCE 
Hotel Morrison, 

Chicago, 111. 
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KLAIDOS PATAISYMAS 
Pittsburghe, prakalbose Ba

landžio 16, tarp aukotojų var
dų buvo praleista 
Mr. & Mrs. Young $5.00 
Jų auka buvo įskaityta į smuk 
kiaa surinktas aukas. 

Tlftl€L€SS 
LITHUANIA 
DR.XO.WEN J.C. N OR EM 

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

Skubėkit siųsti savo 
užsakymus—galit gauti 
vieną, dvi ar dešimts 

knygų! 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
• 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio , 
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Rusiškasis Socializmas-Bolševizmo Pirmtakas Japonai /Užėmė Svarbų Kinijos Geležinkelį 

Grigaičio Polemikos Metodas — Sukčiavimas. Teore
tinis Nihilizmo ir Spcializmo Skirtumas ir Prakti

nis Jų Sutapimas. Bolševikiškas Naujienų "Kva
pas". Urigaičid Partingumas net šelpimo Reika
luose. Lietuvos Laisves Kovotojai Laikosi 1938 Mė
toj Lietuvos Valstybės Konstitucijos. 

Grigaitis savo spaudoj pole
mikoje vartoja ypatingą tak
tiką : nenurodo nei laikraščio, 
nei straipsnio pavadinimo ku
rio teigimus jis puola. Tai, ži
noma, jis daro ne be prasmės, o 
tikslu paslėpti ką jo oponentas 
pasakė, kad skaitytojas, pa
skaitęs Grigaičio straipsnį, ne
žinotų ir negalėtų patirti an
tros pusės. Naujienų Geg. 9 
numeryje ("Apie Nihilizmą ir 
Kitus Galus") Grigaitis neva 
gina socialistus nuo, kaip jis 
nurodo, "tautos vado" dinas
tijos atstovų puolimų. Pagal 
savo įprotį, Grigaitis nenurp-
do nei laikraščio, nei straips
nio kuriame tie puolimai buvo 
patalpinti, o pasitenkina išva
dinęs Rimvydį tamsuoliu ir 
atskaito paskaitą apie nihiliz
mą, socializmą ir bolševizmą. 

Kadangi keletą dienų prieš 
ši Grigaičio rašinį Dirvoje (Ge
gužės 5) buvo tilpęs K. Rim-
vydžio straipsnis apie Rusiš
kąjį socializmą ("Neapykanta 
— Rusiškojo Socializmo Bruo
žas") tai logiška galvoti kad 
tas straipsnis ir bus Grigaičiui 
patarnavęs impulsu minėtiems 
jo išvedžiojimams. Abu — 
Grigaičio ir K. Rimvydžio — 
straipsnius turėdami prieš akis 
pažiūrėkime ar Grigaičio atsi
kirtimai yra atsakymai į Rim
vydžio teigimus ir ar viską ką 
Grigaitis primeta Rimvydžiui 
pastarasis yra rašęs. 

Nereikia ilgai jieškoti 

kyti nihilistais tai vis dėlto 
faktas lieka faktu kad ir so-
cialrevoliucijonieriai va r t o j o 
smurto priemones, kaip, pav., 
monopolių daužymas, valsčiaus 
raštinių plėšimas ir traukinių 
sprogdinimas. Nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje taip pat tu-
į 

tos Vadas" (prieš kelis mėne
sius) ir kiti rašiniai. (Dabar 
Varkala rašo apie Lietuviškus 
kvislingus, bet ta proga verčia 
pamazgas ir tautiniam reži
mui), R. š. "Proletariato Tė
vynė Visas Pasaulis'' (Nauj. 
Bal. 29), laisvamanių veiklos 
skelbimus, kuriuose pasijuokia
ma iš religijos, ir eilę kitų. O 
ir paties Grigaičio raštai, pa
remti iškraipytomis mintimis 
(kaip aukščiau nurodyta), ker
štinga pagieža prieš tautini re
žimą ir įsiaistrinusio agitato-
rėlio stilium bei koliojimais 
tik jau neturi nieko pozityvaus 
savyje. Nesenai Grigaitis pa
rašė apžvalgėlę "Nedori Skun-

Ane pavyzdžių įrodančių kad| 16), kurioj 
socialistai anaiptol nevenge! bo,Sevikams del United 
smurto priemonių. Socialdemo
kratas Jeronimas Plečkaitis 

Lithuanian Relief Fund skun
dimo federalėms įstaigoms. Jei 
šitai* tuo ir butų pasibaigę, vis
kas butų tvarkoje. Bet Gri
gaitis nebūtų Grigaičiu jei ,ta 

pradžioje surengė sukilimą-pu-
čą Tauragėj, o paskui, tam pu
čui nupasisekus nubėgo į Len-
kiją pas Pilsudskį, iš kurio S»- jšk tu ^užkabinęs tau 
vęs instrukcijų, jau buvo be-įj; . u J QSl 

gryžtąs Lietuvon su granato
mis ir sprogstama medžiaga 
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teroro aktams vykdyti, bet ant 
rubežiaus, Eitkunuose, buvo 
Vokiečių policijos nutvertas ir 
pasodintas į kalėjimą. Valst. 
liaud. Pajaujis taip pat buvo 
bemėginąs perversmą padaryti 
ir tam tikslui landžiojo po ka
reivines, kurstydamas karei
vius. Buvo, betgi, nutvertas, 

tininkų ir nepareklamavęs sa
vo kromelio. . ' 

Savo apžvalgėlėje Grigaitis 
sudaro įspūdi kad dabartinis 
bendras Lietuvos šelpimo fon-
dar įsteigtas vien "ašies"—so-
cialistų-katalikų-sandariečių pa
stangomis ir jiems vieniems te
priklauso. Taip pat jis nuro
do kad bendrasis fondas nieko 
bendra su tautininkų National 
Relief Fund neturi. Tikrovėje 

atiduotas teismui ir nuteistas ^ Lithuanian Relief Fund( 

mirti Gyvybė tačiau jam (pu
vo dovanota, ir neilgai trukus 
jis buvo iš kalėjimo paleistas. 

skirtumas tarp į 
"? Ir 

vieni ir kiti valdžiai pasiekti 
nevengia nei smurto nei kitų 

kaip vėliausias laiškas iš Pre
sident's War Relief Control 
Board parodo, yra tas pats 
Lithuanian National Relief Tat koks gi 

"nihilistų" ir "socialistų' : "jFundj tik pakeistu vardu. Net 
ir tie pinigai kurie pirmojo 

„ ,. XT. fondo buvo surinkti, turės per-
jiegos priemonių, ioliau. Ni-

kad 
rastum jog Grigaitis mažų ma
žiausia iškraipo K. Rimvydžio 
mintis. Rimvydis Ąiinėtame 
straipsnyje yra pasakęs: "Tie
sa, Rusijos revoliucinio judėji
mo negalima pavadinti • vien 
socialistiniu... tačiau jo bran
duolį sudarė social-revoliucijo-
nieriai". Grigaitis gi rašo: 
"Tų nihilistų branduolį, girdi, 
Rusijoje sudarė socialrevoliuci-
jonieriai. .. ." šitaip iškraipęs 
Rimvydžio žodžius, Grigaitis 
tuoj ima skaityti pamoką apie 
nihilistus ir kuo jie skinasi 
nuo socialistų, ir prieina išva
dos kad Rimvydis nežino nei 
kas tas nihilizmas, nei kas tie 
socialrevoliucijonieriai. šia pro
ga Grigaitis randa reikalo pri
minti ir Turgenevą, ir Bakuni-
ną su Nečajevu, ir net pagaliau 
Leniną; neužmiršta net. ir mū
sų Lietuviškų socialdemokratų 
ir valstiečių liaudininkų Tuo 
jis savo straipsni ir užbaigia. 
O į eilę Rimvydžio straipsnyje 
iškeltų faktų jis nei žodžiu ne
atsiliepia. Keista, Grigaitis 
neigia Rimvydį už jo straipsni, 
bet užuot sugriovęs tame strai
psnyje iškeliamus faktus ir 
argumentus, jis apie juos net 
neužsimena. Vietoje to, Gri
gaitis iškraipo vieną to straip
snio minti ir iš jos, kaip iš 
adatos vežimą, priskaldo pa
skaitą apie nihilizmą. 

Grigaitis nurodo kad nihilis
tai norėjo sunaikinti viską; o 
socialrevoliucijonieriai — tik 
caro despotizmą. Tačiau, 'jei 
nihilistai ir socialistai ir suda
rė dvi paskiras kategorijas 
(Grigaičio tvirtinimu), tai jų 
veikimo priemonės buvo' labai 
panašios. Jeigu teroristus lai-

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žuremlą. Ei
na du kartu į mėnesi. Kaina 
metams %2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vien# 
numerį pamatymui. 

^ M A R G U T I S "  
6765 So. Western Ay*. 

Chicago, 111. 

hilistai atmeta religiją ir do
rovę. Bet ir socialistai skel
bia kad religija yra tautos 
nuodai. Tai ir vėl, kame gi 
gludi skirtumas tarp jų? Be
ne bus jis tik vardinis. 

Gale savo straipsnio Grigai-

eiti naujajam fondui. Tai vie
na. 

Toliau, pats Grigaitis perei
tų metų rudenį drauge su ki
tais veikėjais yra pasirašęs su
sitarimą del bendro šelpimo 
fondo steigimo; tame sutari
me pabrėžiama kad Lithuanian 

šis žemėlapis parodo Japonų užvaldytus Kinijos plotus 
(balti plotai); pastaru laiku Japonai užėmė svarbų geležin
kelį, kas apsunkina Kinams veikimą. 

remiamės teisinio Lietuvos eg
zistavimo faktu, nesiginčydami 
turime pripažinti ir visas Lie
tuvos teisines institucijas, pir
moje eilėje Lietuvos Valstybės 
Konstituciją (1938). Lietuvos 
laisvės kovotojai perkentę bol
ševikų siautėjimą ir dabar ken-
čią Vokiečių terorą, nors jų 
tarpe tautininkų palyginamai 
nedaug (jų veikėjai, kaip tau
tiniai labiausia susipratęs ele
mentas, buvo pirmomis bolše
vikų aukomis), -supranta kad 
tik tokia tuo tarpu ir gali bū
ti išeitis. Vyriausias Lietu
vai Vaduoti Komitetas Lietu
vos * Nepriklausomybės paskel
bimo 26 metų sukakčiai pami
nėti Vilniuje išleido atsišauki

mą, kurianfe nurodo kad tuo 
tarp 1938 mėty konstitucija 
lieka galioje" (Current News 
on Lithuanian Situation, Ap
ril, pusl. 5).' Tiek del teisinės 
klausimo puses. 

Kas liečia praktinę tai kiek
vienam aišku kad Lietuvos pra
eities juodinimas tik jau ne
patarnauja naujos Lietuvos su-
kurimui. Bet tokia matyti 
Rusiško "kvapo" socialistų pa
skirtis: jie turi ko nors nekęs
ti, ką nors dergti, tegul tai 
butų ir jų pačių gimtasis kra
štas. Jie moka griauti bet 
nemoka statyti ir ta prasme 
kaip buvo taip jie ir tebėra 
bolševizmo pirmtakais. 

Kazys Rimvydis. 

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS 
Argentinos Lietuviai Smerkia Sovietų Tikslus 

tis nurodo kad socialdemokra- į National Relief Fund yra vie 
tai ir valstiečiai liaudininkai j nįntelįs Lietuvių fondas regis-
i r ,  p a g a l i a u ,  p a t s  G r i g a i t i s  k o - .  t r u o t a s  W a s h i n g t o n e .  K a i p  
vojo su Rusišku bolševizmu, j į0ks, jjs vienintelis ir tebuvo 
Faktas tačiau lieka faktu kad; vaĮt|žįos oficialiai pripažysta-
Karolis Marksas yra kaip so- j mas Tiesa, tuli "ašies" veikė-
cialistų taip ir komunistų tė- s landžiojo po Washingto-
vas. Faktas taip pat lieka: įstaigas, norėdami įsteigti 
faktu kad Petrapilio Lietuvių j "savo" fondą, bet jiems buvo 
seime socialistai balsavo prieš j nurodyta kad jokio naujo fon-
Nepriklausomą Lietuvą ir už j (j0 nei)US registruojama ir vi- j 
jos susirišimą su Socialistine j sįems Lietuviams tenka sutil-
Rusija. Faktas pagaliau lieka į p0 vįenu fondu. Tada ir 
faktu kad socialistams Lietu- j pra(jėtos kalbos su tautinin-
voje 1926 metais paėmus vfell-! kais. Jei Grigaitis butų neša-
džią, komunistų ir kitų prieš- j jigkas jis pripažintų šituo at-
valstybinių gaivalų demonstra- j įtikimu tautininkams didelį 
cijos buvo toleruojamos, o Lie-1 v>enc}ri, reikalų atjautimą, ku
tu viškosios studentijos eisenos [rįe> turėdami išskirtinę šelpi-
žiauriai sklaidomos raitosios; mo privilegiją (kaip vieninte-
policijos. Gryžtant prie Ru-; įjs užregistruotas fondas) Lie-
sijos, socialistiško plauko Ke-; tuvos labui sutiko ja pasida-
renskis irgi neva kovojo prieš j jinti su jiems labai nedraugin-
bolševikus, o tikrovėje savo;ga "ašimi". Tiek tarp kitko, 
demagogija tik parengė jiems j £as ^el Grigaičio ir socialis-
kelią valdžion. pastangų atkurti Nepriklau-

GrigAitis Naujienoje, tiesa, somą Lietuvą tai, kiek tos pa-
neretai išvanojo kailį Mizatrai; sireiškė per Naujienas jos ne
su Bimba, bet, antra vertus, j buvo pozityvios. Grigaitis vi-
talpina visiškai bolševikiško; są laiką koneveikė tautinį reži-
kvapo paskvilius, kaip, pav. 
K. Rimvydaitės "Apie Smeto-

mą, nepripažino (kiek tai jam 
buvo įmanoma) 1938 metų 

niškos Dinastijos Ponaičius" j Lietuvos konstitucijos ir šmei-
(Nauj. Bal 25), Kazio Varka- £ė tautininkų veikėjus. Tuo 
los-'psichologo' — "Mušu Tau- tarpu yr£ aišku kad jei mes 

Užbaigta Paskutinę Japonų Slėpynę 

LIETUVAI IŠLAISVINTI 
CENTRO ARGENTINOJE 

PAREIŠKIMAS 
Lietuvai Išlaisvinti Centras 

Argentinoje Vasario 14 vien
balsiai priėmė atitinkamą pro
testą prieš Sovietų Rusijos 
nuolat kartojamas pretenzijas 
į Lietuvos kraštą. Tas protes-
testas Ispaniška kalba buvo 
pasiųstas visiems sverbesniems 
Argentios laikraščiams. 

žemiau paduodama šio pa
reiškimo teksto dalys; Ispaniš
kas tekstas buvo paskelbtas 
dienraštyje "Los Principios". 

LIETUVA NENORI NEI KO
MUNISTŲ NEI NAZIŲ 

Lietuvai Išlaisvinti Centras 
Argentinoje ryšyje su Sovietų 
tik ką primtu konstitucijos 
pakeitimu, 1944 metų Vasario 
14 dieną vienbalsiai priėmė ir 
prašt> paskelbti šitokį pareiš
kimą: 

Mums Jaifevėje gyvenantiems 
Lietuviams visai nesvarbu ko
kias teises mano suteikti So
vietai savo respublikoms, ta-

nepriklausomybę su visomis iš 
to pripažinimo einančiomis ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera va
lia visiems amžiams atsisakė 
nuo visų Rusijos suverenumo 
teisių kurių ji yra turėjus Lie
tuvių tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu". (Lietuvos Taikos 
Sutarties su Sovietų Rusija 
I straipsnis.) 

Toliau pareiškimas nurodo į 
Sovietų klastingą okupavimą 
Lietuvos, apie "liaudies seimo" 
suktus rinkimus, apie terorą 
ir kalinimą bei persekiojimą 
Lietuvių; apie prigavingą pri
jungimą Lietuvos prie Rusijos 
to "liaudies seimo prašymu"; 
apie atėmimą Lietuvių teisių, 
nors Lietuva buvo paskelbta 
"pilnateisė sovietiška respubli
ka". Laisvė, nepriklausomy
bė, viskas Lietuviams buvo at
imta ; viskas kas Lietuviams 
brangu, niekinama; viešpata
vo neapsakomas teroras; 15,-
000 geriausių Lietuvių patrio
tų sugrusta į kalėjimus, kur 
jie buvo žiauriausia kankinami 
ir žudomi; 45,000 Lietuvių ir 

eiau mes negalime neprotes- jų šeimų, atskiriant vyrus nuo 

IŠLINDO YLA 
IŠMAIŠO • . 

1938 MET^ LIETUVOS KON
STITUCIJA PALIKTA -

>r Wi(VE * 
Lietuve# Pasiuntinybės Wa

shingtone pavo •* leidžiamąpie 
Angliškame biuletenyje, Cur
rent News on the Lithuanian 
Situation, patiekia ištisai Vy
riausio Lietuvai Vaduoti Ko
miteto Vilniuje išleistą slaptą 
atsišaukimą, kurį New York 
Times gavo iš Stockholmo, 
Švedijos, Kovo 30 d. 

Tame atsišaukime, kuris fle-
pripažysta Lietuvai nei Sovię-
tų, nei Vokiečių okupacijos, ir 
sako jog į komitetą nepriima 
komunistų, pažymima kąd y. 
L. V. Komitetas "palaikys arti
mą kontaktą su Lietuvos at
stovybėmis ir konsulatais už
sienyje, kooperuos su užsienio 
Lietuviais, ypatingai su Suvie-
gyty Valstijų Lietuviais"... 

Tarybininkai čia vis sufvi-
šeriuoja dokumentą, pridėda
mi buk Lietuvos Komitetas 
pasirinkęs A. L. Tarybą savo 
"atstovu" Amer^tojfį ir ją 
patariąs remti. . 

Tas Vyriausio Lietuvai Va
duoti Komiteto manifestas pa
žymi reikalingumą visų Lietu
vos partijų vienybės iki bus 
galima pravesti demokratiškus 
valdžios rinkimus. Pagaliau, 
pažymi kad Lietuvoje galioja 
1938 metais tautininkų priim
ta Konstituciją. 

šiuos visus dalykus Tarybi
ninkai savo pranešimuose Lie
tuvių visuomenei Amerikoje 
slepia. Jie paneigia Lietuvos 
vaduotojų pageidavimą lęad 
visos srovės arba partijos vie
ningai dirbtų už Lietuvos iš
vadavimą. Jie, kalbėdami čia 
kaipo "įgaliotiniai" Vyriausio 
Lietuvai Vaduoti Komiteto, jo 
didžiausius troškimus paneigia, 
siekia fašistinės uzurpącijos ir 
pasižabojimo sau Lietuviškų 
organizacijų Amerikoje, o pas
kui jau, melagingu budu pra
nešinės Lietuvon buk tik jie 
vieni tėra Amerikos Lietuvių 
įgalioti. 

KĄ TURIME 
VEIKTI? 

n "^1 g 

fkl mk 
Amerikietis karv> meta rankiuę granatą sunaikinimui 

paskutinės Japonų slėpynės ant!Bougainville salos. Tą sa
lą užėmę Amerikiečiai" išmušė"'apie <7^00©* aptari}.* 
I » \ * C ... ) i 

tuoti viso civilizuoto pasaulio 
akivaizdoje prieš Sovietų nuo
lat kartojamas pretenzijas vėl 
pavergti Liptuyą. Ir maršalas 
Stalinas savo kalbose žada "iš
laisvinti brolius Lietuvius", ir 
Sovietų spauda kalba lyg Lie
tuva priklausytų Sovietams 
kaipo jų nedaloma dalis, o da
bar ir Sovietų Aukščiausioji 
Taryba žada suteikti Lietuvos 
"Sovietiškai respublikai" teisę 
vesti nepriklausomą užsieninę 
politiką ir organizuoti savo ka
riuomenę. .. . 

Prieš šitas Sovietų pretenzi
jas į musų žemę mes protes
tuojame drauge su visa Lietu: 

vių tauta. Sovietų Rusija, ben
dradarbiaudama tada su naj-
zistiniu Reichu, jiega pavergė 
Nepriklausomą ' {/ietuvą ' 1940 
metų Birželio 15 d., sulaužy
dama visas. savo sutartis ku
riomis buvo pasižadėjus "b£-
atodairių pripažinti. Lietuvos 
Valstybes- $avarąr*kiškujną s iį 

X ' t LV 

žmonų, vaikus nuo tėvų, buvo 
deportuoti į Sibirą, Kazaksta-
ną ir, kitus Rusijos užkampius. 
Rasti dokumentai įrodo kad 
bolševikai planavo deportuoti 
net pusę visų Lietuvos gyven
tojų, o jų vietoje .buvo pradė
ję apgyvendinti Rusus, Mon
golus ir. kitus ištikimus bolše
vikus. 

Straipsnis taip pat pamini 
Lietuvių tautos masinį sukili
mą prieš bolševikus, vos tik 
kilus karui tarp Vokiečių ir 
Rusų, Birželio 23, 1941 metais, 
kuomet per dideles aukas vėl 
buvo atsteigta Lietuvos nepri
klausomybė, tačiau šalis ati
teko naujiems okupantams na-
ziams, prieš kuriuos Lietuviai 
taip paį kovoja, bet niekas iš 
Lietuvių »nelauk,ia ir Raudono
jo Tenoro - g^yžimo. Lietuviai 
lygiai, rtenpri nazių- "naujosios 
santvarkos", kaip ir bolševikų 
'.'rojaus". Lietuviai nėra Ru-
$ų: "broliai", V visai atskira 

: i l) 
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tauta, kurią Rusai tik per am
žius skriaudė, neigė ir išnau
dojo. Taip pat didžiumoje ka
talikiška Lietuvių tauta nieko 
bendro neturi ir nenori tupėti 
su ateistiniu bolševizmu. 

Protestuodami prieš bolševi
kų pretenzijas, mes drauge 
kreipiame viso kulturingo pa
saulio dėmesį į tąi kad Sovie
tų Rusija, kuri savo laiku su
laužė visas su Lietuva sudary
tas sutartis, dabar aiškiausia 
laužo Atlanto Deklaracijos dė
snius, nes atsisako pripažinti 
Nepriklausomą Lietuvą, kurią 
ji jiega buvo pavergus. 

šia proga mes taip pat pa
reiškiame kad Justas Palec
kis, kurį Maskvos emisarai pa
statė "Sovietiškos Lietuvos 
Prezidentu" visų Lietuvių..-yra 
laikomas tik savo tautos Išda
viku ir akiu bolševikų įrankiu-

(Pasirašo) ..*• 
Lietuvai Išlaisvinti Centras 

Argentinoje 
• "1* • 

Sekant l>asauliniuB * tVykiu®, 
kurie keičiasi beveik kasdiena, 
o tuo labįąu k§rp eįga, |ią |$ 
laikraščių vienaip ar kitaip vi* 
soki spėjunai nusako, aiškin
dami kad Ęuropiniame front# 
kąrąs prieis pabaigos greittt 
laiku, gal tame ir yra kiek tit*~ 
sos, bet gal ir ne. Betgi žino
me kad karas vis tik pasi
baigs. Mano nuomone, jeigu 
karas Europoje kiek ilgiau ul-
sitęstų, dar butų galima Ir , 
mums Amerikos Lietuviams 
rasti bendra yeiklą ir vieniflĮ* 
pai reikalauti Lietuvį nepi^» 
klausomybės, bet umus kalį 
sustojimas rą^ mųs nepasiruo
šusius. 

Tikrai, gaila žiūrint kad 
Amerikos Lietuviai neranda to 
susitarimo, to solidarumo ir 
reikalingos vienybės, kuri d|h v 
bar yra ^au^iau, negu 
linga. 

Nežiūrint kuri grupė 
paimti vadovaujančią rolę, iki 
šiol nei viena neątsieke kon
kretaus tikslo, o ypač nepaji<Ę^ 
ęė išrūpinti kad Lietuva bųty 
priimta į United Nations tay-
pą. Tiesa, buvo čia ir ten aiš
kinta apie bandymus ir kad 
gauta neigiami apsakymai, ir 
tuo tas klausiiųąs likosi "lop
šyje užliuliuotas". 

Pastaru laikų SLA rinkimų 
klausimas ir kiti tokie dalykai 
atitraukė tulų redaktorių dė
mesį nuo Liętrivos klausimo, 
kaip įr l^ulų veikėju mintįs 
nuo to. 

Kiek įr IjEą n\ea veiksima, 
Lietuva ir kitos jos pavergtos 
Pabaltijo kaimynęs nebus pri
imtos į United Nations šeimą, 
musų Lietuviška kova nedaug 
kiek bus laimfta. 

Parduodant karo bonus ir 
remiant Raudonąjį Kryžių, ne^ 
žiūrint kięk mes pastangų pa
dėsime ir kiek pągyrų už tai 
gausime, Jęaipo lojalus Amej^ 
Idečiai, tačiau jei^u naęjg ne#-
sieksime Lietuvai jai atitinku 
mos vietos, tais pagyrimai? įy 
pasibaigs visas darbas. 
Nebus pasiektą įjiei pati prąr 
džia musų tikslo *sr l^a(į Lietu
va butų laisva. 

Mums butinąi reikią turėki 
savo atstovus kurie butų sįtaį-
tomi kaipo Lietuvos atstovai 
tarptautinės politikos sferose 
ir kad musų atstovai ten gin
tų Lietuvos nepriklausomybę 
ir Lietuvių tautos teises. 

Patekimui į United Nations 
narių šeimą reikalinga klabin
ti duris ir tai daryti kasdien , 
iki mes busime priimti ton AU-
jantų organizacijom 

Šiądien žiūrint į Atlanto Č4r-
terį, kurin turi sudėję viltis ir 
.Lietusiai ir kitos tautos, jis 
išrodo jau neturi tos vertės 
kurios tikėtasi. Atlanto Čar-
terio skelbėjai patys jau ne-' 
nori kūnyti tų principij kuriijps^; 
jie čarteryje paskelbė — -
nusiteikus Anglija,, ^aip ,y; 
teikus Rusija, įr jas ; 
išrodo, ię noįs-,ir ne -
taip aiškiąj. Tęs matoSi Len
kijos bylcrjenddV'fos 1939 sie-

- J 
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GRĄŽU 
JAPALASKĄ, JEI 

TAIP! 

Lenkai, įširdę ant Amerikos 
vyriausybės nekuriu vadų ku
rie davė leidimą Kun. S. Orle-
manskiui ir Prof. Langei vyk
ti pas Staliną, pagelbėti bolše
vikams suplėšyti Lenkų tautą, 
paskelbia sekančiai: 

Kodėl nepradėti Suvįepytpsę 
Valstijose agitaciją už' sugrą
žinimą Rusijai Alaskos, kurią 
dabar Aęrierika savinasį? Be 
abejo, Rusijos va<fair butų'dau
giau tuo patenkinti negu pasi-
grobimu pusės. Įjenkgo#; , Kuo
met Amerika nupirko AĮašką 
iš Rusijos už $7,OOO,0Oj>, Įlen
ki jos laisvė ir, jos rųMiąi bu-

kraujo. '.i 

Mv^fytybių, * 
kad' "Atlanto 

Le 
- Kas 
nesiimu sprąsti 
Čarteris ju teises jau imsis 
apsaugoti. Bet tokiame atve-
juje Lietuviai visiems ręi^ia 
vieningai dirbti, visiems tvir
tai reikaląuti Lietuvai jos ap
klausančių ir pąžądėtų » 

Dabar turime Lietuvių oey 
ihq Vykdomąjį l^omitet^, Ąme-
rikos Lietuvių. 7»ry.oa, w, W 
pareigs tyri 
darytį žygiu? apginti twtuvo 
teiąes pirm kol dar- karas Eu-
ropoje . ^h^.. 

/•vimmNis1 žmogaus ęter 

ko amžius, yru Wif'.tffS 
io to plaukas >r Jo vle-

J \ ^, 
.t jh *j 
.  ' v i  I f ' ' - 1 ? -  '  

toj išauga naujas.* 
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Redaktorius—K. S. KABLIUS—Editor 

Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

IDĮJAEITOS savaitės pabaigoje New Yorke įvykęs A-
* merikos komunistų Partijos suvažiavimas nutarė 
panaikinti Amerikos Komunistų Partiją. Jos vietoje 
|00 komunistų delegatų iš 44 valstijų įsteigė Komunis
tų PoJitirię Sąjungą. Tuo 25 metus Jungstinėse Valsti
jose gyvavus Komunistų partija formaliai bąįgė savo 
egzistenciją. 

Butų betgi naivu galvoti kad šituo aktu pro-Mas-
kvinė, pasaulio užkariavimo siekianti, komunistų veikla 
Amerikoje ištikrųjų butų pasibaigus. Priešingai, tai 
reiškią k$d komunistų organizacija Amęrįkoje galuti
nai užbaigtą sukurti ir jos pamatai galutinai sucemen
tuoti. Tas pats kas su kominternu: jis^ panaikintas, ka
dangi jo organizavimas galutinai pabaigtas. Gi faktas 
kad vietoje Amerikos Komunistų Partijos įsteigta Ko
munistų Politinė Sąjunga, vaizdžiausia parodo kad ta 
pati partija ir toliau aktyviai veiks, nors ir kitu vardu. 

Senojoje Prancūzijos monarchijoje karaliui mirus 
minia šaukdavo: "Karalius mirė, lai gyvuoja karalius!" 
Šituo buvo nogima pabrėžti kad karaliaus kaipo suvere
no institucija yra tęstinė ir nenykstanti. Suverenumo 
reiškėjai-karaliai keičiasi, mirusio vietą užima kitas, bet 
suverenumo idėja lieka vis ta pati. Panašus reiškinys 
dabar įvyko su Amerikos Komunistų partija. Ji mirė, 
bet jos vietą jau užėmė jos įpėdinis — Komunistų Politi
nė Sąjunga. Ir ta nauja organizacija bus ištikima tos 
pačįas komunizmp idėjos reiškėju 

* f f ' 
Aukščiau minėtame komunistų suvažiavime, jų par

tijos sekretorius Browder pareiškė kad Prezidento Roo-
sevelto pasitraukimas dabartiniu metu butų didžiausia 
nelaimė musų kraštui, ir jo pasiūlymą remti Roosevelto 
perrinkimą ketvirtam terminui suvažiavimas sutiko kar-
Ičiąusiomis ovacijomis. 

Šitoks Browder'o ir komunistų palankumas Roose-
veltuį dabartinių metu yra ypatingai budingas, tuo la
biau kad daugelis ankstyvesnių Browdero pareiškimų, 
liudijančių apie komunistų nuotaikas Roosevelto atžvil
giu, anaiptol nebuvo tokie širdingi. Vienas jų, kaip su
darantis ypatingą kontrastą dabartiniam, manau, bus 
pravartu Čia prisiminti. Prieš sėsdamas į kalėjimą del 
paso suklastojimo, Browder yra pasakęs: "Jei už_ savo 
nusikaltimą aš turėsiu atsėdėti ketveris metus kalėjime, 
kaip turėtų būti nubaustas Roosevelt, kurs laimėjo tre
čiuosius rinkimus dėką suklastoto paso — neišlaikyto 

•pą^ądo neįtraukti Amerikos Į karą. Aš manau kad di
džiau sią Tjąusniė" užjo nusikaltimą jam paskelbs istori
ja, parįšydarp# ^ad jis buvo taikos ir Amerikos gerovės 
išdavikas", palyginę šį pareiškimą su paskutiniuoju 
Browdero niireiskimu, padarytu komunistų partijos su
važiavime |ięw Y orke, matomo didžiausiu permainą. 

# * * 

Sugretinę paskutinį Browdero pareiškimą New 
Yorke su Kųn. S. Orlem'anskio skridimu j Maskvą, ypač 
su faktu kad Department of State davė Orlemanskiui 
išvykimo vizą, tegu po to tas pats State Departmental 
ir nusiplovė rankąs, pareikšdamas kad Qiięman§kįs iš
vyko kaip privatus asmuo, negalime nematyti arba bent 
įtarti tarp tų cfviejų įvykių tam tikro sąryšio. Ypatin
gai daug pasakanti yra prieš kurį laiką spaudoje paskel
bta žinia kad, esą, Orlemanskiui busią leista įteikti po
piežiaus legatui ir State Departments raportą apie jo 
pasimatymą su Stalinu. Visa tai savu ruožtu sugretinus 
su gandąįs apie kaž kokius naujus Stalino pasiulymus 
Lenkijai' esamam" Sovietų-Lenkijos konfliktui išspręsti, 
gauni įspūdžio kad Amerikos vyriausybė savu noru $i? 
sovietų prašoma Qrlemanskio asmenyje hmo užsimojus 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pąsįdąiriys) 

R ft so Yit žiiyiaifls. 
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Ateita Prąeičiai 
Parduodama 

Pirmutinio Lietuvos Respu
blikos Atstovo Amerikai, Jono 
Vileišio duktė, p. Elena Deve-
nienė, dalboje Hartfordo Lie
tuviams pritari daugelio Lie
tuvių patriotų teigimams kad 
"musų sroviniai vadai daug 
kalba" apie Steigiamojo Seimo 
ir spaudos atgavimo julbilejus, 
bet "deja, dabar kalbėti ir rū
pintis apie praeitį nepraktiš
ka". Dabar, sako, laikas kal
bėti apie tąutos ateitį. Poni 
Devenienė priminė kad Stęig. 
Seimą minint būtinai tenka 
prisiminti ir Lietuvos Tarybą, 
Dr. Basanavičiaus ir A. Sme
tonos vadovaujamą, be kurios 
pagrindinių darbų nei Steigia
masis SeįjHjAS nebūtų buvęs 
sušauktas. < 

Draugijų konferencijas kolo
nijose Amerikos Lietuvių Ta
ryba instiguoja rengti, kaip ji 

D I R V A  
i' w į 
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renciją, — slaptai, pasalomis, 
dienotvarkę ir programą sle
piant. Kąip žinomą, net šią
dien visuomenė dar ALT sta
tuto nežino, kaip nežino nei 
kitų Tarybos. patvarkymų. 

lĘrooklyno Vienybė dalinai 
išleido katę iŠ maišo: tose ko
lonijų konferencijoje raginama 
rinkti aukas tai . $25,000 su-
jnąi kuri, sakoma, reikalingą 
išlaikyti New Yorke įsteigią-
pią Lietuvių Informacijos Cęn-
įrą. Kam nuo visuomenės Ši 
faktą slėpti ir konferencijas i 
praeities miglas gaubti? Lie
tuvių Tautinė Taryba nesislą-
psto. Ji pasiskelbė reikalinga 
pinigų Lithuanian bulletin lei
sti — ir Ępchesterio Lietuviai 
brūkšt, tūkstantinę ątšovė! O 
ALT patamsiais lindi, bijo su 
tautininkais tartis, prieš juos 
platina melagingus gandus, ir, 
kaip apuokas, kaž §$ pąkąną-
pėsę mikena. 

I f f  
Kokiu Spartumu rUthąifl* 

Lietuvių ių|ormacijos biuro 
steigimo kausimą Amerikos 
Lietuvių Tarybos yaldyba svąr-
stė Chicago j e, Ląpkrčio 20-22, 
1943. Lietuviu Informacijos 
Centrą ta Tarytu atidarę 
Yorke Gegužės įį, !«r 
šešių mėnesių. 
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•SUNKAUS arml|®^ bontbe-
rio operavimo kaštai atsieina 
apie $ĮQ4 už Jt^vieną sfcrai-

pati rengė Pittsburgh© Konfe- domą valandą. 

kosios Lenkų kariuomenės vadovybei (nes ttooyęje 
Maskvos suorganizuota neva Lenkų ^arįuomenf |f JQS 
vadovybė yra grynai bolševikiškos). 

• * ę 
Sistematingų nusileidimu bolševikams reikia laiky

ti ir Jugoslavijos vyriausybės krizę, kurios svarbiausiu 
bruožu yra Mihailovičiaus pašalinimas ir galimas jo pa
keitimas bolševiku Tito. Tiesa, Jugoslavijos vyriausybė 
dėka maišytos Jugoslavijos gyventojų sudėties (Serbai, 
Kroatai, Slovėnai) ne nuo šiądien turi didelių sunkumų. 
Bet turint galvoje kas paskutiniais metais Jugoslavams 
buvo Generolas Mihailovičius, kokių neįkainuojamų nuo
pelnų Jugoslavijai jis yra Įsigijęs savo herojišku prieši
nimusi Vokiečiams sunkiausiomis sąlygomis -r- nuo pat 
Jugoslavijos okupacijos pradžios, — jo eventualus pa
keitimas bolševiku Tito yra visai neabejotinos mksmės 
įvykis. Tito jau nuo senai gauna didumą sąjungininkų 
pagalbos, nors, kiek informacijos iš patikimų šaltinių 
rodo, jo militarinis ir ypač moralinis svoris yra daug 
mažesnis negu Mihailovičiaus. Dabar, kai Mihailovi
čius nebebus pripažystamas nei sąjungininkų, nei pačios 
Jugoslavu vvriausybės, Tito pozicija žymiai sustiprės, 
o Mihailovičiaus susilpnės, jei išviso ji neišnyks. Sun
ku pasakyti kokia išviso bus naujoji Jugoslavų vyriau
sybė, bet yra pagrindo manyti kad ji bus sudaromą "P1'1-
imtinumo Maskvai principu". Jei taip ištikrųjų įvyktų 
tai, turint galvoje faktą kad Tito nuo šiol bus svarbiau
siu militariniu Jugoslavijos faktorium, Jugoslavijos^ §u~ 
bolševikinimas ivvks pirm oficialaus Jugoslavijos "pri
ėmimo" į Sovietų Sąjungą. Šitaip dalykams stovint, Mi
hailovičiaus pardavimas, tegu šito ir reikalavo sąjungi
ninkai* yea didžiausia karaliaus Petro klaido. Jei jis 
nebūtu Žtsisalles * Mihailovičiaus, jis butų nuolat turėjęs 
Ju^o^ia vii oje ištikimą patriotų kariuomenę. Ifųo sio 
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, . ,, įgavo 
sumanaus žingsnio skonio. 

• » • 
#• Faktas k&d visa nekomunistinė Amerikos Lenkų vi
suomenė griežtai1 prieš Orlemanskio žygį užreagavo^ ir 
net iteikė State Departmentui memorandumą, atkreip
dama jo dėmesį f tai kad paso davimas Orlemanskiui yra 
su demokratine idėja nesuderinamas žygis, aiškiai pa-

* ro kad Lenkai prieš tokius "tarpininkavimo" bandymus 
yra griežtai nusįgtafce. Visa tai betgi savu ruožtu pa-

įio kad vyriausybė yra labai suinteresuota 
" ietu ^i3WĮž^fcijos sąntikių sureguliavimu ir ne 

...:p'įau HMplei/jei Lenkai tam padary
ti iiems labai skaudžių fluolaidų^fl^M^faBa' kad Sta
linas reikalauja kai kurių dabaHirtes Lenkijos vyriau
sybės nariu pašalinimo, iš užimamu vietų, netgi Lenkų 
prezidento Račkevičiaus atsistatydinimo, ir taip pąf kai 
kurių komunistų į Lenkų vyriausybę įtraukimo, tai vi
sa tai aiškiai nusako komunistų intencijas Lenkijon at
žvilgiu: tam tikrų iliuzorinių koncesijų kaina sųdemo-
ralizuoti Lenkijos vyriausybę ip exile. Ištikrųjų, jei 
Lenkų vyriausybė įsileistų komunistų atstovus į savo 
tąrpą tai "šitai Be abejo reikštų savarankiškoj Lenkų vy
riausybės Nųo tol ji jau buti| vąlęloma daugiau ią 

;MKSky^*.negu iš bent"kur Kitur. - • . - • 
C 'Tiirwit galvoje Amerikos "taikinamąjį** tai-pininHa^ 

yimą;L^ikų ginčui su sovįetąįs užbaigti, kurį tenka chaj 
mkte-rizuoti kaip spaudimą sovietų naudai, dabartinf 
;Lęrikiį6§ -vyriausybės padėtis yra tikrai tragiška. Joą 
"tragfšKuriią dar padidina nesenai Mikolajčiko vyriausy| 

paskelbtos žinios kad bolševikų kariuomenė, kur{ 
į žygiavom i feną ją Lenkiją, išvarydama Vokiečius, suį 
šaudė keliasdešįmts Lenkų partizanų karininkų ir kareif 
viU įuvie norėjo bendradarbiauti su bolševikais kovoju 

Vnkiomns b&t kuxi* nesutiko nasiduoti bolševikiši 

įtsistatydirJmu, — aiškiai matyti kad tiek Amerikoje, 
tiek ypač Anglijoje atmosfera kujui ir pjautuvui yra 
labai palanki. Šis palankumas be abejo sukelia nerimo 
visoms nepriklausomybės siekiančioms Europos valsty
bėms, tąjgi ir Lietuvai. Ir, deja, nesimato kad artimoje 
ateitvie'to nerimo pagrindas galėtų išnykti. 
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MOTINĄ ŽEMb 

Kai pavasaris. afeina 4 . > t 

galtoj skaroj atgimenu tave — 
Tau nėščiai laikas greit eina, 

^k, ar bps lauktų vaisių vąkąiPd^... i •>-

L > Žeme pąsipuošus žiedais, • 
^ Tą skarą nukris nuo tavo pečių •— 
^fįešų pulkai nueis takais^ 

y"{ tį punes tavo derlingą vaisių... 
Juoda žemele, Lietuvos, » 
Ęąltoj skaroj atsiinenu tąy#>r , • 
Nors  j ie  a lko mete  ž iemos. . . .  
Bet vis su meile bučiavo tave , . > 

Kitą metą tu žydėki . v \ 
. Baltoj skaroj save pasipuošus -r-§ ;. 

1 Lietuviui derlių žadėsi • f , 
' Daina ir trispalve apsijuosus! 

Ona Fuc«iąįt4 
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TIK VANDENS.... fANJMgNS! 
Ties Smilovičių miesteliu, kuris yra kilo

metro atstume dešjnfj musų |>lento pusėj, pra-
jodan^s pro šaii, enkadevistų yadas įsus pa
guodė : 

— Valgyt aš jums duoti negaliu, nes aš 
nieko neturiu, bet vandens tai gausite. Penki 
kilometrai nuo šia, sako, esanti upė. Ten duo
siu jums atsigerti, nusiprausti ir pasilsėti. 

Neapsakomai apsidžiaugėm. Dabar mes 
patys stiengiamis skubiau eiti kad tik greičiau 
pasiektume tą upę, tą ^rangųjį vandenėli. Mes 
nieko daugiau nenorim, $i]| vandens, yandens, 
brangaus vandenėlio! 

— Matyt geras žmogus tar enkadevistų 
vadas, — kalbamės tarp savęs, —- kad jis pa
žadėjo duoti mums ir vandens atsigerti.... 

Gal ir nebūtų toks geras jei ir musų paly
dovai enkadevistai nebūtų pavargę. Mes ma
tom kad jau ir jie sunkokai velka kojas, nors 
jie po truputi pasilsėdami keičiasi, nes drauge 
važiuoja jų sunkvežimiai kurįe veža jų dąįktųs 
ir juos pačius pavėžina. 

Fagaliau priėjom ir tšganymą^Mipf. 
Nežįnau kaip ji vadinasi, turbūt koks nors Be-
rezinos intakas, maždaug panašus į Nevėžį, 
apie trisdešimts kilometrų nuo Minsko. Musų 
yisą vorą sjuvarė į dešinę plento pusę, palei me
din] tiltą ant pievos. Enkadevistai susėdo ap
linkui musų vorą ratu nuo tilto iki upės. Visi 
tuoj puolėsi gerti vandens, kas kuo ir kaip įma
nydami. Aš savo kojom negalėjau prieiti prie 
vandens. Atėjęs prie upės, tuojau kritau ant 
pievos ir gulėjau kaip maišas. Vandenį man 
nešė mano skrybėle Vincukas M-nas, kuris la
bai rūpinosi manim. Nors mąno draugai ir 
draudė iškarto perdaug gerti, bet aš vistiek ne
galėjau ątitraukti lupų nuo vandens. Man at
rodė kad vanduo yra geriausias maistas* Iškar
to pasijutau esąs sotus ir stiprus, tik nuo že
mės savo jiegomis pasikelti dar negalėjau, nes 
pašėlusiai gėlė kojas. Niekaip negalėjau supra
sti kaip tos moterys dar gali laikytis. Nejau 
IPS gali buti ištvermingesnės už vyrus? Tiesa, 
Mįnskieęiams kaliniams kiek lengviau kęsti, nes 
jįe louyo sotesni ir šiokio-tokio maisto dar su 
savim turėjo. Daugelis moterų, mačiau, turė
ję d\W>s sausainių ir cukraus. Mes, Kaunie
čiai, jau trečia dięna beveik nieko netouvom val-
ęrę j j: jju savim nieko neturėjom, todėl kelionė 
mums buvo daug sunkegnė. 

Kitoje upės pusėje taip pat saugojo mus 
enkadevistai, kad kąs nors iš musų nebandytų 
perplaukti per upę. Kai kurie jų ten ir mau
dėsi. 

čia prie tos upės ilsėjomės gal pusantros 
valandos. Paskui pasigirdo pora šūvių, koman
da stok, "skorej, skorej", eilęmis po keturis į 
plentą. Man begulint taip sustingo kojos ir 
taip jas skaudėjo kad aš visai negalėjau jų pa
judinti! Bet mylimų draugų, Stasiuko J. ir V. 
pakeltas nuo žemės, pasikabinęs ant jų rankų, 
su didžiausiu skausmu, dantis sukandęs, pra
dėjau kojas vilkti pažemiu. Aukštyn jų pakel
ti negalėjau nei kiek. Lygiu plentu eiti kui 
kas lengviau negu kupstuota pieva, nes nerei
kėjo kilnoti fcajų, užteko jas, visų svoriu pasi
kabinus ant draugų rankų, tik perstatinėti vis 
pirmyn-

. "O, jįjs brąngjją dF«iug§i" — įganau sau: 
"jums patiems taip sunku keliauti, o čia dar ir 
maną tųrįi tenijptį, ^ęrią.u mane čia paliktu-

^ -t Jau visai tJWtant, priėjome dideli misfcą 
— pušyną, į kurį mus yisųs suvedė kairėj plen
to {msėj, liepė išsirikiuoti eilėmis po trisde
šimts žmonių ąrfci viekas įtito, sęsti, nekruteti 
ir nekalbėti. Tą visą po pušimis sėdinčią žmo
nių minią enkadevistai apsupo ratu. Jie taip 
pat susėdo, atstatę į mu§ savo automatinius 
šautuvus. Kiek tolėliau nųę musų išanksto pa
ruošti jau stovėjo tankai, šarvuočiąi, sunkve
žimiai, kulkosvaidžiai ir artilerijos pabūklai-
Pradėjus kam nors kilnotis iš vietos, enkade
vistai iš savo automatų tuojau pąlęįdžią visą 
eilę šūvių viršum rrųisų galvų, todėl judėti bu
vo labai payojinga. Kiek pasėdėjus, visiškai 
sutemo, ir mums buvo i'ąakyįą gulti to^ pąčio-
se vietose kur sėdėjom. 

Tą dieną tiuo Minske iki. atžygm-
vom 45 kilometrus. Kilometrai čia sužymėti 
gražiai tašytais keturkampius . akmens stul
pais Tarp tų didžiųjų kilometrinių keturkam-
pmUtfilpų kas - du' širiitai tnetr^ pastatyti' ma
žesni tokie pat keturkampiai akmenų stulpai', 
¥urie"rido 'metrų skaičių. Mat, put- ple^s bur 
vo ' rengiamas autostradai. Apie 30 ,kil6nietrų 
nuo 'MiHsko' Eogilevo kryptimi" jau- njeksfaltuo-
įąs, vfel^u paruošas: - meksfaitiwsti. . 

"tįprs naktis buvo ir gąn'vėsĮ, su
gulę' ir prisiglaudę prie vienąs-kito, visi labąi 
greitį/ sumigome. sumigome,,,bet gręit, 
vo^ šyist.i pradedant, pabudome, n?s ląbai sua^-
lome ypač tie kurie neturėję paltų i^ k-urie vi
siškai buvo' vienmarškiniai. ' £fyn nę^uyo per-

dau^ šalta, nes susivyniojau į paltą. Vieną Sfc 
n«į man gerai šildė vienmarškinis Gudas, kurį 
b^]^ priglaudęs po tuo pačiu paltu. 
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ŠĄŲDINfeJIMAI NESILIAUJA1 

Mane labai erzino tie jų prakeikti šūviai 
truputį giliau miške be jokios paliovos per vi
są naktį. Jie man atrodė labai įtartini. Gali 
buti, buvo ir bandančių bėgti iš musų būrio, bet; 
tada šūviai turėjo skardėti visai čia pat, prie 
musų gulinčios žmonių masės. Dabar gi jie 
girdėti vis toj pačioj pusėj, kiek giliau miške* 
Negali buti kad nakties metu butų daromi šau
dymo pratimai! Man• vis atrodė kad jie, gali 
buti, ima iš musų gulinčiųjų žmones ir veda gi
liau į mišką, norėdami sumažinti musų skaięių.N 

Aš pats mačiau enkadevistą vedantis vieną į 
mišką, bet tai buvo gan atokiai nuo manęs — 
negalėjau suprasti: gal tas nelaisvis savo rei
kalais prašėsi' Aš gulėjau viename žmonių krū
vos pakraštyje, iš plento pusės. Kas darėsi ki
tame gulinčiųjų krūvos pakraštyje, giliau miš
ke, negalėjau pamatyti. 

Truputį prašyitus, pasigirdo komanda kel
ti. Susėdome labai drebėdami, nes pakilus nuo 
žemės, kuri jau musų kunų buvo šiek-tiek su
šildyta, pasidarė dar šalčiau. Be to, saulei te
kant oras visada atrodo šaltesnis. Dabar liepė 
mums sėstis grupėmis po dvidešimts žmonių ir 
kiekvienai grupei cfevė po vieną kepaluką (apie 
5 svarus) duonos, iš besidalydami kai kurie ga
vo galima sakyti po vieną kąsnį,, o kai kyrie 
ir visiškai negavo. Aš taip pat negavau, nes 
ątsiduriau ne sąvųjų žmonių grupėje. 

Ęaisiai nusigandome pamatę kad musų vi
sų mylimas pulkininkas J. š-kas, kuris visą lai
ką tik mumis rūpinosi, dabar pats guli ant že
mės sutingęs, kaip negyvas, čia daktaras M-
jus ir kiti pradėjo jį trinti, masažuoti, kaip įma
nydami gaivinti. Gal po pusvalandžio laiko pa-
gąliąu pavyko mums jį atgaivinti. 

Musų enkadevistai pavalgė pusryčių — 
mėsos konservų iš skardinių dėžučių su duona 
ir, saulei tekant, vėl pradėjome tą pačią sunkią 
mums nežinomą kelionę tuo pačiu plentu. Vėl 
viskas taip pat kaip vakar: "Skorej, skorej", 
"neotstavaj"; voros gale vėl nuolat girdėti įky
rus revolverio šūviai.... ir tas pats troškulis 
mus kankina. Apie kavą mes nei nesvajojome, 
tik duokit mums vandens atgigerti! 

Iš nakties mąno kojos £&r dąugiąu pablo
gėjo. vos dantis sukandęs begaliu jąs pajudin
ti. šiądien mųsų savo jiegomis nepaeinančių 
skaičius dar padaugėjo: prisidėjo pulkininkas 
J. š-kas, kuris vakar dar kitus vedė, ir kiti. Jau 
ir musų stipruoliai — Stasys ir Jonas — atro
do labai pavargę, o dar jiems ir kitus ant ran
kų reikia tempti. Broliai kunigai — Pranas ir 
Antanas — tųo tarpu dar gana stipriai laikosi 
ir mane dar pavedėja. Petras K. eina basas, 
pusbačius rankoje nešinas, sakosi dar labai toli 
galįs keliauti, tik kad jam kas duotų yandens 
atsigerti. Tik mųsų profęsoę#ut Į*iel£P ne
paisydamas eina ir tiek. 

Maždaug po valandos laiko kelionės miškas 
pasibaigė. Prasidėjo raistas. Karklų krūmok
šniais apžėlusio raisto viduryje priėjom upelį. 
Kai perėjome apgriuvusį seną medinį tiltą, mus 
nuleido nuo aukšto stataus plento pylimo per 
šlapią durpėtą balą, prie gan nešvaraus upelio 
pagirdyti. Kad ir drumsdinas buvo vanduo bet 
mes labai patenkinti gėrėme tą brangų kad ir 
pavojingą gaivinantį skystimą — tai mums bu? 
vo labai geri pusryčiai. 

Po tų "pusryčių" einame toliau ir vėl pri
einame didelį mišką-pušyną. Man labai baisus 
tie enkadevistai, kurie važiuoja viename sunk
vežimyje. Jie ten sėdi apie trisdešimts vj< rų, 
kai kurie jų iš matymo pažystamį. 

Ten važiuoja ypatingieji enkadevistai, tik
riau sakąnt vyresnieji, nors jie irgi tokiomis pat 
eilinių kareivių uniformomis. Jie dėvi tokias pat 
tamsiai mėlynas kepures su raudonais lankais 
aplinkui, ant apykaklės priešakyje rąudoną pa
ilgą keturkampį, ir tamsiai mėlynas kelnes su 
raudoną siūle ant šono. Ten sėdi Kauno, Vil
niaus ir Minsko enkadevistai, tarp jų vienas 
man pažystamas Lietuvis iš Kauno. Jie mus 
gaudė ir tardė. Jie nuolat mus stebi: čia jie 
mus aplenkia, čia vėl sustoja ir pi aj^jiwlami ig,-
bai atydžiai žiuri į mus. Aš lat»^ferai paste
bėjau kad po kiekvieno tokio jif stovinęjimo 
mus lydintieji enkadevistai kelętą žmonių iš 
musų voros išveda "sutvarkyti • Vienas lydin* ^ 
Žiu jų enkadevistų paima voroje einantį žmogų 
u^ rankos, išveda iš rikiuotės ir perduoda ki
tiems enkadevistams, sakydamas. 

Ną4o jego privesti v poriadok (reikia jį v 
sutvarkyti). Paėmę tą žmogų, ęnkadevistai 
tik truputį paveda į mišką, ir tuojau pasigirsta / 
du revolverio šūviai. Mačiau kaip vienąs tofca | 
žmį^elis, kuris dešinėje voros pusėje, netoli -i 
niušų .ėįo, labai graudžiai -verkdamas, griebe^t & 
mas enkadęvisto ranką bučiuoti, prašėsi kad 
nevestu, bet jo verkimas nieko negelbėjo t- j| fv 
ištempi i* pagirdo fe motoqfc 
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D I R V A $a&$JcIt Amerikai LaimŽtl 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus iš tų dienu mažo pasaulio •« 

DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio jvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

Pradėjo Gamintis Patys sau Aiskrymą 

A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietaris 

(Tęsinys iš pereito iir.) 

Nemažai nustebo Erdvilas kada su-
gryęs iš Bukotų pilies vietoje Samadžiu-
kės pamatė jauną vaikiną, žinomas daly
kas, persirėdžiusią merginą. Netrukdami 
susėjo jiedu į balnus, pritaisę savo lobį 
prie balnų ir pasileido j rytų ir žiemių 
kampą, dideliu lanku išsilenkdami dabar 
Bukotų pilies. 

Nesparčiai ėjo kelionė. Drėgnas pel
kėtas kelias tramdė dikčiai. Žirgai toly
džio klampojo per pelkę, brido per upe
lius. Tiktai j povakarę atsidūrė jiedu ant 
sausesnės vietos, šile. Saulė jau buvo ar
ti laidos, ant nuilsusių žirgų jiedu jau ne-
dryso toliau keliauti, ir jieškojo nakvynei 
sausos vietos, kad galutinai apsinakvoti. 
Erdvilas ryžosi dar apžiūrėti vietą iš vi
sų pusių. Šilelis įsikišęs į »pelkes buvo ne
didelis. Į žiemius jisai ėjo platyn ir susi
liejo su plačia didele giria, iš kitų pusių 
ėjo klampios pievos, raistai, pelkės, už jų 
vėl tokie jau raisteliai ir šilai. Vieta nak
vynei buvo gana saugi ir tinkama.^ Kad 
neprileisti iki savęs piktų girios žvėrių, 
gana buvo sukurti trejetą laužų nakčiai iš 
žiemių pusės. Taip jiedu ir padarė. Pri
rinko tris krūvas šakų ir pagamino viską 
nakvynei, sutarę kad iš vakaro sargybos 
eis Erdvilas, o nuo vidurnakčio — Sama
džiukė. Nuvargus mergina kaip atsigulė 
taip ir užmigo. Erdvilas, bijodamas taip
gi užmigti, pradėjo prasimanyti visokių 
darbų, tai gamino šakas laužams, tai žiu
rėjo žirgų. Antgalo įsilipęs į aukštą seną 
pusi stengėsi jisai apžiūrėti apygardą. 
Pakilęs mėnulis aukštai viršun medžių ap
švietė ir artimas girias ir pelkes. IĮgai> 
atsisėdęs ant storos šakos, gėrėjosi jisai 
apygarda, klausė naktinių girios ošimo 
balsų, bet tolydžio jo akys gryžo į rytų 
salį, kur vienoje vietoje rodėsi jam lyg 
įtartinas daiktas^ lyg ugnis blyksnojo, lyg 
dūmai ruko.... 

Vidurnaktį pabudino jisai Samadžiu-
kę ir išpasakojo jai ką patėmijo. 

— Kai ims švisti, pabudink mane, — 
prašė jisai merginos, guldamas miegui. 

Pataisius laužus ir ji įlipo į pušį, bet 
kaip lengvesnė ji ryžosi aukščiau pakilti, 
per tai ir pamatė daugiau. Per kelias 
varsnas į rytus ji matė aiškiai laužų ug
nį, bet tai dar nieko; jai pasirodė kad to
liau kur tai ten grynoje plynėje ji išgirdo 
lojant šunį. 

— Oo! — tarė ji sau. — Tai turbut 
čia ta nepasiekiamoji Kaplio pilis. 

Švintant pabudo Erdvilas ir nusėlino 
pažiūrėti kas galėjo buti tos įtartinos ug
nys girioje. 

Reikėjo matyti jį gryžtant iš tenai, 
su kokiu džiaugsmu jis šaukė Samadžiu-
kei pranešdamas kad tai žmonės atsiųsti 
valyti nuo plėšikų girias ir pelkes. 

— Savi! Savi! — šaukė jisai. Ir ne
mažai nusistebėjo kada priėjęs gavo iš 
merginos atsakymą: 

— Tau jie savi, o man jie tolimesni 
negu tu. Dėlto tai imk ir padėk man čia 
užkasti pusę to gero ką aš paėmiau su sa
vim. Mudu neužilgo skirsimės. Kokia 
laimė manęs laukia aš nežinau. Dėlto įsi-
tėmyk gerai šitą vietą, jeigu po trijų me
tų čia atėjęs rasi paliktą lobį tai imk sau 
drąsiai, nebijok. Visas turtas kurį matei 
priguli man, o ne tiems likusiems vyrams 
ir ant šito turto nėra nei lašo kraujo, nei 
ašaros. Imk drąsiai 

— O jeigu tau pačiai prireiks? — pa
klausė susirupinęs Erdvilas. 

— Jeigu man prireiks tai aš šitą tur
tą prieš tris metus paimsiu. O jeigu rasi 
nepaimtą tai jau man nei šito, nei kito jo
kio turto nereikės.... 

Dar norėjo ką atsakyti Erdvilas, bet 
mergina sutrėmė jį, primindama sutartį. 
Ir jiedu po pušim užkasė vieną iš paimtų 
nuo salos pundą. 

Dabar Samadžiukė persirėdė vėl mer
giškai ir nujojo jiedu linkui Algimanto 
kareivių būrio, kurio vadas buvo Virpša. 

Nėra ko nei pasakoti kad tie meiliai 
sutiko netikėtai sulauktus keleivius. Jau
ni būrio vyrai, o jų buvo suvirš dvidešim-
tis, mirkčiojo ne sykį vienas kitam, rody
dami į Samadžiukę. Bet Erdvilą nuste
bino Virpšos apsiėjimas su ta mergina. 
Virpša, visados stalgus ir su Algimantu, 
pamatęs Samadžiukę, vienoje akimirkoje 
tapo jos paklusniu tarnu. Pulko vyrai, 

matydami tokį apsiėjimą Virpšos, paties 
kunigaikščio godojamo, nedryso kitaip su 
mergina apsieiti kaip tiktai su didžia pa
garba. Mirkčiojimų vietą umai užėmė 
žvilgsniai reiškiantys nusistebėjimą. Ir 
buvo ko stebėtis. Virpša, kuris niekados 
nelaikė balno kilpos sėdant į žirgą nei Al
gimantui, nei Danutai, kiekvieną sykį ar 
lipant nuo žirgo, ar sėdant į žirgą, buvo 
ties Samadžiukę, ir ta Erdvilo nusistebė
jimui visai nesipurtė šito. 

Nuo nakvynės vietos pulkas pajojęs 
per bert ainį dienos sustojo pasiganyti. 
Naudodamasis iš šito Erdvilas neiškentė 
nepaklausęs Virpšos tokios ypatingos pa
garbos priežasties. 

— Pažiūrėk kas ant jos pakaklės per 
dėmė, — atsakė Virpša, — ir kas ant ma
no skydo ir šalmo. 

Metė akim Erdvilas ir nieko ypatin
go nerado. Ant merginos pakaklės buvo 
kaip ir ratelis, lyg su sparneliais viršuje, 
o ratelyje žvaigždė. Tokia pat dėmė bu
vo ir ant Virpšos skydo ir šalmo, tiktai 
be žvaigždės. 

— Nieko aš nesuprantu, — atvertė 
Erdvilas. 

— Kaip gi tu nesuprasdamas ją lydė
jai? 

— Ne aš ją lydėjau, tiktai ji mane,— 
atvertė vėl vyras. 

— Ir ji tau nieko nesakė? 
— Uždraudė tiktai apie ją klausinė

ti ir pasakyti kur ją radau ir ką ten ma
čiau. 

— Tai ir sergėkis! — pridėjo Virpša. 
— O ką gi ji man galėtų padaryti jei

gu aš nenorėčiau išlaikyti žodžio? 
Tačiau į šitą patėmijimą Erdvilas ne

gavo jokio atsakymo. Samadžiukė mos
telėjo ranka Virpšai, ir tas pakilęs priėjo 
prie jos. 

— Nori gal žinoti kur buvo Erdvilas? 
Ir supratus iš galvos linktelėjimo kas 

tas nori, ji pradėjo pasaką apie tai kaip 
rado vyrą Gudų krūvoje, kaip jį atgaivinę 
per ilgą laiką aipino. Paslėpė tiktai ne
sakius kur tai buvo ir kaip iš ten jie iške
liavo. 

— O dabar, kada jisai visai sveikas, 
aš j j jums čia atgabenau, — pabaigė ji sa
vo pasaką. 

Nemažai nustebo Erdvilas išgirdęs 
apie kunigaikštienės Danutos prapuolimą. 

— Mes apie ją vis tiktai tikimės gau
ti žinių ir aiškių, — tarė Domeika. — An
dai atnešė gandą kad jos nėra nei Drutiš-
kiuose, nei Polotiškėse; po kokiam mėne
siui gausime gandą ir iš kitų artimų vie
tų: iš Naugardo/černygovo, Tauriškių, 
Valdimiero 

Virpša mažai klausydamas kitų kal
bų, su atsidėjimu tėmijo Samadžiukę. Ta 
nuliu dus ir užsidumojus, tartum nieko ne
matė ir neklausė. Netėmijo ji ir to kad 
Virpša žiuri į ją, kaip ir norėdamas ko 
klausti. Bet štai antgalo pakėlė ji galvą 
ir. pamačius Virpšos žvilgsnį, paklausė: 

— Nori žinoti kur randasi Danuta? 
— Norėjau paklausti; — atsakė tas. 
— Ne per toli. 
— Susimildama, sakyk kur! — prašė 

Virpša. 
— Argi nesupranti, mielas, kad tai 

butų bereikalingas ir prieštaraujantis dar
bas? — atvertė mergina. 

— Neprieštaraus, Algimantas turi 
skepetaitę ir būdas jo ne toks. 

Apsiniaukė kelioms akimirkoms Sa-
madžiukės veidas. Nuleistos akys ilgai ir 
įtemptai žiurėjo į žemę, tartum stengda
mosi iškvosti jos ką jai atsakyti ir kaip 
apsieiti. Virpša su nerimasčių lauki at
sakymo. 

— Gerai! — atsakė ji pagaliau. 
— Vyrai! — užriko, pašokęs nuo ve

jos Virpša. — Danuta musųj Danuta gy
va! 

— Kaip?! Kur ji?! — suspito iš vi
sų pusių klausinėti vyrai. 

Ir vėl nusistebėjo nemažai Erdvilas, 
išgirdęs kad Samadžiukei senai žinomas 
Danutos išnykimas ir kad ji žino ir kur 
Danuta yra. Dabar jisai atsiminė ir Ka
blio kalbą, kurioje tas minėjo Danutą. At
siminė ir tą pavojingą ir baisią trobą. Ir 
prieš jo valią pakilo galvoje klausimas: 
argi Danuta tokioje pat troboje kali? Ir 
šmėkštelėjo per jo galvą vėl mintis kad 
ir jis galėjo atsidurti tokioje pat trobo
je.... 
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Amerikos kariai Guadalcanal saloje, Pacifike, kurią 
atkariavo nuo Japonų, įsitaisė sau "aiskrymo" dirbtuvę, iš 
kurios du kartu per savaitę gauna to Amerikoje priprasto 
3kanumvno. 

Greetings 
PETER SEPPER, Jr. 

Building Contractor BO. £291 

Best Wishes 

SIMON SIGN COMPANY 
We Make and Paint Every Kind 

Quick Service Free Estimates 
1113 St. Clair Ave. N. E. PR. 1816 

Greetings—Best Wishes 

CLEWELL M. SMITH 
Certified Public Accountant 

Standard Bldg. MA. 6258 

LORAIN DOG CLINIC 
Large and Small Animals Treated 

15441 Lorain Ave. OR. 0726 

ąilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu 

| Nikodemas A. Wilkelis f 
I Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 1 
| IR BALZAMUOTOJAS | 
| šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai E 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj s 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 I 
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Slaptingumas, pradėjęs tvenktis apie 
Samadžiukę, tvenkėsi juo tolyn tuo labyn. 

Samadžiukė pamokino vyrus nusiųsti 
gandą į Gardiną, kad iš ten eitų su paskų-
biu rimtas vyrų pulkas į pagalbą jiems, 
bet kad niekas nežinotų kur ir kam. 

— Gana jeigu žinos teisybę vienas ku
nigaikštis, nes jeigu sužinos kas daugiau 
tai apie užmanymą sužinos ir tie kuriems 
nereikia nieko žinoti ir darbas nueis nie
kais, — kalbėjo Samadžiukė. 

Per tai ir sutarė pasiųsti Radusį su 
Erdvilu Į Gardiną, kad praneštų Algiman
tui apie užmanymą ir atvestų pagalbą. 

O tuo tarpu likusieji patraukė į pietų 
šalies pelkes. Per plynį klojo jie medžius 
ir darė tiltą, sausumomis taip jojo. Vedė 
juos Samadžiukė. Viskas buvo nei šio nei 
to, tiktai vienas vargino: uždrausta buvo 
ugnį sukurti ir dainuoti, o žirgai kad ne
žvengtų ir nepabaidytų tų prie kurių pel
kėmis sėlino, liko pelkės pakraštyje su po
ra sargų. 

(Bus daugiau) 

VALGIOJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

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

Reikalaukit "Dirvoje" 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jj turėti 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Užkietėję Viduriai? 
Kramtykit sį Gumą 

• Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją, ima galvą skaudėti ir stt» 
sirgdina, nenaudokit smarkių liuo-
suotojų. Vietoj to, kramtykit pri-
imnų, mėtos-skonio FEEN-A-MINT, 
kramtomą gumą, liuosuojantį vidu
rius švelniai ir tikrai. Kramtant 
FEEN-A-MINT, Mokslas sako, ji|8 
gaunat liuosuojantį vaistą veikmin
giausiu budu. Bandykit FEEN-A-
MINT šiąnakt—jausitės geriau ry
toj. Oidokas šeimos saikas 10c. Im
kit tik sulyg nurodymų ant pakelio. 

ENdicott 3340 

B E R T S 
GERAS LAIKRODĖLIŲ ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BERT REICHARD 
7415 WADE PARK AVE. 

f \ 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79lh Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UzKiGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelš šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
^ Savininkės ^ 

r ^ 
4Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

e ~ \ 
L i e t u v i š k a  

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 • 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3, O. 
V * 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų 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 Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

6j606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVA 

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 17«S 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ilpildjr-
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniikaL 

Vasaros Sezono 
VYRAMS REIKMENYS 

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

GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

Vėliausių Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
SPORT MARŠKINIAI 3.45 ir 4.95 
KELNĖS Vyrams, Vaikinams 3.95 ir 4.95 

didelis pasirinkimas įvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $1 ir 1.50 
Pritaikyti prie jusų rubų. Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

D Y K A I  G R E E N  S T A M P S  s u  k o l n u  p i r k i n i u .  D Y K A I  
čia galit iškeisti savo Stamp Books. " •V#%| 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Avė Atdara Vakarais 



War Bonds Pirkėjai Laimės D T R V A 'i v. ^ . 

PER TVOHĄ 
PASIŽVALGIUS 

K l 
ĄTLIEKAMAS Poetas para-

še: 
Visi norhfie vienas, 
Visi norim bendrai dirbt, 
Bet mųs partijų vadukai 
Trokšta avis toliau kirpt. 

Tokiu budu, nėr vienybės, 
Tokiu budu nėr talkos; 
Ir, gal buti, tautos vilna 
Pateks Juozui del barzdos. 

- BOLŠEVIKŲ Vilnis tikrina, 
Maskvoje kunigas Braun ap
tarnaująs 25,000 katalikų. Tur
but "stakhanoviškai" tas ku
nigas dirba, jei tiek parapijo-
nų vienas aptarnauja? O gal 
Stalinas, kįaip buvęs kąndidfc* 
tas i popus,»jam pagelbsti? 

SOCIALISTŲ Naujienos, 30 
metų savo sukaktį minedamos, 
pasigyrė įstojusios pat pra
džioje į vėžes "iš kurių joms 
nereikėjo iškrypti". Kam iš 
jų krypti jei pačios vėžės vi
sur kaip girtos krypavo? 

PRIE kitų savo talentų, bol
ševikas Pruseika, p a s i r odo, 
ir žmogžudys. Nelabai senai 
jis tvirtino kad prie bolševi
kų Susivienijimo prisirašė 900 
naujų narių, bet oficialė sta
tistika skelbia tik 94. Kur pa
dėjai 806 žmones, Leonai? Jų 
kraujas šaukia tau atmoniji-
mo! 

"fnr <eys3Į » 

WORCESTERIO Am. 'Lietu
vis naujus metus, matyti, pra
deda Gegužės mėnesį, nes tik^ 
tą mėnesį jo skaitytojai susi
laukė, tiesa gražaus, 1944 m. 
kalendoriaus. 

ŠEŠI mėnesiai sukaks kaip 
musų bolševikai, ąpsideję "de
mokratinių Lietuvių" kauke, 
Brooklyne sunešė savo klum
pes ir paskelbė visiems Ameri
kos Lietuviams žut-but karą. 
"Galvos risis", Bimba šaukė. 
Bet, kol kas, tik vienas Bimba 
be galvos • vaikšto, o visi kiti 
Amerikos Lietuviai nei plauko 
neprarado. Turbut "phony" 
karą bolševikai varo.... 

K.:-* 
DR. 8, BIE'žIS katalikų Dr-

ge rase: "Velionis Smetona at
sistos šalia Kudirkos, Basana
vičiaus. Valančiausko, Mairo
nio ir kitų Lietuvos didvyrių." 

Kažin kur socialistas Grigai
tis, kuris velionį taip peizoja, 
atsistos? Turbut šalia to Vai
švilos, kuris Kęstutį pasmau
gi 

SLA NARIAMS ruošiama 
"konversija" gali virsti "kon
vulsija". 

BOLšEVMtJ Vilnis sako, 
"etnologiniais dėsniais" Ukrai-
nietiška ir Gudiška Rytų Len
kija bus priskirta Maskvai. 
Apie Lietuvą šį sykį Vilnis nu
tylėjo. Turbut, bijojo pasaky
ti savo troškimą, "stalinologi-
jos dėsniais" Lietuvą vergijon 
atiduoti. 

KACAPŲ Vilnis savo 20 me
tų sukaktį minėjo "Pelenų" sa
lėje, o socialistų Naujienos — 
Sakalų salėje. Labai simbo-
lingai: musų bolševikai jau 
degė ir į pelenus sudegė, o so
cialistai — sakalais skrido, 
vabalais nutupė. 

DIKTATŪROS įvedimas 'de
mokratinėse' Naujienose, pa
sirodo, brangiai atsiėjo: Gri
gaitis su Jomantu kovojo per 
8 metus, išleidęs $25,000, Jo
mantą baclauti privertęs, ir nu
varė jį elgeta į kapus. Lai 
gyvuoja "demokratija"! 

„ 

AKRON, OHIO 
Prakalbos ir Lietuviš

kos Filmos Geg. 28 
Šv. Petro Par. sal j e. \ 
šiuomi kviečiame visus Ale- I 

rono Lietuvius atsilankyti šį į 

sekmadienį, Gegužės 28 d., į' 
Šv. Petro parapijos salę, pa
matyti puikių istoriškų Lietu
v i š k ų  k r u t a m u  p a v e i k s l ų :  M a - j  
tysit įdomybes iš savo kaimy
niško miesto Clevelando — tą 
puįkų Lietuvių Kulturinį Dar
želį, įvairias Lietuvių ceremo
nijas Darželyje ir Clevelande 
bendrai, taipgi tas iškilmingas 
Lietuvos Prezidento A. Smetę- i 

nos laidotuves. Bus parodyta; 

Lietuvos Prezidentas gyvas iš
kilmėse jo . priėmime kada į 
Clevelandą atvyko ir dalyvavo 
Lietuvių Darželyje, ir pagaliau 
jo laidotuves. 

Kalbėti atvažiuoja LVS pir
mininkas Dr. S. T. Tamošaitis, 
Julius Smetona ii* IL S. Kar
pius. 

Programo pradžia nuo 3 vai. 
po pietų, įžanga visiems ne
mokamai. Rengia ir kviečia 

VitTIHES Mas Du Hoovers Susitikę New Yorke Kalbasi 

SLAi 854 kuopa. Rep. 

KATALIKU AMERI
KOJE VIRŠ 23 

MILIJONAI 

Oficialis katalikų raštas pa
skelbia kad 1944 metais kata
likų skaičius Suv. Valstijose, 
Alaskoje ir Hawaii salose — 
U. S. teritorijoje •— yra 23,-
419,701 — 474,454 daugiau 
negu buvo 1943 metais. 

Parsiduoda Country Home 
Geras Country home,. 3 blokai 

nuo skvero, prie Rock Creek, Ohio, 
6 akrai žemės, 7 kambarių namas, 
yra elektra, vanduo įvestas, 50 -. 
lių nuo ĮCevelando. Kaina $3,000. 

- Rašykit laišku (24) 

MIKE TRAKIMAS 
E. Water St. Rock Creek, Ohio 

KOMARAS ir ANGEL 
LAIMĖJO 

Promoteris Jack Ganson *la-: >. v .y***. 
bai patenkintas vaikščiojo di
delėje miesto auditorijoje pir
madienio vakare, kur į jo ren
gtas imtynes suėjo virš 4,003 
sporto mylėtojų. 

Vieni ėjo pamatyti tą baisu 
žmogų, Prancūzą Maurice Til-
let, pramintą "Ąn^el", kuris 
ėmėsi su Leo Nurfta, ir kurį 
nugalėjo 2 prieš 1. 

Kiti, ėjo pamatyti Amerikos 
sporto garsenybę, Jack Shar
key, kuris atvyko iš Bostono 
ir buvo referee Angel - Numa 
porai. 

Lietuviai ėjo pamatyti Juo
zo Komaro, Jack Sharkio, Ka
rolio Požėlos na ir bendrai pa*-
sigerėti imtynių sportu. 

Pirmos sunkaus svorio vyrų 
imtynės po ilgo laiko rengtos, 
ir reikia pasakyti buvo pilnai 
patenkinančios — visos pen
kios poros imtikų puikiai save 
užsirekomendavo. Nors karo 
metu imtikai taip pat dirba po 
įvairias karo dirbtuves, tačiau 
Gansonui pavyko surinkti de
šimta sunkaus svorio imtikų ir 
atgaivinti Clevelande imtynių 
sportą. 

Karolis Požėla# kaip Angelo 
manadžeris, pats nesiėmė. 

Juozas Komaras, Lietuvis 
milžinas, Amerikos sporto ra
šytojų vadinamas Joe "Bull" 
Komar, gavo dar už save di
desnį, vikrų priešą, Kanadietį 
Al Dunlop. Po sunkaus darbo 
tačiau Juozas su savo priešu 
apsidirbo į 9 minutas 15 sek. 

Juozas dabar gyvena Cleve
lande, todėl galima tikėtis jis 
dažniau dalyvaus imtynėse. 

Jack Ganson skelbia ki+as 
imtynes pirmadienio vak., Bir
želio 5.«, 

Jeigu galėtumėt 
tikrai pamatyti 
kokie dalykai 

dedasi tenai 

•MURRAY OHIO Mfg. Co. 
darbininkai nutarė baigt strei
ką ir gryžo dirbti. Streikavo 
a$ie 900 darbininkų. 

T"\IDI dalykai dedasi ten kur karas eina. Ir 
dideli dalykai eina visu smarkumu šičia. 

Karui reikalinga vielų daugiau ir daugiau kas
dieną. ^ 
T»igi jeigu įfy# atliekat Long Instance pasikal
bėjimą ant karo reikalais užimtų linijų, opera
torė gali jums pasakyti — "Prašom apriboti 
savo pasikalbėjimą 5 minutom". Tas daroma 
tam kad galėtų daugiau pasikalbėjimų buti at
likta laikė skubos periodu. 

Pirkit War Bbndš Pergalfi ' 11.. 

f HE OHIO BELL TELEPHONE CO. £$? 

/1 

v.ą yj 
•* 

JAU LEITENANTAS . 
Pereitą rudenį į Clevelando 

Fenn Kolegiją buvo atsiųstas 
jaunas orlaivininkystės studen
tas Albertas A. Jurgelunas, is 
Brockton, "Mass. Jo tėvas yra 
žinomas Lietuvių veikėjas Nau
joj Anglijoj. 

Atlikęs kolegijos nuskirta 
mokslą, Albertas iškeltas į Te
xas valstiją, San Marcos Ar
my Air Field. Ten šiomis die
nomis jis baigė Armijos Oro 
Jiegų Navigacijos Mokyklą- ir 
tapo Leitenantu. 

Pereitą Kovo mėnesi lakūnas 
Jurgeliunas viename skraidy
me pakliuvo nelaimėn — susi
mušė du lėktuvai ore, kiti vi 
si lakūnai užmušti, tik jis vie-
ruts išliko gyvas. 

AR ŽINAI kad Įvykst? 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Pfcfckalbos atsibūna kas ketvirta 
dienio vakarą, nuo 8;00 vai., antra
šu Peck's Hall, 1446 E. 82nd Street 
3-čias aukštas (antros durys nu-
kampo E. 82nd St. ir Wade ParK 
Ave.), fžanga nemokamai, rinklia 
vos nebus. Rengia ir kviečia Sv 
Rašto tyrinėtoja. (Skelbimai 

V'jVV < 
f *** < 

I V*-."*'. • • • r- t r  ̂ Ęp"-
•EGIPTAS yra penkta i|*> 

eilės šalis pasaulyje mi-
ginimo daugume. * ' ; 

• v .  Kairėje, J. Ed^ar Hoover, FBI viršininkas, ir buvęs 
•Prezidentas Herbert Hoover, kalbasi tarp savęs, susitiks 
Amerikos Vaikų Klubų konferencijoje New Yorke, kur jie 
buvo pakviesti kalbėtojais.' . ^ 

Ohio Valstijoje 1943 . enza daugelį kirto. 
Pernai mirė 82,030 civiliniai 

Metais Mirė 82, 030 
Ohio valstijoj pereitais 1043. 

metais mirė daugiau civilinių 
žmonių nuo ligų ir šiaip nelai
mių negu kurį kitą paskirą 
metą nuo 1918, kuomet influ-

RE1KAL1NGA 
DARBININKU 

Plieno oundrėje 
(Steel Foundry) 

Squeeze Molderiai 
Machine Molderiai 

Chipperiai ir 
Grinderiai 

Dirbti Paskirais šiftais 
Mokestis nuo valandų ir 

nuo skaičių. 

THE WEST STEEL 
CASTING COMPANY 

896-853 East 70th St. 
EN. 4540 

gyventojai — 4,549 daugiau 
negu mirė 1942 metais. Per
eitą rudenį siautus lengva in
fluenza sakoma buvo priežas
tis padauginimo įnirčių šioje 
valstijoje. 

MERGINOS 
Lengvam dirbtuvės # 

darbui svarbioje karo 
industrijoje. 

Patyrimas Nereikalinga. 
48 Valandos Savaitėje 

Pusantro tiek už viršlaiki 
Nedirbama Sekmadienį 
Kreipkitės į G. L. Hilton 

3088 Broadway 
Valandos: 8 ryto iki 5 vak. 

1. 8 ryto iki pietų. 

\894 ^ 

T  H  l  E i  M X  r  O  R  A l i  I H f  P  f  G  ® l E  

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS 
•  1 8 9 4 - 1 9 4 4  •  

Standard Oil Co. 
(OF OHIO) 

REIKALINGA 
DARBININKŲ 
LATHE DARBAMS 

Turret Lathe Operatorių 
Casting Grinderių 

External Roll Grinderių 

PUSIAU PRASILAVINUSIŲ 
reikalinga operatvimui 

automatiškų SHELL mašinų 
3-čias šiftas 11 iki 7 ryto. 

Gera valandų mokestis 
Tinkamos darbo sąlygos 
55 Valandų Savaitė su 

viršlaikio mokesčiu 
Bonus už Darbą Naktimis 

*THE YODER CO. 
5500 Walworth ME. 0520 

AUKOKIT Lietuvos "Vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisva Lietuvą. 

EZELLA THEATRE 
7009 Superior Avenue 

Sekrn. ir pirmnd. Geg. 28- ir 29 . 
Dennis Morgan in 

"DESERT SONGM 

Sekmadienį po pietų 
"COWBOY CANTEEN" 

Antrad. Geg;. 30 po pietų ir vak. 

U-E 

ir 
' 'STflrre/Tohrf in 

"CHINESE CAT" 
_ :r ^ 

H'rečiad. ir Ketv. Geg. 31, Birž. 1 
Nelson Eddv in 

"KNICKBRBOCKER HOLIDAY" į 

ME8 DUODAM IR ĮSKEICIAM EAGLE STAMPS 

The May Company 
nori BA3EIMENT 

k. „*£41 * 

V 

* ! r i 

& 
f į %i'Ą. 

i i ~f T U V \ 
Dvi Skalbiamos, Tvirtos, Puikaus Sty liaus 

fybuU aį the jfcoam 
Seersucker 

SUKNELĖS 
Jos-g©i*i nešiojasi, skalbiasi ,ir^ne roikalauja PRO S Y MOT Bry 
ba langučiai daugybėje stylią — čia paduodame tik dviejų pai 
pųliarislciausiu. iVneros i4 i.a. iĮjj- panoioms ir moterims. 

STYLIUS A. Dryžiuotas seer
sucker medžiagos, pne'akvj su
segama. Raudonos, rucfos, me-

STLY'IUS B. Langučių 
•p'-rker medžiasfos suknęl#. 
lirtR, rudos arba mčiyaoa 

lynos spaivų, mieYos 1(5 v>«. 

ziai. ar 
PO-

seer-
i Žft-
japai-

C The May Co. - Ba^emetit 
14 iki 5*0. 

u£££Ė 
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i CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS ! 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—-Atdara vakarais 
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STOJA DIRBTI PEN-
KTOJ PASKOLOJ 

Lithuanian War A c t i v ity 
Komitetas savo specialiame su
sirinkime, laikytame Lietuvių 
salėje Gegužės 23 d., nutarė 
dėti visas pastangas kad Pen
kta Amerikos Karo Paskola iš 
Lietuvių pusės butų remiama 
kuostipriausia. 

Penkta War Loan prasidės 
Birželio 12 d. 

Šiame vajuje visos šalies 
kvota nustatyta $16,000,000,-
000, o Clevelando sričiai nu
skirta kvota $245,000,000. 

Šiame vajuje taip pat bus 
dedama pastangos kad darbo 
žmonės išpirktų kuodaugiausia 
Serijos E bondsų. 

Šis Lietuvių War Activity 
Komitetas Penktos Karo Pa
skolos vajui išrinko komisiją: 
Jurgis K. Venslovas, K. S. Kar
pius ir Antanas Šimkūnas. 

Lietuviams patartina pirkti 
savo ekstra bonus per Lietu
vių banką. 

RINKIT PARAŠUS 
TOLIAU! 

Lietuvos laisvei atgauti Pe
ticijai parašų rinkimo vajus 
dar nebaigiamas — laikas ka
da peticijos turės buti grąžin
tos bus paskelbta tik po LVS 
seimo, kuris j vyks Chicago j e 
kitą mėnesį. 

tuo tarpu, kurie turi petici
jos blankas, vis daugiau ir 
daugiau gauna parašų ant jų. 

Alekas Banys varo jau ke
lintą tūkstantį parašų. Jisai 
pasišventė gauti parašus visų 
katalikiškų bažnyčių kunigų, 
ir tas darbas jam sekasi. Ke-
liasdešimts kunigų jau pasira
šė ir kurie klebonai turi para
pijines mokyklas, jie padaro 
sutarimą kad su peticija nu
eitų ir j parapijos mokyklą pa
rašus gauti iš mokytojų vie
nuolių, ir jos mielai pasirašo. 

Kurie neturit peticijos blan-
kos, gaukit ją Dirvoje tuojau, 
ir gaukit ant jos 30 parašų — 
tai ir viskas. 

SVARBUS LVS 1-MO SK. 
SUSIRINKIMAS 

Metinis LVS seimas atsibus 
Chicagoje Birželio 10 ir 11 d. 

Clevelando LVS 1-mo sky
riaus nariai tutinai kviečiami 
atsilankyti f susirinkimą penk
tadienio vakare, Birželio 2 d., 
Dirvos redakcijoje, nes bus 
rinkimas sąimui delegatų ir ki
ti svarbus pasitarimai. Pra
džia 8:15 vai. Vald. 

PELNINGAS IR SMAGUS 
VAKARĖLIS 

LVS 1-mo skyriaus sureng
tame kortavimo vakarėlyje pp. 
Salasevičiu namuose, pereitą 
sekmadienį smagiai praleido 
laiką susirinkę keliasdešimts 
asmenų, su savo poromis, kiti 
be. Iš tos pramogos padaryta 
keliasdešimts dolarių pelno L. 
V. S. skyriaus reikalams. 

Prie šeimininkų, tame pa
rengime darbavosi: Marė Miš
eikienė, Marge Verbilienė, A. 
Navickienė, poni Samienė ir 
Alvina Luizienė. 

Komisija taria ačiu pp. Sala-
sevičiams už leidimą tam tiks
lui naudoti jų namų, N. A. 
Wilkeliui už paskolinimą kė
džių, ir kitiems kurie kuo nors 
prie to prisidėjo. 

NEVULIAI UŽTRO
ŠKO SMALKUOSE 
Pereitą sekmadieni, atvykę 

palankyti savo tėvus, Nevulius, 
1166 E. 72 st., sunus Petras 
su savo žmona atrado savo tė
vų namą užpildytą gasinio pe
čiaus dujomis ir motiną rado 
skiepe jau užtroškusią. Marė 
Nevulienė, 59 m., užkure skie
pe vandens šildytoją, kurio ka-
minukas buvo užsuktas, ir na
mas užsipildė gazo smalkais. 
Dominikas Nevulis, 62 m., ras
tas kambaryje viršuje dar gy
vas, bet ir jis ligoninėje mirė 
sekančią dieną. 

JACK SHARKEY 
CLEVELANDE 

Buvęs pasaulinis čampijonas 
kumštininkas Jack Sharkey at
vykęs į Clevelandą praleido čia 
trejetą dienų. Jis atvyko da
lyvauti kaip referee didžiose 
imtynėse miesto auditorijoje. 

Jack Sharkey turi Clevelan-
de savo vedusią seserį, kurios 
nebuvo matęs per 37 metų, 
taigi atlankė ją ir praleido su 
jos šeima sekmadienį. Ji gy
vena ant E. 60 street prie St. 
Clair ave. 

Jack Šharkey gerai išrodo, 
vikrus ir linksmo buvo, ir tė
ra dar tik 42 metų amžiaus. 

Jisai taip pat stojo pasitar
nauti Dėdei Šamui — jis sto-

Lithuanian Digest  
682a SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

An Aspect Of the Lithuanian Record 
of Independence 

By P. ZAOEIKIS 

(Reprinted from The Annals of The American Academy of Political 
and Social Science. Philadelphia, March, 144) 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

P. Zadefkis. Minister of Lithu
ania to the United States since 
1035, has represented his country 
in the United States in various 
capacities since' 1924. He was 
formerly member of the Lithu
anian iVission in Leningrad; Min
ister of National Defence; vice 
president of the Lithuanian fin
ance mission in the United States 
and member of the Lithuanian 
Military^ Deleąation in France. 

The breakdown of the Russian 
czarist regime and of German mi
litarism as the result of World 
War I, Allied support«of the Wil-

jo į kareiviu palinksminimo I sonian doctrine of self-determina-
sekciją, jau buvo nuvažiavęs Ition- lhc appreciable desree of cul-
. - ' * j- •! .i ii turai and political renescence of 
, Siaurės Afriką, ten dalyvavo 1^ Lithuanian p(!oplei and> last but 

kareivių sporto parengimuose. least, the determination of the 
Jis pataria būtinai ir nuolat Lithuanian nation to defend its re-
rašyti savo kareiviams laiškus, 
t.as yra maloniusias kareiviui 
dalykas. 

is a progressive nation, deeply 
rooted in western conceptions of 
civilization and personal liberties. 
In an atmosphere permeated! by the 
constant menace of hostile Nazi and 
Communist propaganda, Lithuania 
managed to remain free to a' re
markable degree from racial hat
reds and restrictions on civil 
rights. 

Foreign Relations 
In her foreign relations, Lithu

ania strove to promote good rela
tions with her neighbors, and, firm
ly believing in the principle of col
lective security, she faithfully sup
ported international peace machin
ery — the League of Nations and 
the Permanent Court of ; Interna
tional Justice. 
, On October 7, 1920, at Suvalkai, 

Lithuanians and Poles signed an 
agreement pertaining to their future 
relations, but two days later the 
Poles invaded the city of Vilnius, 
capital of Lithuania, and illegally 
took possession of the Vilna region, 

VrJSF'- r 

M I R I M A I  
GUDAS, Jonas, 17938 Neff 

Rd., mirė staiga Gegužės 23. 
Pašarvotas Delia E. Jakubs 
laidotuvių namuose, laidojama 
šeštadienio rytą, Geg. 27. 

cently declared independence by 
force of arms, made it possible for 
Lithuania in the end of 1918 to I 

| rise again and assume its rightful 
[place among sovereign nations. The ' as Vcons'equence" of which Lithu-
| boundaries of the resurrected state anian.Polish relations remained se-
I were drawn in accordance with the verecj untįl 1938 
' ethnographic rather than solely the . In May 1924 " sovereig|>ty over 
linguistic principle. Historical tra- Klaipeda (Memel) territory. Lithu-

a #  T  į f k i i n v i i n i m  .  I  .  
ania s outlet to the Baltic Sea, was 
finally and formally* transferred to 
Lithuania by the Allies. 

Gasolino Vagystė 
Dar nepasibaigė 22-ro Ward 

rinkimų skandalas, kur susek
ta balsų klastavimas, štai Cle-
velande išėjo į viršų Ration 
Board No. 6 gasolino kuponų 
vagystė. Del to valdžia už
darė Ration Board 6 ir tęsia 
tyrinėjimus. visų tos įstaigos 
tarnautojų, šioje šiulerystėje 
ineina klastingais budais iš
davimas gasolino kuponų tiek 
kad jie apima virš pusę mili
jono galionų gasolino ir šim
tus tūkstančių dolarių. 

Tardymus varo Clevelando 
policija ir federalės valdžios 
agentai, šiomis dienomis su
areštuotas C. R. Allen, buvęs 
šio distrikto Defense Trans-
portacijos tvarkytojas. Jisai 
rezignavo iš tos vietos pereitą 
Vasario mėnesį. Kitas atrdo-
mas asmuo, Robert A. Dis-
sauer, Board No. 6 tarnauto
jas, tikrina kad Allen grasinęs 
jo gyvasčiai jeigu jis neduo
siąs jam kuponų užtektinai del 
2 milijonų galionų gasolino. 

Jieškomas dar vienas asmuo 
kuris su ta suktybe turėjo ben
dro, bet dabar išvažiavęs Flo-
ridon. 

Atiduokit Atliekamą 
Seną Popierą 

Cuyahoga County Salvage 
Committee skelbia vajų rinki
mui seno atliekamo popierio 
iš įvairių mažų biznio vietų, ne 

ZAKAREVIČIUS Juozas, nuo 
3937 E. 120 St., mirė St. 

Luke's ligoninėje, Geg. 23, lai
dojamas Geg. 26, nuo 2 vai. po 
pietų, Highland Park kapinė
se. 

Velionis Amerikoj nuo 1909 
m., paeina iš Buteniij k., Ge
lažių par., Panev. ap. 

Liko žmona, Uršulė, sunus 
Vytautas, tarnauja Army Air 
Corps, ir pusbrolis, Antanas 
Šimkūnas. 

Prigulėjo prie Dr. Vinco Ku
dirkos Pašalpinės Draugijos. 

KURTIS Marė, 32 m. (Mont-
vilaitė), nuo 20631 Chicka

saw ave., mirė Geg. 20, palai

di tions of Lithuania's eventful in
dependent past were eherished as 
the guiding spirit and a connecting 
link. Lithuanian intellectuals, up 
to that time dispersed all over the 
globe, flocked to their native land 
and bolstered the modest contingent 
of the intelligentsia which managed 
to stay in the country in spite of 
the disfavor of the previous Rus
sian regime. 

National Progress 
The task of reconstruction which 

confronted the Lithuanian Govern
ment was enormous indeed^ Lithu
ania, impoverished by the previous 
Russian rule, torn and ravaged by 
war and foreign occupation, had to 
build everything _anew, and although 
the rebuilding began immediately, 
it could not achieve momentum for 

Lithuania's relations with her 
giant neighbors, Germany and the 
Soviet Union, were dependent on 
the attitude of the stronger. Gen
erally speaking, they were satis
factory. Lithuania reached full un
derstanding with the democratic 
Reich concerning their border ques
tions and all other matters. Rota
tions with Hitlerite Germany were 
constantly irritated because of the 
Nazi determination to tear away 
from Lithuania the Klaipeda (Me-
mel) port and territory. When 
Hitler declared "Keine Baltische 
frage", Lithuanians knew exactly 
what the "superman" meant by 
that. "Ostland", a Nazi-organized 

some time because of the unsettled ' machinery for colonization, e\ploit-
Vilnius and Klaipeda problems. | ation, and denationalization of the 

| Baltic peoples, has acquired among 

Major Lyle J. Dcfenbaugh, Infantry, of Omaha, earned his Silver Star for 
gallantry in action in Tunisia. Under heavy machine gun fire aimed directly at 

his position, which silcnced the radio, he disregarded all personal safety, and 
remained in full view of the enemy within close range to shout directions and 

orders to two of his companies. Our praise for his heroism is not enough, 
we must, buy War Bonds and hold 'em. " U.S. TreasuryTfcpartmcnt 

„. . . . . i joj parapijoj. Paliko vyras, 
tik is namų. Biznieriai ragi-!jonas> sunus Jonas, taipgi bro-
nami surinkti visą atliekamą į liai ir seserys. 
popierį ir padėti ant šaligatvioJ XTT.TrTTT TT^XT_ 

F K NEVULIENE Mare, 5S metų 
(Nemuraitė), 1166 E. 72 st., Nuvežimas prasidės Birž. 5. 

Taip pat surenkama popiera 
iš privačių namų, tik reikia 
surišus išnešti ir padėti ant 
šaligatvio. 

•GATVEKARIŲ IR BUSŲ 
motoi'manų-konduktorių strei
kas, buvęs nustatytas sekma
dienio rytui, neįvyko, pasise
kė atkalbėti darbininkus nuo 
streikavimo. Tęsiama derybos. 
Darbininkai reikalauja 7c va
landai mokesties daugiau. 

• MIESTO Taryba pasiryžo 
iškovoti Clevelando gyvento
jams nupiginimą elektros kai
nos į namus. Su Illuminating 
Co. baigėsi kontraktas ir su
darymui naujos sutarties ta
ryba siūlo kompanijai nupigin
ti elektrą, kurios paplginimas 
apimtų sutaupymą vidutiniai 
po $6 metuose. Kompanija pa
siryžus priešintis piginimui. 

While rebuilding her ruined cities j thepe peopie a reputation of a sort 
dota Geg. 24, Kalvarijos kapi-Jand lines of communication, Lithu-I of ''Vernichtungs-Stelle^/^TTRJlrtcrsi^ 
nėse. Pamaldos atsibuvo nau- an,a inaugurated an ambitious pro-jtion offiee). Therefore,Lithuanian 

srram of erecting numerous school , resistance to Nazi rule is a logical 
buildings, at the same time dili-j ag wejj ag a tra(]jtional matter. As 
gently constructing her completely Į 0įher European nations^ the Lithu-
new administrative, judicial, and ^ anjan people are today silenced by 

mirė Geg. 21. Rudaminos p., 
Suvalkijos, Amerikon atvyko 
1910 m. Liko brolis, Petras 
Nemura, ir, seserys Agnieška 
Katkauskicnė, Veronika Mato-Į high, 
nienė. 

educational system. A network of 
primary and advanced schools arose 
and a Lithuanian university and 
many institutions of higher learn
ing were eradicated. A School of 
Arts and a state-owned1 opera rated 

NEV'ULIS Dominikas, 62 m., 
mirė Geg. 23. Paeina Būd

viečių par., Suvalkijos. 
Abu, vyras ir žmona, laido

jami kartu Geg. 26, Kalvari
jos kapinėse. Pamaldos Sv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Liko vaikai, Juozas, Petras 
ir Alekas. 

Viršuje pažymėtų keturių 
laidojime pasitarnavo laidotu
vių direktorius N. A. Wilkelis. 

D\R PIRKO" BONĄ 
Eva Shimkus dar nupirko 

$100 vertės karo boną prie Lie
tuvių Penkių Milijonų vajaus. 

DARŽELIO SNSIRINKIMAS-
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos susirinkimas bus lai
komas pirmadienio vakare, Ge
gužės 29, nuo 8:30 vai., Lietu
viu salėje. Valdyba. 

REIKALINGA LIETUVIS 
BERNIUKAS, 14-15 METŲ 
dirbti Dirvos spaustuvėj po 
mokyklos valandų. Norintis 
galės išsimokint spaustuvės 
darbo. Kreiptis tuojau į 
Dirvos Administraciją. 

Paskutinė Proga Tikie-
tams šis Penktadienis 
Klebono Kun. J. F. Angelai

čio kunigystės 10 metų sukak
ties ir 5 metų kaip klebonauja 
šioje parapijoje proga, N. P. 
P. šv. parapijos nariai ir drau
gijos rengia banketą ir pasi
linksminimo vakarą, sekmadie
nį, Gegužės 28, nuo 5:30 vai. 
Atsibus parapijos salėje. 

Del brangair-? laiko visiems, 
tikietus malonėkit užsisakyti 
telefonu tuojau. Skambinkit 
vakare, PO. 4779. Komisija. 

SUSIRINKIMO NEBUS 
Dr. Vinco Kudirkos Pašal-

pinė Draugija paėmė vasari
nes atostogas: Birželio ir Lie
pos mėnesį susirirkimų nelai
kys. Nariams nepatartina sir
gti per ta laikotarpį. Vald. 

PARSIDUODA GROSERNĖ 
Cash grosernė su arba be dviejų 

šeimų namu, 40 metų išdirbtas biz
nis, 4204 Bucyrus ave., prie Pearl 
road. Parsiduos už visai žemą kai
ną. Smulkmenų klauskit tarp 2 ir 
3 po pietų, 8429 Brodaway. (22) 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau į Lietuvių salę. 

Lithuania, a farmers' republic as 
it is often referred to, during the 
short period between two wars es
tablished its democratic form of 
government and achieved remark
able progress in economic and cul
tural fields. Economic life, shame
fully neglected by the backward 
czarist administration, was reor
ganized with the help of a sweep
ing agrarian reform and the de
velopment of a co-operative sys
tem. A sound monetary policy and 
a stable unit of currency based on 
gold were ^established. Lithuania 
also succeeded in developing live
stock husbandry, dairy farming, 
poultry raising, production of flax, 
exploitation of "peat deposits for 
fuel, and other activities. She put 
her industry, based on agriculture, 
such as meat packing, tanning, 
wood-pulp production, and sugar-
beet and potato-alcohol refineries, 
on a sound basis of domestic con
sumption and foreign trade. Un
employment was negligible. Lithu
ania fully demonstrated her ability 
to manage her affairs as an in
dependent economic unit. 

Lithuania's record shows that she 

the heavy hand of the German oc
cupation. Yet, prompted by their 
healthy nationalism, inspired by 
their traditions of freedom and the 
principles of the Atlantic Charter, 
they are' placing their hopes in the 
victory of the Allies and are there
fore continuously resisting their 
cruel oppressors. 

Lithuania and Soviet Russia bas
ed their relations, of course, not on 
a cordon sanitaire idea but on a 
desire for honest and lasting peace, i 
honoring equality of states and 
races. For that purpose they sign
ed the Moscow Peace Treaty of 
July 12, 1920 as equal partners, So
viet *Russia renouncing voluntarily 
and farever all sovereignty lights 
over ethnographic Lithuania. Lithu
ania then hoped that Soviet Russia 

Parduodam Namus 
Turim cash pirkėjus jusų narruiiį 
ir jei parduosit dabar gausit tris 
kartus daugiau iš musų negu ka
rui pasibaigus. (9?) 

Euclid~84th Realty 
GArf. 0970 ( CEdar 1691 

Parsiduoda Namai 
ANT EDNA—!3 ir 4 kamb. dviejų 

šeinių, 2 muro garažiai, furnasas. 
Kaina $G,400. ; 

ANT BELLEVUE—5 ir 5 kamb., 
dviejų šeimų namas; $4,900. 

Rreiukitčs tuoj (23) 
JOSEPH GLOBOKAR 

986 E. 74th St. HE. 6607 

Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia Naujausios 
Moterims Grožio Patarnavimo įstaiga 

ALVINA'S BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Ave. CEdar 2494 

Alvina PaulienS, Savininkė 

Duodam vėliausios mados Permanent^ ir kitolfcf grožio 
patarnavimą. Susitarimui atminkit musų telefoną. 

would not return to the imperialism 
of Peter I and Catherine II. The 
two countries later signed a non-
aggression pact which was prolon
ged to 1945, and they even signed 
a Mutual Assistance Pact in 1939-

There is yet one more important 
pact which ought to be given more 
prominence in our time: the Con
vention for the Definition of Ag
gression, signed in London o.i July 
5, 1938 by many nations, including 
Lithuania. Mr. Litvinoff, the auth-_ 
or. signed it for the U.S.S.R. 

Lithuania's Plight ! 
In spite of these agreements, th« 

Soviet Union now claims Lithuan
ian territory on the basi3 of a 
"plebiscite" staged by the inter
ference of the Red Army in 1940, 
as admitted by 4Soviet officials and 
the Soviet press. However, the 
simple truth about that "plebis
cite" seems to be that' it was or
dered by Moscow for three reasons: 
to camouflage aggression, to pro
vide a pretext for annexation, and 
to shift all responsibility for this 
crime onto the victim himself, so 
that the culprit could walk and 
talk to others with a pious face. 

If that "plebiscite" representel 
'the^eBuTnc' •will"of tTiė^jJeopl©, ihen 

a unique precedent has been estab
lished whereby a free nation con
sciously exchanged its freedom for 
the chains of foreign domination. 
It is, however, self-evident that no 
such thing occured. The 'plebiscite', 
a sheer coup de force and a tool of 
stealthy imperialism, represents on
ly the Wishes of the invader and 
not the free will of the invaded 
people. The Soviet Union, profit
ing at the time from her unholy 
alliance with Hitlerite Germany, 
proceeded with her planned annex
ation of the Baltic States. 

Such tactics were rightly condem
ned here in America, and the world 
echoed nonrecognition of the So
viet annexation of the Baltic re
publics. The American doctrine of 

nonrecognition, first applied in 1931 
in the case of the annexation of 
Manchuria by Japan, triumphed in 
the recent declarations at Teheran. 
This doctrine, fully ̂  applied to the 
Baltic-Soviet controversy, is bound 
t6 produce positive results. 

Plunged in misery by the brutal
ities of two succesive foreign occu
pations since the beginning of this 
war, tlie Lithuanian nation, as 
other Baltic peoples, realizes only 
too well the tremendous difficulties 

I facing it now and even after the 
Germans are driven out of its ter
ritories. Situated between Nazi 
Germany and Soviet Russia, the 
two gigantic grinding stones turn
ing in opposite directions, its plight 
has no comparison elsewhere. It 
therefore commands the world's at
tention as well as sympathy. 

Baltic Rights 
Since freedom is one of the most 

sacred rights of man, any imperial
istic attempt to enslave a weaker 
neighbor must be considered an 
international crime of the first 
degree. Sinse the Baltic States— 
Lithuania, Latvia, and Estonia — 
were independent sovereign states, 
and in a legal sense remain "sover
eign entities even now, and sinę^ 
they have been deprived of their 
freedom by force or threat of forceį 
they are, in accordance with the 
spirit of the Atlantic Charter, en
titled to full restoration of their 
sovereignty rights and self-govern
ment. 

Broken treaties and promises, 
like broken china, render a sad 
picture of affairs. However, clari
fication ' of post-war aims on the 
part of Moscow, in conformity with 
the rights of ths Baltic nations to 
full independence, would undoubted
ly clear the political atmosphere 
throughout Europe, would increase 
resistance of the Nazi-enslaved 
peoples and checkmate Nazi Ger
many, and would shorten the war 
for the benefit of all concerned. 

RUF IN KITES PATAISYMU SAVO 
, FURNASO VASAROS METU 

DABAR TAM TINKAMIAUSIAS LAIKAS 
Telei'onuokit savo MONCRIEF Pardavėjui 

The Henry Furnace Co. Medina, Ohio 

Compliments 

HARMAN JEWELERS 
1902 East 9th St. ^ MA. 3129 

Best Wishes 
GRANT PHOTO PRODUCTS, Inc. 

Manufacturers of Photographic Paper 
18915 Detroit Ave. AC. 6800 

Greetings 

CRETNEY'S SERVICE STATION 
565 East 123rd Street GL. 7852 

Greetings 

Orol Federal Savings & Loan Association 
of Lakem>oel 

12511 Madison Ave. v - BO. 0510 

IRON FIREMAN . 
Manufacturing Company 

World's Largest Manufacturers of 
COAL BURNING EQUIPMENT 

Direct Factory Branch 
2250 Euclid Ave. CH. 4311 
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