
r 

V V'" -<ė* v*- •%& ..-̂  .̂  - .. epp AX, 

' "•jfecS^- ",K #*" "fit »> WfcSfiy§"+'r 

* .y<«# 

«efc» 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis M u gis. 

WASHINGTONE, Londone 
ir Maskvoje aptariama planas 
pokarinei tarptautinei organi
zacijai, kuri užimtų Tautų Są
jungos vietą ir šį kartą pasau
li tikrai apsaugotų nuo kitų 
karų. Planų darytojai susidu
ria su klausimu kuris savo lai
ku vargino ne vieną Amerikos 
Lietuvių salių bendrovę: kaip 
balsuoti: nuo galvos ar nuo Še
ro? Visą karinę galią (reiš
kia, šėrų daugumą) turės An
glija, Amerika,. Rusija, bet 
"galvos" (mažosios tautos) no- L(,nkų premįerui Myko-
ri turėti tokį pat galingą, bal- ]ajčikui atsilankius Amen-
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PAS ROOSEVELTĄ 
NIEKO NELAIMĖJO 

są kaip didieji šėrininkai, ku
riems kitame kare vėl reikėtų 
milijonines armijas, bilijonus 
dolarių, ir pramonės gamybą 
statyti. Jie nenori pasiduoti 
kad uodega karvę valdytų, ta
čiau mažoms tautoms jų lais
vė ir nepriklausomybė 
verta kaip ir didelėms. 

koje ir paslmačius su Pre
zidentu Rooseveltu, paaiš
kėjo kad viso klausimo iš
sprendimas priklausys nuo 
Stalino, kaip jis norės su. 
Lenkais tartis. 

Keista kad Prez. Roose-
lygiai;velt sutiko leisti Lenką ku 

nigą iš Amerikos pas Sta-
MAŽŲJŲ TAUTŲ mintį pa

reiškė Neatherlando "Holandi-
jos) užsienio reikalų ministras 
Van Kleffens, sakydamas kad 
mažosios tautos nerems san
tvarkos kur didžiosios valsty
bės, išimtinai vienos, tvarkys 
pokarinį pasaulį. Mažosios val
stybės, sako, nuo karo nuken
čia nemažiau didžiųjų. Tokiu 
budu, ir joms privalu turėti žo
dis klausime kaip i&vengti ka
ro. 

Amerikos Valstybės Sekre
torius Hull nuramino mažasias 
tautas pareiškimu kad Ameri
ka savo is.torijoje visiir ir vi-

' ' sa^a kiekvieną pastangą 
- '"-f iškovoti- laisvę-; ir ja džiaujętis. 

w jr busimoje po
karinėje santvarkoje Amerika 
remianti Maskvos konferenci
jos pareikš tą siekimą kad po
karinėje tarptautinėje organi
zacijoje visos taiką mylinčios 

liną tartis ir tikėjosi kad 
tas kunigas išspręs Lenkų 
nesusipratimą su Maskva, 
bet nei kiek nepadeda tie
sioginiams Lenkų vyriau
sybes žmonėms prieiti prie 
išvadų. Pasakė tik, busią 
gerai jei Stalinas duosiąs 
Amerikai žinoti ar jis su
tinkąs priimti Amerikos 
tarpininkystę radimui bū
dų išspręsti Lenkų - Rusų 
sienų klausimą. 

Prez. Roosevelt paskelbė 
Žydams jog ir toliau dės 
pastangas gelbėti Lenkijos 
Žydams pasiekti laisvę., 

BritĘ radio skelbia jog 
per Kovo mėnesį Naziai iš 
žudė apie 3000 Žydų kon
centracijos stovyklose Če
koslovakijoje. 

. . . , Norvegijos valdžia Lon-
valstybės turės savo b SJJ ba", done jau suteikė pripažini-
są ir narystę. Nėra abejoji
mo, jei Amerika ir Anglija su 
Rusija . susitars bus rasta ma
žoms tautoms priimtinas kom
promisas. Bet susitarimui kliu-
itis daro Rusija, kuri vienoms 
tautoms (kaip Lietuvai) vals
tybingumo nepripažyst#, o ki
tas (kaip Lenkiją) n©H savo 
"komitetais" valdyti. 

• ' 
LIETUVAI Vaduot* Sįjuri-

mą Gen. de Gaulle komite 
tui, kaipo "kvalifikuotam 
vadovauti Prancūzų karo 
pastangose, gynimui ir ap
saugojimui Prancūzų inte
resų". 

RUSAI prafreša, šio ka
ro nuostoliai Vokiečių pu
sėj esą 7,800,000, pačių Ru
su žuvę ir patekę nelaisvėn 

r ^ i 5,300,000, sako Maskva. O gos seimas Ch.cagoje dar syki ^ metaj atgal bolševikai 

skelbė jog Vokiečių išmuš-įrodė kad tautinė visuomenė, 
kovoje už /Lietuvos laisvę, vis 
sugalvoja kas originalu ir gra
žu. Vietoje minėti praeities 
Lietuvos seimus, Sąjunga pa
minėjo pačių Amerikiečių is
torinį darbą Lietuvai — Lais
vės Varpą, kurs skelbia "skam
bink per amžius vaikams Lie
tuvos". Laisvė yra vakar die
nos, šios dienos ir rytojaus die
nos visos Lietuvių tautos da
lykas. / • *. 

Originalus/ir gražus taip pat 
nutarimas su peticijomis už 
Lietuvos laisvę Washingtonan 
siųsti Lietuves motinas kurios 
davusios po keletą sunų Ame
rikos kariuomenei. Šis žygis 
bus ne tik atitinkamai simbo-
lingas, bet susilauks ir gražių 
atsiliepimų Amerikos spaudo
je. "Koalicijos". Informacijų 
centrai tokių atsiliepimų |fer 
šimtą metų nesukurtų. 

Tautinė visuomenė nuolatos 
stipriau, originaliau ir sėkmin
giau veikia! ' -

AMERIKOJE aštuonias die
nas viešėjo Lenkų ministrų 
kabineto pirmininkas, Stanis
lovas Mikolajczyk, iš Londono. 
Išvažiuodamas, jis pareiškė ne
sikalbėjęs su Prez. Rboseveltu* 
apie rubežių Lenkijos ' su So-
yietij RusijjJ Neradęs, sako 

ta jau virš 10 milijonų. 

JAPONAI kovose Indi
joje bėgyje pastarų trijų 
mėnesių prarado apie 10,-
000 savo kariuomenės, no
rėdami Indiją užkariauti. 

Kariavimas ir toliau tę
siasi Imphal ir Kohima te
ritorijose. v ' 

KARIAUJAMA MIESTO RIBOSE 
Kui Pradėta Karas ptieš Hitlerį Europoj-

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Birželio 22 praneše ra
dio iš Londono kad Vokie
čiai nepriėmė Alijantų ul
timatumo pasiduoti Čher-
bourge 9 vai. ryto šiądien, 

: ITALIJ O J, lAli jantų ar
mija nuostabiai pasekmin
gai žygiuoja .pirmyn, per 
12 dienų nužygiavo 60 my
liu Adriatiko juros pakra-

ir Alijantai paskelbė jogįščiu ir užėmė eilę mieste-
tą miestą ir uostą paims irjlių ir miestų. Vokiečiai iš-
jo paėmimo klausimas gal j stato visur atkaklų pasi-
teliko tik kelių valandų į priešinimą ir reikia kiek-
darbas. 

Kaip išsyk buvo užsibrė
žta, Amerikos jiegos nukir
to Cherbourgo pusiausalio 
Vokiečius ir pradėjo apgu
limą to svarbaus uosto, ku
ris yra labai reikalingas 
prisivežimui reikmenų ir 
kariuomenių* 

Cherbourgo laikymas ga
li įrodyti kiek Vokiečiai 
rvžtasi kariauti ir laikvtis 

vieną mylią užimti Įtemp
tu kariavimą. 

Prancūzai užėmė Elba 
salą Vduržemio juroje. 

PACIFIKE, U. S. nauji 
didieji bomberiai B-29 da
rė ataką pačios Japonijos, 
padarydami didelių nuosto
lių 'Japonijos Pittsburghui' 
plieno išdirbysčių centrui. 

Vienas tų lėktuvų buvo 
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Po Karo Automobiliai^ 
Namai Pabrangs 

Dalykų tėmytojai tikrina 
kad po šio karo namų ir 
automobilių kaina pašoks 
25 nuoš. daugiau negu bu
vo 1941 metais, kaip tik tų 
ir kitų dalykų žmonių su
naudojimui bus galima pil
nai gauti. 

kiekviename kitame mieste |Į™mustas n* jo likučiai pa
ir punkte ir kad Ali j antai v̂o A t .aP;

01̂ _ 
Msur turės padėti didžiau
sias pastangas ir paaukoti 
daug gyvybių Vokiečių nu
galėjimui, išskyrus jei kas 
staiga ištiktų kas privers 

Amerikiečiai vėl atakavo 
tvirtovę salą Truk, ir bai
giama užkariauti sala Sai-
pan. 

Tęsiama bombardavimas 
tų Vokiečius pasiduoti ir i Kurilų salų šiaurės Pacifi 
prašyti karo paliaubų. ^e. 

šešėliu apimta sritis yra tai Alijantų invazijos plotas 
Normandijoje, Prancūzijos dalyje, tarp dviejų žymių Pran
cūzijos uostu Cherbourg ir Havre. Amerikiečių armija šio
mis dienomis apgulus Cherbourgą. Jį paėmę gaus sau rei
kalingą uostą. Invazija atplaukė iš šiaurės per English 
Channel. 

Didieji Amerikos bombe
riai tęsia atakavimą Vokie
tijos valdomų sričių ir pa
ties Berlino. Buvo atakuo
ta ir sritys prie Baltijos 
juros, Karaliaučius ir kiti 
miestai. Sakoma, šie lėk
tuvai atlikę darbą nusilei
džia Rusų srityje. 

Iš Vokiečių pusės pradė
ta bombarduoti Anglija vi
sai naujais lėktuvais, kurie 
leidžiami be lakūnų. Ame
rikos ir Anglų d'dieji bom
beriai ėmė atakuoti ir plai-
šinti punktus kur tie lėk
tuvai randasi. 

Nuskandino 59 Alijantų 
laivus. Vokiečiai praneša 
kad nuo Birželio 6, kai in
vazija Europon pradėta, 
ių lėktuvai, submarinai ir 
kanuolės nuskandino 59 
Alijantų laivus, naudotas 
invazijai, viso 167,400 to
nų. Alijantai pažymi tik 
mažą laivų nuostolį invazi
jos metu. 

J aponai^už*į$e Kinijos 
svarbų miestą ėangša?/ir 
veržiasi tolvn. 

KARAS JUROSE 

Šiomis dienomis prasidė
jo Amerikos ir Japonų ka
ro laivynų muišai, tik ne
skelbiama daug apie tai. 
Japonai mato kad Ameri
kos jiegos artėja prie jų 
tikrųjų salų, ir jeigu leisis 
toliau, jiems bus bloga. 

Amerikos karo laivynas 
tik ir laukia kada Japonų 
laivynas išeis Į jurą. Ame
rikos lėktuvai daro užpuo
limus ant Japonų karo lai
vyno esančio tarp Filipinų 
ir Marianu salų. 

nei naujo budo susikalbėti su 
Maskva. Viskas, matyti, pa
siliko po senovei, tačiau 'oras', 
sakoma, pagerėjęs. Viena, So
vietai Lenkuose neranda ganė
tinai autoritetingų Lenkų ku
rie pilnai pasiduotų Maskvos i 
norams. Antra, Amerika ir 
Anglija po senovei tvirtai prį- į 
pažysta Lenkų valdžią Londo-, 
ne. Tokiu budu yra galimy-; 
bes kompromisui, tačiau, kaip 
New York Times Washingtonoj 
korespondentas sakė: "čia vi
sų bendrai manoma kad Miko
la j czyko galvosūkių išsprendi
mas ne Washingtone bet Mas
kvoje. Mikolajczyk, matyti, 
sutinka pasiimti iš Vokietijos 
Rytų Prūsiją (kurią Maskva 
siūlo), bet tubežitj klausimu 
su Rusija siūlo įsteigti "de
markacinę liniją", kuri Len
kams paliktų Vilnių adminis-
truolį;iki po • 

Gen. de Gaullc, nežiūrint 
Amerikos priešingumo, įsi
spraudė Prancuzijon ir už
ima atkariautas dalis po 
savo valdžia. 

Koit grese nekaip žiūri
ma į Prez. Roosevelto pa
tiektą pokarinį taikos pro
jektą. Abiejų partiių na
riai nori daugiau laiko to 
plano išstudijavimui. 

Prez. Roosevelto nusilei
dimas Stalinui Teherano 
konferencijoje, žinovai sa 

PRANAŠAUJA GREI
TA PABAIGA 

• Sritų premjera* Church
ill savo kalboje pareiškė, 
laimėjimas ir karo pabaiga 
gali buti pasiekta dar šią 
vasarą. Bet jeigu karas il
giau tęsis tuo blogiau ir 
sunkiau jis atsilieps į prie
šą. > 

Churchill pažymėjo kad 
gal but jau milijonas vyrų 
dalyvauja kare Prancūzi
joje šiuo laiku. 

Churchill sulaukė dienos 
kada galėjo Vokiečiams at-
grąžinti tą kas išrodė jau 
veik parklupdys Angliją 
1940 matais. 

E K S T R A !  
SLA Seimas Philadel-
phijoje Birželio 26-28 

RUSAI UŽĖMĖ VII-
PURI, EINA GILYN 

SUOMIJON 

F. J. Bagočius, S.L.A. 
prezidentas, gali buti šio 
seimo Philadelphijoj vel 
išrinktas, nežiurint kad 
Adv. W. F. Laukaitis lai
mėjo visuotinus balsavi
mus — 

JEIGU- k 
(Žiūrėkit pusi. $) 

Rusų armija, likus lais
va nuo Vokiečių atakų, pa
sinaudoja proga pamušti ir 
užgrobti silpną Suomiją. 

Rusų armija puolė dvie
jose vietose, užėmė miestą 
Viipuri ir veržiasi tolyn, 

ko, vaizdžiai figuruos 1944! Rusai matomai nesustos 
metų prezidento rinkimuo
se ir kenks Rooseveltui jo 
ketvirto termino pasieki
mui. 

Alijantų Armijos Susijungia Italijoje 

iki neužims sostinės Hel
sinkiu. Suomiai esą numa
tę naują vyriausybę kuri 
su bolševikais bandys tai-
kvtis. 

CHICAOJE atsibuna Re-
publikonų partijos konven
cija nominavimui kandida
to į prezidentus ir vice pre
zidentus, taipgi priėmimui 
partijos platformos. New 
Y orko gubernatorius De
wey ir Ohio gubernatorius 
Bridcer stovėjo pirmenybė
se, bet leidžiant Dirvą į 
spaudą nebuvo žinoma kas 
laimėjo nominacijas. 

Johnstown, Pa. — Kilus 
nesusipratimui už mokesti 
sustreikavo 500 angliaka
sių keturiose mainose neto
li čia. Angliakasiai reika
lauja $40 už praėjusį laiką 
nuo vartų iki vartų mokes-
ties, vietoje po $5 dalimis. 

dymet valdžia sutiko lei
sti išdirbt 2,000,000 elektri
nių prosų reikalingų mote
rims namuose. Tačiau tų 
prosų darbą turės atlikti 
moterys kurios dabar ne
užsiima jokiu darbų. 

Nepriėmė. Mt. Sterling 
111., gyverui jaunas vaikinas 
kuris -norėjo pastot kariuar 
menėn, b^t jo nepriima —-
ir tik dėlto kad jis atsveria 
keturis vyrus: jis yra 709 
svarų, išrodo kaip išpustas 
balionas, ir kariuomenėn 
netinka. 

Žaibas užmušė 11 karvių. 
Birželio 19 d. žaibas už
trenkė 11 karvių, laikomų 
tyrinėjimo tikslams Agri
kultūros Departmento už
laikomoje specialėje ukėje 
prie Beltsville, Md. 

Paintsville, Ky. — Pra
dėjo streiką apie 300 ang
liakasių prie Van Lear, už 
tai kad kompanija pradėjo 
rodyti prielankumą neg
rams darbininkams. 

Kelyįe [ Prancūziją 

REIKIA DAR 49 
BILIJONU 

Kongrese kalbama kad 
baigimui karo ir nugalėji
mui Hitlerio reika dar 49 
bilijonų dolarių sumos, ir 
prašoma Kongresą tą su
mą užgirti. Ta suma rei
kalinga bus po Ljiepos 1 d.i 

Vokiečiai tikima nugalė-i 
ti iki Sausio 1, 1945. I 

Lieut. Gen. Mark Clark, Alijantų Penktosios Armijos vy
riausias komandierius Italijoje, su Lieut. Francis X. Buckley, 
iš Philadelphijos, parodoma kareivių sveikinami kuomet jie 
susitiko su kitomis Alijantų divizijomis Pontino srityje. . 

Žuvo 34 vienuolės. Pra
nešimu per Lisaboną, oro 
užpuolimuose Vokietijos ir 
Italijos miestų, užmušta 
juose po tam tikrą skaičių 
vienuolių, viso 34. 

DIRBS DEGTINĘ. Karo 
produkcijos taryba sutiko 
leisti degtinės varykloms 
dirbti degtinę per vieną 
Rugpjučio mėnesį, padau
ginimui nykstančio ištek
liaus. 

Prohibicija šio karo me
tu taip ir negavo atgyti 

Amerikos vėliava su kariško 
kapelijono vėliava, ant laivo 
vykstant įsiveržti Hitlerio val-
domon Prancuzijon. Kariški 
kapeli jonai į karo lauką kartu 
su Raudonuoju Kryžium. 
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JUGOSLAVIJOJE tvstf-
ka visai sugriauta, ten įsi
vyravo Maskvos įtaka, ku
ri jau siekia ir į Ameriką. 
Buvęs iki šiol Jugoslavijos 
ambasadorius Washingto
ne jau gavo įsakymą iš Sta
lino gizelio Tito pasitrauk
ti iš vietos ir užleisti par-
reigas savo buvusiam pa
tarėjui. Tikrasis ambasa
dorius Totič atsisako aplei
sti ambasadą. 

Naujasis Italijos kabine
tas, kurį sudarė Bomoni, 
sulvg princo Um'berto, ka
raliaus vietininko, pakvieti
mo, gavo Alijantų vyriau
sybių užtvirtinimą. Tiktai ^ ^ 
po karo pabaigos ir pasi- . 
rašymo taikos Italija turės \ 
sau pilną laisvę, dabar tu-«_, * 
r i  p i l d y t i  A l i j a n t ų  k a r o  p a ^  
liaubų išlygas. _ 
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D I R  Pirkit War Bonds Siadlen 

PHILADELPHIA 

P A S T A B O S  

Rašo Zigmas Jankauskas. 

Lietuvos žmones budėja. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, Vilniuje, išleista de
klaracija į Lietuvių Tautą, 
mus, Amerikiečius, turi sudre
binti. Dabar skaitome Lietu
vos šaulių Sąjungos atsišauki
mą, kuris šaukiasi j Lietuvių 
tautos žmones vienam siekiui 
ir vienam tikslui, kad "jokis 
Lietuvis nepanorės buti pa
stumdėliu savo žemėje". Tai 
milžiniškos dvasios Lietuvos 
kovotojų pareiškimai. 

Ar mes mokėsime suprasti 
Lietuvos kovotojų pasiryžimus 
ir ar busime gatavi stoti jiems 
pagalbon valandai išmušus, tik 
laikas parodys. 

LIETUVAI Vaduoti Sąjun
gos 7-tas skyrius mūsų mies
te, giliai susirupinęs Lietuvos 
nepriklausomybės bylos gyni
mu, parsitraukė iš LVS Centro 
"Timeless Lithuania" 16 kny
gų ir išdalino jas dovarių vie
tos universitetams, kolegijoms, 
laikraščių redakcijoms, skai
tykloms, miesto mayorui, val
stijos gubernatoriui, ir Kardi
nolui O. Dougherty. Tai pa
vyzdingas ir reikšmingas LVS 
7-to skyriaus Lietuvos vada
vimui pasitarnavimas. 

Nejieškant jokios už tai gar
bės nei pagyrimo iš niekeno, 
keliolika gerų Lietuvių susi-
burė į skyrių, permatę kad 
"Timeless Lithuania", parašy
ta Amerikos Ministerio Lietu
vai, Amerikiečius pareigunus 
ir šiaip žymius žmones suįdo
mins labiau negu kitos kokios 
musų informacijos apie Lietu
vą, ėmėsi tą knygą platinti. 
Taip 7-tas LVS skydus .atliko 
pilnai Vertingą Lietuvos bylai 
ginti darbą. Ne tik tą, bet 
įdėjo | Amerikoniškas institu
cijas is didžiai reikšmingą is
torinę medžiagą apie Lietuvą. 

"TIMELESS Lithuania", iš
leista labai tinkamu laiku Lie
tuvos Nepriklausomybės bylai 
ginti. Dabar kiekvienos kolo
nijos Lietuviai turi ją kuopla-
Čiausia tarp savo žymių Ame
rikiečių, institucijų ir tt. pa
skleisti. Lietuvių kolonijos ku
rios dar nėra to padarę, priva
lo pasirūpinti kol dar knygų 
yra, DABAR tą padaryti. Vė
liau knyga paliks tik istorinės 
vertės šaltinis, dabar ji atliks 
didelį darbą. 

Jus girdite gal kalbas buk 
knyga "netiksliai" "parašyta, 
"vienpusiška", ir tt. žinokite 
kad tai pavyduolių zaunos, del 
to kad ne jų klika knygą iš
leido. Mums reikia vaduotis 
aiškios Lietuvybės dvasia ir 
pašaukimu. Nesvarbu kas ją 
išleido, bet svarbu kas ią pa
rašė ir kokiam tikslui ji buvo 
taikyta. Taigi tam tiksiui ir 
skleiskime knygą plačioje A-
merikos visuomenėje. 

DELEI Amerikos Lietuvių 
srovinių tąsynių, Lietuvos va
davimo darbas nėra kaip rei
kiant atliekamas. Ir to turbut 
nebus pasiekta patol kol Ame
rikos visuomenė nepasakys sa
vo akliems sroviniams vadams: 
Susitaikykite arba lauk iš va
dovybės! Aš kaltinu srovių 
vadus ir dalį Amerikos Lietu
viu laikraščių redaktorių, ku
rio Šiais metais nuneigė tris 
reik. jvingiausius musų darbus, 
būtent: 1) Slopino Amerikos 
Lietuvių oc t»o paskelbtą $5,-
000,000 Karo Honų vajų; 2) 
slopino ir dar slopina milijono 
parašų rinkimą ant peticijos; 
3) dėjo pastangas paneiąti 
"Timeless Lithuania" išleidi 
dą ir jos praplatinimą. 

Vietoje tai paremti, dalis 
laikraščių neigė, o kita dalis 
pasirodė tik taip sau atbula 

ranka ' remiančių. Sutartinos 
ir stiprios talkos musų redak
torių dalis tam dalbai nepa
rodė. * % 

NORS paviršiuje kalbama 
apie vieningumo darbą, bet po 
žeme varoma "juodos rinkos" 
politika. Tėmykite, skaityto
jai ir veikėjai kad ir šį patvar
kymą: ,Bendro Lietuvos Šelpi
mo Fondo sąstatan: direkto
riais ineina 7 socialistai? 7 ka
talikai, ir 7 bendrai tautinin
kai ir sandariečiai. Kokia ne
teisinga kombinacija, ir beno 
tame kaltė? Septyn socialistai! 
Juk Liet. Socialistų Sąjungos 
geriausiais klestėjimo laikais, 
kada ir*pats šių pastabų rašy
tojas priklausė, socialistai ne
galėjo atstovauti vieno treeda-

Detroit, Mi(far Naujienos 

YOUNGSTOWN 

KUR DINGO LIETUVIŲ Ifc-
VYNĖS MEILĖ* 

Su Birželio 12 diena prasi
dėjo Penktos Karo Paskolos 
vajus ir tęsis iki L'epos 8. Per 
tą laiką gerai žinau kad kiek
vienas dirbantis Lietuvis pirks 
ekstra boną, paremti karo pa
stangoms, pegelbėti tiems ku
rie karo lauke savo gyvastimi 
ir krauju kovoja už laisve ne 
vien toms šalims kurios ka
riauja aktualiai, bet ir toms 
kurios yra pavergtos, kurių 
laisvė suminta. šis laisvės 
kraštas yra" jums, Lietuviai, 
dėkingas, už paaukuvimą savi 

Lietuvai Vaduoti Są
jungos 6-to Skyriau* 

Išvažiavimas 

lio Amerikos Lietuvių jokiame į sūnų, dukrų ir už gausiu pvi-
visuomeniniame darbe. Kuo
met LSS visai beveik subiro, 
paliko tik keli seniai, 40 metų 
atgal pribuvę iš Lietuvos, da
bar tie seni likučiai prisisavi
no tesę atstovauti trečdalį A-
merikos Lietuvių, Bendrame 
Lietuvos šelpimo Fonde. Tai 
komedija lošiama Lietuvos są-
skaiston. 
' Jeigu norime vieningo darbo 
ir gauti daugumos Amerikos 
Lietuvių pritarimą ir jų pa
galbą, Bendro Lietuvos šelpi
mo Fondo direkcijos sąstatas 

ponai, bet ar jųs juos naudo-
jotV 

Iki šiai dienai nežinau ar 
kas iš šio miesto Lietuvių yra 

turi buti teisingiau sutaikytas.1 pirkęs nors vieną boną tais 
; kuponais, naudai ir pagalbai 
j Lietuvai jos sunkioje kovoje, 

Pirks Plieną j trokštančiai laisvės ir nepri
klausomybės? Kur dingo Lie-

sidėjimą pirkimu Karo Bonų. 
Jųs prisidėjot pinigiška pa

rama ir ta suma yra milijoni
nė, bet ar ši šalis žino kad tik: 

rai Lietuviai prisidėjo tokia 
milžiniška auka? 

Buvo atsišaukta visur spau
doje pirkti karo bonus taip 
kad Lietuviai gautų kreditą ir 
tam tikslui buvo išsiuntinėta Hu jkj city Limits> nuo ten 

Lietuviams specialus bonų ku- jmU Jefferson Beach busą> ir 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-tas skyrius rengia savo va
sarinį išvažiavimą šį sekmadie
nį, Birželio 25, nuo 1 vai. po 
pietų, Petrikų sode ir reziden
cijoje. Visi LVS nariai ir tie 
tėvynainiai kurie dar neprigu
li prie Sąjungos prašomi daly
vauti. 

šiame išvažiavime bus at
likta trumpi LVS reikalai: iš
duos raportą delegatai buvę L. 
V. S. metiniame seime Chica
go jetaipgi kas norės galės 
nusipirkti Lietuvos istoriją — 
"Timeless Lithuania", ir pasi
rašyti ant peticijų. 

Dalyviams šiame draugiška
me išvažiavime įžanga bus tik 
$1, valgis ir gėrimas dykai. 

Ponai Petrikai gyvena Gros-
se Point, namų antrašas 42 E. 
Moross Road. Nuvažiuoti ga
lima busu ar gatvekariu, kel
rodis toks: Jefferson gatveka-

Kirpykla Karo Lauke 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusias Lietuvius šiame skyriuje talpinama djrk&i' 

išlipti ant Moross Road. Ten 
tuoj po kairei pp. Petrikų re
zidencija ir sodas. Jefferson 
Beach busą galima 
nuo Woodward ave. 

gauti ir 

Pittsburghe 
Packard automobilių kompa-

įnija, kuri po karo padvigubins 
savo automobilių skaičių iki 

1200,000 metuose, praneša jog 
I savo- darbams reikalingo plie-
• no 60 nuošimčių pirks Pitts-
;burgho dirbtuvėse, 
į Dabartiniu laiku dirbdama 
įkaro reikmenis Packard kom
panija perka kasmet už apie 
10 milijonų dolarių plieno šia-
liie aistrikte. 

Pildydami New Yorko sei
mo pasižadėjimą parduoti pen
kių milijonų vertė karo bonų, 
vietinis komitetas skubiai ėmė
si darbo. Kadangi laikas buvo 

ta,.i„ ts»vn.i? Kur din. Patriotas Kun. I. BoreišisJ nuskirtas iki Bal. 30, todėl ko-tiiviu nif^ilc 1101« 1>-Ur din ,, ,, « i miciin krpiDPm i hftTikus drs-
go meilinga širdis savo tautai Anta™ klebonas,! ™ 

PLATINA "TIMELESS 
LITHUANIA" 

Amerikos karys Sgt. Guth
rie apkerpa klaukus Amerikie
tei Raudonojo Kryžiaus dar
buotojai Italijoje. Ji yra Mil
dred Proudfoot, iš New Ca
naan, Conn. " 

WATERBURY. CT. 

11,000,000 BONŲ VAJUS 
BAIGTAS 

f V/"0" "" y . . 'nupirko 10 km^u "Timeless ^ *r k^as vietas ir baigiant 
ir prijautimas jos laiminges- Ljthuania„ pflflovanojo bonų vajų viešai per tris die-

universitetams, kolegijoms ir nas Padavinėjo bonus ic o- ^ ^ 
kitomą . aukštesnėms mokyk- ry Housfe* Viso tokm „T111i aNčIUKAITIENė Morta (Po-
]oms. / f , ' 1; • | bonų parduota už $119,550.00.' 

Adv. Juozas P. Uvick pirko Tu?iu Pokyti, tas buvo at-

nei ateičiai? 
Ar mes šio miesto Lietuviai 

busim atsiskyrusiais iš kitų vi
sų Lietuvių, tarsi mindami ko-

VIRBICKAS Antanas, 67 m., 
mirė Clevelande Birželio 3. 
(Oškasvilių k., Šunskų par., 
Marijampolės ap.). Ameri
koj išgyveno 42 metus. 

BUTKUS Pranas A., 63 metų, 
mirė Birž. 8, Dayton, Ohio. 
(Iš Šakių apielinkės). 

STANKIENĖ Kazimiera, apie 
47 m., mirė Geg. 26, Brook
lyn, N. Y. (Naumiesčio par., 
Šakių ap.). Paliko vyras, Jo
nas, sunus Sgt. Antanas ka
riuomenėje, ir dvi seserys, 
Ona Stankūnienė ir Petro
nėlė Guobienė, Adomaitytės. 

ZALTAUSKAS Juozas, 21 m., 
užmuštas automobilio Geg. 
21, Scranton, Pa., kur buvo 
ir gimęs. Palaidotas Geg. 26, 
pamaldos atsibuvo Šv. Mi-
kolo bažnyčioje. » 

VALATKIENĖ Rozalija, 70 m. 
mirė Geg. 25, Clevelande. 
Po tėvais Vasiliauskaitė. (Iš 
Žėbiškių k., Vilkijos parap.) 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

JURGAITIENĖ Barbora, pus
amžė, mirė Geg. 19, Chica-
goj. (Radviliškio m.) Ameri
koj išgyveno 30 metų. 

KOJA Marijona, mirė Geg. m. 
Bridgeport, Conn. 

ŽIDIENĖ Morta (Baleckaitė). 
seno amžiaus, mirė Geg. 22, 
Chicagoj. (Panev. ap., Lin
kuvos p.) Amerikoj išgyve
no 36 metus. 

ATSTUPĖNAS Povilas, mirė 
Geg. 12, Westfield, Mass. 

LATKAUSKIENė' Jieva, mirė 
Geg. 9, Lowell, Mass. 

BANIENĖ Mare (Stankūnaitė) 
pusamžė, mirė Geg. 28, Chi
cagoj. (Panev. aps., Nauja
miesčio par.) 

VITKAUSKIENĖ Marcels (p6 
tėvais Stripinaitė), pusamžė, 
mirė Gegužės 28, Chicagoj. 
(Mažeikių ap., Ylakių par., 
Pašilės k.) Amerikoj išgy
veno 39 m. 

SMITH ALICE (PaliušytČ), 31 
sm., mirė Geg. 29, Chicagoj, 
kur buvo ir gimus. 

KLEINAS Antanas, pusamžis, 
mirė Gegužės 28, Chicagoj. 
(Tauragės ap., žigaičių p., 
Putokšlių k.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

TUNAITIS Juozas, miri Geg. 
26, Wilkes-Barre, Pa. 

METKEVIČIUS Jonas, mirė 
Geg. 21, Wilkes-Barre, Pa. 

ČEPULIS Ignotas, mirė Geg. 
23, Baltimore, Md. x 

RUMčIKAS Petras, 69 m., Ai
rė Geg. 19, Braddock, Pa. 

MIKŠĖNAS Stasys, 26 mett|, 
mirė Geg. m., So. Boston, 
Mass. 

STANKUS Pranas, 70 m., mi
rė Geg. 26, Bridgeville, Pa. 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

SAMULSK1S Juozas, 69 m., 
mirė Geg. m., Spring Val
ley, 111. 

BAUBLIENĖ Kazė (Valterai-
tė), 46 m., mirė Geg. 31 d., 
Chicago, 111. 

caitė), 50 m., mirė Geg. 16, 
So. Boston, Mass. (Šaukėnų 
par.) Amerikoj išgyveno 34 
metus. 

jom skausmuose šaukiančiu sa-K ^ viena padova- ^ vos apie tuzino žmonių 
vo tėvynę kiekvieno Lietuvio Į ^ Michigah. gubernatoriui, pasidarbavimu. Vieni visiskat ^ 
pagalbos. , Į kitą Detroito jniesto mayorui. antri buvo visai atvirai įyiRGŽDIENĖ Marijona, 54 

As, rasvdamas si trumpa . . . _ . . , nriešinsri tik ta maza grupele. _ , _ .. . i,- , „ '.J , Elzbieta Valukiene pirko dar P«es.iiifci, tm f m., mirė Geg. m., Grand Ra-rastą ir nųSsisKųsdaTjrinA savo > e 
pids, Mich. 

STREIKAS. Homestead iš-
dirbystėse C a r n e gie - Illinois 
Steel Corporation sustreikavo 

i 42 kranų operatoriai ir jiegos 
mašinų operatoriai, del ko tu
rėjo sustoti dirbę 1000 darbi
ninkų. 

Šiomis dienomis baigėsi ke-
ituri streikai, bet dar kiti- ke
turi tebesitęsia ir nesiduoda 
taikytojams nesusipratimą už-

į baigti. 

U T * • ~ - rrjyieM.kny^.TĮi^iuntę.savo su-, ž["oniV; , be PaSalbos organiza-
brolių Lietuvių smmo m** kariuomenę. ' šitie asme- c,jV' 'sParf,av® karo ' MARKŪNAS Jonas, mirė Bal. 
apsileidimu, pmadu nusipirkt,, ̂  8119.550. Kiek butume parda- ^ ^ Argentjnoj. 

VISOCKIS Povilas, 60 metų, 
t, * * j. • i • i nys yra knygos prenumerata-, . . 

Karo Boną Lietuvių vardu lr,
rjaj j  vę karo bonų jeigu nors vie-

kreditui. O kas dauRhu. « .iu-j Tajp,pat nusipirko" sau «xiJnas trečdaliu vietos Lietuvių 
KU-su, broliai, paduosite ranką sa- eless Lithuania„ seka„tieji: butų pasidarbavęs šiam 

vo mylimai ir varge skęstan- A A Nausgdai..niam tikslui! 
čiai tevynei? Rej. ^ ir u. Komisija kuri dirbo 

AUTOMOBILIAI 
AMERIKOJE 

NYKSTA 

tė, p. Marozienė, K. Bansevi-1 Koniisija kuri dirbo me 
čiutė, M. Brinzienė,. Jonas Be- vaJuje: J°nas Tareila, 
likas, Charles Samson, Juozas Strikulis, Petras Steponavičius, 
Nienius, M. AdOhavičius, Mag.; l^11^ ' ^onas 1 

Stankieng. V. M. ina' Trečiokas. 

KOMUNISTU REIKS 
LABIAU SAUGOTIS 

i 
1. 

mirė Geg. 19, Lunwood, Pa. 
LIUTKEVIČIENĖ Agnieška, 

mirė Geg. m., Shenandoah. 
Pa. 

MAKAUSKAS Antanas, 64 m. 
mirė Bal. 25, Manville, N.J. 

ANDRIEJAUSKAS Juozas, 69 
m., mirė Bal. 15, Aul.urn, 111. 

KUMPIKAS Ignas, pusamžis, 
mirė Geg. 24, Hart, Mich. 
(Šiaulių ap., Kelmės m.) 

BOLETAS Jona3. mirė Geg. m. 
Shenandoah, Pa. 

ATSIRADO GYVAS 
Apskaičiuota kad iš virš _ . 

; Pittsburgh srityje skalljy-, 35,000,000 autom^)ilių buvu- Penėsimas iš Italijos laik-
- klu darbininkams, 1000 skai- : sių vartojamų 1941 metais, Irašžiuose Paduoda apie prieti-
įčiuje, pakelta mokestis. Nusta- kuri|J vieni tuv0 dar visai k£ Vvtauto v- žaliagirio, Det-| Komunistų partijai nusite- j įEMKUS .Jonas, 78 m., mirS 
I tyta minimum 45c valandai; naujif 0 kiti naudoti, dabarti- j r°itiecio, nuo 808 Wilde st. Jis rus Amerikoje likviduotis, ji j Geg. 13, Worcester, Mass. 
i kurie gavo daugiau tiems pa- nju j^įku kasdien išmetama po i ve»damas 12 vyrų patruli už daugiau savo vardu kandidatų; CHORAS Dominikas, seno am-
I kelta po kelis centus. '5,000 automobilių nusenusiu ir [ ^ okiečių linijų, staiga susidu- j Amerikos valdiškas vietas ne-j žiaus, mirė Geg. 25, Chica-
I Tuo tarpu svarstoma pakė- nusidėvėjusių iki tiek kad jau su Vokiečių sargybiniu. Iš statys. Bet tas nereiškia kad, goj. (Šilalės p., Mišučių k.) 
i limas kainos už skalbimą. netinkami naudoti. ! užpakalio vienas jo vyrų jie kaipo komunistai nelys į į Amerikoj išgyveno 55 m. 

Rūpinasi Pokariniais 
Darbais 

'Taigi, kaip ilgai jusų auto-' pradėjo šaudyti j Vokiečius ir politiką ir šalies reikalus. 
mobilis dar bus geras? ;Vokiečiai ėmė šaudyti atgal; Jie dabar pasidaro dar pa-

Senstanti ir nykstanti auto- P° apsišaudymo Amerikiečiai vojingesni šaliai, nes jie sutar- SURVILA Mykolas, pusamžis, 
mobiliai palengva per save iš- pasišalino, šaudymui pasibai- tinai dirbs ir agituos už savo mirė Geg. 31, Chicagoj. (Ba-

GUŽAUSKAS Kazys, 83 m., 
mirė Geg. m., Waukegan, 111. 

spręs gasolino sumažinto nau- gus iš abiejų pusių, kiti vyrai kandidatus kurie įsiskverbę į 
Allegheny apskrities Pokari- į dojimo klausimą kada liks tik, susirado, tik žaliagirio nebuvo. Demokratų, Republikonų 

nio Planavimo komisija skel- keli milijonai automohilių, jei 
bia paruošus planus pokarinei j karas užsitęs dar trejetą me 
statybai kuri apims tarp 300 į tų. 
ir 500 milijonų dolarių sumą. 

Taipgi apdirbta planai poka
riniam darbu pakeitimui i ci-|275 paskiros kalbos. 
vilinius. rūpinimasis užsienio į  

ir vietos rinkomis Pittsburgho; 
produktams. Toliau, naujų ke-i 
lių ir vieškelių statybos pla
nai, ir tt. 

Jis tik vėliau sugryžo purvinas kitą kokią partiją bandys įsi-
ir šlapias, ir pasakojo jšokęs i lysti i valdžios vieas. 
pirmą grėbę šalia buvusią, ka- ] Jie dabar sprausis į Repub-
da abi pusės pradėjo šaudytis likonų ir Demokratų tarpą ir 

•AFRIKOJE vartojama apįe ir taip išliko gyvas. Paskui su jais veiks, statydami savus j 

sveikas parėjo i savo stovyklą. \ kandidatus arba remdami 

takių p., Varnaičių k.) Ame 
riko j išgyveno 82 metus. 

DEŠIMTUKAS KIAUŠINYJE 
WORLAND, Wyo. — Tula 

Mrs. Tom Rubis, patikrinda
ma šviežiai padėtus kiaušinius 
viename jų išgirdo duksėjimą. 
Sumušė pažiūrėti kas tokio ga
lėtų buti — kiaušinyje rado 
dešimtuką. 

•AMERIKOS automob i 1 i u 
išdirbystės gamina pačius žy
miausius kariavimo pabuklus, 
kaip tankus, lėktuvus ir visą 
kitką kas juda, skraido ar 
plaukia. Nuo Rugsėjo, 1939 
m., iki Birželio 1, 1944, auto
mobilių išdirbystės pagamino 
karo pabūklų už $18,500,000,-
000. Tose išdirbystėse dirba 
777,000 darbininkų. t 1941 me
tu Birželio m. dirbo 514,000. 

Patogus Skausmo 
Liuosuotojas nuo 

Mažu Gėlimu Dykai 
REUMATIZMO 

J»i kenčiate kūno skausmus;' jei sqnaiia! 
|auslųs; jei užeina skausmai oro permaino-
<e, atariam jums bandyti ROSSE Tabs b* 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančiu per virs dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmu Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeifju niekad nenaudojote ROSSL Tabs, 

orašom jus BANDYT juos—išbandvkit mu
sų kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
pakelį—sunaudokit 24 tabletes DYKAI. Jei 
neduos preito paliuosavimo nuo skausmo ir 
|ij9 Ijusit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotą 
dali, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit p|. 
nigij, tik save. vardą ir adresa J: 

ROSSE Products Co., Dept. X>9 
2703 W. Farwell A v. Chicago 45, IB. 

Aplanko Kinijos Karo Našlaičius 

Pelnas iš Degtinės 
Pennsylvanijos iždas pelno 

iš degtinės turėjo per fiskalį i 
metą $24,400,000, iki Gegužės j 
31, nors gubernatorius savo 
biudžete skaičiavo šitą pelną 
busiant apie 13 milijonų dola
rių. 

U žsi rašykit Airerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
l'tveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

T.?«*luviŲ Naujienos 
332 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

f 

tokius kandidatus kurie bus 
naudingi jų tikslams. 

ALUMINAS IR LĖK
TUVAI 

Amerikos turėjimas pakan
kamai alumino davė galimyb? 
išdirbti lėktuvu tiek kad jau 
pasiekta 100,000 į metus pro
dukcija? Be lėktuvų Amerika 
ir jos alijantai nebūtų galėję 
pasiekti viršenybės ore ir ne
būtų galėję įsiveržti i Europos 
kontinentą nei nulemti karą 
prieš Japonus. 

•iffiaaHčiflčBSBSSM 

JUNE 17 
THROUGH 

IAI0R DAY 

• HAWAII salose yra kalny-
Madame ftians' K:u?-ek, Kinijos presirlento žmona,. Ian- I j va(linami Waieole, kuriu 

ko Kinijos karo našlaičių prieglaudą, netoli cungking. Tai .A. v, . . , • . 
tik dalis iš milijonu našlaičiu Kimioje, kurie kiti į>erjauni sn^ls y r a  slapiausia pasaulyje, 
suprasti savo nelaimės priežastį. Milijonai jų bastosi įvaifio- j^en Per me^us lietaus gauna-
se šalies dalyse, kur karas sunaikino miestus ir-namus* ^ j ma iki 460. colių. 

^  1 0 0 0  O U T S I D E  R O O M S  

A VACATION here means increased ability to work for J 
Victory. Relax on the world's finest white, sandy beac$u jf 
Swim in the klue waters of Lake Erie. All sports . , • j 
tennis, golf, boating, fishing, etc. All amusement*. 
Excellent meals. Dancing nightly. "Name" bands each 
Week-end in Grand Ballroom, including such famous j 
bands as Tommy Tucker, Will Osborne, Bobby Sherwood* 
Ada Leonard, Stan Kenton and others. #'"i 

Easily reached By rail or bua and hourly steamer from Sanduekf* 
S* Theodore Itoooevolt daily at 9 a. m. from Cleveland. 
Steamers also Irom Detroit aad Toledo. On U. S. Route 6 and Ohio $• 

POUfT-OM-LAXE 8MB 
SaaAacky, Ohio 

tfdIk itti 



IWiil meilė I -ietuvos 

Dega muši} širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  laisve ft&lttę — 

Jungo Nevilksintl 

Laisves Varpo Sidabrinis 

us 
Iškilmingos Pamaldos Šv. Kryžiaus Bažnyčioje, Vysku

po Pamokslas. Prie Dariaus ir Girėno Paminklo, 
ir Iškilmingas Programas St. Agnes Saleje. 

II 

Lietuvos Laisvės Varpo 25 
metų jubilejus paminėtas Chi-
cagoj labai iškilmingai ir reik
šmingai. Birželio 11 ryte, 10 
vai., buvo atlaikytos iškilmin
gos mišios šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioj, Town of Lake 
kolonijoje. Mišias atnašavo 
klebonas Kun. Anicetas Lin
kus, asistuojant Kun. Krumb-
liui ir Kun. Vyšniauskui, dia
konu ir subdiakonu, ir daly
vaujant Vyskupui Bernard J. 
Sheil. Lietuvių kalba pamoks
lą pasakė Kun. Stasys' Adomi-
nas, o Angliškai Vysk. Sheil. 

Kun. Adominas užakcentavo 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
Amerikos Lietuvių paaukotą 
Lietuvai Laisvės Varpą, linkė
damas ir Dievo palaimos pra
šydamas, kad Lietuva po šio 
karo vėl taptų laisva, ir kad 
Amerikiečių paaukotas varpas 
ten vėl galėtų laisvai skambė
ti. 

Vyskupas Sheil kalbėjo apie 
krikščionišką demokratiją ir 
žmogaus bei tautų teises, ak
centuodamas Atlanto čarterio 
nuostatus ir keturias laisves, 
pabrėžė Lietuvos garbingą pra
eitį, ir linkėjo krikščioniškai 
Lietuvai tapti laisva ir nepri
klausoma po šio karo. 

Pamaldose dalyvavo Lietu
vos Konsulas P. Daužvardis, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos sei
mo atstovai, Amerikos Legio
no Dariaus-Girėno Posto gar
bės sargyba, Jaunosios Lietu
vos nariai, Laisvės Varpo iš
kilmių rengimo komitetas, Šv. 
Kazimiero vienuolijos seserys 
mokytojos, angelaičiai ir so-
dalietės, kurie dalyvavo proce
sijoje, ir dviejų-trijų tūkstan
čių minia parapijiečių ir sve
čių. Bažnyčia buvo papuošta 
gėlėmis ir sidabruotomis emb-

.lemomis su skaitlinėmis "25". 
žargonais grojo ir solo giedo
jo artistas Juozas Olšauskas, 
specialiai atvykęs iš Amster
dam, N. Y. 

'POPIETINĖS IŠKILMĖS 

Pirmą valandą po pietų bu
vo padėtas gėlių vainikas prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Marquette Parke. Ta proga 
trumpas patriotingas kalbas 
sakė Adv. Antanas Olis, Dr. 
S. T. Tamošaitis, P. J žiuris, 
ir Lietuvos Konsulas Daužvar
dis. Visą ceremoniją nufilma
vo p. Kaulakis. 

Trečią-penktą valandą po 
pietų įvyko patriotingos iškil
mės St. Agnes auditorijoje, 
dalyvaujant apie porai tūks
tančių žmonių. Prieš pradėji
mą formalio programo, foto
grafas Konradas parodė juda
mus paveikslus Lietuvos Lais
vės Varpo iškilmių Chciagoje 
1919 m. Oficialis programas 
pradėta Amerikos ir Lietuvos 
himnais, p. Biežienei giėdant 
solo, dar tebesant uždangai už
leistai. 

Uždangai kylant ir kankli
ninkui Juozui Olšauskui kank
liuojant, atsistojo prieš daly
vių akis tribūnoje Lietuvos 
Karo Muzejaus bokšto ir Lai
svės Varpo replika. Bokštas 
išaugo nuo apie 15 pėdų pločio 
iki apie 20 pėdų aukščio su si
metriška viršūne ir su Lietu
vos Laisvės Varpo didumo var
pu; virš bokšto durų buvo už
rašas: "Karo Muziejus". 

Prie bokšto buvo vaidilutes 
Ir vaidila, kuris kankliuodamas 
pasakoju Lietuvos praeitį, ku

rią nušviet'ęs iki nepriklauso
mybės paskelbimo, prasišalino, 
palikdamas tiktai vaidilutėms 
saugoti laisvės ugnį. Vaidila 
buvo artistas J. Olšauskas, o 
Vaidilutėmis Margučio choro 
dainininkės. y 

Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpį atvazidavo P. J. žiu
ris savo kalba, ir Ateitininkų 
grupė tautiškais šokiais, mu
zika ir kostiumais. 

Dabartinę Lietuvos padėtį ir 
Lietuvių tautos nusistatymą 
bei troškimą atvaizdavo Lietu
vos Konsulas P. Daužvardis, 
pabrėždamas dvi okupacijas, 
tų okupacijų žiaurumus bei pa
darytas žaizdas, kurių pasėko
je yra įvykę du sukilimai: vie
nas prieš Rusus, kitas prieš 
Vokiečius; jis užakcentavo kad 
Lietuvos Lietuviai už laisvę 
kovoja ir laisvę mylinčius žmo
nes prašo pagalbos. 

Konsulo pareiškiman atsilie
pė Amerikos Legiono Dariaus-
Girėno postas su vėliavomis, 
ginkluota sargyba ir orkestru, 
kas sudarė lyg simbolį Ameri
kos karinių veiksmų ir skel
bimą laisvės visoms tautoms. 
Vystant, tą mintį, posto ko-
mandierius, p. Mason, perskai
tė Illinois Gubernatoriaus D. 
H. Green ir Chicagos miesto 
Mayoro Edward J. Kelly pro
klamacijas, kuriomis buvo pa
skelbta Lietuvos Laisvės Var
po Diena ir palinkėta kad po 
šio karo Lietuva atgautų savo 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Legiono ir Gubernatoriaus -
Mayoro mostams pareiškė sa
vo pritarimą atsistojimu moti
nos karo tarnyboje esančių 
vyrų, ir pirmininkės p. Bie-
žienės pareiškimu kad jų sū
riai kariauja ir miršta tam kad 
apsaugoti Ameriką ir išlais
vinti pavergtas valstybes, ku
rių tarpe yra ir Lietuva. 

Dr. S. Biežis konstatavo Lie
tuvių ir bendrai Amerikečių 
nusistatymą Lietuvos link, pa
brėždamas kad Amerikos Lie
tuviai yra pilnoje harmonijoje 
su Lietuvos Lietuviais, kad jie 
yra pasiryžę visomis išgalėmis 
ir pajiegomis gelbėti Lietuvai 
laisvę atgauti, ir kad jų senti
mentą simboliškai vaizduoja 
Laisvės Varpas. Dr. Biežiui 
kalbą baigus, buvo inscenizuo
tas Varpo skambinimas, arti-
ficialiam varpui bokšte judant, 
o tikrajam varpui už dekora
cijos skambinant. Šita scena 
iššaukė klausytojuose nemažai 
patriotiškų ašarų. 

Po varpo skambinimo tare 
žodžius Detroitietis Dr. J. Jo-
nikaitis ir Clevelandietis K. S. 
Karpius. Jie pareiškė savo 
kolonijų sentimentus, suteikė 
aukas ir ragino susirinkusius 
remti Lietuvos laisvinimo rei
kalą materialiniai ir visaip ki
taip. 
* Programo eigoje buvo išaiš
kinta Prezidentui peticijos rei
kalas ir paraginti susirinkusie
ji tą peticiją pasirašyti. 

Kadangi rytojaus dieną, Bir
želio 12, prasidėjo Penkta Ka
ro paskola tai kalbėtojų kal
bose ir programo vedėjų parei
škimuose buvo ragintf Lietu
viai kuostipriausia prie to va
jaus prasidėti ir nuo kitų tau
tinių grupių neatsilikti. 

Programą sutvarkė ir vedė 
Adv. Antanas Olis, jam pagel
bėjo V. Rėkus. 

Parengimas buvo plačiai ap
rašytas visuose Chicagos An
gliškuose laikraščiuose, 

Nesiduokime Klaidinami /f 

KAIP. LIETUVOJE KOVOJAMA UŽ IŠLIKIMĄ. — POŽEMIO BALSAS 

, Bolševikai žino: ji| tikrasis veidas pa
saulį gąsdina. Jį buvo,pridengę tobuliausios 
demokratijos kauke. Invazijos į Pabaltijo 
valstybes ir Lenkijos rytus juos demaskavo. 
Reikšdami išnaujo pretenzijas Vakarų kryp
timi, užsidėjo ir naujas kaukes: tariamai pa
naikino kominterną ir paskelbė laisvę orto
doksų pravoslavų bažnyčiai. Prie tų ženklų 
prikabino užsieniui skirtą šūkį: "'Bolševikai 
jau • pasikeitę". 

Gaunamomis* žiniomis, bolševikų pasikei
timo šūkis skleidžiamas Prancūzijoj, Austri
joj, Čekoslovakijoj ir kitose Vokiečių okupuo
tose šalyse. Ir Lietuvoje imama uoliai šnab
ždėti: bolševikai jau nebe tie, su jais jau gai
limą kaimyniškai sugyventi; net jų atėjimas 
butų mažiau pavojingas kaip Vokiečių.... 

Tai tik bolševizmo agentų propaganda. 
Bolševikai nepasikeitė. Churchillis viešai gi
ria bolševikus, bet savo viduje jis tas pats 
Churchillis kurį bolševikai paskelbė savo di
džiausiu priešu. Stalinas tarė gražius žo
džius apie kominterno panaikinimą ir bolše
vizmo propagandos sustabdymą kituose kraš
tuose. Stalinas įvilkdo NKDV (enkadevistų) 
agentus į vyskupų drabužius ir vežios juos 
po Londoną. Bet tai fygos lapeliai užsieniui. 
O Stalinas liko tas pats, bolševizmas tas pats, 
jo imperializmas, visų tautų laisvę ir pilie
čių gyvybę naikinąs, tas pats. Kad bolševi
kai atsisakytų nuo bolševizmo tuo metu ka
da jiems sekasi fronte, naivu ir galvoti. Su 
kiekvienu pasisekimu jų apetitas gali tik di
dėti ir sistema stiprėti. 

Lietuviai tikrąjį bolševikų veidą pažino. 
Nors Vokiečių rudoji okupacija savo bepro
tiškais darbais blukdo bolševikų žiaurumų at
siminimus ir prievarta stiprina simpatijas 
bolševikams, nors agentai ir naivus geros va

lios žmonės šnabžda apie bolševikų pasikeiti
mus, bet Lietuvių nekaltas kraujas, bolševik-
mečiu patirtos kančios ir gyvųjų troškimas 
gyventi garsiau įspėja. 

Bolševizmo sugryžimps butų tautai ir jos 
gyventojams mirtis, kurios neišvengtų ir di
džiausi čia bolševizmo simpatikai. 

Gandus apie bolševizmo pasikeitimą rei
kia atmesti su pasipiktinimu, kaip klastingai 
leidžiamus nuodus sutirpdyti Lietuvių atspa
rumui prieš bolševizmą, palaužti aktyviam 
pasiryžimui siekti laisvės ir* kovoti už savo 
gyvybę sykiu su Suomiais, Estais, Latviais, 
Lenkais ir kitom savo kraštą ginančiom tau
tom tuo blogiausiu atveju jei bolševikai verž
tųsi į musų teritoriją. 

Visuomenėje reikia šalinti aplinkybes pa
lankias agentų propagandai, šalinti sociali
nius nesutikimus ir neapykantą, kuriai davė 
progą Vokiečiai, priskirdami mažažemius dir
bti prie stambių ūkininkų. Materiališkai rem
ti tarnautojus ir paprastus darbininkus tų įs
taigų kuriose jie negali spekuliuoti ir del ci-
vilfervaltungo nustatyto nežmoniško gyven
tojų aprūpinimo yra atsidūrę blogesnėje ma
terialinėje padėtyje kaip bolševikmečiu. Sun
kią materialinę padėtį ir socialinius susikirti
mus agentai išnaudoja bolševizmo propagan
dai. Prieš ją teturim vieną priemonę — pra
vesti socialini solidarumą kiekviename kaime, 
kiekviename valsčiuje. 

Telkti reikia kaip telkus, taupyti savo 
Įmonių jiegas ir kiekvienam ruoštis atiduoti 

, jas tik tuo atveju kada teks save ir savo te
ritoriją ginti tik savo tautos autoritetams pa
šaukus. Ne kitaip l**: : 

Jie nepasikeitė — nei raudonieji, nei ru
dieji. Ir mes negalime keistis. 

PARAŠŲ RINKIMAS IR KARIŲ MOTI
NŲ DELEGACIJA Į ROOSEVELTĄ 
Kiekviena Lietuvių kolonija turi po kelias ir kelio-

liką Lietuvių motinų kurios turi išleidusios į kariuome
nę po tris. keturis, penkis sunus. Yra tokių kurios dėvi 
po šešias Mėlynas žvaigždutes; yra jau ir tokių kurių 
dėvimos Auksinės žvaigždutes. 

Tos motinos kviečiamos rengtis važiuoti į Washing-
toną pas Prezidentą Rooseveltą vežti milijoną parašų 
įteikimui jam, su prašymu užtarti Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. 

Lietuvių kareivių motinas tai kelionei pas Amerikos 
Prezidentą gali ruošti paskiros kolonijos savotiškai: ar 
tai kuopa, ar draugija, ar choras, ar klubas lai surašo 
tokias kelias kurios nori ir gali važiuoti į Washington^ 
paskirtu laiku. Nereikia kad visos važiuotų, ir nebūti
nai kad važiuotų tos kurios turi daugiausia sūnų kari
nėje tarnvboje. Kur nesiras didesnio skaičiaus karių 
motinų, iš tos kolonijos gali važiuoti turinti vieną ar du 
ar tris sunus kariuomenėje. 

Kur nėra kam suorganizuoti, gali pačios tokios mo
tinos užsirašyti kelionei pas Prezidentą Rooseveltą. 

Tokių motinų gali ypač daug ruoštis kelionei iš Ry
tinių miestų, miestelių ar farmų. Iš ten arti i Washing-
tor^, ir mažai kaštuos nuvažiavimas. 

Motinoms nebus uždėtas didelis darbas: jos bus tik 
Lietuvių atstovės, o vadovaujamą darbą atliks Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Peticijų Komisija ir specialiai išrink
ta Motinų Komisija. Jų vadovybėje Lietuvės Kareivių 
Motinos atliks Peticijos įteikimą Prezidentui Roosevel-
tui šios vasaros pabaigoje. p v. _ .. 

Motinų Komisija susideda iš^ siu: Ona Bieziene, is 
Chicagos, pirmininkė; Stefanija č. Douvan, is Detroito; 
Hypatija Žiuriene, iš Clevelando. 

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

Kurie dar neturit peticijų blankų, rašykit tuojau į 
Peticijų Komisijos pirmininką: 
W. F. Laukaitis, 110 E. Lexington St, Baltimoro, Md. 
L. V. S. CENTRAS 0820 Superior Ave. . Cleveland 3, Ohio 

LVS SEIME GAUTA VIRŠ $400 AUKŲ 
Pinigai Siųsta už "Timeless Lithuania**, Bend

riems Lietuvos Reikalams ir Darbams, ir 
Naujiems LVS Darbams Paremti 

(čia neįskaityta dar aukos spdėtoi Laisvės Varpo Minėjimo Dieną) 

Seimo delegatai už 
prisegtus ženklelius 37.00 

Iš AMSTERDAM, N. Y. 
per P. Lalą: 

Benny Belžakas 2.00 
Kazys Dansevičius 2.00 
Jonas Bublinskas 2.00 
Stase Lalas 2.00 

Iš DETROIT, MICH. 
Mr. ir Mrs. Kaz. Vilkas 5.00 
Vyt. Markuzas 5.00 
V. ir M. Petriks 4.00 
Juozas Klemerauskas 4.00 
Ona Vilkienė 1.00 

Iš LAKE WOOD, OHIO 
Felixas J. žuris 2.00 
Lucija I. žuris .. 2.00 
Lucille M. žurait§ .50 
Barbora I. žuraite .50 

Iš BALTIMORE. MD. 
B. Aleknavičius 2.00 
A. Kilkis 2.00 
K. Pečkys ' 2.00 
Jos. C. Bench 2.00 
Petras Jaras 1.00 
Antanas Nemuras - 1.00 
Vincas Lukoševičius 1.00 
Vincas Velzis 1.00 
Juozas Gutauskas 1.00 
Marijona Milunaitiene 1.00 
Jonas S. Galinaitis 1.00 
Bronius Aleknavičius 1.00 
Antanas Kurelaitis 1.00 
Kazimieras Pečkig 1.00 
Justinas Kiškis 1.00 
Vincas Bridickas 1.00 
Julė M. Rasteniene 1.00 
LVS 4-tas skyrius 10.00 
LVS 4-tas skyrius 

A. Smetonos "Istorijos 
Bruožai" leisti 5.00 

Jonas Lietuvnikas, 
Baltimore, Md. 5.00 

Kazys Stupuras, 
Baltimore, Md. , 5.00 

Iš SCRANTON, PA. 
Vyt. A. Kerševičius 25.00 
Joseph Sack • 2.00 
Mrs. Monika Aboyas 1.00 
Mrs. John Kamarauskas 1.00 
Mrs. Walter Shimkus 1.00 
Miss Helen Aboyas .50 
John Belch .50 

Iš CLEVELAND, OHIO 
Alekas Banys (Karo 

boną) 25.00 
LVS 1-mas skyrius 25.00 
Lietuviu Amerikos Piliečių 

Klubas 10.00 
Jonas Sajevičius 10.00 
Kazys Leimonas 5.00 
Ona Baltrukonieai > 5.00 
Oasis Cafe, Inc. 2.50 
Leonas Kubilius 1.00 
Dirva, Cleveland, 0. 10.00 

Iš BROOKLYN, N. Y-
Juozas (>inkns 7.00 
X. Strumskis 7.00 
Dr. B. K. Vencius 5.00 
Kazys Buivydas 5.00 
Ant. Mikalauskas 5.00 
J. Avižienis ,. . 5.00 
J. F. Baltramaitis 3.00 
Jurgis Andrius 1.00 
Ant. Grebliųnas 1.00 
Kaz. Jasinevičius 1.00 
Vincas Kuras 1.00 
Mat. Maldeikis i.00 
Pet. Mikalauskas 1.00 
Pr* Narvydas 1.00 
Ver. Norvaišaitę 1.00 
Juozas Šimonis 1.00 
Ch. šimanskaš 1.00 
Stasys Steponavičius 1.00 
Vincas Vyšnius 1.00 

Jau gatava KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA Už. 

3-ŪO 

B. Gramba, 
Ambridge, Pit. 
"Liet. 1st. firuožai" 

K. Demikis, 
New Britain, Cottn. 

Jonas Rouiko, 
Columbus, Ohio 

A. Sakalas, Montreal, 
Kanada, už 3 knygas 

Edv. I. Povilonis, Hart
ford, Conn. 

University of Indiana 
Bloomington, IntL 

Dr. M. J. Colney 
Waterbury, Coil?!. 
($5 seimui ir $5 knygai 
Lietuvos Istorijas Bruožai 

Jieva Danieliene, 
Worcester, Mass. 

J. A. Urbonas, 
Dayton, Ohio 

Mr. ir Mrs. St. Wogulfe, 
St. Charles, 111. 

J. M. Šaltenis, 
Chicago, 111. 

Juozas Laukis, 
Chicago, 111. 

St. Markevičius, 
Elizabeth, N. Y. 
(iš jų $5 "Liet. Istorijos 
Bruožai" leisti) 

Pr. Narvydas, Brook
lyn, N. Y. 

Joseph Shescila, Bridge
port, Conn. 

Marcele Palionienė, 
New Lyme Sta., Ohio 

Kristopas ir Emilija 
žemaičiai, Philad, Pa. 
Charles Zalesjty, Northam

pton, Mass. ę 1.50 
J. Plečkaitis, 

Aikjuippa, Pa. 2.00 
Dominikas Kalėda 

Pittsburgh, Pa. .5.00 
Stanley Rpdavičiiii»-

Chicago,UJ. 2.00 

... . •• \ 
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Tim€L€SS 
L I T H U R N i n  

r DR.»04W,enJ.C. N ORĖM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spao* 
sdintas trim spalvom.) 

pirkti galima po vieną, <lvi 
ar daugiau knygų, po $3-00. 

Siųskit savo užsakymai 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohi# 
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Socialistų "Tevelis" Nerimsta 
Nuo Rusiškojo Socializmo iki Bolševizmo. Tuščios Pa-

• stangos Primesti Tautininkams Nebutus Dalykus. 
Italija kaip Austrijos Nepriklausomybės Gynėja. 
"Tėvelio" Meilė Rusiškajam Socializmui — Stipres
nį už Jo Lietuviškumą. 

Mes sykį turėjome progos 
Sio laikraščio skiltyse nurody
ti kad socializmo praktinis pri
taikymas toli gražu ne visur 
davė vienodų rezultatų. Skan
dinavijoje jisai gražiai susigy
veno su demokratija, o Rusi
jai atnešė komunizmą. 

Kiek tai liečia Lietuvą, so
cializmas susietas su kuoblo-
giausiais atsiminimais. Jau 
Petrapilio seime socialistai pa
sisakė už Lietuvos susirišimą 
su Socialistine Rusija (taigi 
ėjo prieš nepriklausomos Lie
tuvos idėją, o Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime, 1926 me
tais paėmę valdžią, socialistai 
privedė kraštą prie suirutės. 
Mat, Lietuviškieji socialistai, 
deja, paveldėjo visas Rusiško
jo socializmo ypatybes ir ne
sugebėjo nueiti Vakarų Euro
pos ir Skandinavijos socializ
mo pramintais takais. Jie pa
veldėjo Rusiškąjį destruktiviz-
mą, senosios tvarkos neigimą, 
bet jiems taip ir liko svetimas 
kuriamasis socializmo elemen
tas, kurs buvo suprastas ir 
Įvertintas Vakarų Europoje ir 
Skandinavijoje. Tas destruk-
tivizmas, susietas su dorovės 
neigimu ir tvčiojimusi iš reli
gijos bei apvilktas labai nekul
tūringa forma, ir sudarė tą 
šiupinį, kurį mūsiškiai politi
kieriai tiek Lietuvoje, tiek 
ypač čia, Amerikoje, pasidi
džiuodami vadina socializmu. 
Mes jį aiškumo delei vadiname j 
Rusišku socializmu, o kai kai- j 
bame apie čionykščius Lietu- Į 
v i u s - s o c i a l i s t u s ,  t u r i m e  g a l v o -  j  
je to savito Rusiškojo raugo 
atstovus. Tikrovėje tie Rusiš
kojo raugo socialistai, yra ne 
kas kita kaip bolševizrho pirm
takai. Bolševizmas nėra socia
linė doktrina, o moralinio su
gedimo reiškinys. Destrukti-
vizmu ir moralės neigimu re
miasi Rusiškieji socialistai sa
vaime sudaro moralinio suge
dimo kategoriją, todėl iki bol
ševizmo jiems belieka vienas 
žingsnis. Tiek senojoje Rusi
joje, tiek Lietuvoje mes turė
jome daug pavyzdžių kad so
cialistai virto bolševikais. O 
ir čia Amerikoje, kai Rusijoje 
ėmė reikštis bolševizmas, to
kie "afcvirtimai" buvo ne nau
jiena. Šitų "atvirtimų" pasė
koje turime mes šiądien Bim
bų, Pruseikų, Mizarų vadovau
jamus burius. 

Tačiau ir tie socialistai ku
rie nevirto bolševikais, kovoje 
del nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo nedalyvavo, ir tą vi
są Lietuvišką darbą teko nu
veikti vieniems katalikams ir 
tautininkams. 

Budinga prisiminti kad pir
mojo* pasaulinio karo pradžio
je Brooklyne įvykęs bendras 
t a u t i n i n k ų - s o c i a l i s t ų  s e i m a s  
reikalavimą skirtis nuo Rusi
jos atmetė socialistų balsais. 
Neigiamas socialistu nusista
tymas Lietuvos atžvilgiu išli
ko nepakitęs iki pat galo. ši
tai paaiškina kodėl 1918 me
tais New Yorke įvykusiame 
Lietuvių. Seime, kur* nutarė 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 
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reikalauti Lietuvai nepriklau
somybės, tedalyvavo vien ka
talikai ir tautininkai, o neda
lyvavo socialistai. 

šiądien likimo paskirties d$-
ka matome priešingą vaizdą. 
Katalikai eina išvien su socia
listais, nors dar taip nesenai 
jie su socialistais, kaip prie
šingais nepriklausomai Lietu
vai, nenorėjo turėti nieko ben
dro, o Lietuvoje 1926 metais 
net patys juos iš valdžios pa
šalino. Tai tarp kitko. 

Visa tai mes laikėme reika
lingu priminti kad musų skai
tytojai galėtų kritiškiau pa
žvelgti i nuolat socialistų kar
tojamus pasigyrimus del jų 
nuopelnų Lietuvai, o kritiškiau 
į juos pažvelgę, tinkamai įver
tinti ir dabartinę socialistų vei
klą. % 

TAUTININKŲ F ASIS
TAVIMAS 

Greta gyrimosi socialistinė
mis dorybėmis, socialistų vei
kla pasireiškia ir kita krypti
niu: tautininkų apšaukimu fa
šistais. šituo, mat, jie tikisi 
pasirodyti didesniais demokra
tais. Betgi iškilus aikštėn kad 
socialistų kelias į demokratijos | 
Įgyvendinimą eina per mono- j 
polių daužymą (carinėje Ru- j 
sijoje) ir mokymąsi mėtyti j 
g r a n a t a s  d i k t a t o r i a u s  P i l s u d s -  j  
k i o  p r i e ž i ū r o j e  ( s o c i a l i s t o  J e - j  
ronimo Plečkaičio "žygiai" ne
priklausomoje Lietuvoje), Chi-
cagos socialistų "tėvelis" bent 
laikinai nutarė susikoncentruo
ti rėkime kad tautininkai yra 
fašistai. Tam tikslui (žiūrėk 
Nauj. Birž. 5 — "Bando Užsi
ginti Savo Vardo") jis pacita
vo porą vietų iš a. a. Antano 
Smetonos kalbos, pasakytos j 
Birželio 11, 1932, Tautininkų; 
Sąjungos atstovams (Libera- j 
lizmas ir Fašizmas, žiur. A. i 
Smetonoj "Pasakyta — Para- J 
s y t a " ,  p p .  3 1 0 - 3 1 5 ) .  j  

Žinoma, išviso yra gana sa- \ 
v o t i š k a s  Į r o d i n ė j i m o  b ū d a s  i š  j  
ilgos kalbos paimti keletą sa- j 
k i n i ų  i r  i š  j ų  s p r ę s t i  a p i e  v i s ą  j  
kalbą. Netenka abejoti kad j 
šituo keliu, jei ir sunku prieiti j 
tikrų išvadų, tai labai lengva j 
surasti norimų. Tam tikslui i 
socialistų 'tėvelis' parenka po-j 
rą vietų, kuriose a. a. A. Sme- j 
t o n a  p a l a n k i a i  a t s i l i e p ė  a p i e  j  
fašizmą, o sakinį kuriuo A. 
Smetona pareiškia kad "Tau
tininkų Sąjungai patinka da
bartinė Italijos tvarka" net 
paduoda juodomis raidėmis. 

Tačiau jis visai nutyli kas j  
eina po to sakinio: ... ."Bet, j 
antra vertus, negalima vaiz- j 
d u o t i s  L i e t u v o j e  ž y d r o s  I t a l ų  j  
padangės. Lietuviai turi susi-
darvti savišką valdžios siste
mą, tautišką, tariant tokią ko
kia eina iš jų gyvenimo sąly
gų. . Iš to sakinio aiškiai 
matyti kad A. Smetona neno
rėjo Lietuvai nieko importuo
to, nei fašizmo, nei socializmo, 
o siekė sukurti savitą, Lietu
vių tautos interesus atitinkan
tį režimą. 

A. Smetona — šitai visiems 
gerai žinoma — vengė bent 
kurių kraštutinumų, ir jo idea
las buvo aukso vidurys. Ši
tai kaip tik ir atitinka Lietu
višką charakterį. 

Bet ar gali suprasti kas yra 
Lietuviška, Rusiško raugo so
cialistas, kokiu yra Chicagos 
"tėvelis"? Tiek to. 

Kad A. Smetona buvo nuo
saikumo • šalininkas akivaiz
džiai parodo tiek jo vidaus, 
tiek jo užsienio, politika. A. 
Smetonai stovint valstybės 
priekyje, Lietuvoje palaipsniui 
buvo gryžtama į plačiosios vi
suomenės dalyvavimu valdžio
je pagrystą vaistybės formą. 
Buvo sudaryta tautos atstovy

bė, j vyriausybę priimti opozi
cijos žmonės. O kad A. Sme
tona nesirgo kraštutinio nacio
nalizmo idėjomis, rodo mažu
mų teisių respektavimas, ku
rios, ne tik Vokietijoje, bet i? 
eilėje kitų valstybių, buvo vi» 
sai nuniektos. Neumanno ir 
Sasso byla parodo kad tauti
ninkai A. Smetonos vadovybė
je buvo griežti nazizmo prie
šai. O kur buvo A. Sitfetonos 
simpatijos — diktatūroje ar 
demokratijoje — aiškų aiš
kiausia parodo faktas &ad A. 
Smetona pasitikėjo demokrati
jų tylėjimu daugiau negu dik
tatūros kalbėjimu. 

Kai prasidėjo šis karas, Vo
kiečiai už įstojimą į karą prieš 
Lenkiją žadėjo Lietuvai ne tik 
visą Vilniaus kraštą bet ir ei
lę kitų gerybių, o demokrati
jos išviso Lietuvai nieko ne
žadėjo. Nežiūrint į tai, A. 
Smetona griežtai atmetė Vo
kietijos siulymus. Demokrati
jų teisingumo jausmą, kad ir 
nepasireiškusį jokiais pažadais, 
A. Smetona aukščiau vertino 
negu diktatoriaus pažadus. Vi
sa tai, aiškus dalykas, Chica
gos socialistų "tėvelis" nutyli. 
Vietoje to, pasigavęs vieną ko
kį sakinį, demagogiškai jį iš
pučia ir prieina tendencingo 
sprendimo. Tiek apie tai. 

O ir fšviso, kada kalbama 
apie fašizmą, nereikia paleisti 
iš akių gyvenamojo momento. 
Minėta kalba buvo pasakyta 
1932 metais, kada Italijos san
tvarka turėjo plačių simpati
jų visoje Europoje, netgi An
glijoje. Kada dviem metais 
vėliau — 1934 metais — naziai 
nužudė Austrijos kanclerį Dol-
fussą ir jau buvo beužimą vi
są Austriją, ne demokratijos, 
o fašistinė Italija, ne kuris ki
tas, o Mussolini, stojo Austri- j 
jos nepriklausomybės ginti: 
pasiuntė į Brennerį savo gar- j 
sią motorizuotą diviziją. Už; 
tą žygį Mussolini ir jo santvar-1 
ka buvo vertinami ne tik Eu
ropos valstybių, bet ir Ameri
kos. O vienok niekam neatei
tų Į galvą tvirtinti kad kuri 
Europos ar Amerikos valsty
bė vien del savo tuolaikinių 
simpatijų Mussoliniui ir Itali
jai butų charakterizuojama 
kaip fašistinė valstybė. Tuo 
metu Italija buvo žinoma kaip 
valstybė gerai tvarkanti savo 
vidaus reikalus, o svetimų val
stybių atžvilgiu pasižyminti 
nuosaikia, taikinga politika. 
Jos žygis į Etiopiją, susidrau
gavimas su Vokietija, Įnešę 
stambių pakitimų ir vidaus 
santvarkoje, įvyko vėliau. Tai
gi fašizmas 1932 m. ir fašiz
mas 1940 m. yra du skirtingi 
dalykai. Bet musų socialistu 
"tėvelis" šito nenori įžvelgti. 
Kaip gi jis kitaip galėtų ap
kaltinti tautininkus ? 

Priešingai, "tėvelio" simpa
tijos Marksui, kurio doktrina 
šiądien jau yra galutinai už
baigta ir nebeturi savyje evo
liucinio momento (kurio turė
jo fašizmas aukščiau paduotu 
atveju), yra "tėvelio" ir jo pa
sekėjų nusistatymo rodyklė. 
Naujienose tilpstą straipsniai 
kaip, sakysim, "Proletariato 
Tėvynė — Visas Pasaulis", o 
taip pat straipsniai kuriuose 
aprašoma kaip "ponai šampa
ną gėrė", "ukininkui žandaras 
buože šveitė" ir tt., taip pat 
patys už save kalba. Visa tai 
parodo kad mažų mažiausia 
mūsiškiams socialistams Lie
tuvių tautos reikalai mažiau 
rupi negu tarptautinė socializ
mo idėja. Bet kadangi ta idė
ja musų socialistų apkvepina-
ma Rusišku raugu, tat tikro
vėje jie lieka, kaip buvę, Ru
siški socialistai, kurie savu 
ruožu yra bolševizmo pirmta
kai ir jo gamintojai. 

Kazys Rimvydis. 

Lietuvos Padangėje 
Lietuvos Požemio Sfraudos Balsai. — Lenkai Šftvinasi Vilnių ir Siekia JĮ 
Valdyti Visokiausiomis Priemonėmis. — Lietuvos Viltis — Jaunuomenė! 

ATŽALYNAS, lęid ž i a m a s 
"Lietuvių Vienybės Sąjūdžio", 
savo numeryje 4 (Spalių 30, 
1943) įsidėjo sekančius ketu
ris reikšmingus pasisakymus 
ir faktus. 

Jaunimas Dega Ištiki
mybe Lietuvos Idėjai 
"Nėra pakankamai tvirtų 

kalėjimo sienų, nei pakanka
mai toliau kraštų, nei pakan
kamai sunkaus kapo akmens 
kad butų galima idėja užra
kinti ir užslėpti." 

Taip rašo Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga savo atsi- i tikimų tautiečių, gyvendami 
šaukime "Lietuviai, Tautie-1 nuolatiniame pavojuje, varge, 
čiai", apie jaunimo pareigas, baimėje buti okupantų suim-

Atžalynas, šiame numeryje tam, kalinamam ar ištremtam 

sti savo krašto. Burkimes į 
gretas. Paduokime broliškai 
rankas; kur dirbtume, ką vei
ktume, mokykimės eiti vienin
gu keliu, ši kelią rodo pati 
tauta. Ir todėl nesiriedenkim, 
nepurkštaukim, nejieš k o k i m 
kokių nors kelių tautai, netem-
pkim jos į Berlyną, Romą ir 
Maskvą. Tauta pati yra gy
vas kelias; jos laisvės, garbės 
ir gyvybės interesas yra tas 
kelias kuriuo mes turime eiti. 

šeimom, neduodą maisto kor- Lietuvos idealas mumyse vi-
telių musų šaukiamojo amžiaus suose yra gyvas, jis plaka 
jaunimui. Kai tūkstančiai iš-! kiekvieno Lietuvio širdyje. Jei 

nebusime vieningi, jei nemo
kėsime nuoširdžiai mylėti savo 
Tėvynės, atsižadėdami partinių 

(Nuo Redakcijos: Tiems 
kurie siunčia Lenkams svei
kinimus ir išnaujo atgaivino 
savo piršlybas bendradarbia
vimo su Lenkais, šis straip
snis — Lietuvos Požemio 
kovotojų balsas — privalo 
ką nors pasakyti, Amerikos 
gi • Lietuvius privalo pamo
kyti kad reikia apsižiūrėti 
su kuo dirba ir ką remia. 

skelbdamas savo darbo bend
rus nuostatus, daugeliu atvejų 
u ž a k c e n t a v o  L L K S  i š k e l t ą  
mintį. Kova del Lietuvos ne
priklausomybės, tautinės vie
nybės ugdymas ir tautinės kul-
turos puoselėjimas sukaupia 
mus ties Lietuvos idėja ir ska
tina jau savaime buti ištiki
mais tai idėjai, nenuilstamai 
budėti jos sargyboje^ 

Daug kartų jaunimas savo 
egzaminą išlaikė — ištikimybę 
Lietuvai prisiekė savo auko
mis 1918-1919 ir 1941 metais, 
šiądien mes vėl susikaupiam 
didžiam Tėvynės išlaisvinimo 
kovos momentui, tylime ir 
kantriai laukiame pakylant 
laisvų trispalvių į erdves. 

Tik gaila, mes vis dar ne vi
si. Dažnas musų dar nepajie-
gia pakilti bent kiek aukščiau, 
svyruoja, blaškosi. Senosios 
kartos gi atstovai skaičiuoja 
"savuosius" žmones, sudarinė
ja "kabinetus".... kai tuo tar
pu tie patys Vokiečiai, musų 
pačių duona misdami ir di
džiausius siuntinius siųsdami 
į Vokietiją savo badaujančiom 

į mirties lagerius, atsiranda 
musų tarpe kurie šunuodegiau-
ja, plačiai sau gyvena, lengva-
diškai apleidžia Tėvynę. 

Nuoširdžiai, pridėję ranką 
prie širdies, paklauskime ar iš-
tikrųjų mes mylime Tėvynę, ar 
esame ištikimi jai, ar esame 
verti vaikščioti jos gyva, bran
džia ir našia žemele, kurios 
laukai sušlakstyti savanorių ir 
didvyrių krauju, ~ o kryžkelės 
ir pakelės nusagstytos gyvais 
tikėjimo simboliais — Lietu
viškais kryžiais ir rūpintojė
liais. 

Jaunime. Mes šiądien esa
me toji užtvara už kurios kad 
ir nelabai saugiai dar gali gy
venti ir dirbti Tėvynei musų 
vyresnieji. Jus, sesės, nori iš
vežti į Reichą svetimtaučių 
malonumams, o ne darbams, 
jus nori padaryti vergėmis. 

Jus, broliai, naziai patys tu
pėdami šiltose vietelėse ir spe
kuliuodami, veža į frontą ir 
verčia kovoti už Nazių vado
vaujamą N. Europą, už bjau
rius rudųjų interesus^. 

Tačiau mes negalime aplei-

rietenų ir asmeniškos naudos, 
negalėsime buti ištikimi ir 
Lietuvos idealui. 

Atžalynas stovi jaunimo sar
gyboje. Jis kviečia jaunimą 
didžion Tautos Laisvės, Gar
bės ir Gyvybės kovon. Jis se
ka įvykius ir tiki kad netolie
se suskambėjus pranašingiems 
varpų garsams, degančiomis 
širdimis stos Tėvynės Laisvės 
kovon. Niekas nepajiegs pa
laužti musų tvirtos kovingos 
dvasios. Todėl veltui mėgina 
atvežti į Lietuvą specialius 
žandermerijos burius jaunimo 
terorizavimui, veltui jaunimas 
verčiamas badauti ir tuo nori
ma slopinti jų dvasia; veltui 
raudonieji tauškia apie "Lais
vą Tarybų Lietuvą". Lietuvių 
meilė Tėvynei Motinai yra ga
lingesnė už Vokiečių mums 
kaišiojamus braškančius gink
lus, už randonųjų budelių ka
lėjimus ir trėmimus. 

Lietuvių tauta savo istorine 
praeitimi, valstybiniu gyveni
mu, kultura įrodė pasauliui 
kad ji yra verta laisvo valsty
binio gyvenimo, šiądien ji be 
jokios atodairos skiria visas 
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savo jiegas teisėjai Nepriklau
somybės kovai. 

Mes, jaunime, turime buti 
kaip ir anie 1941 metų Birže
lio mėnesio partizanai deglai, 
kurie niekad neužgestume ki
tiems, patys sudegdami. Mes 
nieko negalime reikalauti iš 
Tėvynės. - Turime aukotis ir 
tik aukoti jai. Turime likti 
ištikimi Lietuvos idealui. 

Vilnius ir Lenkai 
Kovos, darbo, pasišventimo 

verti tik dideli dalykai, ir Vil
nius yra vertas to didelio dar
bo, įsitempimo, kovos. Juo la
biau kad del jo pretenzijų rei
škia ir Lenkai ir Gudai ir Vo
kiečiai. Visi jie.nori Vilnių 
pasiglemžti sau. 

Vokiečių norai savaime at
puola, nes pralaimėję šį karą 
jie turės pasitraukti iš visų 
dabar užimtų sričių, taigi ir iš 
Vilniaus, nors ir butų čia at
kėlę Rozenbergo ministeriją. 
Gudai yra smarkiai nusilpnin
ti realaus pavojaus. Tuo bu-
du telieka vieni Lenkai, kaip 
sapnuotos "nuo jurų iki jurų" 
valstybės "kūrėjai". 

Mes nesakome kad Lenkijos 
nėbus. Ji bus, prieis prie ju
ros, kaip bus ir Nepriklauso
ma Lietuva su savo platoku 
pajuriu, su sostine Vilniuje. 
Tik mums nerimti atrodo Len
kų nuolatiniai tvirtinimai esą 
Vilnius jiems turįs priklausy
ti, ko jie siekia įvairiausiomis 
priemonėmis. 

Lenkų nerealus plėtimasis 
dar gyvas. Apie tai turime 
žinoti, nes tik priešą pažinus 
galima sėkmingai prieš j| ko
voti. 

Daug kam kyla klausimas 
kodėl Vilniuje tiek daug Len
kų ir kodėl jie ten taip gerai 
jaučiasi? Tuo labiau rūpina
si Vokiečiai negu Lenkai, ku
rių pirmieji, Vokiečiai, Vilnių 
laiko kaip kokį cirką, pjudyda
mi tarpusavyje Lietuvius, Len
kus, Gudus. Tokia vertelio j i-
mo politika Vokiečiai nori iki 
didžiausio įtempimo įkaitinti 
tautybii) sentikius. Taip sa
votiškai puoselėjami Lenkai 
Vilniuje leidžia savo slaptą 
periodinį laikraštuką. Vilniaus 
apygardoje, dalyje Gudijos, iš-
dalies Generalinėje Gubernijo
je ir Vakarinėje Ukrainoje tu
ri geriau ar blogiau suorgani
zuotus Lenkiškus vienetus, ti
esiu pasistačiusius Lenkijos 
nepriklausomybės atkūrimą. 

(Bus daugiau) 

• AUTOMOBILIŲ aukščiau
sias viso laiko gamybos daugis 
buvo pasiektas 1929 metais, 
kuomet buvo vienu metu išdir
bta. ntt 5,500,000. 

Jis Vyksta Penkiasde
šimts Penktai Misijai 

Štai jis Vvjl išvykstapaleisti 
daugiau naikinimo Ašiai — vėl 
vyksta išstoti prieš mirtį ir prie
šų kanuoles! 

Jis nedvejos vykti ir penkias
dešimts šeštą ar šimtą penkias
dešimts šeštą kartą. Jis žino jog 
gali nesugryžti, bet jis skrenda 
pakartotinai — nešdamas dau
giau ir daugiau smūgių, iki Hit
lerio ir Tojo kariautojai pradės 
šaukti "mums jau užtenka". 

Jusų gi dabartiniu laiku yra 
penkta misija — ir tai misija 
nepalyginamai lengvutė prieš tą 
kokias jis tjiri atlikti kas savai
tę. 

Stokite į kovą ir jus mielai 
priimdami Victory Volunteers — 
kurie ateis jums Karo Boną par
duoti, ir pirkit jų daugiaur— dvi
gubai ir nuolatos. Jusų pirki* 
ma? reikš "daugiau bombų" ant 
Ašies galvų! 

REMKIT ATAKĄ - PIRKIT DAUGIAU KARO BONŲ! 
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Uždrausta Mitingai 

Iš Berno, Šveicarijos, prane
ša kad Vokiečiai pasiryžo su
tramdyti Lietuvių požeminį 
(slaptą) veikimą. Išleido už
draudimą viešai ar privatiš-
kai susirinkti, ir užgynė laiky
ti bažnytinius susirinkimus. 
Leis tik sekmadieniais keleto 
valandų laikotarpiu sueiti į 
pamaldas. 

Tas parodo kad - Lietuvoje 
tarp žmonių eina didelis bruz
dėjimas prieš okupantus. 

Pašiepė Komunistus 

Maskvoje viešėdamas Ameri
kietis Eric Johnson, prekybos 
rumų pirmininkas, vieną kartą 
per vakarienę su komunistų 
vadais gražiai pašiepė Ameri
kos komunistus, pažymėdamas 
kad jie niekaip nepasiveja So
vietų dalykų eigos: Jeigu jųs 
Rusijoj pači upinėj at pipirus, 
Amerikos komunistai pradeda 
čiaudėti; jeigu jums suskauda 
pilvą tai jie ten riaugsi, pasa
kojo Johnson. 

Amerikos komunistai negali 
sukelti revoliucijos tarp prole
tariato Amerikoje, dėlto kad 
proletariatas skaito save vidu
rinės klasės, o ne proletariato 
nariais. Amerikos darbininkai 
net nežino kad jie yra proleta
riatas. Komunistai Amerikoje 
net to nežino. Ir jie daugiau 
tik pridaro negerumo darbinin
kų unijoms, ne darbdaviams 
ar kapitalistams. 
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/MORS Naujienos ir Draugas, aprašinėdami Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos seimą Chicagoje, ir stengėsi vi

saip suniekinti tautininkus, bet faktas lieka faktu kad 
tautininkų eiles paskutiniu metu papildo vis daugiau ir 
daugiau patriotiškai nusiteikusių veikėjų. Skelbimas 
kad pačių tautininkų tarpe neva pasireiškiančios skir
tingos srovės, bei gatvinių epitetų segiojimai^ tautinin
kų veikėjams, tėra bejiegiško pykčio pasireiškimas ir 
nelabai ką įtikina. Tautininkuose ne tik nėra vidaus ne
sutikimų, bet ir jų vieningumas, kaip pagrystas princi
pais, yra pastovus. Priešingai, katalikų ir socialistų da
bartinė vienybė yra grynas oportunizmas, nes marksis
tiška ir katalikiška pasauližvalgos yra nesuderinami da
lykai. Todėl trimitavimas kad tarp katalikų ir socialis
tų yra vienybė, tėra gryna hypokrizė. ̂  Tas sykiu yra ir 
katalikų pažeminimas, nes reiškia jų idealistinės pasau
ližvalgos suniveliavimą su socialistų materialistiniu nu
sistatymu. 

Kad ta vienybė yra paviršutinė, parodo pačios ne
priklausomos Lietuvos netolimos praeities Įvykiai. At
siminkime tik 1926 metų tautini posūkį, kuriuo katali
kai su tautininkais panaikino socialistų valdžią Lietu
voje ir kuris, greta kitų dalykų, buvo akivaizdžiausias 
katalikiškos ir socialistiškos pasauližiuros nesuderinimo 
įrodymas. Tat užuot kalbėję apie tariamus nesutikimus 
tautininkų tarpe, katalikai ir socialistai geriau patyri
nėtų pagrindus kuriais paremtas jų sutarimas ir į ką 
jis veda. 

* * * 

Gana įdomus yra klausimas iš kur Naujienos ir 
Draugas gavo informacijų apie Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos seimą Chicagoje. Seimas buvo uždaras tautininkų 
susirinkimas, ir minėtų dienraščių atstovų jame nesima
tė. Nejaugi Dr. Grigaitis ir p. Šimutis greta gausių ki
tų sugebėjimų turi dar kaž ką panašaus. į Hitlerio "in
tuiciją"? O gal "intuicijos" vietą šį kartą bus užėmęs 
koks kitas ne tiek jau subtelus dalykas? 

Atsiminus kad į Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimą 
buvo atsilankęs p. Vaidyla, nėra fantastinga teigti kad 
jis ir bus Dr. Grigaičiui ir p. Šimučiui atstojęs subtelią 
Hitlerio "intuiciją". Kaip iš kitoje šio numerio vietoje 
telpančio aprašymo matyti, p. Vaidyla, nors formaliai ir 
yra LVS narys, tikrovėje ne tik nėra jos draugas, bet 
dargi ir jos priešas, ir Lietuvai Vaduoti Sąjungos veik
los ne tik neremia bet nei jai kenkia. Taigi p. Vaidylas 
atsilankymas į Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimą tegali 
buti išaiškintas jo noru pasimeškerioti žinių kad tas ži
nias tendencingai iškreipus, Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
ir toliau galėtų buti juodinama. Šitai, kaip aukščiau 
nurodyta, per p. Vaidylos "kolegų" laikraščius jau ir 
yra i 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Išvados 
Chicagos Sandara, ALT su

manymu įvykusias draugijų 
konferencijas skaito musų vei
klos "savotišku kvotimu". Vie
nur konferencijos pavykę, ki
tur "toli gražu ne sklandžiai". 
Musų visuomenė, net dideliuo
se centruose, dar nepastatyta 
ant kojų. Sandara ragina: 
"Kur bendras veikimas šlubuo
ja, išsiaiškinkim kliūtis ir nu-
stumkim jas nuo kelio". 

Ta proga, tenka paklausti ką 
A. L. T. Sandara, kaip Ame
rikos Lietuvių Tarybos narys, 
daro pritraukti prie bendro 
darbo Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą? Jei nieko nedaro tai ko
dėl? Visuomenė malonėtų iš
girsti 'išsiaiškinimų' šiuo klau
simu. Išsprendus, gal ir di
deli centrai butų "ant kojų" 
pastatyti. 

(Nuo Redakcijos: Ką San
dara ir jos organo redaktorius 
p. Vaidyla daro Lietuvai Va
duoti Sąjungai prie bendro 
darbo "pritraukti" plačiau ap
rašoma šiame numeryje ant 7-
to puslapio.) 

# # # 

Rusę Organizacijos 
Skyrius 

Lietuvių bolševikų suorgani
zuotas taip vadinamas Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tas buvo - priverstas paskelbti 
kad jis "visas dovanas siunčia 
per Russian War Relief". Ki
tais žodžiais tariant, šis "Lie
tuvai" pagalbą teikti komite
tas visą teikimą atlieka Rusų 
nagais. 

Žiba Žiburėlis 
Brockton, Mass., Sandaros 

24-ta kuopa teisėtai pasidi
džiuoja savo gražiais patrię-
tingais darbais.- Vienybėje ra-r 
šoma, kuopa surinkus $61 au
kų Norem'o "Timeless Lithua
nia" išleisti, davus $25 Ameri
kos Lietuvių Tarybąi, ir $50 
Lietuvos Atstovybei Londone, 
o Balandžio mėnesį sukurė T. 
M. D. kuopą iš 50 narių. Tai 
gražus rekordas! Brocktono 
sandariečiams negalima nieko 
prikišti. Maž jie žino receptą 
kaip tokiu veiklumu kitą sep-
tynioliką gyvuojančių (ir mie
gančių) Sandaros kuopų už
krėsti patriotiniu darita? 

/ / # 

Senas Skaudulys 
Brooklyno Vienybė palietė 

seną musų visuomenės žaizdą 
— perdidelį girtuokliavimą. 

Jei Vyskupui Valančiui bu
tų pavykę jo vajus blaivybę 
musų tautai priskiepyti, nėra 
abejojimo, kulturos darbai pas 
mus butų gausesni, o užsimo
jimai platesni. 

Šiais spaudos atgavimo su
kakties metais butų gražu, la
bai gražu jei Amerikos Lietu
vis susilaikytų laikas nuo lai
ko nuo stiklo-kito degtinės ir 
sutaupytą penkinę pasiųstų 
kaip paramą-auką savo skaito
mam Lietuviškam laikraščiui. 

Lenkų Veikla 
Lenkų informaciniai • propa

gandinė veikla nesiliauja. Lon
done aną dieną išėjo nauja 
knyga apie Lenkiją, "Poland", 
Elgoth-Ligockio parašyta, be 
to, naujas Sinkiewicz'iaus apy
sakos "Kryžeiviai" vertimas į 
Anglišką kalbą. Nors apysa
ka nu vaizduoja Žalgirio kovos 
laikotarpi 500 metų atgal, bet 
išvados apie Vokiečius ir jų 
bjaurų pobūdį (kuomet jie 
jaučia savo galią) tinka ir mu
sų dienoms. 

«r.) 

•SUV. VALSTIJOS® veikia 
daugiau greitųjų traukinių ne
gu kurioje kitoje šalyje. 

rint galvoje kad ji turėjo Maskvos pripažinimą, parodo 
kad Anglija ir Amerika nėra linkus visų sovietų užma
čių patenkinti. Tą Anglijos ir Amerikos nusistatymą 
patvirtina ir jų laikymasis Generolo de Gaulle atžvilgiu. 
Iš kitos pusės betgi, Rusijos glostymas nesiliauja. Ne 
tik kad kasdien spaudoje bubnyjama apie sąjunginin
kų vyriausybių nusistatymą po karo bendradarbiauti su 
Sovietų Rusija, bet ir šiaip nevengiama jai komplimen
tų. Štai vice prezidentas Wallace, pakeliui į Kiniją su
stojęs Rusijoje, nurodė kad girdi "Rusai Sibire išrutu
liojo ir žemės ukį ir pramonę, o Amerikiečiai vakarinė-

Nors tarybininkai ir visaip stengiasi ignoruoti tau
tininkus, vis dėlto aiškėja kad jie tik dabar rengiasi da
ryti ta ką tautininkai jau senai nuveikė. Iš Lithuanian 
American Information Center biuletenio No. 2 matyti 
kad ALT pavestas minėtas Centras ruošiasi išleisti An
gliška kalba knygą apie Lietuvą, kurią pereitais metais 
pradėjus ruošti New Yorko Lietuvių Taryba. Kaip ži
nome,, Lietuvai Vaduoti Sąjunga didelę, reikšmingą ir 
naudingą knygą, "Timeless Lithuania", be didelio bub-
nyjimo ir be jokio "centro" su įvairiais direktoriais irjse valstijose tesugebėję sukurti žemės ukį". šituo, he-
sekretoriais jau išleido prieš pusę metų. rrods, norėta pasakyti kad Rusai šia prasme pralenkė 

Šia proga gal bus pravartu pasakyti keletą žodžių j Amerikiečius. Tuo tarpu visi žinome kad Rusai ne tik 
apie LAIC biuletenį apskritai. Tai mažas, 6 lakštų mi- nuo Amerikos bet ir nuo kuone kiekvienos Europos val-
meografuotas leidinėlis. Jo išorinis menkumas betgi stybės yra begalo atsilikę. 
nebūtinai turėtų buti jo vidinio tuštumo ženklas. Fak-, ^ Šiaip ar taip, netolimi įvykiai turės galutinai išaiš-
tas betgi kad jo Lietuviškoji ir Angliškoji dalis tesuda-j kinti Anglijos ir Amerikos santikius su Sovietų Rusija, 
ro blankių žinių rinkinį, teparodo kad jo leidžiamasisJ O šitai, be abejo, turės lemiamos reikšmės visai pokari 
štabas nepasižymi dideliu sugebėjimu. Ypač krinta į!~~" * 1""' rr,M-=1--— =- 11 

akis žinių senumas: Birželio 10 dienos biuletenis patei
kia Kovo mėnesio žinutes. Senienos, tiesa, yra įdomus 
dalykas, bet jos, rodos, labiau tiktų į muzejų negu į In
formacijos Centro biuletenį. Jei gausus minėto Centro 
direktoriai nepatingėtų pasiklausyti trumpų bangų ra
dio iš Europos, jie neabejotinai galėtų pateikti naujų ir 
Įdomių žinių tiek apie Lietuvą, tiek ir apie kitus Pabal
tijo kraštus. 

nei santvarkai. Tikėkimės kad tų santikių išaiškinimas 
vyks nenukrypstant nuo Atlanto Čarterio dvasios. 

CĄJUNGININKŲ, ypač Amerikos, kariniam pajiegu-
^ mui diena iš dienos augant bei įvairiuose frontuose 
jų ginklui triumfuojant, galutine pergale abejoti neten
ka. Betgi karui einant prie galo, tuo,opesnis darosi bu
simos pasaulio santvarkos klausimas. Ar visos valsty
bės, kurioms Atlanto Čarteris žada laisvę, tikrai tos lai
svės susilauks, ar šio karo pabaiga bus jų naujos ver* 
guvės pradžia? Visoms mažosioms ir vidutinėms vals» 
tybėms didelio susirūpinimo sukelia smarkiai augą Ru» 
sijos apetitai. Ar sąjungininkai, t. y. Amerikiečiai if 
Anglai, norės ir ar galės tuos opetitus pažaboti? 

Jei Europos invazija, kuri net laimingiausiu atveji* 
labai brangiai tiek gyvybėmis, tiek medžiaga atsieis 
Amerikai ir Anglijai, yra nukreipta karinei Vokietijof 
mašinai sutriuškinti, tai neatrodo kad Sovietų ofensyvf 
Suomijoje butų rimta pagalba toms Anglijos ir Ameri
kos pastangoms. Tai yra greičiau panašu į tai kad so
vietai, nesisielodami del Anglijos ir Amerikos aukų ko* 
voje su Vokietija, stengiasi užgrobti tai ko paskiau gą* 
lėtų nebegauti. Betgi, iš kitos pusės, Balkanai sovię# 
tams yra žymiai svarbesnis dalykas negu Suomija. Gr^-
ta to, jei Suomija yra objektas kurio "sovietai vėliau 
pali nebegauti" tai tuo labiau tokiu objektu yra bent ku
ri Balkanų valstybė. 

ęado|lio vyriausybės Italijoj pasitraukimas, 

ATGIMUS TĖVIŠKE 
Ant svetimos žemės parpuolus verkiu, 
Kaip piemenėlis netekęs mamos; 
Nors takeliu namo vedančiu ęįsiii. 
Prie vartų priėjus nerasiu jot. ... 

Ant svetimos žemės ašaras liejųį.^ 
O, neklauskit ko verkiu čia asai 
Ne jus aukšto dangaus žvaigždės aš siekiu, 
Mane v i l io ja  p i lk i  debes ia i . . . .  

Ten ant žemės juodi šešėliai stovi, 
Nežydėję žiedai kritę žemyn — 
Tu skausmą atgimimui vėl kartoji, 
Sumintą veidą keli aukštyn.... 

Rytoj laisve Lietuvą tu žegnosi, 
Iš didelio džiaugsmo žegnosiesi pats, 
Visu balsu Lietuviškai giedosi 
"Lietuva ir Lietuvis vėl gyvas! — " m 

PABĖGIMAS 
Pagaliau Išgirdome: 
— Biežite, strieliajem! (Bėgkit, šaudom!) 
Drauge su tą komanda trijų Žingsnių at

stume nuo musų sutratėjo visi kuokosvaidžiai 
bei šautukai, ir pasipylė į mus kulkų kruša. Kas 
bandė atsistoti ir bėgti, buvo nukirstas čia pat 
vietoje. Daugumas musų bandė įvykdyti ko
mandą, bet neįstengė: sudribo jei ne plente tai 
kiek toliau. 

Mano kaimynas dešinėje stojo bėgti, bet 
nespėjęs sudribo į griovį. Aš nesikeldamas iš 
vietos staiga persiverčiau per jį ir nusiritau į 
griovį. Kažin kas tuojau užšoko ant manęs, 
bet ant manęs ir sudribo kaip maišas, prispaus
damas mano kairiąją ranką ir nugarą. Jo gal
va, jei ji dar buVo, pasiliko ant griovio kranto 
plento pusėje. Dabar man atrodė kad mano už
imta pozicija visiškai gera, nes iš viršaus mane 
dengė žmogaus lavonas, šautuvai ir kulkosvai
džiai tik trata ir trata, šaudymas nesilpnėja. 

žmonių riksmo del šaudymo pekliškai kur
tinančio plėškėj imo nei kiek negirdėti. 

Gulėdamas kniūpsčias kažin kokio žmogaus 
kuno prislėgtas, nosį įsmeigiau į žemę, dešinę 
ranką išmečiau pirmyn, du pirštus ištiesiau, o 
kitus du sulenkiau pusiau. Kairiąją ranką, kad 
ir labai buvo nepatogu laikyti, palikau šone at
blokštą po lavonu. Dešinę koją pakišau dar gi
liau po lavono kojom ir kairiąją, pusiau sulen
kęs, atmečiau į šoną — padariau tokią pozą kad 
nebūtų jokio abejojimo jog čia tikrai gulį vie
nas ant kito du lavonai. Juo geriau kad del 
viršutinio jokio abejojimo negali buti, nes man 
apačioje jo rangantis ir taisantis, jo kojas pa
stumiant į dešinę ar į kairę, jis nei kiek nepro
testuoja. Negalėjau suprasti ko jie taip ilgai 
šaudė, kokias penkias minutas: juk čia jokios 
gyvybės nebegali buti. Tokiu pašėlusiu šaudy
mu net ir miško medžius gali nukapoti. 

Pagaliau pasigirdo komanda; 
— Prekratit! (Sustabdyti l) 
Šaudymas momentaliai nutilo. 
— Teper provierte, rebiata! (Dabar patik-

rinkit, vyrai!) 
Išgirdus tą komandą, mane net šaltas pra

kaitas išpylė. Jei supras kad aš gyvas, ir skels 
spatuko ašmenimis į galvą, ir iki šiol dėtos ma
no pastangos išsigelbėti nueis niekais. 

"Ne," manau sau, "kas ten bebūtų, reikia 
kuogreičiausia bėgti į mišką." 

Nei pats gerai nepajutau kaip ištrukau iš 
po viršutinio mano kaimyno ir bėgau. Mane 
palydėjo kokių penkių šautuvų apie dvidešimts 
šūvių. Gal butų nušovę mane bebėgantį, jei, 
apie trisdešimts žingsnių prabėgęs, nebučiau su
klupęs ant gulinčio žmogaus, matyti, jau nebe-
gvvo, nes po to liovėsi šaudę, turbut manydami 
kad gerai busią pataikę, nes nugriuvau staiga. 
Bėgdamas visą laiką turėjau šokinėti per įvai
riose pozose ant žemės drybsančius žmones: 
aukštieninkus, kniupščius ir ant šono susirietu
sius. Nepaisant ir pasiutusio jų šaudymo, vis 
dėlto pasirodo kai kuriems pavyko pabėgti dar 
keletas žingsnių nuo plento, nes buvo nakties 
metas ir tamsu. 

Suklupęs ant žmogaus, kuris nepyko del 
mano neatsargumo, tuojau atsikėliau ir vėl bė
gau: bėgau be kvapo, bėgau gilyn į pušyną, į 
mišką. Bėgau iš šiaurės į pietus retu augalo
tu pušynu, kad kiek galint toliau pasitraukčiau 
nuo pragaro, pamišimo ir siaubo. 

Pagaliau, visiškai pailsęs, neatgaudamas 
kvapo, pajutęs lyg ir nesavas kojas, kaip švino 
pripiltas, keliuose linkstančias, kad ir per men
kiausi kupstą žengiant, ir širdį baisiai plakan
čią, lioviausi bėgęs. Pradėjau žingsniu eiti. 

Einu ir nieko nesuprantu kas įvyko: ar tai 
t>uvo baisus sapnas, ar tikrovė? Taip, siaubas 
ir pamišimas! Aukštos lieknos pušys žiuri iš 
patamsio ir tyli. O, kad jos bent netylėtų, nes 
dabar man taip baisi ta nepaprasta jų tyla. Jos 
man atrodo lyg čia stovėtų visa nebylių armi
ja. Sustojau ir stoviu, lyg stabo ištiktas. O, 
Viešpatie, siaubas ir pamišimas! Matau, mane 
supa aplinkui tiršta grandine visa armija enka-
devistų. Jie labai tyliai, kad aš nepajusčiau, už 
pušų slapstydamiesi, šautuvus atkišę pirmyn, 
vis artinasi prie manęs, jau visai baigia supti. 
Vięnas labai didelis, kaip arklys pastatytas ant 
paskutiniųjų kojų — turbut jų vadas. Jo ir 
galva panaši į arklio galvą. Jo akys raudonos, 
baisiai išsišiepęs ir putos drimba iš nasrų. Jis 
sų baisia apsiputojusia šypsena vis artinasi prie 
manęs ir darosi didesnis. Ir išaugo toks didelis, 
lygus su pušų viršūnėmis.... 

Staiga enkadevistų grandinė išnyko. Da
bar dešinėj pusėj, apie dvidešimts žingsnių nuo 
manęs, aiškiai pamUtau mišku einantį plentą, 
kuriuo tyliai žygiuoja ir žygiuoja ilgiausia vora 
žmonių eilėmis po keturis. Jie nieko nekalba, 
tik tyliai, ritmingai žygiuoja visi sykiu lyg su
tartinai, siubuodami į dešinę ir į kairę Vie
nas ių atsiskyrė iš voros ir -eina prie manęs. 
Priėjęs' sustojo, tyli ir žiuri į mane. Kažin ko 

lit* nori ii manęs? Jis taibai didelįs, veidas lie-
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sus ir išbalęs, barzda apaugę*, « $e*aklę 
diiai tokie baisus ir dideli, susilieję su jo akimi 
Jis vienplaukis, basas ir nudriskęs. Jo kelnii| 
priešakys visiškai išplyšęs ir matyti balto ku« 
no dajis Jis nieko man nesako, tik matau ka($ 
jis nori pakelti rankas, bet neįstengia. Jo di* 
džiulėse juodose akyse pamačiau visą jurą siauf 
bo, neapsakomos baimės ir pamišimo.... (jį . 
plentu visą laiką ritmingai siubuoja į dešinę if 
į kairę, vis eina ir eina: vieni sugriuva kiti pe$ 
juos lipa.... Norėjau surikti: "Eik sau, pa* 
lik mane!" Bet neįstengiau nei sušukti, neį 
pabėgti nuo jo.... 

Ar ilgai aš taip stovėjau, nežinau. Tik pa-
jutau kad mane drebulys krečia, galvą labai 
skauda, lyg kas bubnija į smilkinius, ausyse vai
toja, enkadevistų spatukai dusliai skamba jį 
žmonių pašaukius, lyg jaučiu žmogų ant manęs 
tebegulintį ir vis dar tebegirdžiu tą pačią ko
mandą : ''Teper provierte, rebiata!".... 

Pagaliau atsipeikėjau. Matau pro aukštų 
pušų viršūnes kad jau ir švisti pradėjo. Dar 
keletui minutų praslinkus, mano akys pradėjo 
skirti atskirus medžius. Viršuje pamačiau ža
lias pušų šakas, o apačioje gelsvas, žalias ir 
rudas samanas. Dabar pamačiau kad miškas 
yra gana retas. Aukštas, švarus pušynas ir be 
krūmų, todėl dieną slapstytis jame labai pavo- , 
jinga. Reikia skubiai kraustytis iš jo kur nors 
į saugesnę vietą. Dabar matau iš kur saulė 
rengiasi tekėti, todėl žinau kur reikia eiti į pie
tus. 

Kiek prašvitus, mane apSmė didžiausia bai
mė ktfd vėl nepatekčiau į enkadevistų nagus. 

Einu toliau į pietus. Praeidamas vieną ža
lių jaunų eglaičių miškelį, išgirdau jame kažin 
kokį šlamėjimą ir šnibždėjimą. Lyg kas butų 
mane šaltu vandeniu perpylęs nuo galvos iki 
kojų, taip smarkiai išsigandau. Kas gali žino
ti: gal čia enkadevistai pasislėpę tuose krumuo-
se laukia manęs? čia pat vietoje ir sustingau, 
negaliu nei pajųcįėti. Girdžiu kas jau lenda iš 
krūmų.... 

— Ar tu čia, Jonai? — pašnibždomis klau
sia manęs ii krūmų išlindęs pulkininkas Juo
zas T. 

— Aš O ar ir tu čia, Juožai?.... 
žodžio negalėjom ištarti. Aps i kabinom, iš 

akių ašaros byrėjo.... Aukštos pušys ir žalios 
jaunos eglaitėj turbut žiūrėdamos j mus, tik 
galvas lingavo. 

Su pulkininku Juozu buvo dar trys nepa
žystami vyrai — du Gudai ir vienas senukas 
Lenkas iš Baltstogės, su kuriais taip pat pasi
bučiavome. Mat, visi kaip tai stebuklingai iš
likom gyvi Trumpai pasikalbėję, nutarėm 
išsiskirti į dvi dalis, nes musų penkių žmonių 
grupė atrodė perdaug didelė, lengviau galime 
buti pastebėti. Pulkininkas Juozas, Lenkas iš 
Balstogės ir aš, atsisveikinę ir nuoširdžiai pa
linkėję vieni kitiems laimės, pasukom truputį f 
pietryčius, o kiti du — į vakarus. 

Kiek paėję pasirinkta kryptimi, priėjome 
begalines ir labai klampias balas, apaugusias 
beržais, alksniais, tankiais karklų krūmais, kur 
ne kur kreivomis apskurusiomis balų eglėmis. 
Labai apsidžiugom radę tokias vietas kuriose 
tikrai galima gerai pasislėpti, kad ir su šuni
mis nesurastų. Prie tų balų susiradom vietą 
tarp mažomis eglaitėmis apaugusių pušų tinka
mą pasilsėti ir aptarti ką toliau darysim. 

Čia mums besilsint, ir saulė patekėjo di
delė raudona saulė išlindo iš anapus balų pro 
krumus. Musų Lenkas iš Baltstogės nemokėjo 
nei Lenkiškai, nei Rusiškai gerai kalbėti; mums 
buvo labai sunku suprasti ką jis kalba, bet jis 
prisirišo prie musų ir visą laiką meldėsi ne tik 
už save bet ir už mus. 

Mes su Juozu nutarėm kad pirmiausia rei
kia surasti tokią vietą balose kur niekas musų 
negalėtų pasiekti. Negaišuodamas aš ir pasi
leidau į balas tokios vietos j ieškoti. Ėjau kuo 
klaupiausiomis vietomis, kur niekas nenorėtų 
vaikščioti. Paklampoięs apie valandą laiko, pa
galiau, tarp trijų krūmais apaugusių eglių ra
dau pakankamai, mano manymu, ne tik ištolo 
neįbrendamą, bet ir iš arti namatomą, pakan
kamai sausą mažutę vietelę, kurioje vos trys 
žmonės galėtume susirangyti, atsiremdami į ta# 
egles. JJors ta vieta ir nelabai toli buvo nuo 
musu sustojimo vietos, bet ją pasiekti labai 
sunku, nes einant reikėjo visaip vingiuoti, šo
kinėti per dumblynus nuo krūmo ant kupsto, 
nuo kupsto vėl ant krūmo, kai kur ir klampoki 
per dumblynus. Sugryžęs paėmiau savo drau
gus ir. atsivedžiau juos į tą vietą, kur galėjonj# 
nors ir nepatogiai bet be didelės baimės pasil
sėti. Pakeliui iš miško prie musų dar prisišlie
jo vienas jaunas vyrukas, Gudas, kuris su mu
mis lik dvi dienas tepagyveno: išėjo maisto j!#-
škotį if įingo. ' 

(Btrš tfengiati) 
»f «'»" 

NAMŲ DAKTARAS 
įtyudinga knyga kiekvienam turėti namuo
se, su daugybe receptų ir paaiškinimų apie 
ligas, sjocras. skaudėjimus, katarus, ir ^tt. 

174 puslapių didumo, audimo viršelius. 
Kaina su prisiuntimu $2.00 •WH 
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t) i a v A Padėkit Amer*Jęai Laimėt! 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

— Ar toli, dukrele, keliauji? — už
klausė senis Samadžiukės. 

— Ir pati nežinau! Norėčiau duoti 
ir žirgams pasilsėti ir pati jau nuvargau. 
Pagaliau ir šituos vyrus kurie mane iki 
šiol lydėjo, reiktų atleisti. Reiks kur nors 
radus pilaitę pasilikti ilgesniam laikui, jei
gu tiktai bus galima. 

— Nesmagu gali buti pilaitėje, — ta
rė senis. 

— Apie smagumą aš ir nekalbu, — at
sakė mergina. — Aš kalbu tik apie nuil
simą. 

Senis be paskubio išsiėmęs iš kiše-
niaus skepetaitę, surišo jos galus ir užmo
vė ant rankos, paliepdamas tuo tarpu jau
nam vaikinui atnešti kas yra maisto. 

, — Jeigu tiktai pasilsio nori, dukrele, 
tai likis čia pas mus, kad ir ilgesniam lai
kui. Turėsi tu čia sau atskirą gryčaitę. 

Samadžiukė, pamačius surištą skepe
taitę ant senio rankos, nudžiugo ir links
mai atsakė: 

— Dėkui labai! Aš mielu noru liksiu 
pas tave, tėvuli. 

Keliom akimirkom nutilo abudu. Kal
bą pradėjo senis, patėmijęs: 

— Betgi, dukrele, tavo ir drąsumas 
keliauti per girias su svetimais, nepažys
tamais žmonėmis.... 

— O delko jie negali buti mano gimi
nės? — atvertė klausimu mergina. — Ak 
tamsta manęs nepažysti? 

— Aš, dukrele, ir tave ir juos pažys
tu. — atsakė ramiai senis. • 

Mergina su neslepiamu nepasitikėji
mu pažiurėjo Į seni ir pajuokiantis šypte
lėjimas nuskrijo per jos raudonas lupas. 
Akimirkai jos akys užvirė, nuo lupų tar-
tum norėjo nukristi koks ypatingai aštrus 
žodis, bet toje pačioje akimirkoje mergi
na susigriebė, akys užgeso, ir liudnumas 
užtemdė veidą, kada ji atsiliepė: 

— Sunku tau, tėvuli, mane pažinti, aš 
iš toli. 

— Ir aš, dukrele, ne iš arti! 
— Gali buti, bet vis tik tu, tėvuli, kly

sti. 
— Ne, dukrele, aš neklystu. Bet kad 

tu suprastum tai aš tau pirmiausia štai 
ką pasakysiu: Viduryje šitos pakalkės ku
rią tu turi ant galvos, yra išsiūtas vieno
je "vietoje raitelis su kardu, Lietuvos žen
klas, kitoje vartai — Žemaitijos ženklas, 
o tarp jų dvi meškos piestu ir tauras. Ar 
taip? 

— Taip! — atsakė kurčiu balsu mer
gina. — Iš kur gi tu, tėvuli, viską šitą ži
nai? Aš augau ir gyvenau tartum tokio
je vietoje kur ir paukštis negalėjo dalėk-
t i  . . . .  

— O kur gi tu gyvenai? 
— Ant salos pelkėse. 
— Argi tu neatsimeni kitos vietos? 
— Ne! Man visada tvirtino kad aš 

pelkėse gimus ir augus 
— Argi tu neatsimeni plačios upės su 

erdvais, lygiais tyrais po juos ganosi 
galvijų, žirgų bandos, o tu žiuri iš aukšto 
kuoro? 

— Atsimenu! Bet tai buvo per sap
nus — atsiliepė Samadžiukė. — Šalia 
manęs jauna moteriškė.... vyras nese
nas . 

Po šitų atsiminimų Samadžiukė neti
kėtai, beveik su riksmu, pridėjo: 

— Ir tu! Ir tu! — tiktai ne žilas, kaip 
dabar, bet su prožilia barzda ir plaukais. 
Tu kalbini tėvus grvžti paskui riks
mai, šūksmai Bet tai buvo per sap
nu^ — baigė Samadžiukė. — Niekur aš 
negirdėjau apie tokią upę. Negirdėjau aš 
niekur apie kalnus kuriuos paskui per sap
nus mačiau. 

— Ne per sapnus, tiktai ištikrųjų tu 
šitą viską matei. 

— Iš kur tu žinai, tėvuli, ir kas tu 
pats esi? 

— Viską išpasakosiu savo laiku. Da
bar dar tu man pasakyk kaip tave vadina 
šftie vyrai? 

— Samadžiukė. 
— O tikro savo vardo neatsimeni? 
— Mane visada vadino Samadžiukė,— 

atsakymo vietoje ištarė mergina. 
— Jeigu nors per sapnus atsimeni ty

rus ir upę tai tu turi žinoti tikrą savo var
dą. Tačiau su manim galėtum buti ir tru
putį atviresnė. Pasakyk man nors ko tu 

keliauji ir kur keliauji? 
— Pirmiausia aš bėgu,-o ne keliauju. 
— Aš taip ir maniau! 
— O kur, nei aš pati nežinau. Bi tik 

manęs nerastų. 
— Kad tu čia atkeliavai, žino gal tik

tai šitie du vyrai? — paklausė senis. 
— Ne! Žino apie mane dar vienas vy

ras, su kuriuo aš pabėgau. Jis su manim 
keliavo tiktai iki Sparų pilies, ten mudu 
persiskyrėm. Bet šitie seniai su juo pasi-
pažvsta ir jie gali jam pasakyti kur mane 
paliko, — kalbėjo ji, prisimindama jauną 
Erdvilą, su kuriuo pabėgo iš salos. 

— Tai nieko kad jie pažystami. Jie 
jam nesakys kur tu. Aš juos žinau. O jei 
pagaliau ir imtų šnekėti apie tave tai ma
žai kenks dabar. Dėlto liksi pas mane, o 
paskui pažiūrėsim kaip bus. 

— Tu taip kalbi, tėvuli, kad tartum 
kitaip ir buti negali. 

— Tiesa, dukrele! 
— Na o jeigu aš nenorėčiau čia liktis? 
— Tai man reiktų truputį viršaus su 

tavim pašnekėti, ir tu liktum. 
— O jeigu aš užsispirčiau ? 
— Tai man reiktų dar ilgiau kalbėti. 
— O ne surišti? 
— Nei mano, nei tavo, dukrele, ran

kos ne rišimui skirtos. Bet prie kitų ty
lėk apie musų pašnekesį. 

Kitą rytą nuo Vygrių ežero jojo du 
senyvi vyrai namon Gardino linkui. 

— Argi ji pakels vaidą prieš Algiman
tą? — klausė Virpša savo bendro. 

— Sunku atspėti! — atsakė Daukšys. 
- Bet jeigu pakels tai Algimantas turės 

trauktis. Neišlaikys Bet, man taip 
rodos kad ji tylės. Ne taip' pradėjo dar
bą. Ak Danuta buvo taip kaip jos ran
kose Ar tai ji nebūtų galėjus iš to 
pasinaudoti? Vietoje reikalauti savo tei
sių visur, ji slapstosi. 

Sugryžę vyrai į Gardiną rado nesma
gių žinių nuo rytinių ežių. Aršienė su 
kareivių pulku, įpuldama į Lietuvą, gaudė 
beginklius žmones ir kankino juos, kalda
ma jiems į kaktas vinis, tariant jog tai 
už Aršųjį. Nuo to krašto buvo nemaža 
vyrų Algimanto pulke ir jie įdūkę ant Ar-
šienės reikalavo kad kunigaikštis arba 
pats juos vestų, arba kad duotų jiems va
dą Gudų nubaudimui. 

— Neatlyginę Aršienei, mes negry-
šim! — rėkė vieni vyrai. 

— Ar mums galas, ar jai! — rėkė ki
ti, nerimaudami. 

Algimantas nei nebandė malšinti. Jis 
ir pats numanė jog kol gyva Aršienė tol 
nebus ramumo nei jam, nei visai šaliai. 
Dėlto visas klausimas ėjo tiktai kas ves 
pulkus. Pats Algimantas nenorėjo trauk
tis nuo sergančios Danutos, o pranokusio 
vyro, Virpšos, nebuvo namie. Ne dykai 
todėl pilyje sutiko Virpšą vyrų pulkai su 
riksmu: 

— Ant Aršienės! Ant raganos! 
Kad butų netoli nuo Lietuviškų ežių, 

Aršienė tyčiomis apsigyveno Gamios pily
je su surinktu vyrų pulku ir iš ten įpulda
ma teriojo Meniškių sritį. 

Virpša, sutikęs buti Algimantiškių 
pulko vadu, ant šitos pilies ir patraukė su 
saviškiais. Aršienė nors ir nežinojo kas 
dedasi Gardine, tačiau gerai numanydama 
jog už jos piktadėjystes vis jau nedovanos 
jai Algimantas, laukė Lietuvių, pasigami
nus kariuomenės. Ji apie vieną manė: iš
žudyti kiek galima daugiau jų ir pabėgti. 
O kiek žus jos pulko ir kaip jam seksis, 
Aršienei nerūpėjo. Dėlto ji pirmiausia 
liepė apžiūrėti ir pravėdinti požemį, nu
sprendus išsykio kad jai reiks juo bėgti. 
Girioje ties išėjimu iš požemio pastatė ji 
ištikimą vyrą su žirgais, toliau pakelyje į 
Černigovą pastatė kitus žirgus permainy
mui. Ir laukė rankas trindama kada jai 
atnešė gandą jog Lietuviai eina ant jos at
keršyti jai. Tačiau sykiu ji nusiuntė ir 
gandą Černigovo kunigaikščiui kad už
puolė Lietuviai. 

Kaip tik Virpša su savo pulkais pa
sirodė ties pilimi, jau ten viskas buvo pa
gaminta jo priėmimui: raliai su sukalto
mis vinimis, ritami nuo sienų į apstoju
sius, akmenys, verdantis vanduo, karšta 
derva, taukai, ir tt 

Nenorėdamas be reikalo žudyti savo 
vyrus, Virpša tramdė nuo užpuolimo ant 
pilies ir dieną ir antrą, o tenai gaminosi 

ISLANDIJA IR 
SUOMIJA 

Kaip stipinta Amerikos di
plomatinė politika reikia tie
siog stebėtis, štai tik dvi ži
nios, kurios parodo kaip Ame
rikos vyriausybė daro priešgi
ningus darbus ir del to ne
rausta. 

Nesenai buvo pranešta kad 
Islandijos saloje, kurią Ame
rikos kariuomenė užėmė nuo 
Danijos, užkirtimui progos na-
ziams tą salą užimti, gyvento
jai nusibalsavo atsimesti nuo 
Danijos ir Įsteigė savo respu
bliką. { 

Nežiūrint Danijos karaliaus 
prašymo palaukti su tokiu bal
savimu iki po karo, gyvento
jai nepaklausė. 

Palaikius kiek savo kontro
lėje Islandiją, matomai Ame
rikos vyriausybė leido tai sa
lai pasiskelbti nepriklausomy
bę, atsimesti nuo Danijos, nes 
Islandija paskelbė savo atski
rą respubliką ir šiomis dieno
mis jau išsirinko pirmutinį sa
vo prezidentą. 

šiame atsitikime galim įžiū
rėti tik Amerikos sutikimą ir 
palaimą tai mažytei, jauniau
siai respublikai. Be Amerikos 
užtikrinimo, sutikimo ir be jos 
apsaugos ateityje Islandija 

kaip respublika neilgai tegalė
tų gyvuoti. 

Kita žinia liečia Suomiją. 
Suomija yra jau gyvuojanti 
maža respublika, prašanti ir 
j ieškanti Amerikos užtarimo ir 
užtikrinimo jai laisves ir ne
priklausomybės nuo Rusijos. 
Bet Amerikos valdžia šiomis 
dienomis ėmė ir nusprendė iš
varyti iš Washingtono Suomi
jos ministerį ir kitus tris auk
štus diplomatus už tai kad jie 
gina savo nelaimingos respub
likos likimą. 

Suomiją užpuolė Rusai 1939 
metais, ir Suomiai tada gynė
si ir dabar ginasi. Suomiai ir 
tada prašė ir dabar prašo 
Amerikos užtarimo nuo Rusi 
jos, kuri visu žiaurumu pasi 
kėsino Suomiją praryti, kaip 
buvo prarijus Lietuvą ir jos 
kaimynes (bet užspringo). 

Suomija nenori karo su So
vietais, nori tik apsaugos nuo 
tų plėšrių kaimynų. Bet Ame
rika ne Rusiją draudžia, tik 
Suomiją baudžia kam ji gina
si. 

Nelaimė Suomijai kad ji su-

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. 0970 ( CEdar 1691 

tapo savo apsigynimo kare su 
Vokietija. Bet Suomija sutin
ka mesti Vokietijos draugystę 
jei tik Amerika užtikrins ap
saugą nuo Rusijos. Amerika 

tam pasiliko kurčfk, ir Sovie
tai dabar skubina užimti Suo
miją, vietoje gelbėti Amerikai 
sumušti Vokiečius antrame 
fronte, kurio jie taip šaukėsi. 

ikru LABOR »A* 
A VACATION here means increased; 
ability to work for Victory. Finest 
Beach in the world. All spo:t2 art® 
amusements.^Name" bands each 
week-end in Grand Balireom. 

Easily reached by rail or bus anil hcufljr 
steamer from Sanducky. S- S. ThcK^ot©. 
Roosevelt, 9 a. ra. daily from Clevc and. 
Steamers olso from Detroit and Toledo. 

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky, OMi 
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VENGKIT SPEKULIAVĘ! 
DABAR TAM TINKAMIAUSIAS LAIKAS 

D A IK, METŲ ŠILDY MO BE JOKIO VARGO 

Kreipkitės i. saVo MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co.- Medina, Ohio 

HĮmiiiiiiiimiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimmiimmiiiiiiiiiiiimiimiiimimmiiiiiiitt 

j Nikodemas A. Wilkelis j 
| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
1 IR BALZAMUOTOJAS į 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai = 
5 Naujoj, moderniniai įrengto j nuosavioj vietoj g 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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kas valandą sutikti besiveržiančius i pilį, 
trusė be jokio pasilsio. 

— Tokiu budu jie už poros savaičių 
mus paims be kraujo praliejimo, — kalbė
jo Aršienei jos vyrai. Jie mus nualsins ir 
nuvargins iki galui ir privers pasiduoti. 

—" Palaukit, aš paskubinsiu! •— atsi
liepė Aršienė ir ryžosi pasirodyti dabar 
ant pilies sienų, nors ir su baime. 

Ji atminė jog pamatę ją Algimanto 
vyrai puls ant pilies, neklausydami nieko, 
nežiūrėdami nieko. Ir kad neatšaukiamai 
pasiekti savo tiksl% užlipus ant pilies sie
nos, ji užriko: 

— Ko jus čia atsivilkot? Ar vinių i 
kaktą užsimanėt? 

Virpšos vyrai pamatę neapkenčiamą 
savųjų kankintoją ir išgirdę žodžius pri
menančius nužudytų giminių kančią, pa
siuto iš piktumo. Veltu šaukė malšinda
mas juos Virpša: 

— Žusit lysdami! Palaukit! 
Niekas, nenorėjo klausyti. 

(Bus daugiau) 

A V L G I I J  
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

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

Reikalaukit "Dirvoje" 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
japną. Kiekvienas privalo ji turėti sava 
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, nenaudokit smarkių liuo-
suotojų. Vietoj to, kramtykit pri-
imnų, mėtos-skonio FEEN-A-MINT, 
kramtomą gumą, liuosuojantį vidu
rius švelniai ir tikrai. Kramtant 
FEEN-A-MINT, Mokslas sako, 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. 

ENdicott 3340 

B E R T S 
CERA S LAIKRODĖLIŲ ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BEIiT REICTIARD 
7-115 WADE PAKK AVE. 

f \ 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniafei. • 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlš šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Aveniie 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
• Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
V J  

t 
'Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieri uoto jas Clevelande 
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 NĖ 
Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3, O. 
\ •• 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672f 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVĄ 

I)KI/LA C. JAKUI* S 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laišftuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pasaivojiimii leidžiamu naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

P. J. KIS R SI S 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipildy-
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 ir 4.95 
KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 ir 4.95 

didelis pasirinkimas įvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $] ir |#50 
Pritaikyti prie jusų rubų. Vėliausių spalvų ir. pavyzdžių. 

(YVIS Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. RYKAI 
IV#%I gja gajjt jgkeiąti 8avo Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH CO, 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

m "S* •) 
,1' 



Kokiu Tikslu Mikas Vaidyla, Sandaros Redaktorius, 
Lankėsi Naujojoj Anglijoj 

Bagočius dar Bandys T>asilik% SLA Prezidentu, JEIGU, i P° Vrtdylog išvažiavimo- bu-
Tautininkų iš LVS šmeižimas Vaidylos Didžiausias,vo pasikalbėta tarp tautiškai 

Tikslas. Kas Padėjo Tautininkų Vadus ant "Black. ™Xlb§jiL buvo'Vug iŠ 
Listo", jeigu Skelbia kad Jie Padėti? LVS yra Le-|reįkšta ir pasipiktinimo Vaidy-
gale, Illinois Valstijoje Inkorporuota, ne Slapta Or-ji0s tokiu elgesiu ne tiktai čia 
ganizacija. Sandariečiai Didumoje yra Tautinin- j Bostone bet ir jo raštais San-
kai. Dirba už Tautą, tik Vaidyla nori Juos Tempti daroje. Sako, dabartinė San-

— d a r a  y r a  j a u  n e b e  t a  k ą  b u v o  
keletas metų atgal. 

Kiti sakė kad Sandara kai
po partija nieko gero nedaro 
tautai. Viskas ką Sandaros 
partija dabar daro tai maišosi 
visuomenėje ir lošia čigonišką 
rolę: paveizdan, jei socialis
tai nori sandariečių pagalbos, 
Grigaitis jos gauna; jeigu bol-

į Socialistų Abazą, ir Jam kaip kada Vyksta. NN 

Svarbiausias M. Vaidylos, 
Sandaros redaktoriaus, atsilan
kymo tikslas Bostone buvo su
rasti Sandaros 7-tai kuopai va
dų. 

Antras svarbus reikalas bu-

gabus ir jeigu jam dabar ra
gus neaplaužysi, kokią gfttžią 
dieną jisai bus pavojingas San
darai. 

Kitas vėl klausia: Tamsta 
rašai kad reikia veikti išvien 

vo tai ištraukti bylą iš teismo, | su kitais Lietuviais: delko ar-
kurią buvo užvedęs Adv. F. J. 
Bagočius, S. L. A. prezidenas, 
prieš keletą Bostono sandarie-
čiiĮ, 7-tos kuopos vadų. 

Vaidyla atlankė Bagočiii ir 

dai ta vieninga darbą, niekin- ševikai nori ir tie gauna; taiy 
damas gerus Lietuvius? lPat 'ei sandariečiams reikia tai 

Vaidyla atsako: Aš naudoju 
progą, nes čia Amerikoje yra 
free country ir aš galiu rašy-

susitarė panaikinti bylį, kad į ti ką noriu 
galėtų vieningai trukšmą kelti] Kitas klausia: Km yra svar-
SLA seime Philadelphijoje, už
kirtimui kelio Laukaičius tap
ti SLA prezidentu. 

Kaip jau yra gerai žinoma, 
Sandaros 7-tos kuopos daug 
narių visai pasitraukė iš San
daros, dėlto kad Sandaroje nei 
kuopoje nėra nieko daroma pa
gelbėjimui dirbti Lietuvių tau
tai atgauti laisvę ir nepriklau
somybę. Mat, South Bostono 
Sandaros 7-tos kuopos nariai 
daugiausia laiko savo susirin
kimus karčiamose, tai ką gero 
gali nutarti prie baro? Taigi 
ir p. Vaidyla čia atvykęs, per 
vieną dieną atlankė 20 karčia-
mų, o Arlauskas buvo jo "ka-
sierius", tai jam kaštavo $25 
ta diena. O kada nuvažiavo į 
Montello ir Brocktoną, 4,en ir-

ar bolševikai ar socialistai gel 
bsti jiems. 

Tai žodžiai pačių sandariečių 
arba tokių kurie jau negali to
liau sandariečiais buti del vie-

,. , , . 0 , t no savo netikusio vado, kuris biau tamstai, Sandara ar Lie-,_ . , čigoniškai politikauti temoka. tuvių tauta? 
Vaidyla greitai atsako: Man 

algą moka ne tauta bet San
dara ir aš jai dirbu. 

Po šitokio atsakymo kilo be
tvarkė. Vieni sako kad tauta 
yra svarbiau negu partija, o 
aklesni sekė Vaidyloę pareis- j 
kimą kad Sandam yra svar
biau negu tauta. 

Jokubauskas sako: Jeigu ne 
Sandara tai Lietuva nebūtų 
buvus nepriklausoma. . 

Arlauskas užrėkė į Jokubau-
ską piktais žodžiais: Duok dar 
burnelę lai gyvuoja Sandara! 
Mes ..tuos šlamštus tautininkus 

Vienas labai veiklus tautiš
kas- sandarietis pasakė: Ant 
Baltijos krašto Lietuvis vaito
ja, o tuo pačiu laiku sandarie
čiai karčiamose ulioja ir vadi
na save, "mes esam tautie
čiai". ... 

AŠ kaipo sandarietis turiu 
sau už pareigą paklausti delko 
organas Sandara ir sandarie
čiai boikotuoja parašų rinki
mo darbą? Jeigu esat tautie
čiai ir po tautiška skraiste sė
dit bukit tokie geri, gaukit pa
velijimą iš Grigaičio ir stokit 
į darbą del jusų ir musų tau-

budu — NatHietant visuotinu 
balsavimą ir reikant seime. 

LVS ŠMEIŽIMAS. Iš kur 
p. Vaidyla žino kad LVS va
dai yra ant "black listo" Wa
sh ingtone ir kad LVS dirba 
slaptai? LVS yra inkorporuo
ta ir čarteriuota vieša organi
zacija Illinois valstijoje ir visą 
darbą varo viešai, spaudoje, 
keliuose laikraščiuose, ir savo 
darbus ir apyskaitas skelbia 
taip kad ir Washingtonas ma
to ir žino. 

Del to "t lack list" reikia pa
sakyti štai ką: Gal but Vai
dyla pats, gelbėdamas savo 
kailį ir norėdamas sulaikyti L. 
V. S. veikimą, kad sandarie
čiai jo netarkuotų už neveiki
mą su tautininkais, rašė į Wa-
shingtoną skundus apie LVS 
veikėjus, bandydamas įrodyti 
buk jie yra fašistai ir nazių 
agentai, ir tuoj pradėjo džiau
gtis kad jau taip ir įvyko kaip 
jis nori: ėmė kas ten Washing-
tone ir padėjo LVS ir tauti-
nikus ant "black listo" 

Kadangi tokias melagystes 
ir gandus apie Lietuvai Vaduo 

, g tos labo. Meskit ta savo cigc-sukisim i maišą sekančiame b. . v. , , > j navimą. Gerai žinot kodėl di-
' ' ®eime > i delė dauguma veikliu vyrų jus Po tos trumpos betvarkes . . v. 
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Šis vaizdas yra iš Social Security Kortelių išdavimo 
istaigos — tai yra paraginimas visiems kurie turi 
išsiėmę Social Security Kortelę, kad saugiai ją lai
kytų nuo pametimo, nes turės vargo iki gaus naują. 

REIACNG 1,861,871 LOST CAROC 
LAST YEAR COST UNCLE SANt 

THE PS-.iCE Of 5M JEEPS 

o Vaidylos kišeniai tušti. I tautiniais sandariečiais, kuo-
Sandariečiai privalot žinoti i met socialistiški sandariečiai. 

šį faktą: Kada buvo Amerikos ! su Vaidyla priešakyje, iš kailio 
Lietuvių Tautinė Sandara su
organizuota, Dr. Šliupo. Širvy-

neriasi tautinį darbą griauti ir 
tempia sandariečius prie cicili-

ti Sąjungą ir jos vadus leidžia j do ir kitų, ji buvo grynai tau-jkų. 
ir katalikai ir socialistai, iš to 
visuomenė gali padaryti išvadą 

tinė partija Amerikoje. Tiktai 
1926 m. pavasarį, kada iš Lie-

kad Tarybininkai jokiu budu' tu vos pradėjo atvažiuoti vals-
nenori eiti i joki vieningumą! tiečių liaudininkų atstovai, tie ( 

su tautininkais Lietuvos vada- į pusiau socialistai, Sandara nu- j jis gali pasitarnauti cicilikams. 

Vaidyla visokius pasiteisini
mus ir melus išgalvoja ir pla
tina, kad tik palaikius tautinę 
srovę suskaldytą, nes tik taip 

sitarė palaikyti liaudininkus ir j  Ant kiek Vaidyla bernauja 
priėmus jų programą nusviro, Grigaičiui parodo ir šis faktas: 
Į kairę, 'nors su tuo daugelis | Pereitą Vasario m. kai atsi

lankė Detroite, jis kalbino te-
naitinius sandariečius padėti 

ntello ir Broc oną. ^en ir .o . .j pradėta sta-illaliko ir ^ar ^augiau rių, Vaidyla nestatė savo san-ijie nesiduoda, jie dirba su tau-; sugryžti 
as pa s. an aros uopos j 1 vnirlvlai klausimai dėlto kad Sandarą vadovauja 7 atstovus, bet šlie-! tininkais būtiną tautos gelbėji- sugautas. 

;  n t r a i  l a i k o m i  k a r č i a m o s e ,  t y t i  v a i a y i a i  K l a u s i m a i .  \ 7 a w u r \ *  f a S i v m r t  . . .  ,  ,  .  k  
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mitingai laikomi karčiamose, | tyti Vaidylai klausimai. 
ir tų mitingų vada^ yra J., ku-| Vienas klausia: Delko geres-
ris labai, dirba prieš parašų j ni Sandaros veikėjai atsitrau-
rinkimą Lietuvai laisvę atgau-. ke nuo Sandaros ir pradėjo 
ti, jis draudžia ir kitiems san- j veikti su tautininkais, ypatm- mieRto . miestą. skleidžia 
dariečiams rašytis ant blankų,: Pp New Yorko Lietuvių visokiag mcįagystes ant buvu-
sako, tegul fašistai rašosi.... Seimo? I . . . , -

Vienas rimtesnis sandarie
tis surengė savo namuose va-

vimo darbuose, taigi tie kurie 
trokšta matyti vieningą veiki
mą tiktai karčiai apsiriks. 

Vaidyla meluoja ir šmeižia sandariečių nesutiko 
tautininkus, bet kur tik mato! Mes žinome kad sandariečių 
sau progą pasinaudoti tuoj ir j yra dvejopų: vieni tautinės j Grigaičiui "suvaryti katalikus 
šliejasi pris tautininkų. Kada! ideologijos, kiti cicilikų bernai, į (Taryboje) į ožio ragą".... 
organizuojant Bendrą Lietuvos ir Vaidyla yra šitų vadas. Jis Į Iš visko matyti kad p. Vai-
šelpimo Fondą reikėjo direkto-' nori vadovauti ir tautinius, bet; dyla su melu galėjo nueiti, bet 
rių, Vaidyla nestatė savo san-i jie nesiduoda* jie dirba su tau-; sugryžti jau negali: jis tapo 

WATERBUR¥^ C% 

LIETUVIAI PERKA PENK
TOS PASKOLOS BONUS 

Birželio 15, Lietuvių Komi
tetas Amerikos Apsigynimui, 
pardavė karo bonų **Victory 
House" už $30,400 ir už virš 
(300 štampų. Stambiausi bo
nų pirkėjai, kurie pirko už 
$1000 ir daugiau: Jonas Klik-
na, K. Strikulis, Joseph Dan-
deris, Mary Lang, Joseph Be-
lazaras, Robert Sprano, poni 

j Anthony Oranta, Zigmas Kli-
fveska, Agnės Stanaitis, Wm. 
Shukaitis ir kiti kurių var<tuš 
neturėjau progos sužinoti. 

Bonų pardavimo komisija: 
Pirmininkas Jacob Trečiokas, 
aldermanas Wm. Kolback, Ro
bert Zoeller, poni M. J. Colney, 
Antanas Lazdauskas, Antanas 
Orantas, Jonas Klikna. Vic
tory House darbininkai: Julia 
Bulevich, Dorothy Raden, Jen
nie Panevich, Frances Pane-
vich, Patricia Klikna, Eleanor 
Krugelis, Bertha Krugelis ir 
ponios M. Devenienė, J. Tre
čiokienė, A. Colney, P. Kruge-
lienė, J. Kalpa. 

Artistas Alekas Vasiliaus
kas šio bonų vajaus proga Bir
želio 14 dainavo WIRY radio 
stoties programe, o Birž. 15 vi
są dieną pašventė išpildymui 
dainų programo Victory House 
laike bonų pardavimo. Taipgi 
p-lės Agnes ir Nellie Strikuly-
tės sudainavo kelias Lietuviš
kas daineles. Dienotvarkė bai
gėsi 10 vai. vakare. Art. Va
siliauskas pagiedojo Amerikos 
Himną per garsiakalbį. 

redaktorius Vaidyla, fašizmo 
skleidėjas; šmeižia kitus ge
rus, mokytus Lietuvius, ne tik 
spaudojer bet ir važinėdamas 

. VoA I sių Lietuvos valdžioje asme-Vaidyla aiškina: Kad jus, ų . v i„hri: „ , , 1 11 -j i nu. ir tt. Vaidyla yra įaota Bostone darot daug klaidų. i# u„.7„ . • .. 1 4. i jprates meluoti. Kada buvo 
karienę p. Vaidylai pagerbti, j norit vadovauti, o nemokate.;'Boa vj spiriamas priža. 
bet kadangi p. ̂ Vaidyla buvo Dėlto aš atvažiavau kad •Uos! jr. od f«. 
tik ka sugryžęs iš Brocktono, 
negalėjo į tą vakarienę pri';u 

ueuo as aivasiavau r«u • orr;f,. , v. ,. i d.eio parašyt Sandaroje agita-gabius vyru, atgal sum , ̂ ^ aį 

,P"e JI8* 7"tOS kUT ui "'rinkimą bet jau praslinko ke
ti, buvo nugabentas tiesiog,nau kaip man pasiseks, bet n.e- savaitžs jr dar nieko ne
gulti. ^insiu s" H r ^ Pa tJsimato. Atrodo kad Vaidylai ti ir pakalbėti. Jeigu pavyks j . .. 

tai aš fcusiu atlikęs didelį dar- j P^>tlketl ne«allma 

bą. Dar turiu jums pasakyti 
SLAPTAS PASIKALBĖ

JIMAS Sandarietis 

r i i Vieną vakarą, 7-tos kuopos kad ne yien Bostone bet ir; 
pirmininkas Jokubauskas ir! kitose vietose tas pats: daugį 
Lekys sukvietė keletą vyrų ko- j gerų y y n j  n u§j ( )  veikti  su tau. į 

kiam tai pasitarimui. Atėjo > tiniįkais, o kiti su kunigais.! - Anai-* 
apie 10 asmenų, ir pradėta ka!- M jiemg ikta kad a5, kad p. Vaidyla NaujoI An, -
i -j? iri „ x x ^ Ir i i J . . . t n 1 varinAin trplhftt.l BaiTOolUl 

joęi prie tautininkų, nes mat,|mo darbą. ; AUKOKIT Lietuvos vadavi-
tautininkai turi fondą apmokė- j Užtai tautininkai gra^ iai su- mo reikalams iper LVS. Vi-
ti už atstovus šelpimo Fonde, į taria ir dirba su patriotiniais-! sj stokime už laisva Lifetuvą 

PRIERAŠAS 
Kaip Dirvoje buvo rašyta 

bėti. Vienas atnešė butelį, ki 
tas stikliukus, o Jokubauskas. 
kaipo pirmininkas, pradėjo, 
sakydamas: 

Dabar kas norite duokite 
klausimus, nes čia yra redak
torius ir jisai atsakys. 

Vienas paklausia: Gerbia
mas redaktoriau, delko jųs ne-
remiat parašų rinkimp, kas 
dabar yra labai svarbiu daly
ku Lietuviams? 

Vaidyla atsako: Dėlto aš ne-
remiu kad tą darbą sumanė to
kie žmonės kurie yra ant black 
listo Washingtone. Jie yra lai
komi kaipo fašistų ir naziy 
a g e n t a i .  V .  

Kitas klausia: Delko nepa
skelbiate tokių dalykų viešai 
spaudoje ? 

Vaidyla atsalę J Čia tai ma
no dalykas. 

Kitas klausia: Derko tamsta 
šmeižiat Lietuvai Vaduoti Są
jungą? ' 

Vaidyla atsako: Dėlto kad 
ten vadovauja ne sandariečiai. 
Ten yra viršūnėje Julius Sme
tona ir keletas kitų kurie nėra 
visai reikalingi Lietuviams. 
Prie to, jie neturi nei čarterio, 

. , • • Tl. 1 ioi važinėjo gelbėti Bagociui nepritariu Parasų nnk.muK ^ ^ gLA preziden;u 

galit suprasti, jeigu _ Sandara. ten važinėda-
butų sumamus parašų_ rnk^, .r me,agystes pla. 
ma tai as remčiau, bet kad tie . . . Q " 4. ;f. - , • •• OQ11 :r tino apie Lietuvai Vaduoti &ą-
smksles sumanė lai jie sa^' 'ir jos vadus, tas Siuomi 
ren a' v' atiklai' uaaMVirtma. nežiūrint kad keli mas reiškia tiek k.ek stiklas ^ ^ 

' užtarė p. Vaidylą. Jie betgi 
. ,v _ . _ i neužgynė kad Vaidyla ten sa-

W vLv'a aTsakė: Važiuosiu i ™ piktą darbą varė, tik prikai-
Connecticut, nes ir ten daug,^jo kam .inetai 

.v ,. , J-da ue oatys, geri Lietuviai ir 
gerų vyrų pasisalino is musų naudingą ir 
partijos; gal pavyta pnkalb.n- ^ darbą Ka|. 
ti atgal. 

alaus išgerti. | _ 
Kitas užklausė: Kur važiuo- uztare 

VAIDYLA MAŽAI PESfi 
tė, matote, ne jusų« kurie norit 
dirbti bet to žmogaus kurį pa-

Man atrodė kad Vaidyla šį l tys Bostono sandariečiai pav-
kartą išvažiavo iš Bostono la- j dina čigonu už jo čigonišką po-
bai prastame upe, nes gavo tik j litikavimą. 
apie $60 pinigais ir daug bari-1 vAr Vaidylai pavyks išgelbė-
mų ir priekaištų. Seniau kadajti Bagočiaus kailį seime, Phila-
lankydavosi būdavo daug ge- \ delphijoje priklausys nuo to 
resnės pasekmės ir daugelyje, kiek Grigaitis ir Vaidyla tu-
vietų žmonės jį pas save užsi- rės seime savo delegatų. Taip 
prašydavo pavaišinti, šį kar-| Vaidyla vėl paves Susivieniji-
tą tik po karčiamas pasilinks- mą socialistams valdyti. 
mino ir išvažiavo su didele, Vaidyla, po Detroito SLA 

seimo, kur išrinko Bagočių S. 
L. A. prezidentu, per kelis me
tus tą savo niekšišką darbą 

galva, užpildyta nepatinkamu 
priekaištų ir ko kito. ' 

Labai jautėsi nuliudęs kad 
irrie LU) ^ .... . nepasisekė prikalbinti gryžti:norėjo primesti tautininkams, 
nera legalus ir negali veikti į 7-tą. kuopą geriausių veikė-1 ,savo pikto darbo paslėpimui, 
viešai. Tie kurie duoda jiems j jų. Nekurie veikėjai atsisakė *p0 to kas rinkimai jis kovojo 
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pjįnigus daro didelę klaidą 
Kitas klausia: Delko tamsta 

Šmeižiate tą nekaltą, gerą Lie
tuvį, Julių Smetoną9 

Vaidyla atsako f ' Jifeai yra t ą . . . .  

su Vaidyla ir kalbėti, sakyda-|jr dirbi už Bagočių, ir dabar, 
mi: Aš neturiu laiko, nes aš kai Bagočius jau neišrinktas, 
renku parašus, esu labai už- jįs dar deda pastangas jį palik-
imtas, pasikalbėsim kitą kar- ti SLA prezidentu, naujai su 

| Grigaičiu sutartu fmugelišku 

4 I v *  •  
fįr»!#*,,pac5l 

1* 
h h n i? tį 

i-ii-D: 
ką kada turejoii' 

Tūkstančiai ir tūkstančiai Long Distance pa
sikalbėjimų atsibuna kiekvieną dieną. Tris, 
penkis ir dešimts kartų tiek tarp nekuriu mie-
p.tų negu fcuvo prieš karą. 

. Jeigu jusų Long Distance pasikarsimas pa
sitaikytų ant karo reikalais už

imtų vielų, operatorė gali jums 
pi'inlinti—"Apribokit savo kal
bėjimą 5į minutomis." 
Tas ypatingai svarbu šiomis 
dienomis kada vielos reiklain-
gos karui. 

Šrft,*-*, 

'CToJįy 

&ARDB r 

LINKSMAS MUZIKALIS 
VAKARĖLIS 

Birželio 16, poni Mina Ru-
šinskienė surengė muzikališką 
vakarėlį savo namuose, savo 
draugams. Dalyvavo žymus 
dainininkai: ponia Horta Rath
er, dramatiška soprano, artis
tas Alekas Vasilauskas, dra
matiškas tenoras, iš New Yor-

I ko; jie sudainavo keletą solo 
j ir duetų; pianu skambino Ray-
j mond Snyder. Dalyvavo po
nas ir poni Fred Rather, p. ir 
p. Ray Snyder, Dr. ir p. M. J. 

j Colney, poni Walter Hart. 

i ĮKURTUVIŲ POKILIS 
i Birželio 18, Waterbu risčiai 
ir Ansoniečiai surengė įkurtu-

! vių surpraiz pokilį p. Antanui 
| Dičkui, New Havene, jiems įsi-
I kurus naujuose namuose. Po

nios A. Crantienė ir P. Kruge-
lienė parūpino skanių užkan
džių, ir suteikė Dičkams įkur
tuvių dovaną. Poni G. Barstie-
ne rūpinosi svečių priėmimu. 

Dalyvavo vietinis klebonas 
Kun. Gradeck, pp. Jacob Tre
čiokai, T. čeplinskai, George 
Barsčiai, George Vaitkai, Dr. 
M. J. Colney su žmona, Dr. 
M. Devenis su žmona, Jacob 
Ažunariai, George Radzevičiai, 
Wm. Aužukaičiai, Ant. Oran-
tai, P. Krugeliai, Jonas Kva-
raciejus, Marė Miglinienė, Jo
an Adasunas, Bertha ir Elea
nor Krugelytės. Daugelis da
lyvių pasakė gražių kalbų su 
linkėjimais pp. Dičkams. Bu
vo prisiminta ir ponios Dičkie-
nės nuo jaunų dienų nenuilsta
ma darbuotė Lietuvybei. Visi 
svečiai linksmai viešėjosi iki 
vėlai vakaro. 

Dr. M. J. Colney. 

TVasi Sondi įo* *V(ct<vuff 

T HE OHIO BELL įMl TELEPHONE CO. 

Aukščiausią Cash 
Kaina už Jusų Karą mokės 

BERK-LEAVITT 
8921 St. Clair Ave. 

GLenville 7154 

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, 1446 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 8v. 
£ašt» tjtinStoja. (Skelbimą*) 
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PASIRAŠYKIT 
PETICIJĄ 

Kurie Clevelandiečiai dar ne-
pasirašėt ant peticijos prašan
čios Prezidento Roosevelto už
tarimo Lietuvos laisvės, galit 
tą padalyti eidami pro šali 
Dirvos administracijos. Rasi
te gatavai padėtą blanką pa-

• sirašymui. 
Kurie nori pasiimti blankų 

parinkti daugiau parašų, gali 
blankų gauti Dirvos adminis
tracijoje. Parašus reikia rin
kti iš visų kas tik yra pilna
metis ir Amerikos pilietis, ne 
tik iš Lietuvių. 

Alekas Banys sako, vasaros 
metu lengva gauti parašus iš 
namie esančių žmonių po dar-

JUSŲ PINIGAI ARBA JUSŲ GYVASTIS 
KARAS TURI 3UTI LAI MITAS 

u a n i a n  D i g e s t  
0820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND S, OHIO PHONE: ENdicott 44|t 

Tr-

2000 CELEBRATE LITHUANIAN DAY, 
PLEDGE TO FIGHT 

Tokiu obalsiu Clevelandie
čiai raginami pirkti Penktos 
Paskolos War Bonds. 

Vajus prasidėjo pirmadieni 
ir tęsis iki Liepos 8. šiai sri
čiai nustatyta sukelti $245,-
000,000 kvota, ir mums mies
to gyventojams reikės tą su
mą sudėti su kaupu. 

Nevilkinkit pirkimo savo bo-
nų, nes iš tos sumos nuskirta 
$40,000,000 išpirkti Serijos E 
bonų, kurie darbo žmonių mė
giami ir' tik jiems parduoda
mi. Kitus karo bonus išperka 
finansinės įstaigos, korporaci
jos, bet E bonai. gaunami ma-

WAR BONDS 

bo, nes visi paprastai esti su-, v . . / ' . 5. , , . . zesne kaina ($100 vertes uz s e d ę  a n t  p o r c i ų  a r b a  k i e m e  i r  ,  ,  . . . .  n .  
v Y $75) parduodami tik smulkie-lengva juos prieiti. 

Lietuvės kareivių motinos 
kurios turi daugiau vaikų tar
nyboje, prašomos registruotis 
važiuoti i Washingtona su pe
ticija Prez. Rooseveltui. 

Užsirašyki! Dirvos redakci
joje. 

Ruošiamasi Iškilmei 
Lietuvių Darželyje 

Jau buvo minėta kad Cleve-
lando Tautinių Darželių Lyga 
nutarė šią vasarą lankyti tau
tinius Kulturinius Darželius 
per keletą sekmadienių, po vie- Įrodymas priešui kad jis nega 

siems pirkėjams. 
Musų kareiviai kariaujanti 

žiaurų karą, tikisi kad mes li
kusieji namie stotume i talką 
jiems savo pinigais, kuomet jie 
aukoja savo kraują ir gyvas-1 
tis. Tie kurie turit savo su-: 
nus karinėje tarnyboje geriau-j 
sia žinot kas laukia jusų my-j 
limųjų karo lauke — ir todėl 
visų musų noras ir troškimas 
turi buti — karą kuogreičiau-
sia užbaigti, labiausia remiant 
valdžią karo bonais. Nenuga
limi šaltiniai ir visokiausios 
pastangos priešą sumušti bus 

ną darželį kas sekmadieni. 
Šį sekmadieni pradedama to ras įaiggjs. 

Ii tikėtis laimėti. Tik taip ka-

programo vykdymas. Pirmuti
nis bus aplankytas čekų Kul
tūrinis Darželis, po to seka 
kiti: Liepos 2 — žydų Darže
lio lankymas; Liepos 9 — Ven
grų ; Liepos 23 — Vokiečių; 
ir Liepos 30 — Lietuvių. Tik 
Rugpjučio 13 bus dar aplan
kytas Jugoslavų Darželis. 

Lietuvių Darželio Sąjunga 
rengiasi prie savo iškilmės 30 
dieną Liepos. Apie tai bus 
toliau pranešta plačiau. 

Lietuviai gali pirkti karo 
bonus per Lietuvių Banką ar
ba Dirvos redakcijoje. 

SLA 14 kuopos susirinkimo 
Liepos mėnesi nebus, todėl na
riai prašomi nevažiuoti. • Prie 
to, susirinkimas išpuola Lie
pos 4 dieną, taigi tapo atidėtas 
Rugpjučio mėnesiui. 

NE VISI dar atsiėmė savo 
Karo Bonus pirktus pereitame 
penkių milijonų dolarių vaju
je. Jų bonai laikomi Lietuvių 
Banke, reikia tik nusinešti sa
vo gautą mažą liudymą, kuri 
išdavė bono pardavėjas. 

Signal Corps Photo 

An observer crouched at his post 
on the crest of a mountain some
where in Italy. Should we fail to 
supply him with his special - equip
ment, his \frar would be finished— 
and lost. Buy more War Bonds and 
hold' em! u. S. Treasury Department 

SMAGI SUEIGA 
Lietuvių Moterų Klubo su

rengtas korta vi mo vakaras p. 
Onos Pečkaitienės sode pereitą 
šeštadieni buvo didelž ir sma
gi sueiga; dalyvavo apie 100 
svečių, kortuodami, pasišneku-: 
čiuodami ir užkandžiaudami. Į 

Dalyvavo klubo narės ir jų j 
draugės bei draugai. Oras bu-, 
vo tam tinkamas, gražus, šil- j 

tas. Klubas padarė gražaus į 
pelno. 

M I R I M A I  
MORDAS Dominikas, 59 metų, 

nuo 8124 Medina ave., mirė 
Birželio 20, laidojamas 24 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibus Naujoj parapijoj. 

Liko žmona, Franciška, sū
nūs Edwardas U. S. Armijoje, 
ir kiti du sunai, Haroldas ir 
Edmundas. 

Iš Lietuvos atvažiavo 1910 
metais. 

Laidojime pasitarnauja lai
dotuvių direktorius N. A. Wil-
kelis. 

PAJIESKAL1 Martiną Gri-
0 * . 

galevičių, gyvena Clevelande, 
tik nežinau jo adreso. Yra rei
kalas, prašau atsišaukti arba 
kas apie ji žino praneškite. 

Mike Kučauskas, 144T> E. 57 
street, Citv. 

SVEČIAI Iš CHICAGOS 
Juozas Sereikis su savo žmo

na iš Chieagos atvyko pasisve
čiuoti pas žmonos sunus Joną 
ir Stasj Jarus. Atsilankę Dir
vos redakcijoje užsimokėjo už 
Dirva ir ant toliau. 

KARŠTAS oras Clevelande 
baigėsi sekmadienio naktį, ir 
pirmadienį buvo jau vėsoka, 
o antradienį ir gerai šalta. 

... K i a»oo en Sekmadieni temperatūra bu-
Atsiunte Aukų $23.50 yo pasiekus 96 iaipsnius kar-( 

Alekas Banys pasveikino L. ščio, saulėje siekė iki 120 laip- Į 
V. S. seimą Chicagoje aną sa- sn^ j 
vaitę telegramų prisiųsdamas Trečiadienį v31 sugr.vžo va-j 
$23.50 aukų nuo Clevelandie- aaros oras. 
čių kurias jis surinko dar kai 
delegatai jau huvo išvažiavę ir TRAFIKO nelaimėse Cleve-, 
seimavojo. Aukotojų vardai į Jande nuo metų pradžios va- į 

telpa ant 3-čio puslapio, greta Birželio 21 užmušta 44 asme-Į 
aukų seimui iš kitų kolonijų, j nys. Pernai iki tai dienai bu-1 

Ypatinga padėka priklauso ivo užmušta 45. 
biznieriui Jonui Sajevičiui ir j j 
jo žmonai, kurie taip žymiai | FELIX GETCH (Ge-| 

čas) su žmona buvo par vykę 
iš Californijos paviešėti pas 
savo tėvus ir pas žmonos tė
vus Grigaičius. Pasimatę su 
draugais, pasisvečiavę porą sa
vaičių išvažiavo atgal. 

POP KONCERTAI 
ir š< -t. Vnk., X-'.O P M. 

prisideda prie tautos reikalų 
parėmimo. New Yorko Sei
mui savo dukrelės Genovaitės 
vardu jie aukavo $30, dabar L. 
L. S. seimui vėl davė $10. 

Sajevičiai yra iš jaunesnių 
vietos Lietuvių biznierių, Trees 
Cafe savininkai, ant E. 71 st 
Street. 

Senesniais laikais vietos biz
nieriai labai gausiomis auko
mis remdavo Lietuvos reikalus, 
dabar jų pėdomis paseka Saje
vičiai. 

Banys £aip pat pasveikino 
LVS seimą su parašais virš 
3000 Clevelando pilečių, apie 
35 kunigų ir apie 200 vienuo
lių įvairių tautų, kurie pasira
šo ant peticijos užtardami Lie- Frje sUlų gu Taksai. 
tuvos laisvę. ' 

T i e  
CLEVELAND SUMMER 

ORCHESTRA 
Rudolph Ring wall, oCnductor 

Riri. 24—Josephine Antoine 
Birž. 28—Hour of Charm Laimėję 
I.iepos 1—Donald Dame. 

PUBLIC HALL 
Tikietai parsiduoda Taylor's 

Arcade 
Balkone 35c.. 60c., 05-. 

POP KONCERTAI 
PRASIDĖJO 

Šertas ,;e/.ona:' Pop koncertų ku
riuos teikia Cleveland Summer Or
chestra vadovaujama Rudolph Ring-
wall, prasidėjo trečiadienio vakare, 
Birželio 21, Public Auditorium, su 
Charles Kullman, garsiu tenoru iš 
Metropolitan Opera Association, 
kaipo solistu. 

Koncertai bus duodami trečiadie
nio ir šeštadienio vakarais per ke
lias savaites. 

Solisto šeštadieni, Biržulio 24, 
bus Josephine Antoine, (>>]')r;.,!ura 
soprano iš Metropolitan. 

ASTOR THEATRE 
Hough Ave. arid E. <S4th St. 

Penštad. ir šešta. Birž 23-24 
Humphrey Bo.ff&rd, Michael Morgan 

in "PASSAGE TO MARSEILLE" 
taipjri 

"The McGUERINS of Brooklyn" 
Sekm. Pirm. Antr. Birž. 25-26-27: 

Mic-kev Roonev. Lewis Stone in 
"ANDY'HARDY'S Blonde Trouble"-

taipgi | 
,Toan Bennett. George Brent j 

in "TWIN BEDS". Tiktai po pietų į 
Tree. Kelvirt. Birž. 28-29 i 

"JOURNEY FOR MARGARET" j 
taiutfi i 

Kay Kvser, Marilvn Maxwell ! 
in "SWING FEVER" j 

Penktad. šeštad. Birž. 30-.Liepos 1 : 
Lynn Bari, Akim Tamiroff in i 

'The BRIDGE OF SAN LUIS REY' 
taipgi 

"TEEN ACE" 

FURNISHED KAM BARIS 
Vyrui ar merginai, Lietuvių šei

moje. apie naują parapiją. Gražus 
kambaris su paskira ineiga. Tele-
fonuokit kasdien tarp 6 ir 7, nekm. 
taip 2 ir 7. IV. 5520. (29) 

NAMAI PARDAVIMUI 
E. 112 St. Į pietus nuo Superior, 7 

kamb. gerame stovyje pavienis 
namas. Kaina $6300. 
E .  I l l  S t . ,  į  p i e t u s  n u o  S u p e r i o r ,  6  

kambarių semi-bungalow, gerame 
stovyje, didelis lotas ir garažiai. 
Klaupkite plačiau: 

KIRKWOOD REALTORS 
SW. 0033 

(CHICAGO DAILY NEWS 
JUNE 12, 1944) 

Peter Dauzvardis, L i t h u a nian 
consul in Chicago, yesterday de
scribed as "without foundation or 
justification" Russian claims that 
a plebiscite had been held in Lith
uania to associate that nation with 
the Soviets. 

Addressing 2,000 persons celebra
ting Lithuanian Liberty Bell Day 
at St. Agnes Auditorium, Dauzvar
dis said that the spirit of liberty 
is strongly alive, ."andt Lithuania 
will fight to the end to regain its 
independence". 

Russian armies invaded Lithua
nia on June 15, 1940, but a year 
later were driven out by the Nazis, 
who since have dominated the 
country. Dauzvardis said the pop
ulation of 3,000,0C0 has been de
creased by more than 250,000. 

He reported that underground 
sources placed at 45,000 the num
ber of Lithuanians killed during 
Russian occupation, and that 4,000 
died later in uprisings against the 
Soviets. "Since the Germans gain
ed control", he added, "more than 
200:000 Lithuanians have been put 
to death, most of them of Jewish 
origin". 

CHICAGO H ERALD-AMERIC A N: 
JUNE 11: 

The people of Lithuania are 
fighting their Nazi oppressors and 
will not accept Soviet rule after 
this war, Julius Smetona, son of 
the late President Antanas Smeto-1 
na of Lithuania, said here yester
day at a meeting of the Council 
for c. Lithuania's Freedom in the 
Morrison Hotel. 

THE CHICAGO SUN | 
June 1-1: 

A drive for 1,000,000 signatures Į 
to a petition to President Reose- j 
velt asking establishment of a free Į 
Lithuania will be initiated today, 
with a meeting of 3,000 Chicagoans! 
of Lithuanian descent at St. Agnek i 
Auditorium. i 

In proclaiming the day, Gov. j 
Green characterized Lithuania as 
"the innocent victim of armed ag
gression'1 and "worthy of being a 
free and independent state, a peace
ful and progressive member of the 
family of nat'ionb". 

JUNE 12 
A miniature Lithuanian Liberty 

Bell was rung yesterday at the 
close of a day-long program which 
3,000 Chicago Americans of Lith
uanian descent dedicated to a 
speedy success of the invasion; 

The meeting was addressed by 
Peter Dauzvardis, Lithuanian con
sul general, who. read a secret Jre-
port from his homeland's under
ground, showing that more than 
200.000 countrymen had |been exe 
-nited by the N axis since 1942. 

CHICAGO DAILY TIMES. 
JUNK 12. 

Chicagoans of Lithuanian des 
•:^nt loday Were asked to sign peti
tions to P resident Roosevelt, urging 
a free Lithuania after ih« war. 

More than 2,000 attended a meet
ing yesterday HI St. Agnes' audi
torium at which plans for circula
ting the petitions were formulated. 

Underground reports from Lithu
ania, said Peted Dauzvardis, Lithu
anian consul, revealed that more 
than 200,000 natives had been slain 
by the Nazis since 1942. 

Auxiliary Bishop Bernard J. Sheil 
prayed in Holy Cross church for 
success of the invasion as part of 
an all-day program devoted to Lith
uanian freedom. 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

A WELCOME change is noted 
by Benvenisti, the London corres
pondent of the Catholic Common
weal of New York. He writes: 
"A noticeable change of attitude is 
coming over the British Left Wing 
press in regard to Russia. The 
tone is still friendly but a definite 
issue is being made of the rights 
and freedom of small nations, and 
of their right, if they so desire, to 
combine in a federated Europe". 

The one-sided Russian handling 
of, for instance, the Baltic ques
tion, is beginning to gall the Brit
ish liberals. Let's hope the Ameri
can liberals will also remember a 
plorious attachment to the princi
ples of liberty. Maybe the letter 
by Eugene Lyons, in the May Ame-

! rican Mercury, will wake some up? 
/// 

ALL INTERESTED in the. real 
facts about the so-called "plebis
cites" of 1940 in the Baltic States, 
should by all means obtain a book
let "Have the Baltic Countries Vol
untarily Renounced Teir Freedom", 
by August Rei, a former President 
of Estonia and last Estonian Min
ister in Moscow. This 47 page 
booklet was published b>f the World 
Association of Estonians (15 East 
125th St., New York). It is based 
on authentic documentary evidence 
and says: "No, there is no possibi
lity whatever of maintaining that 
the incorporation of the Baltic 

States in the Sotifet Union 'tčrok' 
place in accordance with the free 
will of their peoples. It collapses 
as soon as it is confronted with 
the actual facts of the case". 

#// 
THE VISIT of Polish Minister 

Mikolajczyk to Washington develo
ped! the fact (according to the cor
respondent of the New York Times) 
that "the United States is not pre
pared to support the Polish boun
dary case at this timę nor do more 
than u«e its good offices to get the 
Russians and the Polish Govern
ment together". It is generally ad
mitted in Washington that the sol
ution to Mr. Mikolajczyk's difficul
ties lies iir Moscow and not in 
Washington. This may give a hint 
also as to the state of affairs of 
the Baltic States. 

/// 

PREMIER Mikolajczyk made the 
suggestion, which interests Lithu
anians since it concerns the capital 
of Lithuania, Vilnius. He sugges
ted that a temporary demarcation 
line should be drawn running "east 
of Vilna and Lwow, and that libe
rated territory west of this line 
should be administered by the Poles 
and east of it by the Russians 
pending the establishment of a 
permanent frontier after the war. 

/// 
THE LITHUANIAN Americans 

of New York City pledged to buy 
enough War Bonds during the Fifth 
War Loan Drive to finance the 
building of one Liberty Ship which 
they would like to have named 
"Lithuania". 

:Geriausias kainas už 
Karus ir Trokus 
Steudel Motors 

Dodge-Plymouth Factory Dealer 
8620 Lorain ME 6?*** 

•TARS and SPARS" 
AT RKO PALACE 

Residents of Northern Ohio will 
have their first opportunity to see 
the Coast Guard musical recruiting 
revue when "Tars and Spars" opens 
a week's engagement at the RKO 
Palace Theatre in Cleveland, on 
Friday, June 23rd. Today, more 
than ever before the needl for wom
en between the ages of 20 and 36 
to join the SPARS is most impor
tant to help end the war sooner. 
"Tars and Spars" is a fast-paced, 
highly-entertaining, one hour mu
sical tabloid, with the underlying 
purpose to spur enlistment in the 
SPARS. * 

Chief Boatswain Mate Vic Mature 
heads the all service cast of 60. 
Mature has just returned from 14 
months of convoy duty in the North 
Atlantic. An integral part of the 
show is the Coast Guard Invaders 
orchestra. Men in this band known 
as the "fightingest band in the 
service" saw action in three inva
sions, Africa, Sicily, and Salerno, 
abroad the U.S.S. Samuel Chase. 
There are 24 charming SPARS ta 
the singing and dancing choruses 
in addition to the Coast Guards
men in the show who were selected 
from r ships and stations every
where. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

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

Sove ūme and sftoRey with 
Cleveland Trust Money Orders 

They Cost Less! 
Easy to buy 

at all our 46 Offices 
IcuHOeį 
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(0 YEARS OF BANKING USEFULNESS 

MES DUODAM IR IŠKBttUM KlUitG STAMPS 

The May Company 
Vešiame BASEMENTE 

'V; {( y 

/•ąj 

. FOR 

FOR 

o, 
& 

&, i 

, * f ^ i. 
J FOfif GARDeNiNCn 

1/ m 

Vyrams Zelan 

Tai Praktiški, Daugeliui Tiks
lų žakietai Kurie Teikia Ap
saugą Nuo Saulės, Lietaus ir 
Vėjo! 

šie žakietai yr* gero darbo, ir 
yra tokie ploni ir lengvi kad 
veik galima susukti ir sudėti į 
didelį kišenių! Spalvų yra ru
dų, šviesių, arba khaki, mieros 
mažos, vidutinės arba didelės. 
Priešakyje susegami su dviem 
dideliais patogiais kišeniais. 

The May Co. Basement 
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