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DIENOJE kada pasklido ži
nios apie Amerikos, Anglijos 
ir Kanados kareivių išlipimą 
Prancūzijos krantuose Associa
ted Press paskelbė per Švedi
jos radio girdėtą Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto praneši
mą apie Gen. Plechavičiaus 
vadovaujamą sukilimą px i e š 
Vokiečius Lietuvoje. Tokiu 
budu, Lietuviai pridėjo savo 
dalį prie antro fronto. 

Tas sukilimas bus jaudinan
ti žinia Amerikos Lietuviams, 
Jies parodo musų brolių Lietu
voje tvirtą pasiryžimą niekam į 
nevergauti. Jie sukilo prieš 
bolševikus okupantus. Jie su
kilo prieš okupantus nazius. 
Jie sukils prieš kiekvieną oku
pantą kuris sieks jų laisvę at
imti. Antras frontas atidary
tas — ir Lietuviai jo dalyviai! 

• 
IS LONDONO praneša Lie

tuvos laisvei naudingas minčių 
posukis. New Yorke einąs ka
talikų žurnalas The Common
weal deda savo bendradarbio 
pranešimą' iš Anglijos, kur sa
koma: "Anglų kairiojo sparno 
spaudoj pastebima žymus- nuo
taikos link Rusijos posUkis. 
Balsas tebėra ' draugingas, bėt 
griežtai keliama mažų tautų 
teisių ir laisvės klausimas, 
ypatingai teisė, jei jos to no
ri, sukurti federuotą Europą." 

Rusija, kaip žinoma, kai ku
rioms mažoms tautoms (Lie
tuviams) nepripažysta teisių 
ir laisvės. Antra, ji nenori 
mažų tautų federacijos. Tokiu 
budu, Anglijos kairiasparnės 
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Lietuves Kareivių Motinos Veš Preziden
tui Rooseveltui Įteikti Surinktus Parašus 

ATKAKLIAUSI 
MŪŠIAI 

1S 

Vokiečiai Atsiėmė 
Montebourg 

Birž. 15 pranešimai 
invazijos fronto sako jog 
abiem galais Alijantų lini
jos Normandijoje eina at
kakliausi mūšiai, naziams 
nuolat puolant su naujomis 
atgabentomis jiegomis. 

Tilly-Caen fronte Britai 
ir Kanadiečiai atlaike, bet 
Amerikos jiegos turėjo ap
leisti naujai užimtą mies
telį Montebourg. 

Ali j antai įsiveržę apie 
100 jjiylių ilgio plotu ir per 
pirmas invazijos dienos žy
miai pasivarė pirmyn, iš-
statydami pavojun svarbų 
uostą Cherbourg, kurį Vo
kiečiai griebėsi ginti. Vo
kiečiai siįvare apie ketu
rias smarkiai ginkluotas 
dvizijas. 

Cherbourg^ pu s iausalio 
gynimą vadovauja Marša-
šalas Rommel, kuris buvo 

spaudos posukis reikia sveikin-.sumuštas Afrikoje. _ 
ti. Aklo pritarimo vieton sto-T Alijantų oro jiegosHitfft^ 
ja šaltesnis kritikos balsas,' žymią dalį kariavimų, 

» _ 1. j "IT" 
kurį Maskvos vienašalis būdas 
visus klausimus spręsti, maty
ti, pagimdė ir ateityje labiau 
pakurstys. 

Anglų ir Amerikonų visuo
menės ir spaudos balsas turės 
įtakos pokarini pasaulį organi
zuojant. Mokėkime tą balsą 
musų teisėtais reikalavimais 
informuoti. 

• 
AMERIKOS Lenkų didžiu-

didžiulis seimas Buffalo mies
te įsidėmėtinas Amerikos Lie
tuviams. Jo eiga musų va
dams studijuotina, nes ten 
kryžiavosi ir susidurė du stip
rus kiekvienos ateivingos tau
tos Amerikoje jausmai: noras 
būti gerais Amerikos piliečiais 
ir noras padėti savo senajai 
Tėvynei. 

Amerikos visuomenė (kaip, 
pav. New York Times) įspėjo 
Amerikos Lenkus nepamiršti 
kad jie ne Lenkijos bet Ame
rikos piliečiai, kuriems svar
biausia privalėtų rūpėti ne A-
merikos visuomenės skaldy
mas, bet vienijimas pergalei. 
Panašų įspėjimą padarė ir Ka
talikų Bažnyčios organas, Jė
zuitų redaguojamas žurnalas 
America (Geg. 27). Lenkai, 
sako, privalo vengti žygių ku
rie išrodytų it noras Ameriką 
ir Katalikų Bažnyčią pavarto-
toti Lenkijos naudai. 

Tokiu budu, nežiūrint žino
mo Lenkų karštagalvumo, su
sirinkę 3,174 delegatų atsisa
kė tarti Amerikos politikai 
kritingą ar reikalaujantį žodį, 
bet pasitenkino memorialu Pre
zidentui Rooseveltui, pareikš-
dami pritarimo jau viešai pa
reikštiems Amerikos politikos 
principams, pasitikint kad tie 
principai bus įkūnyti ir įkūni
jimas jų išeis Lenkijos nau
dai. 

AMERIKOS Lietuvių Tary
ba pasveikino Amerikos Len
kų seimą. Amerikos piliečiams 

tūkstančiais užpuolant Vo
kiečių valdomas sritis. 

Prancūzijos g y v enAojai 
vietomis pradėjo sukilimą 
prieš okupantus ir atlieka 
sabotažo darbus, kenkdami 
Vokiečių veiksmams. Bet 
ne visi Prancūzai pasitiko 
Alijantus su džihugsmu— 
pasitaiko kaip kur gyven
tojai į juos šaudo. 

ITALIJOJE, Amerikie
čiai užėmė Montefiascone 
ir Orbetello, svarbų Vokie
čių atsparos punktą. Ten 
paimta daug Vokiečių mai
sto, manoma kad ten buvo 
svarbiausias priešo maisto 
sandėlis. 

KONGRESE priimtas 
kareivių pagalbos bilius ir 
perduotas Prez. Roosevel
tui užtikrinti. Kareiviams 
bus duodama bedarbės at
lyginimas po $20 savaitėje 
per 52 savaites, ir . kitokios 
paramos: mokslui tęsti ir 
šiaip reikalams. 

* * 

SKUBĖKITE RINKTI MILIJONĄ PA-C-

RAŠŲ ANT PETICIJOS 
Organizuokit Kolonijose Motinas Galinčias Va
žiuoti \ Washingtoną, kurios Išleido 'Daugiausia 

Sunų Kariauti už Tautų Laisyę 

^ CHICAGO, ILL. — Lietuvai Vaduoti'Sąjungos me
tinis seimas Birželio 10 d. padarė sekantį dideles svar
bos nutarimą: 

Peticijas Prezidentui Rooseveltui, si* parašais visų 
Amerikos piliečių, Lietuvių ir kitataučių, į Washngtoną 
nuveš ir įteiks Amerikos Lietuvių Kareivių Motinos, su
rinktos iš įvairių didelių ir mažų kolonijų ir iš farmų, 
kurios tik turi išleidusios Amerikos kariuomenėn tris, 
keturis, penkis ar daugiau sunų ir dukterų. Svarbiau
sia tai kad peticijos įteikime dalyvautų tos Lietuvės f 
motinos kurios turi didžiausį skaičių vaikų kariuomenės 
eilėse, ginančių šią šalį, pasaulio taiką ir mažų tautų 
lasvę. . , ; 5 . 

Neužilgo bus nustatytais Parašų rintdmo baigimo 
laikas ir diena Lietuvių Kareivių Motinų delegacijai į 
Washingtoną važiuoti. 

LVS seimas išrinko Lietuvių Kareivių Motinų ko
misiją Peticijos vežimo vadovavimui: Ona Biežienė, 
pirmininkė, iš Chicagos; Stefanija Čiurlionytė Douvan, 
iš Detroit, Mich.; ir Hvpatija Yčienė-Žiurienė, iš Cleve-
lando. Jos pačios turi savo sunus kariuomenėje, ir jos 
vadovaus Lietuves Kareivių Motinas kelionėje pas Pre
zidentą Rooseveltą. 

* Kiekviena kolonija gali rasti po 2 ar^ daugiau tokių 
Lietuvių motinu kuridš turi po 3, 4, 5 sunus tarnyboje. 
Jų suorganizavimą prašoma paimti SLA, ar TMD kuo-
oa. ar draugi ia, klubas ar choras ir pasirūpinti sukelti 
budus jų kelionei i Washingtona apmokėti, kiekviena 
kolonija už savo delegates. 

Tokias motinas savo kolonijoje surašant, praneš
kite tuojau adresu: 
Mrs. Ona Biežis, 3241 W. 66th Place, Chicago, 111. 

Kur;ė dar neturit peticijų blankų, rašykit tuojau į 
Peticijų Komisijos pirmininką: 

W. F. LAUKAITIS, 
110 E. Lexington Street, Baltimore, Md. 

L. V. S. CENTRAS (>820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Jie Ives Tvarką Išlaisvintose Šalyse 

DARBAI 
IR DARBININKŲ .ŽINIOS 

1 ~  s  Detroit, Mich. — Birže
lio 12 sustreikavo Graham-
Paige Motors Corp. darbi
ninkų, sulaikydami tankų 
produkciją. Streikas kilo 
tarp 3,000 kitų darbininkų 
kai sustreikavo 30 draive-
rių ir jų padėjėjų, už tai 
kad kompanija norėjo su-
disciplinuoti tulus draive-
rius, CIO narius. 

Chicago. — Vidur i n i ų 
valstijų trokų draiveriaf,' 
kurie sudaro apie 40,000 
skaičių, nutarė streikuoti, 
kaip skelbia jų unijos vir
šininkai. Jie apima 12 val
stijų. Streikuoti pasiryžo 
įvedimui naujų algų. 

Šie vyrai yru civilinių reikalų grupėje, Uritai ir Ameri
kiečiai, kurie seka paskui invazijos armiją. Jų.užduotis yra 
atstatyti laisvas valdžias atvaduotose šalyse ir tiesioginiai 
valdyti Vokietiją. Viršuje kairėje yra Maj. John C. Diggs, 
viešų darbų vadas; viršuje dešinėje, Capt. Allan Westervelt, 
susisiekimo vadas; apačioje kairėje, Maj. Benjamin Schein-
rran, legalis žinovas; apačioje kairėje, Lieut. Stephen Ware* 
legalis žinovas. Jie y va .buvę atsakomingose vietose prieš 
patekimą kariuoriįienėn^ir dabar specialiai ruošiami parei
goms Britanijoje. 

DE GAULLE NORI 
DIKTATORYSTĖS 

TAI TIK PRADŽIA, 
SAKO GEN. EISEN

HOWER 

priderėjo ir kitus Amerikos 
piliečius sveikinti, jei abeji 
dirba Amerikos pergalei. Bet 
butų gerai jei Taryba savo tin
gius ir senus kaulus pajudin
tų pasimokyti iš Lenkų suda
ryti vieningo darbo sąjūdį, ku
rio pageidavo New Yorko sei 
mas ir nori šimtai Amerikos 
Lietuvių draugijų ir kuopų. 

Amerikos Lenkai neskirstė 
savųjų į nesamus "fašistus", 
bet sujungė visus (ir tautinin
kus) už nepriklausomą Lenki
ją stojančius Lenkus. O mu
sų Tarybininkai" dar nei į LVS 
laišką neatsakė, nors praėjo 
jau metas laiko! 

Kita tarybininksi. keisteny
bė: jie siuntė sveikinimo laiš
ką Lenkų seimui į Buffalo, bet 
visiškai ignoravo Lietuvai Va
duoti Sąjungos seimą Chica
go j e, nors ši organizacija dir
ba už Lietuvos išlaisvinusiu. 

Gen. Eisenhower, invazi
jos vyriausias vadas, pra
neša jog dabar atliktas įsi
veržimas Prancuzijon yra 
tik pradžia. Alijantų jie
gos bus gabenamos į Vo
kiečių valdomas sritis vi
sais kitais frontais iki na-
ziai bus nugalėti. Didžiau
sia kliūtis tapo- nugalėta, 
pralaužiant pirmutinę sie
ną Vokiečių Europos tvir
tovės. 

RUSAI PASIRYŽO 
UŽIMTI SUOMIJĄ 

Alijantams įsiveržus va
duoti Prancūziją, Prancū
zijos Vadavimo Komiteto 
pirmininkas Gen. De Gaul
le daro Alijantams visokių 
trukdymų. Jis neleido sa
vo kariams vykti į Pran
cūziją invazijos metu. Ali
jantų vadovybė nesutiko ir 
jį patį leisti vykti Prancu
zijon pirmomis dienomis. 

Vėliau tik, Birželio 14, 
jis aplankė savo tėvynę 
pirmą kartą po keturių 
metų. 

Gen. De Gaulle nesiten-
Antrą frontą vakaruose 

atidarius, bolševikai nesi
ima kariauti toliau Vokie- kina buti Prancūzijos Va
cius, lyg duodami progą davimo komiteto vadu, jis 
Vokiečiams laikytis įjrieš reikalauja kad Alijantai jį 
Alijantus įsiveržusius va- jau dabar pripažintų dik-
karuose. Bolševikai naudo
jasi proga vėl pulti silp
nuosius: jie pradėjo verž-

tatorium visos išlaisvintos 
šalies, kurią Alijantai sa
vo pastangomis ir krauju 

STALINAS TIKRAI 
ATKURS LENKIJĄ 
SAVO KURPALIU 

Gryžęs Chicagon Prof. 
O. Lange, kitas Lenkas ku
ris lankėsi Maskvoje pas 
Staliną, ir jis tikrina jogei 
Stalinas "labai aiškiai pri
žadėjo Lenkijai nepriklau
somybę". Lange tvirtina 
jog Stalinas jau paruošė 
Lenkijos mokykloms savo 
"saule" apšviestas knygas, 
ir ginkluoja apie milijoną 
Lenkų armijos. Tos armi
jos užteks paimti ir Lietu
vą, jeigu tik nebus kas jos 
sulaikytų. Visi tie planai 
"laisvai" Lenkijai gamina-
mi Maskvoje. 

tis Suomijon ir, kaip pra- iš Vokiečių pradėjo atka 
neša iš Londono, • Sovietai j riauti. Pačiu kritiškiausiu 
tikisi Suomiją nugalėti iki |metu, kada Alijantai kovo-
Birželio pabaigai. Suomiai i ja už gyvybę ir dar nežino 
atkakliai kovoja. 

Latvijos fronte, bolševi-

Naziu Nugalėjimas Pa
skubins Apsidirbti ir 

su Japonais 

Prez. Roosevelt kalbėda
mas į šalį per radio Penk
tos Karo Paskolos vajaus 
pradžioje, pareiškė, Vokie
čių nugalėjimas pagreitins 
Japonų sumušimą. 

Prezidentas pasakė: "Iš 
priešų atžvilgio mes atsie-
kėm kas išrodė negalima: 
mes perlaužėm manytą ne
pereinamą siena Šiaurinėje 
Prancūzijoje. Mes įsistip-
rinom ten ir esam gatavi 
atlaikyti visus priešų puo
limus ir juos nugalėti." 

Pirmutiniai U. S. kariai 
žuvę dabartinėje invazijo
je Prancuzijon, pervežti į 
Angliją ir ten palaidoti. 

Plieno gamyba iki šiol 
dar nepajuto Europos in
vazijos efekto, kaip prane
ša plieno industrijos žur-. 
nalas. Pastaru laiku plie
no darbai nupuolė iki 90 
nuoš. normalio ir taip lai
kosi. 

Tikima peasidte didesni 
plieno pareikalavimai inva-
Žijai įsisiubavus. Dabar gi, 
turint visko prigaminta" 
palyginamai daug, dar ne-, 
prireikė daugiau plieno ki
tiems karo pabūklams ga
minti. 

137 užmušta. Hawaii sa
lose, Pearl Harbo karo lai
vyno stotyje, ištiko du la
bai smarkus sprogimai ka
ro amunicijos bėgyje pas
taro mėnesio, kame užmuš
ta ir dingę 137 vyrai, kaip 
praneša Pacifiko karo lai
vyno vadovybė. 

Vienas sprogimas ištiko 
Gegužės 21, antras Birže
lio 11. Sprogimų priežas
tis nenustatyta. Sprogimai 
ištiko laike amunicijos iš
krovimo. 

Sužeista apie 380 darbi
ninkų ir kareivių. 

kokios išdavos bus ir kaip 
greitai Prancūzija bus iš 

kai staiga puolė Novosokol- j laisvinta, jis ne tik nesiru-
niką, bet Vokiečiai smar- pina gelbėti, o trūkto Ali 

jantams kariauti, tačiau 
reikalauja buti pripažintas 

kiai atsikovė. 
Smarkus susikirtimas iš

tiko ir prie Iasi, Rumanijo-1 vyriausiu valdytoju, 
je, be žymių pasekmių. 

PACIFIKE, U. S. lakū
nai atliko atakus Japonų 

SUOMIJA ir šį Birželio 
15 d. sumokėjo Amerikai 
savo pirmojo karo paskolos 
dalį, kaip nuolat mokėjo 

valdomų salų apie 1,500 ikšiolei, nežiūrint Ameri-
mylių atstu nuo pačios Ja- kos užsispyrimo spausti ir 
ponijos, taigi palengva ar- versti Suomiją nusilenkti 
čiau ir arčiau neša pražūtį sovietams. 
pnesams. 

Šiomis dienomis nuskan
dino 16 Japonų laivų, tarp 
jų 4 karo laivus. Sugadin
ta 16 kitų jų laivų. Sunai
kino apie 150 lėktuvų. Pa
čių Amerikiečių nuostoliai 
buvo 15 lėktuvų ir 15 la
kūnų. 

ŠVEDIJA pasiryžo sau
goti savo neutralumą nuo 
bent kurios kariaujančios 
valstybės: vakarų vande
nis visus užminavo kad ne
sinaudotų Vokiečiai ar Ali
jantai Švedijos pakraščiais 
savo karo tikslams* 

Po karo, kaip Senato ty
rinėjimų komisija skelbia, 
Amerikoje reikalinga bus 
dar 10 milijonų darbų ap
rūpinimui pragyvenimu vi
sų šalies darbininkų. Jei 
du ar trys milijonai vyrų 
ir bus laikoma kariuomenė
je, vistiek reikės darbų del 
apie 55 milijonų darbinin
kų. Prieš šį karą aukščiau
sias dirbančiųjų skaičius 
buvo 46 milijonai. 

Dabartiniu laiku dirba 
pragyvenimui apie 50 mi
lijonų darbininkų, su virš
laikiu darbo jie sudaro 55 
milijonų darbininkų darbo 
laiką. 

Po karo, keli milijonai 
darbininkų gryš į mokyk
las arba mes dirbę, bet jų 
vietas turės užimti gryžę 
iš kariuomenės vyrai ir 
moterys. 

Mažiausias Amerikos karei
vis Pacifike, Ptv. Clark, 19 m., 
iš Sanford, Mo., parodo kad ir 
jis gali atlikti pilną vyro dar
bą. Jis yra lygiai 5 pėdu auk
ščio. 

Popiežius dėkojo už pa
likimą Romos neišgriautos 
ir ragina kariautojus pa
likti kitus miestus sveikus, 
kurie dar neišgriautL 
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EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

?v-

Žingeidus Nuotikis 
is Praeities 

Kaip gaila kad tankiai apie 
mus žino kiti, o mes apie save 
ir savuosius ne. Dalykas ve 
kame: Sekmadienį, Gegužes 
28, man teko skaityti kokių 18 
metų senumo iškarpa iš vieti
nio Angliško dienraščio, Phi
ladelphia Record, toje iškar
poje telpa atvaizdas Lietuvai
tės, ir rašoma kad ištikus gai
srui cigarų dirbtuvėje, Mayer 
Cigar Co., tada buvusioje prie 
4-tos gatvės, kada tame gais
re sąlygos taip susidėjo jog 
ugniagesiai kaip galvas prara
dę nežinojo ko griebtis išgel
bėjimui tos dirbtuvės darbi
ninkių nuo pražūties liepsno
se, tada viena mergina, vardu 
One Birenaitė, savo drąsa ir 
sumanumu išgelbėjo nuo pra
žūties net 500 merginų darbi-

. ninkių. Už tai tos dirbtuvės 
savininkai davė jai dovanų 

NEWARK, H! J, 

IŠ SLA 245 KUOPOS SUSI
RINKIMO 

SLA 245 kuopos susirinki
me Balandžio 6 d. tapo apkal
bėta šie dalykai ir nutarta pa
skelbti SLA organe Tėvynėje 
visų narių žiniai (bet organe 
netalpinta): 

245-ta kuopa randa kad, 
kaip buvo ir yra kalbama, jei 
sumažintų organą Tėvynę ar
ba suretintų jos leidimą, kas 
labai pakenktų SLA reikalams, 
kuopa rekomenduoja kad kur 
yra daugiau negu vienas SLA 
narys šeimoje, tai šeimai siųs
ti tik vieną Tėvynės egzemp
liorių. Nedateklius Tėvynės 
išleidimo padengti iš Tautiš
kų Centų ar kurio kito prieina
mo fondo. Toliau kuopa reko
menduoja kad SLA Apšvietos 

Detroit, Mich., Naujienos 
CHICAGO, ILL. 

Y * » 

ADV. OLIO RĖMĖJŲ SKAIT
LINGAI ATSILANKĖ 

Birželio 4 d., įvyko banketas 
kurį surengė Olis for Judge 
Komitetas, Dariaus-Girėno sa
lėje. Tikietų buvo išparduo
ta apie šeši šimtai, ir nepai
sant karšto oro, į banketą at
silankė apie 500. Tas parodo 
kad žmonės prijaučia šio ko
miteto pastangoms išrinkti dar 
vieną Lietuvį Chicagos Teisė
ju. 

Programas užsibaigė greitai, 
po trumpų kalbų ir vakarie
nės. Kalbėtojai buvo: kandi
datas į State Attorney ir bu
vęs Gubernatoriaus Green rin
kimų vajaus vedėjas, John 

$250 B. K. Balučiui 

Httroitiečiai užima pirmą 
vietą vietą Lietuvos Atstovy
bės Londone palaikymu. Daž
nai iš čia siunčiamos žymesnės 
sumos p. B. K. Balučiui, šia 
parama tai svarbiai Lietuvos 
jstaigai rūpinasi Dr. J. Joni-
kaitis, kuris laikas nuo laiko 
skiria pinigus ir prikviečia ki
tus Detroitiečius prisidėti. 

Pastaru laiku pasiųsta $250 
ir tą sumą sudarė: Dr. J. Jo-
nikaitis $100, J. Tamošiūnas 
$100, Pr. Kazlauskas $25, Dr. 
J. J. Sims $15 Ir X Kamaraus
kas $10. M. 

KONFERENCIJA 
Birželio 7 d. Lietuvių salėje 

redaktorių, nes redaktoriai to
je komisijoje nepatarnavo tin
kamai SLA reikalams, kaip 
patyrimas parodė. <• 

.  ,  .  v _ i  K u o p a  t a i p g i  r e k o m e n d u o j a  
?o0 ir jos pagarba. suruošė ;kad diduma SLA nuosavybių 

iii 'ij an e ą. e mūsų ^ butų tuojau parduota, pirmai 
uuų spau oje apie 4 įvy į 11 

progaį pasitaikius, o ypač tos 
I*.™™5 Lietuvaitę nebuvo j kurioms yra reikalingi kokie 

Dempsey, kuris ragino remti 'vyko Detroito Lietuvių Orga-
„ • v, f , .. vigais budais Adv. Antaną Olį nizaci« Centr0 konferencija, 
Komisija nebūtų renkama iš rinkjmuoge . Municipal Court •kurioje atlikta P°ra svarbių 

paminėta. Ji buvo susipratus 
Lietuvaitė-patriotė ir daug pa 

nors taisymas, nes nuomos yra 

sidarbavus Lietuvos labui. Ji 
" gana žemos, pataisymas bran

gus, ir todėl neapsimoka; bet 

teisėjus. 
Po tam kalbėjo Lietuvos 

Konsulas P. Daužvardis, kuris 
sakė kad Antanas Olis yra pil
nai kvalifikuotas užimti teisėjo 
vietą ne tik Municipal Teisme 
bet ir aukštesnėje vietoje. 

Adv. J. J. Grish, Valstijos 
Generalinio Prokuroro padėjė
jas, ragino visus prisidėti pini
gais išrinkimui dar vieno Lie-

yra apdovanota Lietuvos Ne- nuosavybės dabar galima' par-! tuvį Teisėją. • Kalbėjo dar ki 
priklausomybės 10 Metų Su
kakties medaliu. 

Dabar ji yra ištekėjus už 
Karolio Kuligovskio ir jie yra 
tėvai to vietinio pragarsėjusio 
mažo smuikoriuko, Kapitono 
Tado Kuligovskio. 

Kazys Vidikauskas. 

P duoti, todėl reikia .jas parduoti ti svečiai, ir pats kandidatas 
Adv. Antanas Olis. Jis taip 
pat nurodė Lietuviams svarbą 
reikalingumo išrinkti dar vie-

dabar, su mažesniais nuosto
liais ar net su uždarbiu. 

SLA 245 kuopa apkalbėjo 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos iš-1 no Lietuvio Teisėjo, ir pasiža-
leistos knygos "Timeless Lith- j dėjo pats dirbti pasišvęsda-
uania" turinį ir LVS prašymą j mas savo laiką ir žadėdamas 
aukos iš SLA Tautiškų Centų j dėti pinigų kad tik išrinkus 
Fondo sumoje $500 tai knygai dar vieną Lietuvį į Municipal 

Valstijos Ii'de Susidarė išleisti- Kadangi SLA ™o- Teismą, nepaisant kas butų 

Didelis Perviršis 
HARRISBURG, Pa. — 

moji Taryba rado reikalo per-1 kandidatas. 
: duoti tą klausimą spręsti Ap-| p0 kalbų, .dalyviai pradėjo 

Gale i ^vietos Komisijai, j kurios .duoti dolarius, penkines, de-

reikalų. Viena, tai apsvarsty
tas ir primtas valdybos paga
mintas organizacijai statutas. 
Antra, nutarta dalyvauti Pen
ktos Karo Paskolos vajuje ir 
išrinkta vajaus vedimui ko
misija iš trijų ponių: H. Rau-
by, Stefania C. Douvan, ir M. 
Petrikienė. 

šios komisijos narės dabar 
registruoja bonų pardavėjas 
ir imasi bonų pardavimo. Det
roito Lietuviai pirkite karo bo
nus per DLOC, už tai eis kre
ditas Detroito Lietuviams. 

R. K. VAKARĖLIS 
Gegužės 27 d., Miltono sa

lėje atsibuvo Raudonojo Kry-

.Lanktyne ant Asilų 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

t Žinios apie mirusiu* Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Amerikiečiai kariai Italijoje 
surengė lengtvnes ant asilų — 
čia parodoma lenktynes laimė
jęs kareivis Cason. 

AM. KATALIKAI 
VYSKUPAI REMIA 
LIETUVIŲ ŠALPOS 

FONDĄ 

šio fiskalio meto valstija turės 1 kompetenciją neineina Tautiš-
$105,000,000 perviršių savo iž-'^u Centų Fondo skirstymas, ir 
de — didžiausį valstijos ištd* 
rijoje. 

Kaip dabar taksai eina jei
gu ir toliau taip plauks tai po 
dviejų metų dabartinio guber-

šimtines, buvo keli po $50 ir 
vienas davė $100. Viso surin-

kadangi Apšvietos Komisija i ^ vakarą netoli $900 au-

Amerikos Katalikai Vysku
pai prisiuntė Bendram Ameri
kos Lietuvių Fondui auką $5,-
000, ir svarbų laišką, adre
suotą fondo pirmininkui, Dr. 
Kun. J.- B. Končiui, kurį išver-

žiaus Lietuvių Moterų Sky-|stą \ Lietuvišką kalbą, čia tal-
riaus vakarėlis ir išėjo labai piname. . Laiškas rašytas Ge-
pasekmingai. Rengėjos ponios gūžės 13 d., 1944: 
Motuzienė, Juodvalkienė, Biu-' _ . , _ • 
. - • t r • - i u • vw. Mano mielas Dr. Končius: toniene ir Varniene labai pa-1 _ ., , „ , . 4 * . 
4. i • a u„ I Pridedu čeki, Amerikos Epis-tenkmtos savo darbu, nes pel- , J T 

H 

i Tr v. • j * kopa to auką, Bendram Lietu-no Raud. Kryžiui padarė virs 
$100. ivių šalpos Fondui Amerikoje. 

Šios organizacijos simpatiza-! ^al-
toriai kurie negalėjo vakarėly- Kata'įa. Vyskupai, re.. 

rankraščio, tai 245 kuopa iš
studijavus "Timeless Lithua-

natoriaus Martin valdymo iž-!nia" turinį atrado kad tai yra 
das turės bent $150,000,000 nepavaduojamas dokumentas 
perviršių. 

Taksų įplaukimų padangėj i 

aukos davimą atmetė, teisin- Qlis for Judge vajui. Pri- je dalyvauti prisidėjo su auka: ?^arTie susidomėjimą kenčian-
damasi^ nemačius tos- knygos dėjus to banketo pelną ir pir-lponi E. Molienė $2, p. Lygma-i^ ^usl^ žmonių materiale ir 

susirinkimo aukas, pasida-'iis $2, p. žirinienė $1, ir Ona dv*sine padėtimi Lietuvoje, 
rė Olio rinkimų vajaus reika-. Vilkas davė bonką "linksmy- T . e .dviejų Pnesi* okupacijų 
lams ' apie $2000. Graži pra-1 bės". Ponas Miltonas, salės Lietuvili tauta daug nukentė-
džia, bet toli neužtenka, komi-1 savininkas, prie baro visus va- J0 .lr "f* dar' PenkilĮ metlJ 
tetas numato jo išrinkimo va-.karėlio dalyvius pavaišino. ,gy

1
Je' lsstatyta pavojui, trečiai 

j ui reikalinga bus keliolika! Rengėjos visiems taria dide- gahn^ kaimyn^ ginkluotai in" 
lį ačiū. D. Reporteris.; V^z/Jai; ^ nuolatinių pasikė-

ginti Lietuvos nepriklausomy
bei Angliškoje kalboje, šiuomi 

mas parodo karo delei pakili-' lekomenduoja kad iš Tautiš- j dolarių. 
mą industrijų ir komercinio :kl? Centų fondo butų paskirta j 
veiklumo. Kita priežastis yra $500 nupirkimui atitinkamo! Komitetas prašo^ pranešti, 
tai padidėjimas žmonių pirki- kiekio Timeless Lithuania iš- kune norėtų prisidėti fmansi 
mo galios del didesnių algų ir j balinimui su SLA koinplimen-
padidėjimo darbų. J tais. 

SLA 245 kuopa išdiskusavo 
tilpusį Tėvynėje Kovo 31 d., 

Kareivių Žmonoms 
Pagalba 

škai prašomi siųsti savo aukas 
komiteto kasieriui: Mr. Joseph 
J. Grish, Olis For Judge Com
mittee, 4631 S. Ashland Ave., 

1944 m., SLA Pildomosios Ta- Chicago, Illinois. 
i rytos protokolo punktą Cl, kur. J- Jakubauskas. 
;c<ilf«iri£i • " o rL'tnm o c CT A o f : 'sakoma: "Svarstomas SLA at-

Karas uždėjo \alstijai tamis-t-0Vy įr xautos reikalų komi-1 
tikrą prievolę ir naštą. Per 
pastarus 8 mėnesius Pennsyl-

sijos narių, dalyvaujančių A- s Tarybos protokolo punkte 51. 
• GTTojL-o+rt n 4- nierikos Lietuvių Konferenci-: SLA 245 kuopa rekomenduo-

\anijos Sveikatos Departmen- j j0je? išlaidų atlyginimo kiausi- ja ^ §la kaiDo Dašanlinė 
tas turėjo suteikti kariuome-jmas. įne«ta naremta ir vipn r*.- - • u 1 •» j mas , jne.-ta, paremia ir vien- nepr>litine organizacija butų is 

PLĖŠIKAVIMAS. Nors dar-
-  ,  »  . . .  , «  u u l „  I i 3  b a i  e i n a  g e r a i  b e t  p l ė š i k a v i m a s  

en paim ų vy^ų žmonoms ne- j balsiai nutarta is tos sumos ^.LT atšaukta, kurion nelega- nesulaikomas, štai Birželio 3 
mo amą paga ą ir priežiūrą j Tautiškų Centų kurią praeitas Hškai buvo kelių neįgaliotų as-1 naktį plėšikai įsilaužė į Uršu-
Qnt^-'W^ia'nnn ^ a|seimas Paliko Pildomosios Ta- menų įtraukta, neatsiklausus;lės Brokienės užeigą, sugadin-
+. 1 ,a / .an"įy ' ry^°s dispozicijoj tautinei ir SLA narių valios, ypač del toidami dvejas duris ir išversda-
mų, as a siejo apie , , Lietuvos reikalais veiklai ap- nedalyvauja ki-; mi popieras ir rubus; neradę 

.t i . , . mok®ti tiems Pildomosios Ta- tokioje organizacijoje — 
-i pagalba duodama tiktai rybos nariams Amerikos Lie- Lietuvai Vaduoti Sąjungoje, 

imonom paprastų kareivių ku- tuvių Konferencijoje dalyvavi- ir rekomenduoja kad butų su-
ne gauna mokesties nedaugiau ;mo išiaidaa, kurie vra SLA at-;laikytas išmokėjimas lėšų su-

menesiui. Finansuoja fe- stovais Amerikos Lietuvių Ta- |VĮ, to viršminėto tarimo. 

sinimų ant jos suverenumo, 
APIE LIETUVOS VARGUS jtauta dvasiniai prislėgta, pil-
šiomis dienomis The Michi- nai užsitarnauja musų simpa-

gan Catholic įdėjo Onos C. Ak- t"08 >r gailestingumo. Mes tu-
somaitienės žinutę apie nazių nme vllties lr meldžiamės kad 
terorą Lietuvoje, apie uždary-! Jus« "^nizacija, visose pagir-
mą visų viduriniu, aukštesniu. t,nosf. Pastangose, pasisektų 
ir aukštųju mokyklų. | pajudint, Amerikos visuome-

j nės labdaringas organizacijas 
i ir kad jos nuoširdžiai paremtų 
Lietuvą ir pagerbtų žmonių ti
kybinius įsitikinimus. 

(iPasirašo) 
r Edward Mooney 

Detroit Arkivyskupas 
Episkopato Pašalpos 

Komisijos Pirmininkas. 

BALTIMORE, MD. 

deralė valdžia, bet adminis
truoja tą pagalbą valstija. 

Aplikacijų tokiai pagalbai 
piunama po 2500 iki 2700 mė
nesiui nuo gimdymo laukian
čių jaunų kareivių žmonų, ku
rių skaičius padaugėjo. Vals
tijos sveikatos direktorius sa
ko pats aukščiausias laipsnis 
tų aplikacijų dar nepasiektas. 

M 'VERSVILLE, PA. 
PIKNf (/ S. Sekmadienį, 18 

Birželio, SLA 13-ta kuopa tu
rps labai šaunu nikniką Mar-
Lin Parke. Tą dioną pripuola 
Tėvo Diena, pikniko šeiminin
kės ruošiasi svečius priimti 
kuopuikiausia. šio pikniko pel
no dalis skiriama Raudonajam 
Kryžiui. Visi esat kviečiami 
apsilankyti į pikniką. 

A. J. itaiišliisfcas. 

ryboj ir šioj konferencijoj, ir 
Tautos Reikalų Komisijos na
riams. Tiems Pildomosios Ta
ryta nariams kurie nebuvo 
Susivienijimo atstovais konfe
rencijoj ir visiems Pildomosios 
Tarybos nariams šio Pildomo
sios Tarybos suvažiavimo iš
laidas apmokėti iš Lėšų Fon
do". 

SLA 245 kuopa mano kad 
niekas neįgaliojo legaliai Pild. 
Tarybos narių nei kitų komi
sijų atstovauti SLA organiza
cijos jokioj konferencijoj ar 
Taryboj, kas yra minima Pild. 

Už SLA 245 kuopą 

I DAYTON,OHIO ' ——< i • ..^i 

MIRĖ LIETUVIS UKININ-

daug pinigų išnešė tik degti
nės. Poni Brokienė su šeima 
kas šeštadienio naktį išvažiuo-1 

ja j vasarnamį ilsėtis, taigi KAS" Po 6 mžnesi« .Pasirgimo 
plėšikams gera proga. (Birželio 8 d. mirė Pranas A. 

Plėšimai mieste nuolat pa.'Butkus, 63 m. Liko žmona, 

12'300 MIRUSIŲ IŠ-
V1Ų LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 12,300, nuo Vasario 
m., 1937 metų. Mirimų pra
nešimai šiame skyriuje talpi
nami nemokamai. 

VIŠNIAUSKAS Vincas, 55 m., 
mirė Bal. 20, Gilberton, Pa. 
(Suvalkų r.) 

ZAJAUSKAS Kostantas (pus
amžis, mirė Geg. 7, Chica-
goj. (Šiaulių ap., Skaisgirio 
p., Vaidminu dv.) Amerikoj 
išgyveno 38 m. 

JONIKIENĖ Ona (Valionaitė) 
pusamžė, mirė Geg. 8, Chi
cago j. (Šiaulių p., Vinkšne-
lių k.) Amerikoj išgyveno 
34 metus. 

RAKAUSKAS Juozas, sreno 
amžiaus, mirė Geg. 9, Chi
cago j. (Tauragės ap.) Ame
rikoj išgyveno 48 metus. 

KIRELEVIČIUS Jonas, mirė 
Gegužės m., Mahanoy City, 
Pa. 

GRIGAS Mykolas, mirė Geg. 
1, Wilkes-iBarre, P'a. 

VILKELIS Petras, 48 m., mi
rė Geg. 4, Nanticoke, Pa. 

MAŽEIKA Mykolas, mirė Geg. 
4, Wilkes-Barre, Pa. 

GAURONSKIS Ignas, mirė 21 
Bal., Athol, Mass. 

G A U B I E N Ė  D o m i c ė l ė ,  m i r ė  
Bal. 18, Grand Rapids, Mich. 

ŽEMAITIS Mykolas, 58 metų, 
mirė Bal. m., Grand Rapids, 
Mich. 

SAMUOLIS A., mirė Bal. m., 
Rochester, N. Y. (Šakių ap. 
Griškabūdžio par.) 1 

KOVALESKIS Tarnas, 77 m., 
mirė Sausio 25, New Yorke. 

K1BARTAS Jonas, 54 m., mi
rė Sausio 19, Detroit, Mich. 
(Veliuonos p., Pagluonių k.) 

BUTKUS Jurgis, 51 m., mirė 
Sausio 5, Forest City, Pa. 
(Kauno r.) 

KISMINAS Jurgis, 68 m., mi
rė Geg. 3, Racine, Wis. 

JAšKUNAS Jurgis, pusamžis, 
mirė Geg. 14, Chicago j. (Pa-
nev. ap., Ramygalos p., Utai-
nių k.) Amerikoj išgyveno 
43 m. 

TOLIšIENĖ Marė (Juknaitė), 
pusamžė, mirė Geg. 15, Chi
cago j. (Tauragės ap., Kvė
darnos p., Papinaujos km.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

BUčKUS Pranas, 47 m., mi
rė Geg. 11, S. Boston, Mass. 
(Aišiškių p.) Amerikoj iš
gyveno 30 metų. Sirgo 13 
metų. 

REIKIENĖ Sofija (Barasevi-
čiutė), mirė Geg. 14, South 
Boston, Mass. 

CERNECKIENĖ Margareta, 
viduramžė, mirė netikėtai 
Gegužės 27, Baltimore, Md. 

SREBALIUS Kostantas, pus
amžis, mirė Geg. 10, Chica-
goj. (Kretingos aps., Kulių 
p., Mostaičių k.) Amerikoje 
išgyveno 40 metų.-' 

DRUKTENIS Petras, mire M 
Bal., La Porte, Ind. 

KILTONAS Vladas, 56 m., mi
rė Geg. 2, 'Chicagoj. (Tau
ragės ap., Šilalės p., Tūbinių 
k.) Amerikoje išgyveno 84 
metus. 

JANUŠAUSKAS Albertas, 41 
m., mirė Geg. 6, Chicagoje. 
Gimęs Westville, 111. 

MARTIN Juozas A., 64 metų, 
mirė Geg. 8, Chicagoj. (Su-
kynės k.) 

KUPSTAS Aleksandras, miri 
Geg. mėn., Mahanoy4 City, 
Pa. 

G AIž AUSKIEN Ė Uršulė, 73 
m., mirė Geg. 23, Chicagoj. 
(Šiaulių ap., Tryškių par.) 

VAIČKA Izidorius, pusamžis, 
mirė Gegužės 10, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Padvarių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

SPATZ Minnie (Gedutis), 25 
m., mirė Geg. 14, Chicagoj, 
kur buvo ir gimus. 

BALTUšKONIS Ignas, seno 
amž., mirė Geg. 1, Philadel
phia, Pa. 

SAMOL1S A., mirė Geg. m., 
Rochester, N. Y. 

RAGAUSKAS Jonas, 49 m., 
mirė Geg. 10, Jersey City, 
N. J. (Ukmergės ap., Kovar-
sko p.) 

BREIVIENĖ Elzbieta, 51 m., 
mirė Bal. 23, Brooklyn, N.Y. 

RADZEVIČIUS Pranas, mir§ 
Geg. 3, Baltimore, Md. 

JANULIS Ignas, 58 m., mirė 
Geg. 5, Detroit. Mich. (Kau
no rėd., šilų p., Užubalių k.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

BUDREVIČIUS Antanas, mirė 
Geg. 20, Baltimore, Md. 

ŠIMKIENĖ Jieva, mirė Ge$. 
14, Omaha, Nebr. 

RAZULEVIčIUS Motiejus, 
mirg Geg. 20, Philadelphia, 
Pa.. 

BLADIKAS Juozas, pusamžis, 
mirė Geg. 20 Chicagoj. (Ra
seinių aps., Kaltinėnų par.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

ŠUKIENĖ Ona, pusamžė, mi
rė Geg. 21, Chicagoj. (Laz
dijų par.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

JARAŠIUS Dominikas, 62 m., 
mirė Bal. 23, Benld, 111. 

LIDEIKIENĖ Ona (Aukščiu-
naitė), seno amž., mirė Geg. 
19, Chicagoje. (Šiaulių m.) 
Amerikoj išgyveno 22 m. 

PŪKAS Juozas, mirė Geg. m., 
Minersville, Pa. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

\dministracijai ar Agentūrai 
'fokius paklausimus, visada įd§-
'rit už 3c pašto ženklelį utaft* 
''vmni Tas hutin*. 

VALERIJONAI 
Šaknys malšina nervus paeinan

čius iš rūpesčių, persidirbimo, susi
krimtimo ir nemigės; nuo isterijai, 
išgąsčio, karščiavimo, nuomirullo, 
mėšlungio ir nervų netvarkum*. 
Gerti sulyg nurodynt. Kaina »n 
prisiuntiam 50c. Visad gaunama 
iš: (2|) 

FLORAL HERB CO., Dept. 7 
Box 305 CLINTON, IND. 

pasirašo J. V. Valickas. gikartoja. 

IJžsirašykit Anterikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
] nvoiksluotas ir daug skelbimų. 
Kai;;.'' metams $1. Adresas: 

r ietuviy Naujienos 
832 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

"Štai naujas karo pabūklas :—» vadinamas I azooį^i.Vkuris 
šaudo rakietas. Senato komiteto nariai apžiurinėję tą pabū
klą rado j j tinkamu vartoti kare ir. užtvirtino jų išdirbimą. 
Dešinėje stovi Amerikietis karys aprengtas Vokiška unifor
ma, | kurį tuo -pabūklų taikomu. . 

Ant. Kurelaitis. Antanina' dvi dukterys ir v'e-
nas sunus. Iš Lietuvos paėjo 
šakių apielinkės. Jisai gerai 
pažinojo asmeniškai Dr. Vincą 
Kudirką. 

Gyvendamas Daytone velio
nis buvo veiklus Lietuviškuo
se darbuose, ypač meno srity
je. Prieš 14 metų įsigijo di
doką ukę pašonėje Xenia mie
stelio ; savo ukę pavyzdingai 
vedė. Skaitė Lietuviškus laik
raščius iki pat mirties. Lai 
buna jam amžina ramybė ilsS-
tis Kalvarijos kapinėse, o šeį* 
mai liūdnoje valandoje užuo
jauta. 

Reikia pastebėti kad pasta* 
ru laiku musų kolonijoje mirė 
daug Lietuvių vyrų ir moterų, 
ir vis dar nesenyvo amžiaus; 
daugumoje jie buvo geri Lie-

. tiįviąį patriotai.. , B, ftep. 
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Tejnil meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksira! 

Valstybes Gerovė-- Aukščiausias įstatymas 
Iš Juliaus Smetonos Kalbos Lietuva! Vadu oti Sąjungos Seime, Chacagoje, Birž. 10, 1944 

Amerikos Lietuvių Vaidmens Svarbumas Nepriklauso
mos Lietuvos Atkūrime. Vienybe ne bent kuria 
Kaina, o tik Tautos Interesus Atitinkanti Vienybė. 
Valstybės Gerovė — Aukščiausias įstatymas — Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto šūkis. 

Buvo Itemta kad šis Lietu
vai Vaduoti Sąjungos metinis 
seimas susirinktų reikšmin
giausiu istorijos momentu —• 
kada lemiamas šio karo mušis 
jau yra prasidėjęs. Tačiau 
mums šis momentas yra svar
bus ne tik pasaulinės reikš
mės požiuriu. Jis mums yra 
svarbus ir kaip įvykis kuris 
nulems ir Lietuvos tolimesnį 
likimą. Pasvarstyti, panagri
nėti ką mes iš savo pusės ga
lime padaryti tam likimui pa
gerinti, jį į gerąją, šviesiąją 
pusę pakreipti, ir yra šio mu
sų susirinkimo tikslas. 

Yra aišku kad Lietuva kaip 
maža valstybė, negali tikėtis 
pakreipti pasaulinių įvykių ta 
ar kita vaga, nes net ir didžio
sios valstybės šito neįstengia 
padaryti, ir tie pasauliniai įvy
kiai yra ne tiek vienos kurios 
jiegos, o daugelio jiegų susi
dūrimo padarinys. Vis dėlto, 

nereiškia kad viskas būtinai 
turi buti .sucentralizuota vie
noje organizacijoje bei vienos 
vadovybės diriguojama. Ka
žin netgi ar tai butų naudinga. 
Vienybe reiškia sutartinį dar
bą kad ir paskirų grupių, bet 
pagal tuos pačius principus at
liekamą. 

Tuli Amerikos Lietuvių vi
suomenėje įžiūri daugybę sro-
vių-srovelių, bet tikrovėje da
bartinėje kristalizacijoje tėra 
dvi pagrindinės kryptys — 
tautinė ir netautinė. Tautinės 
Amerikos*. Lietuvių visuomenes 
branduolį sudaro Lietuvai Va
duoti Sąjunga, o netautinės — 
katalikų, socialistų ir sanda-
riečių organizacijos, centrali
zuotos Amerikos Lietuvių Ta
ryboje. Amerikos Lietuvių Ta
ryba skelbiasi esanti demokra
tinė ir atstovaujanti plačiajai 
Amerikos Lietuvių visuomenei, 
o Lietuvai Vaduoti Sąjungą 

me prie konkrečių pavyzdžių, j tų bėgyje mes matėme kaip 
Miuncheno konferencija bu-,plebiscitai - referendumai, ypač 

vo pasirašyta neva taikos o- jei jie vykdomi svetimos ka-
balsiu. Kas . iš to išėjo, žino->iuomėnės įtakoje, duoda to-

sme. tkius rezultatus kokių nori jų 
Dabar eikime prie vienybės organizatoriai. 

valstybės viduje klausimo.] Daug sykių tautininkų buvo 
Gryžkime į 1921 metus. Ko- nurodyta į žalą atmesti 1938 
alicinė socialistų-katalikų vai- metų konstituciją, bet tarybi-
džia Lietuvoje, nežiūrint Vii- ninkai iš to tik pasijuokdavo, 
niaus užgrobimo, vis jieškojoj Kad mes buvome teisus pa-
kompromisų su Lenkais. Ne- rodo dabar Vyriausio Lietuvos 
daug betruko kad ir Hymanso Išlaisvinimo Komiteto atsišau-
projektas butų priimtas, o jei kimas, kuriame aiškiai pasaky
tai butų įvykę, Lietuva butų ta kad dabar ir atstačius ne
virtus Lenkų provincija. Tau- priklausomą Lietuvos valsty-
tininkai prieš tokią politiką bę tebeveikia 1938 nietu kon-
griežtai protestavo, spaudoje stitueija. Iš to pavyzdžio aiš-
dėstė Hymanso projekto žalą kiai matyti kad sutikę su ta-
bei nurodė jo pavojus ir ši- rybininkais šiuo klausimu, at-
tuo taip sujudino visą Lietu- metę 1938 m. konstituciją mes 
vių tautą kad ir pati koalicinė tik <butume pakenkę Lietuvos 
vyriausybė nebeišdryso toliau bylai, nors ir butume pasiekę 

kaip teisingai Lietuvių priežo- į tarybininkai apšaukia fašisti-
dis sako, kad "kiekvienas yralne'ir teatstovaujančia mažam 
savo laimės kalvis", taip ir j būreliui. Ne vieta čia kelti 
kiekviena valstybė, didelė arj£*n^U šiuo klausimu.^ Užteks 
maža, galų gale yra savo liki- j nurodyti kad Lietuvai Vaduoti 
mo lėmėja. Aišku, tiek vienu, j Sąjungos centro valdyba regu-
tiek kitu atveju reikalingos liariai renkama kas metai, o 
tam tikros palankios sąlygos, 
bet' žengti galutinį žingsnį, 
duoti galutinį impulsą visuo
met tenka pačiam. 

Po pirmojo pasaulinio karo 
tos palankios sąlygos buvo, bet 
vistiek nepriklausomybę turė
jo išsikovoti pati Lietuvių tau
ta. Mes turime tikėti kad ir 
po šio pasaulinio karo tos pa
lankios sąlygos bus, kad Vo
kiečių nugalėjimo išdavoje bol
ševikai į Lietuvą neįsiverš. Ta
čiau labai klaidinga butų ma
nyti kad jei tik bolševikai į 
Lietuvą nesugryš tai nepri
klausoma Lietuvos valstybė sa
vaime atsikurs. Ne, ir šituo 
atveju dar reikės gigantiškų 
pastangų ir didelių darbų nu-
teriotai, nuvargintai, geriausių 
savo jiegų nustojusiai Lietuvai 
ant kojų pastatyti ir gyveni
mui į normalią vagą sugrąžinti. 

Tas pastangas padėti ir vi
sus tuos didžiulius darbus at
likti pirmoje eilėje turės Lie
tuvoje palikęs Lietuvių tautos 
branduolys. Padėti visa tai 
nuveikti yra visų Lietuvių, kur 
jie dabar begyventų, šventa 
pareiga. Didžiausias vaidmuo 
šiame pagalbiniame darbe ten
ka Amerikos Lietuviams, ne 
tik dėlto kad iš už Lietuvos ri
bų atsidurusių Lietuvių jų čia 
yra daugiausia susitejkę, ne tik 
dėlto kad jie čia labiau negu 
bent kur kitur yra prasigyve
nę, bet ir dėlto, ypatingai, dėl
to, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės, ateities pasaulio kū
rime užima centralinę pozici
ją. Ir ta jų centralinė pozici
ja karui einant prie galo ne 
tik nenustos savo svorio, bet 
kuo toliau tuo vis daugiau ir 
daugiau to svorio įgys. 

Iš to kas pasakyta, aiškėja 
kad labai klysta tie kurie gal
voja ir tvirtina kad Amerikos 
Lietuvių vaidmuo nepriklauso
mos Lietuvos atkūrime negalįs 
turėti didelės reikšmės Ne, 
tas vaidmuo gali buti labai 
svarbus, ir viskas čia priklau
so nuo pačių Amerikos Lietu
vių. Kiek jie parodys užside
gimo, susiinteresavimo ir susi
klausymo, atitinkamai tiek ir 
darbų bus nuveikta, šitokiose 
aplinkybėse kokiose mums šią
dien tenka gyventi, labai svar
bu yra vienybę, šitai tačiau 

Amerikos Lietuvių Taryba su 
daryta pasiskyrimo ir iš* ank
sto* suplanuoto užgyrimo budu. 

Kas del atstovaujamos vi
suomenės dydžio, tai greta' ki
tų labiausia iliustratyvus yra 
Pittsburgh o konferencijos ir 
New Yorko seimo pavyzdis. 
New Yorko seimo pagrindiniu 
rengėju buvo Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga ir tame suvažiavi
me dalyvavo tiktai tautininkai 
ir jiems prijaučią žmonės, o 
Pittsburgho konferencijos ren
gėja buvo Amerikos Lietuvių 
Taryba ir joje dalyvavo kata
likai, socialistai ir sandariėčiai, 
bet nedalyvavo tautininkai. Nei 
delegatų skaičium, nei surink
tom aukomis Pittsburgho kon
ferencija nebuvo didesnė už 
New Yorko seimą. 

Prie progos gal čia bus pra
vartu pabrėžti kad nei organi
zacijos, nei kulturingumo po
žiuriu (o tai svarbiau negu 
skaičius) Pittsburgho konfe
rencija tik jau nestovėjo auk
ščiau už New Yorko seimą. 

Kas del nuveiktų darbų, 
kaip, sakysim, "Lietuvos klausi
mo kėlimo plačioje Amerikos 
visuomenėje ir spaudoje, tai 
Lietuvai vaduoti Sąjunga, ypač 
kol dar buvo gyvas a. a. Pre
zidentas Smetona, yra- kelia-
riopai smarkiau pasireiškus ne
gu Amerikos Lietuvių Taryba. 

Vienintelis išsamus ir rim
tai paruoštas leidinys Angliška 
kalba apie Lietuvą — '"Time
less Lithuania" — yra LVS 
darbas. Kaip teko patirti,'* A. 
L. T. tik dabar planuoja pana
šų leidinį išleisti, o kada jis 
bus išleistas ir ar išviso bus 
išleistas, tai dar klausimas., Iš 
to kas pasakyta aiškėja kad 
Amerikos Lietuvių visuomenė
je netautinis elementas toli 
gražu neturi daugiau svorio už 
tautinį. Tiek apie tai. 

* VIENYBĖS KLAUSIMU , 
Dabar sugryšime prie vie

nybės klausimo. Vienybė, kaip 
ir taika, žodžiai magiški. Ta
čiau abu jie yra subordinuoti 
principui skelbiančiam kad 
"salus rei publicae suprema lex 
esto" — "valstybės gerovė te
būnie aukščiausias įstatymas". 
Jei turime galvoje taiko3 at
vejį, vietoje "valstybės" reik
tų įdėti žodį "žmonijos", Eiki-

Hymanso projekto laikytis. 
Tik ką paduotame pavyzdy

je vienybės nebuvo ir jos ne
buvimas kaip tik išėjo Lietu
vos naudai. 

Imkime dar kitą pavyzdj *— 
1926 metus. Socialistų valdžia, 
beproteguodama mažumas ir 
besiruošdama vykdyti savo 
"klasių programą" buvo pri-
vedus Lietuvą prie visiškos su
irutės. Katalikai su tautinin
kais šitam pasipriešino, įvyko 
tautinis posūkis ir Lietuva bu
vo išgelbėta. Taigi vėl: ne
buvo vienybės, ir tai išėjo val
stybei į naudą. 

Iš to kas pasakyta išplaukia 
kad vienybė yra geras dalykas, 
bet tik tada kada ji atitinka 
valstybės interesus, o jei val
stybės gerovė to reikalauja tai 
vienybės ne tik galima, bet ir 
reikia nesilaikyti. 

Dabar gryžkime vėt prie L. 
V. S. ir A. L. T. Taryba, ar
ba geriau, socialistai su kata
likais, vos tik Prezidentas A. 
Smetona atvažiavo į Ameriką 
(ir jau anksčiau) tuoj ėmė ko
neveikti "fašistinį" režimą Lie
tuvoje. jieškoti visokių fašisti
nių pasireiškimų, netgi sugal
vojo kad Lietuva "teisėtai" eg
zistavo tik iki 1926 metų ir 
užtat paskutinė teisėta konsti
tucija esanti 1922 metų kon
stitucija, nesivaržė netgi plūs
ti A. Smetonos, vienu žodžiu 
valstybės žuvime susirado gerą 
progą partinėms sąskaitoms 
suvedinėti. Netenka įrodinė
ti kad visa tai labai pakenkė 
Lietuvos bylai. Ypač žalingas 
buvo rėmimasis 1922 m. kon
stitucija (ir nepripažinimas 
1938 metų konstitucijos). Ne-
pripažystant 1938 metų kon
stitucijos, negalima išvesti val
stybės tęstinumo, kontinuiteto, 
o jei valstybės kontinuiteto 
nėra, kitaip sakant j jei valsty
bė teisine prasme nebeegzis
tuoja tai jos nebegalima at
kurti, o reikia išnaujo sukur
ti. Bet tarp atkūrimo ir iš-
naujp sukurimo yra didžiau
sias skirtumas. Atkūrimas, 
kaip teisėtos padėties atstaty
mas, įvyksta savaime neteisė
tą stovį, smurtą, pašalinus, o 
sukurimas išnaujo jau yra nau
jas teisinis aktas. Sukurti val
stybei išnaujo reikalingas tau
tos apsisprendimas, paprastai 
pasireiškiąs balsavimu-referen-
dumu. 

Tuo budu, paneigus 1938 m. 
konstituciją, butų paneigta ir 
Lietuvos egzistencija, ir jai 
atgaivinti reiktų naujo apsi
sprendimo. šitokią mintį, be 
abejo, labai užgirtų (ir jau 
užgyrė) bolševikai ir kiti Lie
tuvos priešai, nes apsisprendi-
mo-referendumo išdavos labai 
prikląuso nuo sąlygų kuriose 
referendumas vyksta; tas są
lygas, be abejo, jie pasisteng
tų sudaryti tokias kad refe
rendumas išeitų jų naudai. Jau 
ne sykį paskutinių kelerių me-

prieš kokf pusmetį Lietuvoje 
susiformavęs Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ti
krai yra tautinės vienybės sim
bolis. Jis kaip tik veikia ne 
matematinės vienybės princi
pu, pagal kurį kiekviena grupė 
skiria tam tikrą atstovų skai
čių ir balsavimais prieina tam 
tikrų nutarimų, bet valstybės 
gerovės principu. Tas princi
pas valstybinį mastą pastato 
aukščiau partinio, ir jam su
rasti nereikia jokių balsavimų. 
Lietuvoje slaptai leidžiamas 
laikraštis, Laisvės Kovotojas, 
Vyriausiojo Komiteto organas, 
pabrėžia kad skirtumai pažiū
rų į. valstybinę santvarką ir Į 
kitus dalykus gali pasireikšti, 
tačiau jie neturi išeiti iš vals
tybingumo ribų, t. y. neiškry
pti į partines* rietenas, į des-
truktyvizmą, o turi likti sub
ordinuoti bendram valstybi
niam interesui. Tik Lietuvių 
tautos, valstybės, gerovė ir 
niekas kitas turi buti viso vei
kimo kelrodžiu. Autoritetinga 
centralizuota vadovybė sunkiu, | 
okupaciniu metu yra butiny- ! 
bė, ir kiekvienas sąmoningas 
ir geros valios Lietuvis x>riva-
lo veikti pagal tos vadovybės 
nurodymus. Taigi gera valia 
ir drausmingumas bei partinių 
reikalų subordinavimas vals
tybiniams yra pagrindas ku
riuo Vyriausias Komitetas re
miasi kovoje del Lietuvių tau
tos gyvybės išlaikymo. 

Tautininkai, susispietę apie 

Lietuva privalo nueiti tuo ke
liu kurį Lietuvių tauta atras 
atitinkamu, ir ne mums nuro
dinėti ,kurį kelią Lietuvoje li
kę piliečiai turi pasirinkti. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto susiformavimas 
tą kelią parodo. Tam komite-

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
kreipiasi tat į visus savo na
rius ir šiaip geros valios tau
tiečius ir prašo jų, ypač šiuo 
lemiamu metu, parodyti ypa
tingo jautrumo Lietuvos rei
kalams. Savo veiksmus jie te-
derina j Centro Valdybos nu-

tuLteks pakelti pagrindinę na- rodymus, nes tik vieninga vei-
šta ir praeiti pro sunkiausius kla duos gerų rezultatų. Lie-
bandymus. Musų visų gi par
eiga jam padėti; padėti kuo 
sugebame, visų pirma savo 
Lietuviška širdimi ir gera va
lia. 

tuvos laisvė, Lietuvos gerove 
•tebūna tų veiksmų akstinas, o 
Amerikos idealizmas ir laisvės 
meilė — šviesioji viltis kelyje 
j Lietuvos laisvę. 

"Kad Lietuva vėl Butu Laisva ir Nepriklausoma!" 

Mnka 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 

j wfiT" Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

: * 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

su jais vienybės. 
, Dabar kitas klausimas. A. 
L. Taryba nuolat j ieško santi-
kių su Lenkais, štai ir pasku
tiniu metu ALT pasveikino 
Lenkų kongresą Buffalo ir nu
rodė kad . Lietuvai ir Lenkijai 
reikia bendradarbiauti, nors 
Lenkai pakartotinai savinasi 
Vilnių. 

Kaip iš paskutinio Lithua
nian Situation numerio maty
ti, Londono Lenkai nesenai 
Westminster katedroje suren-1 Lietuvai Vaduoti Sąjungą, vi
ge iškilmingas pamaldas prielį suomet reiškė nuomonę kad 
Aušros Vartų šv. Mergelės, 
prašydami kad Vilnius sugryž-
tų į motinėlę Lenkiją. Ta 
proga Londono Lenkų spauda 
nurodė kad Vilnius esąs "toks 
Lenkiškas, toks katalikiškas". 

Musų atstovas Londone p. 
Balutis sąryšyje su tuo įvykiu 
parašė Westmirisferio Arkivy
skupui laišką, nurodydamas 
kad Lenkai, prisidengdami re
liginiais tikslais, varo politinę 
propagandą. 

Tokie ir panažųs Lenkų pa
sireiškimai parodo kad ir šią
dien Lenkai dar tebesilaiko 
grobuoniškos, smurtu ir jiega 
pagrystos, politikos Lietuvos 
atžvilgiu. O musų "tarybinin
kai" sveikina Lenkų kongresą 
ir reiškia pageidavimo kad Lie
tuva ir Lenkija bendradarbiau
tų demokratinės Lenkijos ir 
demokratinės Lietuvos atkuri-
mui. Nejaugi ir šituo atveju 
kas norėtu su tarybininkais 
"vienybės"? 

Katalikai, socialistai ir san
dariėčiai su savo visa taryba, 
jei nori, gali prisiimti Lenkų 
pastumdėlių rolę, bet tautinin
kai niekuomet neužmirš ir ne
dovanos Lenkams šventų Lie
tuvos teisių įžeidimo. Kol Len
kai nepripažins visų Lietuviš
kųjų žemių su sostine Vilnium 
Lietuvai tol su jais jokios kal
bos apie bent kokį bendradar
biavimą negalės buti. 

Iš tų kelįų pavyzdžių maty
ti kodėl Lietuvai Vaduoti Są
junga, kaip tautinės Amerikos 
Lietuvių visuomenės atstovas, 
negali eiti ranka į ranką su ne-
tautine Amerikos Lietuvių vi
suomene. 

Tačiau jei atsitinka kad ALT 
atsistoja ant valstybiško pa
grindo, gina Lietuvos, kaip val
stybės, interesus, tautininkai 
eina su jais išvieno. Imkime 
pavyzdžiu kovą» prieš bolševi
kų propagandą. Kada tarybi-
ninkų spauda atremia bolševi
kų pretenzijas į Lietuvą tauti
nė spauda tik sveikina tuos jų 
žygius ir daro tą patį. šelpi
mo reikaluose, kaip faktai ro
do, tautininkai taip pat nebu
vo vienybės ardytojai. Jei tik 
kas pritaria principui "valsty
bės gerovė yra aukščiausias įs
tatymas" tautininkai visuomet 
bus greta'jo ir su juo. 

Dabar trumpai žvilgterėki
me į Lietuvą. Iš įvairių mus 
pasiekiančiu žinių, aiškėja kad 

Siunčiu auką $. 
$• 

$ •  

Lietuvos Vadavimo darbams 

Knygai "Timeless Lithuania" 
Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai' 
L. V. S. nario mokestį 

Viso $... 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas 

| Miestas Valst — 

| .jsp šĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA U2. 

Y 

t 
» 

DR.,0.W,ENJ.C. N OR EM f > 

(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 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
682Q Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Aukokit Lietuvai dolarj-kftf 

Iš LVS Seimo 
Chicagoje 

Jau buvo pranešta kad sąry
šyje su Laisvės Varpo Jubile-
jum proklamaciją išleido Illi
nois gubernatorius. Prie to, 
diena vėliau tokią . proklama
ciją išleido ir Chicagos mies
to Mayoras Edward J. Kelly. 

Kitame Dirvos num. tilps 
aprašymas apie Lietuvai Va-* 
duoti Sąjungos metinį seimą-
suvažiavimą Chicagoje Birže
lio 10 d. 

Dabar tik trumpai paminė
sime apie seimą ir Laisvės 
Varpo Jubilejų. 

Nauja LVS valdyba: 
P. J. žiuris — Pirmininkas 
Dr. J. J. Sirtis, Vice Pirm. 
Adv. N Rastenis, Vice Pirm. 
K. S. Karpius, Sekretorius, 
J. Kripas, Finansų Sekr. 
J. Smailis, Iždininkas, 
Dr. B. K. Vencius ir 
Adv. A. C. Stokna — 

Iždo Globėjai. 

Visas programas kaip buvo 
nustatytas, įvykdytas: 

Birželio 10 d., apie 11 vai., 
prasidėjo LVS seimas Morri
son hotelyje. Antras posėdis 
baigėsi apie 7 vai. vakare. 

Delegatus ir tulus svečius 
pasikvietė pas save vaišėms 
Oliai ir Vanagaičiai, ir smagio
je nuotaikoje visi praleido va
karą. 

Sekmadienį, Birželio 11, nuo 
10 valandos ryto, šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, susiėjo didelės mi
nios žmonių į iškilmingas pa
maldas sąryšyje su Lietuvos 
Laisvės Varpo jubilejum. Da
lyvavo LVS seimo delegatai, 
šiaip žymių Chicagiečių Lietu
vių. Iškilmingas mišias laikė 
pats Kun. Anicetas Linkus, 
parapijos klebonas. Jo asis
tentas paskaitė evangeliją Šv* 
Luko, kuri labai atitiko Lietu
vai Vaduoti Sąjungai ir jos 
darbams: Apie vieną turtuolį, 
kuris kvietė Į savo namus Į 
puotą savo žymius kaimynus; 
jie atsisakė ateiti, rasdami 
visokius pasiteisinimus. Tada 
tas turtuolis įsakė savo tar
nams sukviesti minias iš visų 
apielinkių, ir įvyko puota, o 
tie kurie atsisakė ateiti, nera
gavo jo parūpintų gerybių. 

Ir nuo LVS veiklos traukėsi, 
nesutiko prisidėti siauri politi-
kieriukai, kurie patys jautėsi 
esą "dideli", ir štai Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga sukvietė į sa
vo talką plačią visuomenę ir 
atliko didelius darbus, už ku
riuos garbė visuomenei, o tie 
politikieriukai ir šiądien pirš
tus laižosi kad jiems neteko 
dalyvauti LVS darbų puotoje. 

Dalyvavo ir Vyskupas Ber
nard Sheil, kuris, iškalbus ir 
pilnas gilių minčių, prilygino 
Lietuvių laisvės kovą prie di
delių darbų pasaulyje, ir paly
gino Lietuvos Laisvės \ arpą 
su Amerikos Laisvės Varpu, 
šio 25 metų Lietuvos Laisvės 
Varpo minėjimo iškilmę atžy
mėdamas. Vyskupas Sheil kal
bą sakė per mikrofoną, taip 
kad girdėti buvo visuose kam
puose didelės ir puošnios baž
nyčios. 

Bažnytinė iškilmė tą dieną, 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos*' Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

Bendras Lietuvos žmonių 
šelpimas 

Lietuvių visuomenei jau ži
noma kad, nugalėjus visas kliū
tis, tapo sudarytas Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das — United Lithuanian Re
lief Fund of America, ši or
ganizacija yra inkorporuota ir 
užregistruota federalinė j e val
džioje — President's War Re
lief Control Board Registra
tion No. 578. Labai džiugu 
priminti kad į Bendrą šalpos 
Fondą ineina visos Lietuviškai 
nusistačiusios didžiosios gru
pės : katalikai, sandariečia, so
cialistai ir tautininkai. 

Prieš šį šalpos Fondą stovi 
sunkaus darbo sritis. Visi ži
nome kad musų tėvų žemę, 
Lietuvą, dabartinis karas pri
slėgė dviguba našta. Ten siau
čia Hitlerio okupacija, Lietu-
viai-Lietuvės išblaškyti po Vo-
vietijos koncentracijos stovyk
las, po Sibiro tyrus ir po kitas 
šalis. 

Kitas tautas ištiko tik viena 
okupacija, ir tai jos baisiai nu-
teriotos tiek ekonominiu, tiek 
kulturiniu atžvilgiu, tiek žmo
nių gyvybės aukomis. Lietu
vai tos aukos dvigubai skau
desnės del dviejų okupacijų. 

Visus šalpos ruožus čia sun
ku suminėti; vieni jų dabar 
šaukte šaukiasi tuojau musų 
gelbstinčios rankos, o kiti tu
rės buti atlikti kada sąlygos 
leis, bet ir jiems jau šiądien 
reikia padėti tvirtus pagrin
dus, rinkti drabužius, ir tt. 

Kalbant apie tuos darbus 
kurie jau dabar turi buti atlik
ti, mes atsiminkime ištisas mi
nias ištremtų brolių, seserų, 
tėvų, ir kitų musų giminių bei 
prietelių kurie su ašaromis 
akyse, su skausmu suspausta 
širdimi ir ilgesiu laukia musų 

MARGUTIS 
Skaitykit "Marguti", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. į3i-
na du kartu į mėnesį. Kains 
metams $2. Prisiųskit 10f 
pašto ženklais, gausit viant 
numerį pamatymui. 

tf " M A R G U T I S  
§766 So. Western AT* 

Chi'r&go, E] 

kadangi tai pasitaikė Dievo 
Kuno šventė, buvo tikrai di
dinga ir įspūdinga. 

1 vai. po pietų tą dieną, LVS 
seimo delegatai dalyvavo prie 
Dariaus ir Girėno paminklo, 
kur buvęs LVS pirmininkas pa
dėjo vainiką ir pasakė kalbą; 
taipgi kalbėjo naujai išrinktas 
LVS pirmininkas P. J. Žiuris. 
Programą prie pamii>klo vedė 
Adv. Antanas Olis, kuris vė
liau vedė visą programą ir St. 
Agnes Auditorijoje, Lietuvos 
Laisvės Varpo jufcilejaus pa
minėjime. 

Laisvės Varpo 25 metų su
kakties minėjimo programą pa
ruošė komp. A. Vanagaitis ir 
išpildė Margutiečiai. Salė bu
vo pilna publikos. Programas 
pradėta su Amerikos ir Lietu
vos Himnais, kuriuos vedė Ona 
Biežienė. Buvo parodyta fil-
mos iš 25 metų atgal, Chica
giečių tuomet surengtos iškil
mės Lietuvai Laisvės Varpą 
dovanojant. \ 

Kalbas sakė Adv. Olis, LVS 
naujas pirmininkas P. J. žiu
ris, Lietuvos Konsulas Petras 
Daužvardis, ir Dr. S. Biežis. 

Dainų programe dalyvavo ir 
artistas J. Olšauskas, kuris at
vyko net iš Amsterdam, N. Y., 
į LVS seimą ir į Varpo jubile
jų. Scenoje buvo improvizuo
tas ir bokštas ir pats varpas, 
kuris vienu tarpu ir skambin
ta, ir sudainuota ta reikšmin-
-?a daina apie Laisvės Varpą. 
Lietuvos Himną giedant antru 
kartu scenoje, dainininkės bu
vo perkeitusios savo apsiaus
tus į geltonos, žalios, raudonos 
spalvas. „ 

Aukos rinkta salėje vokais, 
taigi neteko dar patirti kiek 
surinkta,' nes jos suskaitytos 
vėliau, -po progrąmo užbaigi
mo. 

LVB feimui prisiųsta virš 
S300 aukų į Morrison viešbutį. 

Ceremonijas bažnyčioje ir 
prie bažnyčios, prie Dariaus-
Girėno paminklo ir Varpo Jų-
bilejaus iškilmes nufilmavo A. 
D. Kaulakis. Kolonijose jos 

galima irstyti. 

pagalbos. Atsiminkime mažus 
vaikelius kurių sveikata diena 
iš dienos smarkiai nyksta, ka
da jiems reikia augti be tin
kamo maisto, 'be vaistų ligoje, 
be šiltų drabužių žiemos spei
guose. 

Atsiminkime tuos pabėgė
lius kurie, ištrukę iš žiaurių 
tironų vergijos, iš koncentra
cijos stovyklų, iš mirties na
gų, šaukiasi pagalbos iš toli
miausių žemės kraštų į mus 
savo akis atkreipę ir trokšda
mi susilaukti užuojautos iš šios 
laisvos šalies, Amerikos. Ne
trukus musų brolių ir seserų 
Lietuvių, šaukiančių pagalbos, 
bus dar daugiau, nes šiądien 
jie yra tūkstančiais išvežami 
darbams į Vokietiją ir į kon
centracijos stovyklas. Plačio
jo pasaulio kampuose išblaš
kyti Lietuvos žmonės laukia 
musų paramos. Jau dabar ga
lime ir turime pradėti rinkti 
drabužius. 

Štai tik keletas būtinų dar
bų, jau senai belaukiančių mu
sų ne tik dėmesio, bet ir ap
čiuopiamų žygių. Musų sąži
nė negali buti rami, musų gy
venimas negali buti patenkin
tas kol musų ištremtų brolių 
ir seserų šaukimas nebus išgir
stas, kol jų vargai ir kančios 
nebus palengvinta. O tai mes 
galime ir turime padaryti — 
tai musų pareiga musų tėvų ir 
protėvių žemės sunums ir duk
terims, kurie tapo tiranijos ir 
diktatūros aukomis, tos tirani
jos ir diktatūros prieš ką stojo 
Amerika kariauti. 

Kai karas baigsis ir Lietu
vių tauta atgaus savo laisvę ir 
nepriklausomybę, tada šalpos 
darbas dar labiau turės išsi
plėsti. Lietuvos žmonės bus 
didžiai suvargę, daugel kaimų 
ir miestų išgriauti, daugel so
dybų likusių be namų, bč mai
sto, be rubų ir be reikalingiau
sių įrankių. 

Tik visų Amerikos Lietuvių 
bendras šalpos žygis, nenuils
tamas triūsas, nuolatinės aukos 
pinigais, daiktais, darbu ir, 
galiaus, žmonėmis tegalės rim
tai padėti tokiam milžiniškam 
ir būtinam žygiui kad iš griu
vėsių atstatytume Lietu vos 
žmonių gyvenimą. 

Džiaugiamės kad į šį darbą 
stojo visos Lietuviško grupės 
kurioms yra brangus laisvas ir 
šviesus Lietuvių tautos ryto
jus. Musų artimiausias sieki
mas yra šį šalpos Fondą kuo-
greičiau išplėsti po visas Su
vienytas Valstijos kur tik yra 
Lietuvių, nuo rytinių pakraš
čių iki Pacifiko krantų. Todėl 
maloniai kviečiame visą Lietu
vių visuomenę sutartinomis jie-
gomis, kai tik bus kreiptasi, 
steigti Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo skyrius visur, ir 
nieko nelaukiant imti* konkre
čių darbų. 

Prisidėkime prie šios kilnios 
veiklos darbu ir aukomis. At
siminkime kad musų parama 
eis tiems broliams ir seserims 
kurie šiądien yra varge, kentė
jime, bado ir ligų prislėgti, iš
trėmimuose žiauriems vergijos 
darbams ir lėtai mirčiai pa
smerkti, kurių akys, viltys ir 
troškimai yra atkreipti į mus 
kurie esame laisvėje, geroje ir 
turtingoje šalyje. Tat musų 
yra šventa pareiga išgirsti 
kenčiančiųjų Lietuvos žmonių 
skaudų šauksmą! 

FONDO VALDYBA: 
Kun. Dr. J. B. Končius, Pirm. 
213 Poplar St., Mt. Carmel, Pa. 
Adv. Antanas A. Olis, V. Pirm. 

Chicago, 111. 
Kun. !g* AHiavičius, V. Pirm. 

Chicago, 111. 
Veronika J. Količienė, V. Pirm. 

Pittsburgh, Pa. 
Nora M. Gugienė, Sekretorė 

127 Dearborn Street, 
Chicago 2, 111. 

Br. Antanas Zįmontas, Iždin. 
Chipago, UI. 

PIRKIT PENKTOS PASKOLOS INVAZIJOS BONUS 

His patriotism 's written in 

JAPONAI KARIAUJA 
NUOGI 

Yours is written on every Bond you buy 

i„ .he5- WAR LOAN ! 
THE stepping stones to vic

tory are red with blood of 
American heroes. Tarawa . . . 
Salerno . . . Gassino. Their pa
triotism is written in blood. 

Your patriotism is written on 
every Bond you buy in this vital 
5th War Loan. Your name on a 
War Bond means you're behind 
our invasion troops. 

Help hasten the day of Victory 
by investing in extra War Bonds 

now. Invest in more than you've 
ever purchased before. Invest 
$100, $200, $300, $400. Those 
who can, must invest thousands 
of dollnrs. 

For this is the biggest Job we've 
ever had to do. We can't fail 
our fighting men as diey plunge 
into the biggest and bloodiest 
struggle of all. 

WELCOME THE VICTORY VOLUNTEERS 
when they call to tell you about War Bonds 

KARAS IŠ MUSŲ REIKALAUJA KEN
TĖJIMO, KRAUJO IR NET 

GYVYBĖS 

Vienas Amerikos laikraščių 
korespondentas, dalyvaujantis 
facifiko fronte, rašo: 
• Per 29 mėnesius karo su Ja
ponais Amerikiečiai daug ko 
patyrė apie savo priešą Japo
ną — kaip jis išrodo, kaip jis 
kariauja, kuo jo stovykla at
siduoda. Filosofams lieka iš
spręsti klausimas kodėl Japo-
nas yra toks koks jis yra. 

Paveizdan, Japonas kareivis 
tikriausia išsirengs iš visų sa
vo rubų pačiame mūšio įkarš-

&£ tyje. Amerikos kareivis yra 
žinomas visame pasaulyje tuo 
kad jis numeta savo galvos už
dangalą laike paties mušios, 
nežiūrint kaip jis yra atsar
giai , pagamintas apsaugojimui 
jo. Tačiau Japonietis nusime
ta kelnes, marškinius, viską, 
tik pasilieka su šautuvu ir su 
tuo keistu uždangalu kurį devi 
apatinių vietoje. Niekas neži
no kodėl taip yra, tačiau apie 
00 nuošimčių Japoniečių kritu
sių mūšio lauke buna daugiau 
ar mažiau nuogi. 

Karo lauke Japonas kareivis 
išgeria visą sako "saki" (ryžių 
vyną) prieš mušį, nusinešęs 
paskutinę bonką į savo apka
sus. Patyrimai skirtingai nu
sako ar Japonai kareiviai bu
na tiesiog girti kuomet jie ei
na į mušį. Tačiau iš atimtų 
iš Japonų vietų Amerikiečiai 
patyrė tą kad ten pilna "saki" 
bonkų, bet jos visos tuščioB. 

Japonai gali kariauti gauda
mi visai mažai maisto. Jie ei-

S
.ia į mušį beveik be jokio vai-LOAN gio, tik pasiėmę virtų ryžių 
suspaustus skritulius. Stovy
klose jie valgo gana dikčiai, 
kada gauna. Japonai kareiviai 
paimami nelaisvėn išrodo pu
siau išbadėję, šaukiasi duoti 
jiems vandens ir net dreban
čiom rankom griebia cigeratą. 

Laiškas iš Morokkos, Afrikos) 
Rašo 

Vyt. A r unas - G edgaudas. 

Tėvynė tai nėra ir neturi 
buti vien gražus vaizdas trijų 
spalvų (geltona, žalia, raudo
na), nei tas magiškas žodis ku
rio užtenka ištarti kad gavus 
piliečio užsitarnavimą, bet tai 
yra gyvenanti realybė, kuri 
mus jungia gerose, o taip pat 
ir blogose dienose. 

Kare, dar labiau negu taiko
je reikia aukoti savo gyveni
mą tam tautiškam solidarišku-
mui. Tą solidariškumą reikia 
kasdien stiprinti, jeigu nenori
ma matyti ji sugriuvant, nes 
kare yra reikalaujama iš kai 
kurių (ir ne iš visų) vardan 
Tėvynės, kentėjimo, kraujo ir 
net iki gyvybės. 

Keletas kovoja už visus, 
kenčia už visus, ir dažnai au
koja savo kraują už visus. 

Kaip šitose sąlygose išlaiky
ti solidariškumą visos tautos, 
kad padalius pasiaukojimą ku
rio reikalauja tėvynė? 

Karas tai nėra angelų dar
bas. Tai barbariškumas ir 
griovimas. Jis reikalauja krau
jo. Ir visad jauno. Ir visad 
šviežaus. Ir taip jo raudonų 
rankų šitas gyvybes vynas yra 
mirties vynas. 

Karas yra sunkus. Negai
lestingas. Jis dažnai atima iš 
vienų viską ir praeina pro ki
tus nepaliesdamas. Dar ge
riau, kai kuriems jis suteikia 
galimybę pasisekime ir pratur
tėjime. " • 

Ar galima sukliudyti šiam 
neteisingumo smugiui?-Ar ga
lima įvesti tvarką šitame cha
ose? Ar galima Įgyvendinti 
t#n teisingun*^ kur. vyrauja 
vien jiega?: 

Jeigu karas reikalauja ken
tėjimų ir kraujo ir šie kurie 
neduoda nei kentėjimų nei 
kraujo, kurie randasi jo favo-
rįtąis, ar tutf tem i nu^pel* 

nus ? 
Iš Lietuvių išeivių karas rei

kalauja dvigubai. Už vande
nyno yra pavergta Lietuva ir 
čia Amerika kovoje. Jie turi 
atlikti savo tautišką pareigą, 
kurią jiems uždeda tėvynė, ir 
piliečio pareigą, kurios prašo 
Amerika. 

Daug iš Lietuviškų šeimų ar 
tai sunus ar duktė tarnauja po 
žvaigždėta vėliava. Nemaža iš 
jų jau paliejo kraują prieš Vo
kiečius ar Japonus. Bet ne-
užmirškim kad dar daug jų 
karas pareikalaus. Kiti, kurie 
nėra aktyvus dalyviai kare, tu
ri neužmiršti kad jiems yra 
uždėtos pareigos, jie neturi pa
silikti nuošalyje kelio kuriuo 
praūžia uraganas ir nebūti 
vien spektaklio žiūrėtojais. 

Tie kurie turėjo laimės pasi
likti namuose, neturi užmiršti 
kad kraujo kaina, kuris yra 
palietas ir liejamas, yra labai 
brangi, jis nenuperkamas už 
jokius pinigus, todėl jie ne-
murmėdami visomis išgalėmis, 
visu turtu turi paęemti šalį. 

Tie žmonės kurie karą pažy

sta vien tik iš laikraščių, ra
dio ar filmų turi pasiduoti 
šiam solidariškumo įstatymui, 

i pasiduoti paklusniai be prieš-
• taravimųt kaip tie kurie ten 
I fronte aukoja savo kraują. 
1 Karas pereina paskutinen 
j fazėn ir šiądien kaip niekad 
reikia visiems prisidėti kad pa
siekus visiškos pergalės. Vė
liau, kada karas pasibaigs mes 
galėsime pradėti skaityti są
skaitas. Gi dabar reikia nu
galėti, laimėti. Visa kita bu
tų tik bereikalingas laiko gai
šinimas ir jiegų netekimas. 

Reikia visų Lietuvių vieny-
biškos jiegos. Kartu reikia ir 
pilietiško paklusnumo. 

Priešas j ieško nesantaikos 
Alijantų tarpe. Jis dar nenu
galėtas, jis dar nebaigia griau
ti ir žudyti. Tai tiesa. Mes 
tai žinome. Bet jo žlugimas 
jau prasidėjo. Visas pasaulis 
mato kad jis jau dūsta mirties 
patale-... 

Atlikime savo pareigą, kad 
musų vaikai galėtų žiūrėti į 
trispalvę vėliavą neverkdami 
ir nenuleisdami galvos. 

Paaukokime šitam karui vi
sas išgales ir Lietuviškoji per
galė mums bus geriausias at
lyginimas už tai ką mes ken
tėjome ir ko netekome. 

AKLAS PARTIVIŠ-
K.UMAS IKI GALO 

• VIENAS Amerikos armi
jos kareivis vidutiniai išnešio
ja 10 porų batų per metus. 

Pagerbti Atsižymėję Europoje Lakūnai 

.Du lakunai, Kapt. Don S. Gentiie, ir jo bendras, Kapt. 
jj©hn S. Godfrey, kurie numušė 59 priešų lėktuvus, pilnai-
Užsitarnavę pasilsio, sugryžo į VVashingtoną, kur juos vai-' 
šin£> senatoriai iš tų valstijų iš kur jie kilę: Ohio it R. I. 

Šiame Dirvos numeryje tel
pa Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo valdybos prane
šimas. Jis tilps ir kitų srovių 
laikraščiuose. 

Tačiau tarybininkai, savo ak
lą partiviškumą vykdydami, 
pirmiausia paskelbė savo var
du tą Bendrą šalpos Fondą, o 
tik paskui šalpos Fondo valdy
bos pranešimas seke. 

Tarybininkai savo vardu to 
fondo įsteigimą skelbdami, no
ri padaryti į visuomenę įspūdį 
buk šalpos fondas esąs jų pa
daras ir jų "nuopelnas". Tuo-
mi jie, padarydami fondą par-
tivišku, išstato jį pavojingon 
padėtin. Bet tų žmonių ambi
cija didesnė už didžiausius tau
tos reikalus. 

Jie, kaip matėsi jų srovinė
je spaudoje pranešimai, tikri
na visuomenei buk tai buvo jų 
darbo vaisius po Pittsburgh© 
konferencijos. Tikrumoje jie 
nieko nepajiegė padaryti, ir 
tik kai atsimušė galva į visas 
sienas, sutiko pasirašyti ant 
Liet. Tautinio šelpimo Fondo 
valdybos patiekto prašymo įs
teigti bendrą fondą ir su tuo 
prašymu Adv. A. Olis ir Adv. 
J. J. Grish nuvyko į Washing
ton į President's War Relief 
Board, prašyti kad Lietuviai 
galėtų įsteigti bendrą fondą į 
vietą Lithuanian National Re
lief Fund. 

Tarybininkai iki šiol stengė
si pakuždomis ir' viešai įrodi-
dinėti buk prie to bendro šal
pos fondo tautininkai nieko ne
turį. Tačiau Bendrojo fondo 
paskelbimas aiškiai pasako jog 
šiame fonde ineina ir tautinin
kai. Iš to suprasite kad prie 
šio dideliausio, tautai reikalin
go bendro darbo tarybininkai 
nenorėjo tautininkų prisileisti, 
bet kad negalėjo neprisileisti 
tai nors bendrą fondą paskelb
ti pasiskubino išliedami savo 
politikierišką pagiežą. 

Negražu iš šalpos darbo sau 
politišką grobį kyąutįs. 

j 
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Padėkit Amerikai laimėti kar$ 
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gaila kad mūsų kai kurie va
dai nenori pamesti užsigpyri-
reų ir nenori vieningai dįjrbtj." 

Musų vadai privalytų kai ka 
da pasiklausyti ką musų litu 
dis sako, ypatingai tie vagai 
kurie nuolat šimto nuošimčių 
demokratais skelbiasi. 

"iw-Sfll 

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
(Tęsinys ift pereito n?<) 
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p\RAUGO Birželio 1 d. numeris, aprašinėdamas perei-
^ to mėnesio pabaigoje Buffalo įvykusį Amerikos 
Lenkų kongresą, nurodė kad Amerikos Lietuvių Tary
bos ekzekutyvis komitetas pasiuntė Amerikos Lenkų 
kongresui trumpą pasveikinimo laišką, kuriuo buvo pa
brėžtas abiejų tautų bendradarbiavimo reikalas demo
kratinei Lietuvai ir demokratinei Lenkijai atkurti. To
liau, Draugo rašytojas nurodo kad Lenkų kongrese su
sidarius nuotaika buvo aiškiai už Lietuvos nepriklauso
mybę. Pasak autoriaus, tai esąs geras ženklas, nes da
bartiniu metu visos pavergtos tautos turėtų bendradar
biauti. šituo keliu jos greičiau išsilaisvinsiančios. 

Nenagrinėdami kitų dalykų, mes trumpai sustosime 
ties Lietuvos-Lenkijos santikiais išviso ir pasvarstysi
me aukščiau minėto Amerikos Lietuvių Tarybos žygio 
reikšmę. 

Kiekvienas save gerbiąs Lietuvis, skaitydamas Lie
tuvos istoriją, negali nepajusti gilaus skausmo kai įsi
gilina į Lenkijos vaidmenį Lietuvos valstybiniame gyve
nime. Jau nuo seniausių laikų iš Lenkų pusės Lietuvai 
teko patirti didžiausių skriaudų. Kai Vytautas buvo 
besikarunuojąs Lietuvos karalium (šitai butų nepapras
tai sustiprinę Lietuvą), Lenkai klastingai sulaikė karū
ną vežusius Imperatoriaus Zigmanto pasiuntinius. Po 
Vytauto mirties, kai Lietuvoje kilo nesutikimų del sos
to, Lenkai užgrobė turtingą Lietuvos Podolę. Kai Lie
tuvai teko vesti sunkus karas su Maskva, Lenkai užgro
bė iki tol Lietuvos valdomą Ukrainą ir tuo privertė pa
daryti sau nenaudingą Liublino Uniją. Po Liublino 
Unijos Lenkiškoji netvarka ir demoralizacija pradėjo į 
skverbti skverbtis. 

Sąmoningieji Lietuvos didikai aiškiai įžiūrėjo uni
jos su Lenkija pavojų Lietuvai. Jonušas Radvilas net
gi buvo panaikinęs uniją su Lenkija ir sudaręs sąjungą 
su Švedija. Vėliau (1700 m.) atsiribojimo nuo Lenkijos 
mėginimą Valkininkuose buvo padarius didžioji Lietu
vos bajorijos dalis. Bet tiek Radvilos, tiek Valkininkų 
konferencijos pastangos del įvairių priežasčių nepasise
kė. Po to jau Lenkų infiltracija Lietuvon ėjo dideliu 
tempu. 

* * * 

Abiem valstybėms patekus Rusijos valdžion, Lietu
vos lenkinimas ir Lietuviškosios dvasios slopinimas per 
bažnyčias ir dvarus vyko beveik visą 19-tą amžių, kol į 
19-to amžiaus pabaigą iš Lietuvos kaimo kilus Lietuviš
koji inteligentija pradėjo Lietuvių tautinio atbudimo 
laikotarpį. 

Lietuvas Taryba, kurią sudarė gilus patriotai ir to-
liregiai žmonės, Lietuvos Nepriklausomybės akte sąmo
ningai įrašė kad Lietuvos valstybė nutraukia visus val
stybinius ryšius kurių yra buvę su kitomis valstybėmis, 
taigi ir su Lenkija. Kelių šimtmečių patyrimas buvo pa
rodęs kad bent koks suartėjimas su Lenkija, bent kokie 
ryšiai su ja, Lietuvai yra labai pavojingi. Netrukus pa
aiškėjo kad Lenkai išviso priešingi Lietuvos nepriklau
somybei: P. O. W. sąmokslas Lietuvoje, Želigovskio 
smurtas. 

Nepasisekus betgi jiega Lietuvos pavergti, Lenkai 
mėgino tai padaryti klasta, sąjungų-federacijų formo
je: Hymanso projektas. Tačiau sąmoningoji Lietuvių 
tautos dalis ir čia Lietuvą išvedė iš pinklių: visi Lenki
jos skverbimosi Lietuvon mėginimai buvo dešifruoti ir 
galutinai atstumti, netgi valstybės siena su Lenkija iš
buvo 18 metų uždaryta. Tačiau 1938 metais, pasinaudo
ję neramia tarptautine padėtimi, Lenkai trenkė Lietu
vai įžūlų ultimatumą ir tuo Lietuvą privertė vėl su ja 
užmegsti santikius. Betgi Vilniaus krašte per tą laiką 
vyko didžiausias Lietuvių persekiojimas: buvo uždary
tos beveik visos Lietuviškos mokyklos, kalinami moky
tojai ir veikėjai, netgi neretai brutaliai mušami mokyk
linio amžiaus vaikai (mokyklų uždarymo proga). 

^ Už visą tą skriaudą ir niekšystes Lietuviai Lenkams 
atsilygino gražiuoju: karo su Vokietija pasėkoje Lietu
voje priklaudė keliasdešimts tūkstančių Lenkų pabėgė
lių ir kelioliką tūkstančių internuotų karių. 

Nežiūrint šito, Lenkai ir toliau Lietuvai skelbia 
smurtą: tiek Sikorskio, tiek Mykolajčiko vyriausybės 
savinasi Vilnių ir jį laiko Lenkijos teritorijos dalimi. 

» # * 

Kas del paskutiniu metu pasireiškiančio neva Len
kų geraširdiškumo Baltijos valstybių, tarp jų ir Lietu
vos, atžvilgiu, tai nėra ko šito perkarštai imti už gryną 
pinigą. Užtenka pažiūrėti į žemėlapį kad įsitikintum 
kad Lenkija negali turėti savo prieškarinės teritorijos, 
jei Baltijos valstybės bus nepriklausomos. Gindama sa
vo prieškarines žemes (su Gudais ir Ukrainiečiais), Len
kija automatiškai privalo ginti ir Baltijos valstybes. 
Taigi aukščiau minėto Draugo straipsnio autoriaus džiū
gavimui ir krykštavimui kad, girdi, Lenkai pagaliau irgi 
atvirai pasisako už Baltijos valstybių nepriklausomybę, 
mažų mažiausia yra didelio naivumo požymis. 

Kas rlel Amerikos Lietuvių Tarybos žygio — pasiun
timo Lenkų kongresui sveikinimo ir nurodymo į ben
dradarbiavimo reikalingumą, tas teparodo visišką Tary
bos ponų tautinės savigarbos neturėjimą. Atrodo kad 
Amerikos Lietuvių Taryba sutinka su visomis senomis 
ir naujomis Lenkų Lietuvai padarytomis skriaudomis, 
sutinka su Vilniaus užgrobimu, Lietuvių persekiojimu 
Vilniaus krašte, su Sikorskio ir Mykolajčiko Vilniaus 
savinimusi, ir tt. Jei jie nesutiktų tai šunuodegiškai 
Lenkams nesiūlytų bendradarbiavimo bent iki tol kol 
Lenkai nebūtų viešai pareiškę kad jie smerkia Lenkijos 
smurto politiką Lietuvos atžvilgiu ir kad savo gerų in-
ttticijtį pitvįrtįarouį U*tuv«f naudai m 
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KAS KĄ RAŠO t 
(Spaudoje Pasidairius) 

Eašo Vyt. Sirvydas. 

Vargas Mokina, 
Laisve Išdykina 

Kun. Prunskis katalikų Dr-
ge skelbiasi gavęs iš Europos reįki7, " Atsalta" kad Sis" ton 
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Per Nosį!- _ 
Bolševikų LaisvS įskundė 

Washingtono President's War 
Relief Control Board direkto
riams naujai sukurtą United 
Lithuanian Relief Fund of 
America. Ir ką gavo? Nagi 
atsaką nekišti nosies kur ne 

žinių kurios patvirtina prane
šimą apie patriotinių grupių 
vieningą veiklą Lietuvoje. Vie
ningas darbas suorganizuotas 
pereitų metų Spalių 14 d., ka
da Lietuvių Tautos Sąjunga, 
Liaudininkai, Lietuvos Laisves 
Kovotojų Sąjunga, Tautinin
kai, Soc. Demokratai, Krikšč. 
Demokratai ir Lietuvos Fron
tas pasirašė bendrą pareiški
mą. Minėtos stambios organi
zacijos sutaria vieningam dar
bui: išlaisvinti Lietuvą ir at
kurti ją demokratiniais pa
grindais. * 

Musų broliai Lietuvoje apie 
vieningą darbą ne tik kalba 
bet ir praktikoje vykdo. Ame
rikos Lietuvių Taryba apie to
kį darbą tik kalba. Ji nedaro 
dar žygių įvykdyti New Yorko 
seimo priimtą vieningos veik
los rezoliuciją. 

SLA organas Tėvynė «kel-
bia Ansonia, Conn., SLA kuo
pos korespondento laišką, ku
riam sakoma: "Ansoniečiai re
mia visus kurie dirba kad Lie
tuva vėl atgautų laisvę. Tik 

das tai Amerikoniška Ameri
kos piliečių suorganizuota įs
taiga sušelpti tuos Lietuvius 
kurių Russian )Var Relief ne
pasiekia. O tų nepasiektų Lie
tuvių daug. 

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas Vilniuje sa
vo pranešime sako, iš trijų 
milijonų Lietuvos gyventojų 
tik 1,500 buvo komunistai. 
Rusų War Relief, reiškia, ne
pasieks 2,998,500 Lietuvos gy
ventojų. Pagal bolševikišką 
Laisvės mintį, šiuos milijonus 
žmonių šelpti nereikia, nes jie 
ne bolševikai, ir nenori buti 
bolševikų valdžioje. 

VOKIEČIAI praneša arešta-
tavę Lietuvos slapto laikraščio 
Laisvės Kovotojas spaustuvės 
štabą. Sulyg pranešimo, jie 
buvo suimti Vokiečių policijos 
arti Kauno, ir nazių policija 
apkaltino 12 asmenų. Tačiau, 
nežiūrint tų areštų Laisvės 
Kovotojas slaptai išeina ir to
liau. 

tik nuo Vilniaus bet ir nuo visų kitų Lietuviškų žemių. 
Kol Lenkai šito nėra padarę (ir nebūtų jie Lenkai jei 
jie tai padarytų), Amerikos Lietuvių Tarybos meilini
masis Lenkams yra panašus į elgesį žmogaus kuris, ki
to apspjautas ir primuštas, visvien paskui jį selina ir 
sako: "Na, bukime draugai". Pastmudėlių prigimties, 
pastumdėliais liekate ir visą gyvenimą! 

Šitoks tarybininkų elgesys betgi nėra naujiena. Jau 
prieš dvejus metus tuli tarybininkų emisarai susitikda
vo su Lenkų veikėjais Chicagoje ir ausdavo prašmat
nius planus Lenkijos ir Lietuvos atkurimui, maždaug 
prieš metus laiko pp. Pakštas, Grinius ir Jurgėla su 
Lenkų veikėjais New Yorke tęsė Chicagoje pradėtus 
"pasitarimus" (ta proga p. Jurgėla buvo parašęs keletą 
Lietuvą žeminančių ir Lenkams šunuodegiaujančių strai
psnių Lietuvių spaudoje), o štai clabar išlenda ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos "talentas". Tokie tarybininkų žy
giai, be abejo, labai pasunkino kovą de Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo, o atsiminus kad tie broliavimosi su 
Lenkais apaštalai (pp. Jurgėla, Pakštas, Grinius) ALT 
paskirti naujai susikurusio Amerikos Lietuvių Informa
cijos Centro vadovais, ne vieną apima pagrysta baimė 
del Informacijų Centro veiklos. 

Lietuvos nusistatymas santikyje su kitomis valsty
bėmis yra gražiai formuluotas Lietuvos Tarybos pasi
rašytame Nepriklausomybės akte. Istorija parodė kad 
jis teisingas. Tik atsiribojimas nuo Lenkų ir įvairių 
projektų a la Hymanso atmetimas praeityje išsaugojo 
Lietuvos nepriklausomybę. Šitos krypties laikydamiesi 
mes neabejotinai prarastą nepriklausomybę susigrąžin
sime. Ir tam mums nereikalinga Lenkų pagalba. Te-
eul Dievas jiems padeda atkurti savo valstybę, mes to 
jiems iš širdies linkime, bet tegul jie nuima rankas nuo 
svetimų žemių ir, istorijos pamokyti, bent ateityje savo 
pačių labui teatsisako avantiuriškos politikos. 

PUMPURĖLIS 
(Putino Eilės) 

Tyras, rausvas pumpurėlis, 
Iš pavėsio pasikėlęs, 
| saulutę kaitrią, šviesią 
Savo kuklią galvą tiesia. 

—Kilk, saulute, kilk, meilioj. 
Tu taip glostai, taip vįlįpjį! 
Kai tik tavo spinduliais 
Man laimužė nusileis, 
Aš pražvelgsiu, pražydėsiu 
Ir iš slepiančių pavėsių 
Duosiu žiedą tokį skaistu 
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų 
Kiekviena šviesi akis, 
Kiekviena jauna širdis.... 
Kilk, saulute, kilk, meilioji! y 

Ir į kaitrią ramią tylį 
faulė kyla,  kyla,  kyla: . , .  
Slenka pažemiu šešėlis, 
Skleidžias, skleidžias ęumpurltis. 
įukėsyj sukrautą grožį 
Spinduliai švelniai atvoži* -«r. 
Ir į naują kvapų žiedą 

"GEROS SRIUBOS" DALIJIMAS.... 
Už poros kilometrų priėjome mišką. Kai

rėje pusėje buvo girdėti retas šautuvų šaudy
mas. Einant tolyn mišku, šaudymas kaskart 
vis tankėjo ir tanke jo. Paskui tokį pat šaudy
mą išgirdome ir dešinėje. Niekaip negalėjome 
nuprasti kas ir del ko šaudoma. Manėme, gal 
ištikro Vokiečių parašiutininkų desantas bus 
nusileidęs šiame miške. Dar kiek paėjėjus, ėmė 
pasiutusiai šaudyti. Kulkos zvimbė pro musų 
galvas. Mes visi staiga puolėme dešinėn pusėn, 
sukrisdami vienas ant kito į griovį. Tuo pat 
momentu, mums į griovį krintant, ir mus lydė
jusios enkadevistų. gradinės iš abiejų pusių au
tomatiniais šautuvais pradėjo į mus smarkiai 
šaudyti. Rodos, visas pragaras užvirė: kulkos 
atsimušdamos į plento akmenis, tik zvimbia ir 
kaukdamos drauge su akmenimis laksto į visas 
puses. Tuoj paplito ir sužeistųjų nežmoniški 
šauksmai. Tr enkadevistų šunes pradėjo cypti. 
Dešinėje, kiek tolėliau miške, pasigirdo vyrų, 
moterų ir vaikų riksmas. Matyti, čia Červenės 
miesto pabėgėliai slėpėsi nuo bombardavimo. 

Nepaprasta tamsa. Nematyti nieko. Tik 
keli žingsniai nuo musų už storų pušų tupinčių 
enkadevistų šautuvų ugnelės viena po kitos 
nuolat žybčioja ir žybčioja. Aiškiai matyti 
kad jie mus šaudo, nors ir labai kvailai — iš 
abiejų pusių. Prie to chaotiškai netvarkingo 
šaudymo dar prisidėjo: iš Červenės pusės atva
žiavęs bolševikų šarvuoti pradėjo žerti kulko
svaidžiais išilgai plento. Jo kulkos mums, ant 
vienas kito griovyje gulintiems, mažai tepaken-
kė, nuo jų daugiau nukentėjo patys enkadevis
tai. Mat, tas šarvuotis perdaug arti prie mu
sų voros privažiavo. Bešaudydamas jis padegė 
iš paskos musų voros važiavusį enkadevistų va
do automobilį ir užmušė jo šoferį. Dabar patys 
enkadevistai išsigandę pradėjo nesavais balsais 
rėkti: 

— Stoj, stoj! Svojich streliajete, stoj!... 
Svojich streliajete!.... (Liaukis, liaukis! Sa
vuosius šaudot!) 

Tuoj po to staiga viskas taip nutilo kad 
jokio šūvio nebuvo girdėti, nei čia pat, nei to
liau miške, tik sužeistieji tebevaitojo. Niekaip 
negalėjom suprasti kam jie dar tą komediją 
vaidino toliau, miško gilumoj, šaudydami. 

Nors šaudymas ir nutilo, bet mes vistiek 
prisispaudę prie vienas kito gulėjome griovėje, 
nejudėdami iš vietos. Man nebuvo jokio pavo
jaus, nes aš gulėjau pačiame griovio dugne. 
Ant manęs gulėjo Petras K., ant mano kojų gu
lėjo pulkininkas J. T. ir dešiniau kažin koks 
Gudas, kuris viską laiką kalbėjo "Otče naš" 
(Tėve musų). Apačioje begulint mane suėmė 
toks kvailas juokas, kad pradėjau net garsiai 
kikenti. 

— Kas tau yra, ko tu čia dabar juokies?— 
klausia mane Petras K. 

— Aš juokiuos kad jie ir sušaudyti musų 
nemoka, o dar mano kariauti! 

— Gera tau juoktis gulint apačioj#,- e man 
taip kulkos zvimbia pro ausis, nes ausį nusvi
lino. 

Mes tylime, o enkadevistai, prisiartinę vi
siškai arti prie musų ir šautuvus beveik įrėmę 
į musų pečius, tik rėkauja:' 

— Petrovas užmuštas. Sidorovas sužeis
tas. Molči, nerazgovarivat! — sušuko ant pra
dedančių tarp savęs šnibždėti kalinių. — Kur 
komandiras ? 

— Jo nėra, — tamsoje atsilepia kitas en~ 
kadevistas. 

— Aš matau kad be manęs čia nieko nebus. 
Klausyti mano komandos! — sušunka vienas 
enkadevistas, išlindęs iš miško. — Jųs stokit 
čia, o jųs — tenai! O jųs kelkitės, kas dar gy
vas! — sušuko ir mums enkadevistas, kuris da
bar ėmėsi labai energingai vadovauti. 

Dabar mums, gyviesiems, liepė sustoti ant 
plento gretomis po du. Sužeistieji gulėdami 
griovyje, tebevaitojo. Kiti visiškai nebe vaito
jo ir nebesikėlė drauge su mumis. Vaitojan-
tiems ir dar kiek kalbantiems enkadevistai kas
tuvėlių ašmenimis galvas skaldė. Pradžioje ne
supratau ką jie ten daro, nes kai patamsyje 
pasigirsta keistas duslus skambėjimas "krankt', 
tuojau toje vietoje dejavimas nurimsta. Pas
kui, gerai įsižiūrėjęs pamačiau kad jie spatuko 
Jambu dejuojančiam šveičia tiesiog į galvą, ir 
šis ant visados nutyla. Matyti, jiems nebe pir 
miena tokie darbai dirbti, gerai įgudę vienu 
pmogtelėjimu perskelti žmogui galvą, nes kari-
feis kastuvėlis gan aštrus ir pakankamai svą-
fus. Matyti, šaudyti patamsyjė jiems buvo ne
labai patogu, gal ir dėlto kad mes čia greta sto
vėjome. Nedejuojančius bet tik gulinčius, pra
eidami pro šalį apspardo, apdaužo ir palieka 
gulėti. Vėliau sužinojau kad.įcai k^|ie iš mū
siškių, " nauduodamlesi nepaprasta tamsa, gerai 
lugebijo suvaidinti" negyvėlius. Kad ir labai 
skaudžiai jie buvo spardomi ir daužomi, bet ne
aiktelėjo, iškentė neparodydami jokio gyvybės 
fcenklo. Paskui jie pabėgo j miško gilumą. Bet 
tokių kuriems atėjo mintis j galvą tuo būdu iš
vengti mirties, buvo iw4wf> r* 

Išrikiavę mus gretomis po du, nuvedė dafl 
apie pusę kilometro tuo pačiu plentu pirmyn i* 
sustabdė. Atėjo ir enkadevistų vadas. Enka
devistai keikėsi tarp savęs ir tą patį savo vadę 
keikdami plūdo kad jis tokios svarbios "opera* 
rijos" metu nežiūrįs savo vietos. | 

Jis atsakė Rusiškai: "Nieko, tuojau prive* 
sim viską į tvarką! Išrikiuoti juos po keturis 1 

Išrikiavo mus eilėmis po keturis ir sušuko i 
~ Skorej Jožites, mat-mat! (Greičiau gufc 

kites, mat-mat!) 3 
Mes sugulėme kniūpsti. Priešakinėje eile* 

je gulėjome iš kairės j dešinę Petras K., pulki
ninkas Juozas T., aš ir dešiniau manęs nepa
žystamas Gudas. 

— Nekilnoti galvos, nesidairyti, nesikalbė
ti, tylėti, mat-mat! — šaukė kairėje pusėje sto
vintieji enkadevistai, beveik įrėmę šautuvus } 
musų nugaras. 

Enkadevistams kurie stovėjo dešinėje plen
to pusėje, vadas įsakė pereiti į kairiąją. Tokia 
budu iš dešinės pusės niekas musų nebesaugo j or 

visi jie sustojo kairėje pusėje. Dabar jau pa
sidarė mums visiškai aišku ką jie toliau su mu
mis darysią. Enkadevistus, ginkluotus šautu-
vais-kulkosvaidžiais, sustatė vienodais tarpke-
liais vienas nuo kito. Tarp jų sustojo enkade
vistai apginkluoti paprastais šautuvais. Dabar 
enkadevistų grandinė pasidarė labai tiršta, nes 
visi enkadevistai susirinko vienoje pusėje. 

Su mumis gulėjo labai daug raudonojoj ar
mijoj buvusių "politrukų" ir "komandirių". Jų 
daugelis verkdami pradėjo prašytis: 

— Tamsta vyresnysis (graždanin staršyf>j 
pasigailėkit, paleiskit mane, aš patsai dvejus 
metus "politruku" tarnavau raudonojoj armi
joj, mane visiškai nekaltai Petrovas įskundė. 
Aš ir toliau gerai tarnausiu.... Aš labai są
žiningas pilietis.... Aš labai myliu Staliną ir 
Kalininą ... Dovanokit man, pasigailėkit ma
no žmonos ir vaikų!.... 

— Tylėk, mat-mat, nekalbėk! Nušausiu 
kaip šunį! — atsako jiems enkadevistai. 

Enkadevistų vadas pradėjo klausinėti 
tarp gulinčiųjų nėra šoferio. 

— Aš, aš, aš.... aš esu šoferis, aš esu ge
riausias šoferis. . aš visokiomis mašinomis mo
ku važinėti ... aš esu motorciklininkas.... aš 
esu šoferis ir lakūnas!.... — Iš plente gulinčios 
žmogysčių krūvos paplito tamsumoje daugybe 
balsų norinčių išgelbėti savo gyvybę. 

— Molčat! molčat! — pradėjo rėkauti e&* 
kadevistai. 

Iš gulinčiųjų krūvos nepaėmė nei vieno šo
ferio, nes atsirado vienas enkadevistas mokąs 
automobilį vairuoti. 

Pasigirdo jau ir pamišusių jų balsai: 
— Aš po-lit-ru-kas.... Mano vai-kai....; 

Aš skraidžiau, skrai-džiau.... Staliną my-lėėė-
jau Dan-gus.... že-mė Aš lėk-tu-vu 
skrai-džiau Mano Maaia.... Įlaša.... Ma-
ša!.. . 

Labai nemalonu klausytis tokių pamišėlių 
siaubių dejavimų miške nakties 'tamsumoje. 
Kad bent jie greičiau baigtų su mumis, nes vi
si, užsikrėsdami vieni nuo kitų, galime pamišti. 

Daugiau kaip pusė valandos tvarkosi ir vis 
dar negali susitvarkyti. Jie ten savo sužeistuo
sius krauna į sunkvežimį ir tuo pat metu ren
giasi mus šaudyti. 

— Sudiev, Jonai; šiame pasaulyje mudu 
daugiau nepasimatysi®, — patylomis man s 
ko pulkininkas T. 

— Nurimk, Juozeli, dar viso ko gali bu
ti, — raminu jį, nors aš pats nebeturiu nei ki
birkštėlės vilties kad galėtume kaip nors beiš-
sigelbėti. 

Dabar tik galvoju kaip jie mus šaudys. Ant 
plento gulinčių tik jau nešaudys — lieps atsi
stoti. Stačius iš automatinių ginklų, be abejo, 
momentaliai išklos, kaip rugius dalgiu. Turės 
sukomanduoti kad atsistotume. Ne, kad ir ka
žin ką komanduotų, tik jau neatsistosiu, — ma
nau sau: — kad tik kaip nors suspėčiau prieš 
pirmuosius šuvius nusiristi Į griovį dešinėje. 
Butų gana lengva tai padaryti, jei nesutrukdy
tų man tas Gudas, kuris guli mano dešinėje ir 
visą laiką patylomis kalba vis *tą pačią maldą: 
"Otče naš iže jesi na nebesiech".... Jokios 
baimės nejaučiu." Tik labai pikta darosi kad 
busiu užmuštas tame klaikiame miške palei Bo-
bruisko plentą, ir vaikai visą nfluĮų nežinos kur 
jų tęva? <lingo. 

Pamišusiųjų skaičius vis daugėja. Įvai
riausias nesąmones žmonps pradėjo kalbėti. Ki
ti garsiai pradėjo m^'s/ , nebepaisydami enka
devistų šauksmų „'at". Pagaliau, musų en
kadevistai visiš^ susitvarkė — tuojau, tuojau 
turime išgirsti Kokią nors komandą, paskutinią
ją komandą, po kurios daugiau nieko nebegirdė-
&im?. Taj bus paskutinysis musų tragedijos 
aktas. Gausime "geros sriubos", kurią pažadė
jo mums Červenės kalėjimo kieme duoti dvylik
tą valandą, pabar kaip tik ir gali buti-dvy
liktoji valanda. ' 4 

Pagaliau, išgirdome: • • * 
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D I R V A  Padekit Amerikai Laim-čt! 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir Vi
sokius atsitikimus iš tų dienų mažo pasaulio 
DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Turbut dar norėjo ką sakyti jaunes
nysis vyras ir karštai, turbut, norėjo už
stoti savo bendrą ir tikėjimą, bet sutrė-
mč jį senis ir akim ir žodžiu: 

— Cit! Gana! 
O atsigryždamas į žmogų pridėjo: 
— Be" reikalo apšneki krikščionišką 

tikėjimą, nežinodamas jo. Jis geras. Tik 
žmonės kurie jį išpažysta negeri. O ką 
apie tą žmogų tai aš uždrausiu jam taip 
daryti. O dabar gryžk namon, ir tegul 
ramybė ir santaika gryžta ir gyvena ir 
tavo namuose ir visoje apygardoje. 

— Pasilik ir tu sveikas ir linksmas,— 
atsakė apsimalšęs žmogus ir nuėjo. Jau
nasis dabar kibo ginti trečiąjį prieš senį. 

— Negink, vaikeli, šitokį bedievystės 
skelbimą jis vadina kelio lyginimu ir sėk
lų sėjimu, — atvertė senis ir užsidumojo. 

Ne tokių jisai Dievo žodžio skelbikų 
geidė savo žmonėms. Ne vylium, ne klas
ta ir ne varu ir kardu senio nuomone rei
kia platinti tikėjimas. 

— Kristus buvo Dievas, — mąstė se
nis. — Jam gana buvo žodis pasakyti kad 
visas svietas tikėtų, o Jis, duodamas mums 
pavyzdį, dirbo iki mirčiai, mokindamas 
žodžiu/duodamas pavyzdi gyvenimu. Jis 
nesakė: eikit ir apgaudinėdami platinkit 
tikėjimą, arba varu verskit, arba kardu 
žudydami platinkit Dievo tarnus. Ne! Jis 
sakė: eikit ir mokinkit!.... 

Saulei leidžiantis, pasirodė ir trečias 
jų bendras, bet ne vienas. Paskui jį se
kė žmogus. Abudu jie nešė ant pečių po 
maišą. Maišuose buvo visokių javų sėk
los, o'be to buvo duonos puskepalis ir laši
nių šmotas. 

— Dėkui Dievui! — meldėsi jaunes
nysis salos gyventojų, — dėkui Aukščiau
siam! Dėdukas laimingai sugryžo. _ 

— Tai matot, mano gerieji, — kalbė
jo vadinamas dėduku.ir maišydamas to
lydžio Lietuviškus žodžius su Lenkiškais, 
— aš išsikaulijau kaime pas vieną ūkinin
ką duonos puskepalį, kurios jau senai mes 
nematėm, pas kitą uždaro. Svietas čia pu
sėtinas. Iš jo gali viską išprašyti, o ko
kioje dėtoje lengva jiems ir galvą apsuk
ti. ' Kad taip butų man pavelyta aš čia 
umai didelę permainą padaryčiau. Pri
neštų jie čia mums visko ir nereiktų pa
tiems dirbti. Su aitra platinant Dievo žo
dį ir išmintingai pasielgiant, trumpu laiku 
įgytume skaitlingą tikinčiųjų kaimenę, 
taip skaitlingą kad dabar ir tikėtis nega
lime. 

Nuliūdęs ir rūškanas senis klausė sa
vo bendro žodžių, kuris kone gaikčioda-
jo iš džiaugsmo kad jam taip viskas gerai 
pasisekė. Vienok Lenkas nematydamas 
to įspūdžio senio veide, kokį jis geidė ma
tyti, pridėjo: 

— Aš ten dar keliosa vietose^ir anks
čiau stengiausi nuberti kelis žodžius, kai
po sėklą ateinančio krikščionybės skelbi
mo. ir tie mano žodžiai išsykio padarė is-
pudj. O Dievas duos, jie atneš ir puikių 
vaisių. 

— Girdėjau! — atsiliepė sems. — Jau 
jie ir vaisių atnešė. 

— Na,"matote! — linksmai šuktelėjo 
flėdė. — O jus, oičulku, ir patys nieko^ ne
darot šituo atžvilgiu, ir man nepavelijat. 
Aš tiktai kelis žodžius nubėriau ir jau 
prasideda.... 

— Prašykim Dievo kad ir pasibaig
tų? — nutraukė jį senis. — Pas mus atėįo 
vieno kaimo viršininkas ir skundėsi kad 
tu vaikščioji po kaimus ir skelbi bedievy
stę tarp jaunuomenės. 

_ Aš — bedievybę?! — sušuko Len
kas. — Ne! Aš bedievybės neskelbiu^ aš 
tik sakau kad nėra dievų, mintyje pridė
damas kad nėra stabmeldiškų dievų ko
kius čia žmonės garbina. Bet nesakau kad 
nėra Dievo. 

— O svietas supranta kaip tu sakai, 
ne kaip manai. Ir piktinasi. 

— Ar aš liepiu jiems taip daryti? Jie 
patys ir kalti jeigu nemoka suprasti to ką 
jiems sakai. 

— Kam juos kaltini būdamas pats 
kaltas? — kalbėjo toliau senis išlėto. 
Jie žmonės su nekalta dūšia ir grynu vai
kišku pasitikėjimu žodžiams kitų žmonių, 
jieškanti per ilgas amžių eiles vienos tei
sybės. Dirva tai puiki Dievo žodžiams 
s€ti. Kodėl tu tą dirvą gadini?. Šitie 

• AMERIKOS Biblijos Drau
gija 1943 metais sumušė dau
gumo rekordą - j( išdalino 

visame pasaulyje net 9,733,650 
bibliju, arba 32 nuoš. daugiau 
negu metas pirmiau. 

žmonės beveik krikščionys; pažiūrėk kaip 
jie žiuri į krikščionis. 

— Nemoka tie krikščionys skelbti sa
vo tikėjimo, daugiau nieko, — atverte dė
dė. 

— Ne! Klysti! Ir tie krikščionys^ vi
si moka labai gražius žodžius kalbėti ir 
puikius pamokslus sakyti, kaip ir tu. Ir 
tie, kaip tu, skelbdami Kristaus mokslą ne 
apie šitą mokslą mano ir ne apie jo plati
nimą, tiktai apie duonos puskepalio iškau-
lijimą, šmoto lašinių, apie išveržimą tur
tų, kad galėtų misti musų žmonių krauju. 

— Kas altoriui' tarnauja, tas iš alto
riaus ir minta, — atkirto dėdė. ̂  

— Ne kiekvienas krikščionis altoriui 
tarnauja, — atvertė senis. ̂  

Aš tiktai apie kunigus kalbu, — 
pridėjo dėdė. 

— Mitimas altorium ir turtų plėsimas 
du visai skirtingi dalykai. Miste inisk iš 
altoriaus, jeigu rankos ir galva užimtos 
darbu apie dūšių išganymą. Bet jeigu 
taip gyveni kaip mes, neturėdami Gavo ti
kinčiųjų avinyčios, tai reikia nors sergėtis! 
tokių darbų už kuriuos žada daugiau mus 
čia nekęsti. 

— Gerai! Tai kaip gi čia platinti ti
kėjimą? 

— Reikia stengtis krikščionišku gy
venimu parodyti gerą artimo meilės, die
vobaimingumo pavyzdį. 

— Na, nežinau kokiu gyvenimu ir kas 
gali jiems čia parodyti kokį nors pavyzdį. 
Jų gyvenimas krikščioniškesnis negu pa
čių krikščionių. Apie artimo meilę ar die
vobaimingumą nei kalbėti nėra ko. Lie
tuviai ir dievobaimingesni ir didesnėje 
meilėje gyvena negu mes. Šituo čia nie
ko nepadarysi. 

— Aš ir sakau kad čia dirva nuo am-
čių pagaminta krikščionystės sėklai. Ne
reikia tiktai tos dirvos neatsargiai gadin
ti. Reikia pirmiausia parodyti kad ne 
kiekvienas krikščionis tiktai vieno gei
džia: misti Lietuvio prakaitu ir krauju. 
Dirbkim ir parodykim kad mes nenorim 
buti liaudžiai sloga. O viskas bus duota 
mums Dievo. 

— Argi tai tamsta ištikro manai kad 
aš atėjau čia ilgam dirbti? — užklausė 
tas Lenkas senio. 

— Na o kaipgi? 
— Jeigu taip tai dėkui tamstai už at

virumą! Aš rasiu sau vietos ir be darbo. 
Mano rankos nepratę dirbti ^ 

— Ir mano nepratę, o aš dirbu. 
— Ir dirbk sau sveikas, aš nenoriu. 

Po metų-antrų aš busiu sau ar vyskupas, 
ar vienuolyno opatas. Bernu buti man ir 
nepritinka. 

— Tavo valia! 
Nuo šito laiko ant Vygrių ežero salos 

gyvena jau tiktai du gyventoju. Senis 
kaip kada išeidavo į kaimą pasiviešėti, o 
jaunesnysis visą laiką, kaip pirma, taip ir 
dabar prisilaikė saloje. 

Vieną pavakarį ties namučių tilteliu, 
ecančiu ant Vygrių ežero salos, sustojo 
trys raiteliai: du seni šarvuoti vyrai ir 
viena jauna merga. 

— Maft pasakojo kad sala visai pa
mesta, — kalbėjo mergina į vyrus, — o 
kaip matyt joje gyvena. Niekai jeigu tai 
plėšikai. 

— Ne! Ne plėšikai čia! — atvertė 
vienas raitelių, tamsiai mėlynais rūbais 
pasirėdęs. 

— O delko tu taip manai, Virpša? — 
klausė merga, nes tai buvo Samadžiuke su 
savo senais vadais: Virpša ir Daukšia. 

— Plėšikai nedarytų tiltelio tarp sa
los ir ežero krantų. O jeigu jau darytų 
tai nepaliktų nakčiai. Čia, kaip numanu, 
gyvena žmonės kurie nei plėšikų nesibijo, 
nei patys neplėšia 

— Jeigu taip tai bandykim nors per
nakvoti pas juos. Vėlus laikas toliau ke
liauti, — atsiliepė vėl Samadžiukė. 

Po šitų žodžių buvo jie jau besuką 
ant tiltelio," bet dabar sutramdė Daukšys 
pratardamas: 

— A-r ne geriau butų užtriubijus? 
Pamatę šarvuotus, salos gyventojai gali 
nusigąsti. Dar ims ružyti ant musų. 

Nesiginčydamas Virpša, paėmęs ragą, 
užtriubijo sykį ir antrą. I tą balsą iš na
mučių išėjo senis, paskui jį kaip ir supda
masis, jaunas vaikinas. 

—« Sveikas-drutas, Virpša! — tarė 

THE KAHN CO. 
Plumbing — Heating — Sewering 
New Installations & Remodelling 

2709 East 93rd St. RA. 1770 

/•/xl MONCRIEF FURNASAS 
"  "  ̂  <  _  _  _  _  .  w .  .  

Jusų Namuose Reiškia 
DAUG METŲ ŠILDYMO BE JOKIO VARGO 

Kreipkitės į savo MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, Ohio 

BURNS PIES and 
THE STRABLEY BAKING CO. 

Quality and Service Always 
3007 Clinton Ave. MA. 1084 
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OPENS SATURDAY, JUNE 17 

TOMMY TUCKER 
and his Otcliestia 

JflHE 17 and 18 in C rand Ballroom 
FINEST BEACH IN THE WORLD. ALL 
SPORTS AND AMUSEMENTS. DANCING 
NIGHTLY. "Name" Bands Week-end*. 

Easily reached by Y&il or bus and hourly 
steamer from Sandusky. S. S. Theodore 
Roosevelt daily at 9 a. in. irom Cleveland. 

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky, Ohio 

rOOO' ROOMS M O D  E  R  A T  E  R A  T  E S  

Massachusetts Mutual Life Ins. Co. 
* of Springfield, Mass.. 
The E. W. Snyder Agency 

9th floor. Hippodrome Bldg. MA. 5680 
Greetings — Best Wishes 

-The Ideal Builders Supply & Fuel Co. 
4720 Brookpark Rd. SH. 1600 

Best Wishes 
OHIO CARBON COMPANY 

12508 Berea Rd. BO. 2700 

Greetings 

JACK FROST DONUTS 
8412 Hough Ave, GA. 4076 
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Į Nikodemas A. Wilkelis 1 
| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
| IR BALZAMUOTOJAS | 
S šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai = 
E Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoj s 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 § 
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senis, p&žinęs Virpšą. — Ot, netikėtas sve
čias ! 

— Sveikas-drutas! — atvertė ir Vir
pša, savo ruožtu pažinęs sen j nuo Narų 
upės. — Ar nepavelysi pernakvoti mums 
čia ant salos? 

— Didžiausiu noru! — kalbėjo senis, 
sveikindamas ir kitus pakeleivingus. — 
Tiktai, jeigu norite visai ramios nakvy
nės tai nuardykit tilteli, o žirgus nuveskit 
j pievą. Nereiks nei jų sergėti, nei laužų 
degti nuo žvėrių naktį Jųs, vyručiai, 
užsiimkit tuom patys, o mes eisim pasirū
pinti vakarienės. 

— Mes nelaukėm ak svečių, ypač vieš
nios. 

— Pavelykit ir man prisidėti prie tru-
so. — atsiliepė Samadžiukė, numesdama 
nuo galvos skepetą, o nuo pečių drobulę. 

Senis dabar metė į merginą akim, tė-
mydamas vtin jos pakaklę. 

(Bus daugiau) 

VAIiGITJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuniimu $1.25 

Didele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilifl. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai-
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 Sapninykas, 
, gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 

5apną. Kiekvienas privalo jį turėti sst» 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland '3, Ohio 

Užkietėję Viduriai? 
• Kramtykit šį Gumą 
• Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją, ima galvą skaudėti ir su-
sirgdina, rienaudokit 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, jųs 
gaunat liuosuojantį vaistą veikmin
giausiu budu. Bandykit FEEN-A-
MINT šiąnakt—jausitės geriau ry
toj. Didokas šeimos saikas 10c. Im
kit tik sulyg nurodymų ant pakelio. 

ENViicott 3340 

B E R T' S 
C ER A S LAIKRODĖLIŲ it 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BERT REICHARD 
7415 WADE PARK ĄVE. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
• Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

"""" N 
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 

f N 
'Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Cleveland© 
IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

L i e t u v i š k a  

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

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės į savo vientau
čio vaistine 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 naujiį antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3, O. 

f VISOKIA APDRAUDA 
T Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pft» J! 
•ę 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 

t 660G Superior Ave. Cleveland HEnderson 672* !! 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVA 

DEM,A C. JAKIBK 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. ' 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipildjr-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

Vasaros Sezono 
VYRAMS REIKMENYS 

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

Vėliausių Pavidalų, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45 * 4.95 
KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 ir 4.95 

didelis pasirinkimas Įvairių medžiagų 

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

DYKAI ^REEN STAMPS su kolnu pirkiniu. HYKAl 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. I\#\I 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 



War Bonds Pirkėjai Laimės D T R v A 

Atviras Laiškas 
Connecticut Sandariečių. Protestas ir Priekaištai del 

'šmeižimo' Sandariečių. Tautininkų Pastangos Su
kurti Tautinėje Srovėje Vienybę — Suardytos As
mens kuris tos Vienybes Vengia ir Nenori. Pat
riotiški Sandariečiai Puikiai Susitaiko Dirbti Lie
tuvos Vadavimui ir Jau Nudirbo Didelius Darbus. 

Keletas Connecticut sandarie
čių prisiuntė savo parašais pa
sirašytą atvirą laišką, kurio 
svarbiasias dalis čia paduoda
me: 

"Mes Connecticut Lietuviai 
Sandariečiai iš Ansonia, Brid
geport, Hartford, New Britain, 
New Haven, Seymour, ir Wa-
terbury, susirinkę apskrities 
suvažiavime New Haven, Ct., 
Gegužės 21 d., 1944, pareiškia
me kas seka: 

"Visas pasaulis, o ypač mo
šų sena Tėvynė Lietuva per
gyvena sunkiausius laikus. Nie
kad nebuvo taip reikalingos 
musų bendros jiegos ir dar
bas. Mes esame maža tauta ir 
mus skaldyti yra pražūtinga. 
Lietuvos priešai skleidžia ant 
musų įvairius gandus, griebia
si provokacijos, kad kaip nors 
susilpninti musų veiklą ir nu
kreipti ją tarpusaviu ginčų 
kryptimi. Su liudesiu konsta
tuojame kad laikraštis Dirva, 
kurs yra LVS organu, ir jos 
redaktorius, tos Sąjungos sek
retorius, pradėjo labai neetiš
ką kovą prieš sandariečius. .. 
- "Mes Naujosios A n g 1 i jos 
Sandariečiai visur ir visada 
stojame dirbti ten kur pirmiau
sia liečia Lietuvos vardą, pa
likdami nuošaliai srovinius tik
slus. Tuo principu vadovauda-
mies mes buvome New Yorko 
seime, tuo pat principu mes 
dirbame ir baigiame pravesti 
tamsių pasiimtus tonų parda
vimo ir parašų rinkimo vajus. 

f "SLA mes dirbame ne nuo 
iiądien, bet dabar mums ten
ka užgirsti tokius šmeižtus buk 
mes prezidentu p. Laukaiti iš
sirinkome atsitiktinai ir dabar 
p, Vaidylos suagituoti rengia
mės jo neužtvirtinti.'* Ir tt 

Ta atviro laiško dalis pasa
ko svarbiausią ką N. A. San
dariečiai nori iškelti. 

PASIAIŠKINIMAS 
Gerbiami Naujosios Anglijos 

Sandariešiai. Jųs kalbat kad 
- jųs visada ir visur stojat dirb

ti ten kur liečia Lietuvos var
čią ir reikalus. Taip darome ir 
mes, ir todėl daugelyje atvejų 
jųs ir mes nudirbome ir vėl 
nudirbsime Lietuvos vadavimo 
naudai. Jųs ir mes dalyvavo-

vają, norj paveržti iš Sandaros 
vadovybę, ir tuli jam patiki. 

Jųs matot musų LVS veiklą 
ir nuveiktus darbus Lietuvai, 
bet dažnai matot Sandaroje p. 
Vaidylą pašiepiant mus, musų 
vadus paniekinant, musų dar
bą pažeminant, buk mes netu
rime nei vadų, nei veikėjų, nei 
nieko nedirbame.... 

Tuo tarpu mes tautininkai 
įvairiuose tautos darbuose „su
sitinkam su p. Vaidyla visokio
se konferencijose, seimuose, 
tarybose, mitinguose, ir nežiū
rint musų didžiausių pastangų 
nuo 1934 metų susitarti su juo 
vidurinės srovės sustiprinimui 
ir padidinimui veiklos, nieko 
nepavyko padaryti. Jeigu kito 
ko jis prieš mus nesuranda tai 
jis ima pasakoti kad mes "nie
ko neatstovaujam, palaidi", o 
jis turi "stiprią, seną organi
zaciją Sandarą" ir todėl jis su 
mumis nemato reikalo kalbėti 
ar tartis. Ir vėl viskas suįra. 
Tuo tarpu, jis visada gražiai 
susitaria su socialistais, kaip 
SLA reikalais, bendrus kandi
datus statydamas ir remda
mas, taip ir kitas reikalais. 

Jeigu mes norime pasakyti 
jums ir visuomenei. kaip p. V. 
dirba prieš mus ir tautinės sro
vės silpninimui, jųs norit ma
nyti kad mes visus sandarie
čius neigiam, ar šmeižiam. Vi
sai ne. Ir p. Vaidylos nešmei-
žiam, tik viešai pasakom jo 
netaktiškumą. Jis tai šmei
žia mus, nes jis už pečių tarp 
savo ištikimų pasekėjų vadina 
LVS vadus "svolačiais" ir ki
taip. 

Bet prašom visų ^sandariečių 
nesiimti ant savęs nei mažiau
sios kaltės už p. Vaidylos dar
bus, nes jis atsako pats už sa
ve, ne jųs už jį. 

KUR SU VAIDYLA NESU
SITARIAMA 

Šiuo žodžius rašančiam teko 
daugiausia turėti reikalų su p. 
Vaidyla už vidurinės tautinės 
srovės sustiprinimą, panaiki
nimui nesusipratimų, kurie ne
reikalingi, nes žinome kad A. 
L. Tautinė Sandara buvo su
organizuota anais laikais kai
po tautinės srovės partija. 

Kada 1940 metais bolševikai 
okupavo Lietuvą, kada buvo, 
įsteigta dabartinė Amerikos 

suardė. Philadelphijoje įsteig
tas fondas, aišku, buvo nepa-
sekmingas, bet ir apie p. V. 
sutvertą Sandaros fondą nuo 
to nieko negirdėjot. 

1941 metais, Birželio 7*8 d., 
Tabor Farmoj - įvyko tveria
masis suvažiavimas Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos, kur dalyva
vo ir p. Vaidyla, atvykęs su 
Chicagiečiais. Bet kaip tik jis 
pamatė kad LVS pradeda aug
ti ir darosi tautinės srovsa 
bendra organizacija, kurios ti
kslas yra grynai Lietuvą va
duoti, jam pasirodė pavojinga 
jeigu LVS sustiprės, ir atsi
menate kaip jis Sandaroje pra
dėjo LVS užpuldinėti, pašiepti, 
ir LVS darbus neigti? 

Jis vėl Pittsburghe 1942 me
tais ALTS seime pravedė ta
rimą kad reikia rūpintis palai
kymu Sandaros fondo, kaipo 
senos organizacijos, o ne su 
kokiais pašaliniais dėtis. 

Tuo tarpu, LVS. plėtė savo 
veikimą, o p. Vaidyla glaudėsi 
arčiau ir arčiau prie tarybin in 
kų, bet apie tą jo atskirą San
daros fondą nieko negirdėti. 

Baigiant, prašau jusų įsitė-
myti sekantį: Jeigu pavyktų 
jiems tautininkus nuo to ben
dro fondo atstumti, jie pa
skleistų jums gandus buk mes 
esą tokie ir tokie trukšmada-
riai ir niekšai, ardytojai, buk 
mes "atsimetę" nuo bendro 
darbo ir norį jiems kenkti.... 

Jųs sakote: ' 
"Mums šiądien nerupi jokia 

asmeninė ideologija. Mums pir
moje vietoje rupi Lietuvos vai
si y bes ideologija ir priemonės 
tai siekti, t. y. tamprus visu 
bendradarbiavimas". 

Ir mums, gerbiamieji, tai 
rupi, todėl mes nežiūrint, ne
gražių apsiėjimų su mumis iš 
tarybininkų pusė^, kur galim 
einam ir dirbam su jais. Mes 
net sutikom savo fondą, pir
miau užregistruotą Washingto-
ne, pavesti tam bendram fon
dui, iš kurio tarybininkai da
bar jau j ieško priemonių mus 
išmesti. 

me New Yorko Seime, bet p ^ ^ 
Vaidyla, del kurio šis jusų lai- j Lietuvių Taryba (Lietuvai Gel-
Ikas rašomas, atsisakė seime beti Taryba vardu Pittsburghe) 
dalyvauti ir kartu su mumis mes su sandariečiais stojom į 
dirbti. To neužteko, jis pasi-1 tarybą kaip viena srovė, duo-
rašęs su šimučiu ir Grigaičiu dami savo .tris atstovus: P. L 
prisiuntė LVS centrui smerki-, Pivaropąs, M. Vaidyla, K. S. 
$no laišką kam mes tą seimą i Karpius. Reiškia, sandariečių 

niaukiam. Daug kitų patriotų du, tautininkų vienas. Tary-
aandariečių iš kitų kolonijų ir 
kitų Amerikos kraštų dirba ir 
mes su jais gražiai sutariame, 
statydami Lietuvos vadavimo 
ir tautos reikalus aukščiausia 
visko. Bet yra ir kairiųjų san
dariečių kurie mano kad jiems 
geriau ir arčiau dirbti su so
cialistais, ir jie griežtai išstoja 
į kovą prieš LVS ir prieš tau
tininkus, o p. Vaidyla jiems 
mielai gelbsti. 

Mes aiškiai išskiriame pat
riotus sandariečius ir įvertina
me jų darbus ir pasišventimą 
Lietuvai jos nelaimės valando
je. Tokie sandarie.iai, tokie 
tautininkai, tokie katalikai pa
daro daug ir nuo|irdau3 darbo 
Lietuvai dabair* 

M. Vaidyla jus aplanko kal

boje buvo nutarta ne bendrą 
Lietuvai vaduoti fondą steigti, 
bet kožna srovė duos į tarybą 
savo trečdalį įnašų. Katalikai 
sutvėrė savo fondą, reikėjo 
mums tautinei srovei sutverti 
savo fondą (socialistai niekad 
apie savo fondo sutvėrimą ne
galvojo, nors vėliau ir jie pri
sidėjo į L .G. Tarybą). 

Vaidyla ir Karpius sutaria 
Pittsburghe, Rugpj. 10, 1940, 
tverti bendrą tautinės srovės 
fondą. Iš Vaidylos pusės gra
žiausi prižadai, veik priesaika, 
kad dirbsim išvien. Sandarie
čiai turi didumą (du iš trijų), 
gali paimti kontrolę, bi tik ge
trai eis darbas. Fondo suvažia
vimas šaukiamas Philadelphi
joje Rugs. 2-3, 1940. Bet p. V. 

po svečias, jis jums pasakoja • sugryžęs į Chicagą, sugalvoja 
^ i« .litvkivilrriicĮ \mA fmif ininlrai n fro 1i an fiart-buk jis negalįs su tautininkais 
susitarti, arba^ pasakoja, kaip 

"kur, kad su tautininkais sanda
riečiai negali turėti nieko ban-

kad tautininkai negali su san 
dariečiais lygintis, ir p. Vai
dyla Lapkričio m. 1940 m. su
tvėrė Chicagoj paskirą Sandą-

4*0, tautininkai nieko neatsto-,ro» fondą.... Beiškią, <fąrbą 

Pono Vaidylos atskiro San
daros fondo idėja reikalinga 
tam kad sulaikyti sandariečius 
nuo bendro veikimo su tauti
ninkais. Bet pagalvokit, jei
gu viena LVS išaugino fondą 
per $10,000, tai koks didelis 
tautinės srovės fondas butų 
buvęs jei p. Vaidyla butų norė
jęs dirbti išvien! 

Tačiau nežiūrint visų pir
mesnių kliudymų bendrai tau
tinei .srovei veikti, kada pradė
ta organizuoti Bendras Lietu
vos šelpimo Fondas (Chicago-
je, Kovo 25, 1944) ir nežiūrint 
kad p. Vaidyla visiškai daly
vauja su tarybininkais, mei 
tautininkai ramybės delei vėl 
sutikome sudaryti bendrą di
rektorių skaičių su sandarie
čiais. Bendrasis Lietuvos Šel
pimo Fondas nutarta sudaryti 
iš tautinės srovės atstovų, iš 
katalikų ir socialistų, po 7, vi
so 21 atstovas arba direkto
rius. Ir tame 7 atstovų skai
čiuje mes tautininkai turėjom 
tik 3 savo tikrus žmones, kiti 
sandariečiai. Reiškia, vėl da
vėm p. Vaidylai ir sandarie-
čiams didumą narių. \ 

Ko rodos reikėtų ? Bet ką 
p. Vaidyla pradėjo skelbti tarp 
savo kairiųjų ištikrimųjų: na
gi kad mes tautininkai tame 
bendrame fonde nieko neturį, 
fondas esąs suorganizuotas tik 
A. L. Tarybos pastangomis! 

Betgi kada fondas suorgani
zuotas, fondo valdyba atsišau
kė į A. L. Tarybą duoti to fon
do operavimui $500 ir į tautinę 
srovę, į LVS, kad ' skirtume 
$200. Supraskit: jie skelbia 
lyg kad mes iš to fondo visai 
išmesti, arba visai į jį nepate
kom, bet iš LVS prašo $200 
fondo gyvavimo pradžiai. LVS 
centro valdyba nutarė tą sumą 
duoti, bet iš p. Vaidylos papra
šyta kad ir ALT. Sandara pri
dėtų pusę arba $100, kadangi 
tautininkai su sandariečiais su
darom bendrą direktorių skai
čių tame bendrame fonde. 

Ponas Vaidyla į LVS prašy
mą pridėti iš Sandaros $100 į 
tą $200 tautinės srovės įnašą 
ir iki šiai dienai nieko LVS 
centrui neatsako, bet tarp sa
vo ištikimųjų pasisukęs visaip 
LVS vadus niekina ir šmeižia. 

Sakykit, gerieji Naujos An
glijos Sandariečiai, kaip dau
giau jųs butumet galėję paro
dyti noro su p. Vaidyla bendrai 
dirbti, kaip jųs butume pri-

| prašę jo kad jis sutiktų išvien 
į tautinę srovę palaikyti tvirta 
, ir dirbančia tam svarbiausiam 
Itikslui — Lietuvos vadavimui? 
I Jeigu p. Vaidyla su katali 
į kais ir socialistais kalba buk 
I mes tautininkai ir LVS nieko 
| bendro neturim naujame Ben-
idranje Lietuvos šelpimp Foii-
I de, tas parodo jų didelį norą 
j mus kaip nors iš to fondo iš
mesti. O tada pasakykit, ar 
bus bendras Amerikos Lietu-
tuvių darbas, ir kam jiems taip 
būtinai reikalinga tautininkus 
paniekinti ir atstumti nuo ben-
<lro Lietuvos supimo Foa^o? 

Mes * nesisavinam Lietuvos 
vadavimo darbo sau, todėl į jį 
kviečiam ir kolonijų veikėjus 
ir organizacijas, nereįkalauda-
dami iš jų įgaliojimų tik sau. 

Mes sakom kad Lietuvos iš
laisvinimui reikalinga visy Lie
tuvių pastangų. 

Mes pirmutiniai pasiūlėm sa
vo Lietuvos šelpimo Fondą vi
soms srovėms, kad tik visi iš
vien daugiau gulėtume nudir
bti. 

Mes išleidome knygą "Time
less Lithuania" ir daliname 
dykai plačioje Amerikoje žy
miems žmonėms, kad jie pa
gelbėtų užtarti visu musų Lie

tuvą. / 
Mes ir Lietuvai nesiūlome 

jokios valdžios iš Amerikos, o 
sutinkame palikti patiems Lie
tuvos žmonėms išsirinkti sau 
valdžią kokia jiems patiems 
patiks. 

Ar už šituos musų darbus 
turit teisingą priežastį mums 
protestus siųsti? Ar nemanot 
kad butų gera ir p. Vaidylos 
paprašyti kad jis teisingiau ap
sieitų su tautinės srovės žmo
nėmis? Mes niekur nenorime 
atstumti sandariečių nuo dar
bo, bet jis Sandaroje dažnai 
pakartoja kad tautininkų ir nė
ra, ir jų vadai ne vadai, kad jų 
darbai tušti. Ar jųB sutinkat 
su tuo? 

Kaslink SLA rinkimų tai 
mes savo argumentą rėmėtn 

! ant kito žymaus sandarieeio, 
j S. Mockaus, viešo pareiškimo, 
ir ant, to kiek žinome p* Vai
dylos elgesius SLA seimuose, 

i kuris visus kokusus varo tik 
įsu Grigaičiu ir gelbsti jam vi-
j sus rinkimus pravesti. Bet 
; mes pasakėme, norėtume kad 
j tas nebūtų teisybė, norime kad 
I taip daugiau nepasikartotų. 

Mes su sandariečiais neko
vojame, tik apgailaujame kad 
del vieno žmogaus politikos ne
siseka tautine srovė sustiprin
ti tokia kokia ji ištikro galėtų 
buti. K. S. Karpius. 

WATERBURY, CT. 

LIETUVAITĖ ŽURNALISTĖ 
P-lė Edna Lazdauskaitė, An

tano Lazdausko duktė, 33 Fox 
St., užbaigė žurnalisto mokslus 
New York Universitete su auk
štu atsižymėjimu, gavo D. R. 
Mellett Memorial dovaną už ge
riausia parašytą editorialą. P-lė 
Edna Lasdauskait5 laimėjo au-
kščiausį laipsnį iš kelių šimtų 
studentų. Iš to didelis džiaugs
mas jos tėvams ir garbė Lietu
viams. 

(Kitame numeryje tilps la
bai įdomus vieno Bostono San
dariečio aprašymas apie tai ko 
M. Vaidyla iikrai Naujoj Ang
lijoj važinėjo.—Red.) 

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

LIETUVIAI PARDUODA 
KARO BONUS 

Birželio 11 d. Lietuvių Ko
mitetas Amerikos Apsigyni
mui, mėnesiniame susirinkime 
pranešė kad yra pilnai pasiruo
šęs parduoti karo bonus Penk
tos Paskolos vajuje, Birželio 
15 d., Victory House, nuo 9 v. 
ryto iki 9 vakare. Artistas A. 

Į Vasiliauskas, iš New Yorko, 
paruošė tai progai dainų pro
gramą ; visą dieną parodai bų-

I vo išstatytas Armijos "Jeep", 
1 vakare atsibuvo dar įvairiany-
bių programas. 

ORGANIZUOJA ULRF 
SKYRIŲ 

Įsteigus Bendrą Lietuvos 
Šelpos Fondą, kuris yra nepo
litinis visų Lietuvių bendrai 
remiamas, susidarė ir nesrovi-
nė vietos Lietuvių komisija rū
pintis darbais pagal to bendro 
fondo taisykles. Komisiją su
daro A. Devenienė, M. Kruge-
lienė, A. Colney, A. Girdaus-
kienė, A. 'Lazauskienė, G. že-
mantaitis ir Dr. P. Vileišis. Ši 

komisija ruošiasi prie rubų 
rinkimo Lietuvos karo nuken
tėjusiems pirmiausia, paskui 
imsis kitų darbų. Dabar yra 
geriausias laikas tinkamai su
siorganizuoti ir pasiruošti ru
bų rinkimui, ir kada ateis tam 
laikas, tas darbas bus atliktas 
daug pasekmingiau ir geriau. 

DALYVAVO VESTUVĖSE 
P-lė Lygia E. Nainis, popu

liari jaunuoli, gyvenus ilgus 
metus Waterbury, dabar tar-
nauianti Yeoman 3rd Class U. 
S. Navy Personnel, Washing
ton, D. C., dalyvavo savo jau
nų dienų draugės p-lės Mildred 
Dicksinson, vestuvėse. Panelė 
Dickinson ištekėjo už Staff 
Sgt. Albert Chasnis, Army Air 
Force. Po vestuvių, p-lė Nai
nis atlankė savo seserį Alve-
ra Nainis ir savo tėvelius pp. 
George Barstis, Ansonia, Conn. 

Dr. M. J. Colney. 

Parsiduoda Country Home 
Geras Country home, 3 blokai 

"įuo skvero, prie Rock Creek, Ohio, 
i akrai žemės, 7 kambarių namas, 
-ra elektra, vanduo įvestas, 50 my-
;ių nuo lCevelarHo. Kaina $3.000. 

Rašykit laišku (24> 

MIKE TRAKIMAS 
R. Water St. Rock Creek, Ohio 

' GERI VAIKAMS 
RŪBAI 

RŪBAI BERNIUKAMS 
ir MERGA1TMĖS 
Micros 1-12 Metų 

Mes Specializuojame 
Kūdikių Aprengalais 

Welcome Shoppe 
13757 Euclid Avenue 

Arti Eddy Road Liberty 2471 
E. Cleveland 

V 

V į Vidų 
anijos Karo Metu 

Ohio žmonėms pranešimas . . . nuo The Standard Oil Company (Ohio) 
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1 Dėdės šamo uniformose yra virs 

1. cčcalis musų reguliarių darbinin

kų. Sohioans gryžę i i tarnybos ras 

savo daibus, arba geresnius, kurte 

laukia jų sugryžtančių. Musų vien-

nas didiiausių rūpesčių yra kad jie 

rvj^ryžtų pfie gyvenimo progų u:; 

kurias jie kariauja išsaugojimui. 

2 Aliejus yra gyvybės kraujas ka-
vo pastangų Amerikoje — aviacijos 
kuro labiausia reikia. Sohio's pro
dukcija aviacijai gasolino padidėjo 
veik 500'v 1942 metais virš meto 
pirmiau ir 1943 metais pasitrigubi-
p.o. Atsiekimui to, Sohio sunaudojo* 
savo tuiimus įrengimus ir išstatė* 
naujus—visai neprašant valdžios fi
nansinės ptitfulb;^. 

3 Daugiau negu pusė krovinių karo 
reikmenų gabenamų į frontą yra 
aliejaus produktai. Yra šimtai jų 
šalia gasolino; kuro aliejus karlai-
viams, aliejai inžinų tepimui ant 
žemės, ore ir jurose, aliejai vais
tams ir kiti produktai. Vienas pa-
vyzdis yra asfaltas oro ženklams ir 
militariams keliams. Sohio—tik 18-
ta išeilės didumu aliejaus komani.ia 
U. S.—pereitą metą užėmė trečią 
vietą asfalto gaminime. 

4 Neapdirbto Aliejaus produkcija 
buvo palydinamai nauja pastanga 
del Sohio 1943 meais. Plaplėsta jo 
f.amjba atradus eilę naujų dalykų 
kurie iš jo daromi, taip padidinta 
mr.sų neapdirbto aliejaus ėmimas 
tuo laiku kada jis pasirodė reika
lingas karui. Daug tiliejaus dar ne
atrasta Šioje šalyje, ir Son i o ruoSia-
fi karti 9C iki 100 nau.iii šaltinių 
1944 metais naujiems reikalams. 

5 Aliejus varomas į visas sritis 
Sohio's gausiu naudojimu paipų li
nijų ir laivų, taip sutaupant gelž-
kelio užgrustą tiansportaciją kitai 
karo medžiagai. Šiądien ant Missis
sippi iv Ohio Upių Sohia operuoja 
vieną i" didžiausių vidaus vandenų 
laivynų gabenančių aliejų Į visas 
si itis. Sohio turi ir oDeiuoja apie 
3,000 mylių paipų linijų. 

Aprūpinimas Karų Namie taippat 
yra viena iš Sohio karo meto atsa
komybių. šis darbas atliekama ne
žiūrint didžiausio trukumo darbinin
kų. Mes išlavinom naują patarna
vimo stočių rersonalą, tarp jų daug 
moterų, ir ištobulinom speciali ka
ru prižiūrėjimą kuris reikalingas 
ekstra priežiūrai jusų karo kad iš
laikytų iki ateis taika. 

7 Skelbimai tarnauja karui. Pavei-
zdan, ketvirta 'Jalis musų komerci
nio SOHIO REPORTER radio lai
ko nuo karo pradžios pašvęsta val
džios programams apie taupymą, 
bondsų pirkimą, kraujo davimą, etc. 
Mes ypač patenkinti laišku iš War 
Advertising Council, pareiškiančiu: 
". . . . irdingai dėkojam už daugy
bę b-dų kuriais jus.} kompanija pa
šventė skelbimais paremti karo in
formacijos vajus. Jųs daug pnsidė-
jot prie karo pastangų". 

g Geri Davho Santikiai yra vienas 
is svarbiausių dalykų bant kerr, ma
nijoje. Sohio • aprūpina a-sauga ir 
S4-e:o.mis darbo, sąlygomis savo dar
bininkus, teikia ligoje pašalpą, re-
jrnliaiiss atostogar su všmokesčiu, 
cpc'raudą ir atlyginimą senatvėje. 
Favc-ixdp'i, žmogus pradėjus dirbti 
prie Sohio nuo 25 metų amžiaus už 
vidutiniai $200 i mėnesi ner visą 
savo dirbimo laik?» senatvėie sulau
kus 65 metų gauna apie $160 mėne
siui iki gyvoę galvos. Beveik 400 
Sohioans dabar jau naudojasi šiuo 
senatvės atlyginimu. 

Jei norit daugiau šių skel-
'bimų kopijų arba kopijos 
"Sohio Review of 1943" 
pagamintos originaliai del 
darbininkų, mes noriai pa
siųsim jums. Tik kreipki
tės adresuodami prašymą: 

Presidfut 
The Standard Oil Company 

Sohio) 
•jMidlam* Building 
Cleveland 15, Ohio 

SOHIO 

GASOLINAS DUODA JiEGĄ AT AKIM . . , fdEAlKVOKIT NEI LASO! 
4 
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CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

FRANK J. LAUSCHE 
NESIDUODA PAR

TIJAI BOSAUH 
Frank J. Lausche, Demokra

tų kandidatas į Ohio guberna
torius, nedalyvavo nei Cuyaho
ga apskrities Demokratų orga
nizacijos valdybos rinkimuose, 
nei nenuvažiavo Į Ohio valsti
jos Demokratų partijos metini 
suvažiavimą. Tuomi Lausche 
parodo kad jis nori buti lais
vas nuo politiškų "bosų", ku
rie paprastai nori kontroliuoti 
kandidatus ir išrinktus valdi
ninkus savo partijos intere
sams. Tuo budu Lausche pa
silieka kaipo nuo partijos "bo
sų" nepriklausantis, savarankis 
žmogus, ir jis išrinktas guber
natorium valstijos reikalus ves 
ir tvarkys savarankiškai, be 
politikierių klikos pagalbos. 

Išlaikydamas savo bešališ
kumą, Lausche gaus daug ne
partinių piliečių balsų, kurie 
paprastai nenori partijų kon
troliuojamų kandidatų, o re
mia tik žmogų už jo nuopel
nus ir tinkamumą. 

Ir Ohio Lietuviai turės pro
gą balsuoti Lapkričio 7 d. už 
tokį kandidatą kuris nėra pa
žabotas partijos pavadžiais, o 
pats turi savo programą ben
driems valstijos gyventojų 'in
teresams. 

INVAZIJOS KARO 
BONU VAJUS 

PRASIDĖJO 

Lietuvos Kareivių Mo
tinos Veš Parašus 

pas Prezidentą 
LVS seime Chicagoje nutar

ta kad Peticijas Prez. Roose-
veltui i Washington^, prašant 
Lietuvai užtarimo, nuveš Lie
tuvės kareivių motinos, kurios 
turi 4 ar 5 sunus išleidusios į 
kariuomene. lVU 

Clevelando Lietuvės kareivių 
motinos kurios galės važiuoti 
pas Prez. Rooseveltą, prašo
mos užsiregistruoti LV$ Cen
tre, Dirvos redakcijoje, pas 
p. Karpių. 

Nežiūrint kiek mes melstu-
mes už karo baigimą, prie to 
reikia ir darbo, — skelbia Pen
ktos Karo Paskolos vadovybė. 

Darbas reiškia* tai pirkimą 
Karo Bonų, jeigu norime ma
tyti pergalę atsiektą ir karu 
baigtą. 

Nieko nebus smagesnio ir 
džiaugsmingesnio kaip žinia 
jog šis karas pasibaigė. Jusu 
sunai gryš atgal pas jus, ju 
sų giminių, brolių, seserų vai
kai spės pareiti gyvi atgal. 

Tie kurie vadovauja šį karą 
sako mums pakartotinai jogei 
Pergalė ateis palengva, dide
liais kaštais, širdgelomis. Mes 
turim buti pasiruošę priimti 
blogas žinias kartu su geromis 
— ir turime stengtis pagreitin
ti karo pabaigą, savo pastan
gomis, perkant Karo Bonus, 
priverčiant paskutinį | priešą 
padėti ginklą. 

Clevelando sričiai kvota pa
skirta išpirkti Karo Bonu už 
$245,000,000. 

Bonų vajus prasidėjęs Bir
želio 12 dieną, baigsis Liepos 
8 dieną. Tačiau dabar yra tas 
laikas kada privalome pirkti 
karo bonus, nelaukiant vajaus 
pabaigos. Niekas nelaukia — 
kariautojai nepadeda ginklus 
palaukti; priešas nenuleidžia 
rankų laukdamas iki musų ar
mijos visos išlips Europoj juos 
užatakuoti, ir musų armijos 
negali sulaikyti savo invazijos 
darbo nei sekundai, nes pirmu
tiniai išlipusieji butu išnaikin
ti iki vienam ir kitiems jau 
butu užkirsta kelias išlipti. 

Clevelando Lietuviai prašo
mi pirkti E bonds visomis iš-
cralėmis, ir patartina pirkti per 
Lietuviu banką, kur yra nu
skirta Lietuvių pirkimui punk
tas. 

BRICKER TIKISI BU-
TI PREZIDENTU 

uanian  Diges t  
6820 SUPERIOR AVENUE 

THE PERISCOPE 
B y  SARUNAS. 

CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Kun. J. Angelaičio 10 
Metų Sukaktis 

Noriu čia pažymėti apie Ge
gužės 7 d. Įvykusj Kun. Juozo 
Angelaičio, P. šv. N. P. para
pijos klebono, 1J metų kuniga
vimo sukakties paminėjimą ir 
penkių metų jo klebonavimą 
šioje parapijoje. 

Prograiras buvo daryta ne
ilgas, del pasitaikiusio šilto 
oro. žymesni svečiai buvo: 
Kun. Sadauskai;, vienas Euclid 
Village mieato tarybos narys, 
ponia S. Smetonienė, Delia Ja-
kubs ir celebranto motina, se
sutės ir broliai, kurie daug pri
sidėjo prieš 10 metų kad Juo
zas pasiektų jo pasirinktą ku
nigystės luomą. 

Programą atidarė komisijos 
pirmininkas F. Baranauskas ir 
pakvietė Kun. Dr. K. širvaitį 
promamo vedėju. 

Bažnytinis choras, vedamas 
muzikos mokytojos Reginos 
Brazaitienės gražiai sudainavo 
iškilmei pritaikytas dainas. 

Komisija susidėjo iš sekan
čių: M. S. 36 kp., i^ kur kilo 
1 anketo sumanymas ir visa 
pradžia: Julė Salasevičienė, P. 
Kundrotienė P. štaupienė, A. 
Baranauskienė, S. Mudrauskie-
nė; M. L. dr-jos: K. Magilie-
nė, V. Katkauskienė, ir S. Am-
šiejienė; iš bažnytinio choro, 
R. Brazaitienė, nuo parapijos 
F. Baranauskas. 

Iš šio banketo gryno pelno 
padaryta $231.61. 

Reporteris. 

Ohio Valstijoje Reikia 
38,000 Darbininkų 

Ohio karo industrijos reika
lauja bendrai paėmus dar 38,-
000 darbininkų, kaip skelbia 
Karo Darbo komisija. 

Iš tų 38,000 darbų, 12,500 
yra butini karo darbai, kurie 
turi pirmenybes . ir užtvirtinti 
armijos ir laivyno vadovybių. 

Taip pat atsišaukiama dar
bininkų į ukes. Tiems dar
bams vasaros metu nori gauti 
merginų-moterų tarp 16 ir 35 
metų amžiaus. Kurios norėtų 
stoti į speciales ūkių darbo 
stovyklas, prašpmos kreiptis 
tuoj, 816 Public Square Bldg., 
telefonas Main 2659. 

TJkių darbo stovyklos mote-
rims-merginoms atsidarys Bir-! 
želio 12. Stovyklos gerai už-! 
laikomos ir tik ūkių darbinin-1 
kėms. Pirmiausia^ prasideda 
daržovių nurinkimo darbai, ir 
taip kiti darbai per vasarą. 
Mokestis nuo valandų. 

Ohio Gubernatorius Bricker 
su savo žmona dalyvavę gu
bernatorių suvažiavime Her-
shey, Pa., imasi sau užkandį 
kareivių stovykloje, kurią jie 
aplankė suvažiavimo proga. 

Dabartinio Ohio gubernato
rius John W. Bricker darbuo
jasi po visą Ameriką gavimui 
Republikonų partijos nomina
cijos į prezidentus, nežiūrint 
kad New Yorko gubernatorius 
Dewey jau dabar stovi Repu
blikonų akyse kaipo pirmasis 
kandidatas. 

Praeityje jau yra buvę to
kių atsitikimų kad populiariš-
kiausi kandidatai partijos kon
ferencijose negaudavo nomi
nuoti, ir Bricker gali užkirsti 
kejią Dewev nominacijai Re
publikonų partijos konvencijo
je Chicagoje. Bricker sako tu
ri jau surinkęs apie 300 kon
vencijos delegatų balsų, kurie 
palaikys jo kandidatūrą. Jeigu 
konvencijoj patrauks dar dau
giau balsų, arba susikombinuos 
su kitais kurie remia kitus 
kandidatus, ir Dewey galėtu 
buti pastumtas į šal|. "Jeigu 
aš negausiu nominuoti tai nei 
tu negausi", dažnai buna tokių 
užsispyrimų. 

Vel P ra side i a Vasariniai 
"Po;)" Koncertai 

v.. ^ 

ON >THE SAME DAY thąt news 
told us of D-Day, an Associated 
Press dispatch quotedi a Swedish 
radio broadcast recorded by the 
New York office of the Federal 
Communications Commission which 
paraphased a communique issued 
by the Supreme Liberation Com
mittee in the capital of Lithuania, 
Vilnius. The communique reported 
a major revolt by the Lithuanian 
troops .against German occupation 
foices which led to the arrest and 
deportation of the Lithuanian com
mander t.o Germany. The com man 
der was identified as Gen. Povilas 
Plechavičius, who formed' a four 
teen-battalion Lithuanian defenst 
army with Nazi permission jn Feb 
ruary. 

##/ 

IN ORGANIZING this force. 
Gen. Plechavičius stipulated that 
the troops were not to be used by 
the Germans anywhere. The Nazis 
broke their promises, as usual, and 
attempted to incorporate the i.ithu-

! anian battalions in German Waff en 
J (S. S.) battalions. "In the night 
! of May 15", the Swedish radio said, 
j "S. S. units tried to disarm a Lith-
| uanian battalion numbering 1,800 
I men and officers and 1,200 cadets 
I in an officers' training school at 
į Marianvpole. Fighting continued 
j until the Lithuanians had used up 
I all their ammunition. Both sides 
j suffered severe losses. Seven Lith-
I uanian battalions stationed at Vil-
j nius were disarmed, while batta-
j lions in northern Lithuania left 
their barrack? and took to the 
forests." 

/// 

THE SUPREME LIBERATION 
Committee was organized in Vil
nius last October 14, by all Lithu
anian political and fighting under
ground groups (except the com
munists of whom there are few 
among Lithuanians—not over 400 
all told). These groups drew up a 

: special appeal to world opinion, 
j which is given in English in the 
j latest issue of the Current News 
i en the Lithuanian Situation (May, 
j 1944), published by the Lithuanian 
Legation at Washington (a copy 
of this publication may be had 
free upon applieation). The ap-

EZELLA THEATRE 
700U Superior Avenue 

s f  G u a r d  P h o t o  

A wounded Jap prisoner learns 
about American medical care as he 
is swung aboard a U. S. Coast Guard 
transport at Makin. 

Our medical standards are high
est among all armies of the world. 
Buy more War Bonds and keep 'em 
that way! U. S.  Treasury Department 

GRYŽO PATENKINTI 
Clevelandiečiai LVS seimo 

delegatai gryžo iš Chicagos pa
tenkinti, atliko seimą, dalyva
vo Laisvės Varpo iškilmėse, ir 
pasimatė su savo draugais. 

Visi delegatai dėkoja Oliams 
ir Vanagaičiam* už jų vaišin
gumą ir priėmimą savo namuo
se vakare po seimo. 

Iš Clevelando dalyvavo sei
me šie: Dr. S. T. Tamošaitis, 
K. S. Karpius, P. J. žiuris su 
žmona, I. Šamas su žmona. J. 
Salasevičius su žmona, J. Ver-
bela su žmona; Tarnas Curla-
nis. 

Gedulos Pamaldos 
Šv. Antano dienoje, atsibuvo i 

gedulingos pamaldos P. Šv. N. I 
P. bažnyčioje, už a. a. Anta- • 
rią Litviną ir visus žuvusius |  
Lietuvius kareivius. Dalyvavo j 
daug žmonių, ir prie to Anta-< 
no Litvino giminės. Gedulos j 
pamaldas laikė Kun. J. Ange-1 
laitis ir Kun. Dr. K. Širvaitis.; 
Ši gedulinga atmintis surengta 
rupesniu Onos ir Juozo Rama-, 
nauskų, kurie širdingai dėkoja: 
abiem viršminėtiem kunigams! 
už pamaldų atlaikvmą, vargo- j 

ninkei Reginai Brazaitienei už | 
vargonavimą, taipgi ačiu Dau-; 
params, p. žekonienei ir ki- j 
tiems už dalyvavimą ir prisi-' 
dėjimą prie padarymo šių pa
maldų taip reikšmingomis. 

Juozas ir Ona Ramanauskai. 

Trečiadienio vakare. Birželio 21, 
pi-aseidedia šeštas sezonas "Pop'-
koncertų kuriuos teiks Cleveland 
Summer Orchestra, vadovaujama 
Rudolph Ringwall. Koncertai tęsis 
šešias pavaitos trečiadienio ir šeš
tadienio vakarais. 

Pradiniam koncertui užkviestas 
solistu Charles Kullman, žymus te-» 
noras iš Metropolitan Opera Asso
ciation. 

Tikietai Į koncertą nuo 35c iki 
$1.55, kas apima ir Federal tax. 

KOKTAVIMO VAKARAS 
Lietuvių Moterų Klubas tu

rės smairų kortavimo vakarą 
Onos Pečkaitienės darže, 6028 
Superior Ave., šeštadienio va
kare, Birželio 17. Vii-i prašo
mi atsilankyti. Komisija. 

IVnktud. ir Seštat. Birž. Ki ir 17 
Pooieti šeštadieni 

Richard Arlen-Vera Ralston in 
•'THE LADY and MONSTER" ir 

George Bvi'on-Rut'i Terrv in 
"JAMBOREE" 

Taipgi juokai ' The Bear's Tale" 

Sokm. ir Pinmad. Birž. 18-19 
Kay Francis. Carole Landis in 

"FOUR GILLS IN A JEEP" 
Taipgi vėliausias "March of Time" 

"POST WAR JOBS" 
Komedija: "Henpecked Rooster" 

Taipcri spwialis vaizdas bus rodo,-
mas Sekmadienį po pietų tiktai 

Antr.. Tree. Kelv. Birž. 20, 21, 22 
Ray Milland, Ruth Hussev in 

"THE UNINVITED" 
Taipgi vėliausios žinios ir kt. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka-
ra su savo draugais, šios su-

Į  eigos atsibur.a kiekviena vaka-
j rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
i kit savo klubą ir Lietuvių sa-
! lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus* naudinga atsilankyti daž
niau i Lietuvių salę. 

Aukščiausią Cash 
Kaina už Jūsų Karą mokės 

BERK-LEAVITT 
8921 St. Clair Ave. 

GLenville 7154 

LANKĖSI KARYS 
Sgt. John R. Buinis, paeinąs 

iš Forest City, Pa., dabar pri
silaikantis Raritan Arsenale, 
Metuehen, N. J., buvo aplan
kyti savo žmoną Youngstowne, 
iš ten abu su žmona, buvusia 
Pat Patton, atvyko i Clevelan-
dą atlankyti savo dėdę, Vincą 
Brazauską, su kuriuo buvo ne-
simates per 21 metus. Po pa
sisvečiavimo gryžo atgal tar-

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Grosernė ir mėsos parduotuvė, su 

geru bizniu, gerame gyvenamame 
distrikte, maišyti gyventojai, daug 
Lietuvių. Biznyje per 16 metų; no
riu pasiliuosuoti. (27) 

BLAZ TODEC 
Bloz TODEC, 16903 G rove wood Av. 

MES MOKAME 
Geriausias kainas u$ 

Karus ir Trokus 
Steudel Motors 

Dodge-Plymouth Factory Dealer 

8620 Lorain -ME 62** 

Parduodam Namus 
Turim cash pirkėjus jusų namui, 
ir jei parduosit dabar gausit tris 
kartus daugiau iš musų negu ka
rui pasibaigus. (27) 

Euclid-84th Realty 
GArf. 01)70 ( CEdar 1091* 

AR ŽINAI kad Įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra---
šu Peck's Hall, 144;6 E. 82nd Street, 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv, 
Raito tyrinėtoja. (Stelbimą#) 

peal is very touching and says: 
"Since June 15, 1940, the life, lib
erty, and the property of the Lith
uanians have been completely and 
at the mercy of foreign rulers." 
The Lithuanians, it is said, are now 
fighting "for their very existence". 

/// 
THE SMALL NATIONS of Eu

rope were reassured by Secretary 
of State Cordell Hull at a recent 
press conference. He said their 
rights and position will be safe
guarded in the framing of the 
over-all world security organiza
tion which he and President Roose
velt are building, and which Eng
land and Russia have been invited 
to assist in perfecting. So far as 
the United States Government is 
concerned, Mr. Hull said, for any
thing else to happen would be 
counter to, repeated utterances by 
President Roosevelt and would be 
plumb against all American history 

and her. freedom loving traditions. 
America has a record of champion
ship of liberty for everybody at all 
times in all places. 

Lithuanian Americans hope this 
works out in a restoration of free
dom 'to Lithuania, 

THE NEW YORK TIMES on 
June 2-said: "Three non-European 
powers, however powerful, cannot 
organise Europe without the will
ing support and active help of the 

nations of Europe". 

PIRKIMAI 
Dabar yra tas sezonas— 

daug žmonių perka namus 
ne tik gyvenimo patogumui 
bet ir pelningam uždar
biui. 

Lietuvių bankinė įstaiga 
yra padarius daug paskolų 
Lietuviams ir kitų tautų 
žmonėms. Dabar ši įstai
ga yra pasiekus aukštą lai
psnį kapitalu ir gali pada
ryti daug daugiau paskolų, 
greitai ir lengvais mėnesi
niais mokėjimais. Reikale 
paskolos kreipkitės i šią 
įstaigą. 

Depozitai čia kiekviena 
knygutė iki $5,000 po Fe
deral Insurance Corp. 

Taipgi valdžios įstaiga 
n a r d a v i mui U. S. War 
Bonds. 

THe LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCfATION 
6712 Superior Ave. 

Budai 
TAUPYMUI 

PINIGU 
Pirkit daugiau karo bonu 

ir štampų. 
Padėk kiek i banką kiekvieną 
mokesties dieną — čionai Į 

potitty 

127 Public Square 

@ 

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

The May Co's 
B a s e m e n t  

Mergaitėms Gražus 
Nauji 2-Tonų 

Slack 
Siutai 

2-49 

O 

; Ąf f*, m 
šie Slack Siutai mergai
tėms turi daugiaspalvį 
viršų ir tamsiai mėly
nas navy kelnes slacks— 
M ė g iamas apsirengimas 
liuoslaikio žaidimui. Mle-
ros 8 iki 14. 

Smagus "Loomecraft" 
su Sijonuku 

ŽAISLUI 
SIUTUKAI 

2-29 
Puikios vatinės spaus
dintais marginiais žai
dimui vieno siuvimo 
apvalkalas su prieša
kyje susegamu sijonė
liu. Micros 8 iki 14 
mergaitėm*. 

The May Go's 
Basement 

I 

i  

Vaikų Sanforizuoti 
Ekstra Tvirti 

BIB-VIRŠUM 

Overalls 
2-2' 

slat mėlsvea spalvų ge-

9ie overalls tikrai viską 

perneš! Rusvos ir švie-

ros tvirtos medžiagas ir 

labai tinka berniukams 

kasdieniniai jų užsiėmi

me. Mieros 4 iki 12. 

Vaikų Roman Dryžiais Marškiniai 

Vesųs Mėgsti 
Polo Marškiniai 

89" 
Apvalu kaklu stilių vėsios 
vatinės medžiagos mėgsti 
polo marškiniai gražių mi
šinių bryžių. Mįeros 8 
iki 16. 

The May Co's 
Basement 
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