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KARO AUDRAI Lietuvos | No. 31 
^Vilnių ir Lietuvos Kauną te-
riojant, Amerikos Lietuvis du 
klausimu statosi: Kiek Lie
tuvių gyvų išliks? Ką Rusai 
su Lietuva darys? ~ . 

Pirmuoju klausimu, katali
kų Draugas Chicagoje sako, 
"maža kas beliks". Antruoju, 
Worcesterio Amerikos Lietu
vio bendradarbis Klausutis ta
ria: "Lietuva bus Rusų karo 
grobis — Maskvos valdovai 
pasirengę pasilaikyti Pabaltijo 
kraštus". 

Su viltimi nusiteikęs Lietu
vis čia atsimins kad nuo karo 
mažiausia nukenčia* kaimas ar
ba šiaudinė pastogė, šiaudi
nė gi pastogė visų pripažysta-
ma kaip Lietuvių tautos bu
vęs išlikimo šaltinis. Gal ji sa
vo vaidmenį ateityje vėl suvai
dins? Lietuva buvo Rusų ka
ro grobiu per 125 metus, ir iš 
baudžiavos sąlygų pakilo iki 
nepriklausomo valstybinio gy
venimo pribrendimo. Kas bus 
kas nebus, Lietuvis nepražus! 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO LIEPOS-JULY 28, 1944 (29-ti metai :: 29th year) 

Rusai Siekia Užimti Kauna, Ryga, Varšava JIL 
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LIŪDNA gero draugo nete-
gus. Keturi metai atgal, Ame
rikos Valstybės Departmento 
vardu, Sumner Welles paskel
bė savo garbingą nuosprendį, 
pagal kurį Rusų žygiai Pabal
tijo kraštuose buvo pavadinti 
"suktais budais" atliktu "plė
šikišku" darbu. 

Šiomis dienomis tas pats p. 
Welles (Departmente jau ne-

etarnaudamas), knygoj "The 
ime for Decision" nusilenkia 

rfiiatomam imperializmo 
galybės išaugimo faktui ir sa
ko, Rusija turinti teisę save 
apsaugoti, tokiu budu, Pabalti
jo valstybių nepriklausomybė 
esanti klaida! * 

Sudiev, p. Welles! Lietuviai 
pasiliks tiek pat laisvę mylin
ti kaip keturi metai atgal. 

• 
PASIKĖSINIMAS nužudyti 

Hitlerį patvirtina Lietuvos po
grindžio spaudos sakymą kad 
Vokiečių karo vadovybė jau 
junta karą pralošus. Primu-
šamas Vokiečių imperializmas, 
besispardydamas mirties kapa-
nose, dar gali daug žalos Pa
baltijo gyventojams pridaryti, 
bet jo dienos jau suskaitytos. 
Vienas Lietuvos nepriklauso
mybės priešas, reiškia, bus pa-
klupdytas. Lietuviams pasi
lieka kovoti tik prieš Rusų im
perializmą ir, gali buti, priep 
Lenkų klaikias svajones. 

AMERIKOS Lietuviams rū
pės kuoskubiausia prieiti su 
pagalbos ranka prie tų Lietu
vos kraštų kurie nuo nazių iš
laisvinti ir sugrąžinti United 
Nations žemių ratan. Ta pa
galba, matyti, turės eiti per 
Rusų rankas, nes Uifited Na
tions šalpos organizacija (U. 
N. R. R. A.) neturi jokių pla
nų Rytų Europai. Sakoma, jai 
nėra pateikta žinių net kiek 
Rusija pašalpos reikalaus (jei 
reikalaus). 

Bendrai JLietu^i Šelpimo 
Komitetas, kol kas, spaudai 
dar nėra paskelbęs ar yra gal
vojęs ir daręs žygių, atsižvel
giant į naują faktiną Lietuvos 
padėtį. Laukti kada kiekvie
na diena brangi, skaudu! At
siminkime Lietuvos pogrindžio 
skelbtą Tautai siekį: "Išlikite 
Gyvi!" Musų pagalba padėtų 
tą siekį pravesti. 

• 
MASKVOS Pravda, ir Ame

rikonų korespondentai Maskvo
je (kaip Ralph Parker) pabrė
žė kad Vilnius neatimamai su
grąžinama?. Lietuvių tautai, ir 

HITLERIS ĮVEDA 
DESPERATIŠKA 

GRIEŽTUMĄ 

U. S. Palieka Stalinui Lai
svę Užgrobtose šalyse 

Rusai Veržiasi f Lietuvą, Lenkiją, Rytų Prūsiją 
D A R B A I  

IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Vokietijos aukštuose va
duoti buvo surengta pasi
kėsinimas Hitlerį nužudy
ti. Jis išliko gyvas, ir pa
sinaudojo proga įvesti na-
zišką terorą, kuris dabar 
susilygina su Sovietų en
kavedistų griežtu valdy
mu. Aukštieji karo vadai 
ir šiaip Vokiečiai norėjo 
prašalinti Hitlerį ir prašy
ti Alijantų taikos. 

Hitleris išžudė eilę gene
rolų ir kitų aukštų karinin
kų, paskelbė žudys ir kitus 
neištikimuosius, ir pasiry
žo tęsti karą, skelbdamas 
jog Vokiečiai dar 'laimė
sią". Visa šalis karo sto
vyje, nazių partija paėmė 
griežtai į savo žinią, Goe-
ring, Himmler ir Goebbels 
su Hitleriu pasiliekai visi 
valddvai. 

Tas parodo kad Vokieti
ją jau griūva iš vidaus, įr 
ar Hitleriui pavyks sulai
kyti, parodyg trumpa atei
tis. 

« « * 
Churchill pasakė, kalbė

damas Londone, kad karo 
pabaiga gali buti netoli ir 
karas gali užsibaigti grei
čiau negu mes galime sa
kyti. Jis nurodinėjo apie 
rimtus ženklus Vokietijos 
silpnėjimo. 

UŽGROBĖ, BET SA
KO "NENORI" 

Bolševikai skubina tifka-
riauti Lenkiją. Maskvoje 
sudarytas 'Tautinis Išlais
vinimo Komitetas" gata
vai paruoštas užimti Len
kijoje civilinę administra
ciją, ir Maskva tą komite
tą remdama, smerkia ir at
sisako skaitytis su Lenkų 
laikina vyriausybe Londo
ne. 

Tuo tarpu iš Maskvos 
per radio rėkia-šaukia jog 
"Rusijos valdžia nesisavina 
jokių žemių priklausančių 
Lenkijai. Rusų armijų in 
ėjimas į Lenkiją yra tai in-
ė j imas į draugingą šalį ir 
Lenkijoje nebus steigiama 
jokios sovietinės organiza
cijos". Tikrai Maskvoje vi
siems protai susimaišė: už-
grobinėja, pavergia, ir pa
saulį nori įtikint kad visi 

ijįrni. 

Žuvo 10 lakūnų. Roswell, 
N. M. — Dviem paskirais 
bomberių nukritimais neto
li čia užsimušė 10 karių. 

Stalinas paskelbė Liepos 
22 apie užėmimą Panevė
žio, "svarbios nazių tvirto
vės prie didžiojo kelio iš 
Pabaltijo šalių iki Rytų 
Prūsijos". Be abejo, už pa
ėmimą "didžios tvirtovės" 
Panevėžio miestelio, Stali
nas Maskvoje įsakė iššauti 
kelis šimtus kartų Iš di
džiųjų kanuolių! 

Jeigu užimtų Šaulius, sa
ko, tai sučiuptų Estijoje ir 
Latvijoje esančius 300,000 
Vokiečių kareivių, kurie, 
kitais pranešimais, jau se
nai iš ten iškeliavę. 

Rusai panaujino puolimą 
Kauno, taip pat artinasi į 
kitus didesnius miestus vi
su frontu: Lvovą, Stanis-
ką Brastą, taip pat Latvi-
lavovą, Balstogę, Lietuviš-
jos miestą Daugavpilį ir 
stumiasi prie Rygos. 

Eina smarkus susikirti
mai pffctuose it* šiaurvaka
riuose riuo KEuno. 

Raudonoji armija artėjo 
prie Varšavos, slinkdama 
nuo Siedlce, Lukow ir nuo 
Liublino. Visla, kurią Ru
sai pasiekė, teka per pat 
Varšavą. 

Varšavos užėmimui bol
ševikai siunčia 100,000 ka
reivių, kurie sakome esą 
Lenkai kariaujanti Sovietų 
pusėje. 

Amerikos lėktuvai skris
dami iš Italijos į Rusiją, 
atakavo Vokiečių punktus 
Lenkijoje. 

Estijoje užėmė Narvą ir 
kitas sritis. 

Narvą užėmus, Stalinas 
įsakė Maskvoje per radio 
groti Estijos himną, ir kai 
raudonieji pasiekė Vislos 
krantus, Maskvos radio 
paleido oro bangomis Len
kijos himną. 

Be abejo, Maskvoje gata
vai laukia Lietuvos himnas 
pašvęstas Kauno užėmimo 
atžymėjimui. 

Visoms Pabaltiio šalims 
gręsia galutinis Rusų užė
mimas. 

NUTRUKO RYŠIAI 
SU ARGENTINA 

Washington, Liepos 25. 
— U. S. vyriausybė pasiry
žus laikytis griežto beša
liškumo išlaistintos Lenki
jos administravime, skel
bia aukštieji |valdžios na 
riai. j 

Pradėjus bolševikams or
ganizuoti atkariautoj Len
kijoj administraciją, pra
dėta Washingtonan siųsti 
protestai ir pasmerkimai. 
Amerika ir Britanija pasi
ryžusios nesikišti į Sovietų 
sauvaliavimą Lenkijoje, iš
vengimui nesusipratimų su 
Rusija. 

Paskiausia Lenkų reika
lais patiekė protestą Len
kijos ambasadorius Wash-
ingtone, ir jam atsakė tą 
patį, 

Amerikos valdžioje nėra 
žinių, ar Rusai darė kokį 
žygį pasitarimui su Ame
rika ir Britanija Lenkijos 
tvarkyme* reikalu. 

Tas pats atsakymas to
kiu budu tenka ir Lietuvai 
ir kitoms Sovietu paver
giamoms šalims: Amerikos 
ir Londono vyriausybės ty
lės, o Maskva vykdys savo 
jau anksčiau nustatytą tų 
šalių naikinimo planą. 

Lietuvių ir kitų prašy
mai ir pageidavimai apsau
gojimui Lietuvos žmonių 
nuo bolševikų teroriravimo 
ir trėmimo nebus išklausy
ti, bent kol kas. 

Tuo tarpu, Stalinas jau 
savinasi, varde Lenkų, Ry
tų Prūsiją, Pomeraniją ir 
dalį Brandenburgo. 

"Lenku žemės turi pri
klausyti Lenkijai; Lietuvių 
žemės — Sovietų Lietuvai; 
Ukrainų ir Baltgudžių — 
Sovietų Ukrainai ir Sovie
tų Baltgudijai." 

Taip toliau ir seks: Vo
kietija — Sovietų Vokieti
jai; Prancūzija — Sovietų 
Prancūzijai; vėliau ateis 
eilė ir Sovietų Amerika! 

Iš Londono praneša jog 
Lenkų vyriausybė in exile 
stengiasi pradėti vėl dery
bas su Maskva. 

"No territorial aggran
dizement" — Stalino spjau
domas dalykas. 
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Reikia dar 80,000 Dav» 
bininkų Karo Darbams 

Šis žemėlapis parodo bolševikų veržimąsi j Latviją, Lie
tuvą ir Lenkiją. Bolševikų armijos nuolatiniai veržiasi j tas 
šalis, užimdamos vieną miestą po kito. Vilnius paimtas ir 
paimta kiti miesteliai linkui Kauno, tik pats Kaunas dar ne
paimtas. Rusai atsirado jau ir arti Varšavos. 

L.VS PAREIŠKIMAS PREZ. ROOSEVEL-
TUI LIETUVOS KLAUSIMU 

PRANAŠAUJA ILGĄ 
KARĄ 

Gryžęs iš Normandijos 
karo lauko, S. V. Karo oro 
laivyno sekretoriaus padė
jėjas Lovett pareiškė kad 
"karas eina labai sunkiai" 
Europoje ir truks toli il
giau negu bent kas namie 
mano, išskyrus militarinius 
žinovus. 

Nors Vokiečių oriai vy
nas kaip ir sunaikintas, ta
čiau Vokiečiai žymiai atsi
griebė panaudodami tuos 
robotus lėktuvus kurie vei
kią be lakūnų ir atlieka 
lygiai baisų darbą* 

JAPONAI RUOŠIASI 
GINTIS NAMIE 

Londono Lenkų pastangos Vil
nių "Lenkišku" vadinti yra gi
li ir akla politine klaida, kuri 
nepatiks nei Lietuviams, nei 
Rusams. Yra f duomenų tikė
tis kad prie Lietuvos bus pri
jungta ne vien Klaipėda bet ir 
Karaliaučius, kurio Lenkai ne
gausią, Rytų Prūsiją dalinant. 

Argentina atšaukė savo 
ambasadorių iš Washing
ton, ir Amerika atšaukė 
savąjį iš Buenos Aires. 

Šių dviejų didžiausių res
publikų Amerikų kontinen
tuose diplomatiniai ryšiai 
tuo budu nutraukti. Ar
gentina nesilaikė Havanos 
konferencijos Liepos 1940 
sutarimų. Ji leidžia lais
vai veikti Vokiečiams prieš 
Alijantus. 

Atveš Meksikonus. Su
tarta su Meksikos vyriau
sybe atvežimui į Suv. Val
stijas dar 10,000 darbinin
ku, kurie bus naudojami 
išimtinai darbams prie ge
ležinkelių taisymo. 

ROMOJE. New Yorko 
Arkivyskupas Francis J. 
Spellman nuvyko į Romą, 
turėjo pasikalbėjimą su po
piežium. Jo kalba, sako, 
nebuvo politiško turinio. 

Tačiau, pranešimai sako, 
popiežius svarsto progra
mą greito užbaigimo karo. 

Kongresmanas Dies pra
neša surašęs pusantro mi
lijono šiai šaliai kenksmin
gų asmenų, kurie gali bu
ti išdavikais. 

New Orleans mieste pie
tuose jis skelbia susekė ko
munistų įtemptą darbą sur 
komunistinti negrus darbi
ninkus pietine karo in
dustrijose. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdyba Liepos 18 pa
siuntė Prezidentui Rooseveltui 
pareiškimą kaslink Lietuvos 
likimo po Sovietų okupacija, 
primenant kad Alijantai lais
vindami Italiją ir Prancūziją 
paimdami tas šalis savo kon-
trolėn, turi tikslo atstatyt jose 
teisėtą tvarką su tų šalių žmo
nių dalyvavimu administraci
joje. Tuo gi tarpu Sovietai 
okupuodami Lietuvą išnaujo 
ateina jon kaip tikrieji jos sa
vininkai ir šeimininkai, o tas 
kaip tik . gręsia Lietuvos žmo
nių išnaikinimu, tęsiant 1941 
metais nutrauktą darbą. 

Karo Laivyno vadovybė 
ir Karo Darbo Jiegų komfc \ 
sija išleido atsišaukimą | 
darbininkus kad pasisten
gtų užimti darbus sunkio
se karo reikmenų industri
jose ir svarbiose karo lai
vyno įstaigose. ' 

Reikalinga 50,000 darbi* 
ninku padėti skubiau ga
minti amuniciją, padidėjus 
karo veiksmams. 

Taipgi bent 30,000 dau
giau darbininkų reikalinga 
laivų statyboje, ypač Paci-
fiko pakraštyje. 

Streikas Guatemaloj. Su
streikavo apie 5,000 darbi
ninkų dirbančių Guatema
loj prie bananų auginimo 
ir rinkimo. Reikalauja pa-, 
kėlimo mokesčių virš to k§ 
nesenai pakelta. ; 

Guatemala yra Central^ 
riėj Amerikoj. 

, T 
600 liko be darbo. 

oke, Mass. — Worthingtonf 
Pump and Machinery Co.1 

paleido iš darbo 600 darbi
ninkų, kuomet Karo Laivy
nas nutraukė neišpildytus 
užsakymus. Dar apie 800 
iš tos dirbtuvės bus paleis
ta Rugsėjo mėnesį. Dar
bininkai jieško kitų darbiį. 

Chicago.— Keturiose ka
ro reikmenų dirbtuvėse iš
šaukta šimtai darbininkų 
streikuoti ir sutrukdyta 
darbai svarbių karo reik
menų dirbimo. 

Amerikos karinėse par
eigose iki šiol žuvo jau 40 
moterų — slaugių, Wacs, 

Dabar gauta pranešimas kad Waves, ir Marinų, nors jos 

Japonijoj persitvarkė vi
sas ministerių kabinetas ir 
Japonai ruošiami galuti
nai laikytis prieš Ameri
kiečius jau tik savo namų 
salose. Matyti laukia pra
laimėjimo visose užimtose 
Pacifiko salose. 

Amerikiečiai, įsiveržę į 
Guam salą, vis arčiau Ja
ponijos, kurią Japonai už
grobė karo pradžioje. Tą 
salą iš Japonų atims, kaip 
atima kitas. 

Atakuojamos Karo linų 
salos visu smarkumu. 

Naujoj Guinejoj apsupta 
45,000 japonų, netoli We-
\vak. Jie pradėjo badauti, 
bet jų pastangos išsiveržti 
iš apsupimo atmušamos. 

Saipan salą užimant, U. 
S. nuostoliai buvo 16,463, 
iš jų 3,049 užmuštų. 

Pasmaugė motiną. |§ew 
Yorke, Liepos 24, tūlas Pe
ter Safranek, 18 m., nužu
dė savo motiną, kuri išbu-
dus sugavo jį imant jos pi
nigų eiti j teatrą. -

Liepos 21 Washingtone lankė
si Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
reikalais tų tautų delegacijos: 
Adv. Nadas Rastenis, P.- Gri
gaitis, Adv. K. Jurgėla ir M. 
Vaidyla nuo Lietuvių; R. Tel-
merson nuo Latvių ir Kun. K. 
Klemer nuo Estų. Dalyviai 
įteikė memorandumą minimų 
Respublikų reikalu. Preziden
tui Rooseveltui nesant, jo raš
tininkui, p. Casey, ir nuorašus 
to memorandumo Įteikė A. M. 
G. atstovui Ę. Durbrow, vieną 
kopiją perdavimui Sekretoriui 
Hull, o kitą kopiją p. Durbrow 
žiniai. 

Memorandume telpa ir pra
šymas kad Amerika ir United 
Nations stotų už tai kad Bal
tijos respublikas imtų laikinai 
valdyti ne Sovietai bet United 
Nations Militarinė Valdžia. 

tiesioginiai karo frontuose 
nedalyvauja. 

U. S. valdžios pinigų lei
dimas karo reikalams Bir
želio mėnesi pasiekė aukš
čiausi laipsnį, kada buvo 
nuskirta $7,957,000,000 su
ma. Vidutiniai į clie?$| iš
eina po $306,000,000. 

Amerikos armija dabar
tiniu laiku turi jau 50,000 
lėktuvų, skelbia oro jiegų 
vadovybė, pirmą kartą pa
minėdama lėktuvų skaičių. 

Dabar dedama pastangos 
gaminti didieji ir greitie
ji lėktuvai, nes Amerika 
apima platesnius kariavimo 
plotus. Jų gaminimui rei
kalinga dar daugiau darbi
ninkų* 

Cleveland. — Sustreika
vo 1,100 Nat. Malleable Ą 
Steel Co. darbininkų. 

Streikuoja 3,000 darbi
ninkų Ohio Crankshaft Co. 

Taipgi jau savaitė laiko 
tęsiasi streikas virš 100 
darbininkų McKinley Tool 
& Manufacturing Co. 

Cincinnati, Ohio. — Ki
lo streikas didelėje Wright 
lėktuvų dirbtuvėje, strei
kuoja CIO nariai protes
tuodami prieš kompanijos 
suspendavimą visų unijos 
viršininkų ir atstovų kaipo 
darbininkų. 

Unijos vadai reikalauja 
kad tą valdišką dirbtuvę 
paimtų valdžia į savo žinią. 

Pacifike, laike bandymų 
nuskendo U. S. sumbarinas 
ir su juo žuvo apie 60 vyru* 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Streikas del Vieno 
Mainerio Marino 

Gryžo is Rusijos 

Detroit, Mich., Naujienos 
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Westland kasykloje, priklau
sančioje Pittsburgh Coal Co., 
buvo sustreikavę 500 angliaka
sių, reikalaudami kad kompa-

. llija priimtų atgal į darbą vie
ną vaikiną kuris Gegužės 11 
šių metų buvo primtas į mari
nus ir už poros savaičių paliuo-
suotas. Jis prieš įstojant mi-
litarinėn tarnybon dirbo kitoje 
kasykloje, tačiau pirmiau yra 

. dirbęs šioje, taigi unijistai an
gliakasiai paskelbė streiką u z 
tai kad kompanija tyrinėju | 
dalyką ir nesiskubino priimti. I 

Kitoje tos kompanijos ka-> 
sykio j e buvo sustreikavę vel | 
apie 500 angliakasių, protes-1 

. tuodami kad kompanija naudo-/ 
ja kitos kasyklos darbininkus 
pargabenimui Įrėngimų. 

Pennsylvania Transfo r m e r 
Co. 320 darbininkų sustreika
vo del mokesčių už darbą, bet 
tuo pačiu įsimaišė irv -naujo^ 
unijos skyriaus klausimas ir 
streikas sulaikė svarbiu kariš-4. •• m 
kų reikmenų išdirbimą. , 

Vakarinėje PennsylvUliijoje 
pereitos savaitės pabaigoj bu
vo išėję | streiką apie 2500 
darbininku. 

WATERBURY, CTV 

SLA PIKNIKO J&PtJDilAt 
Liepos 9, įvyko SLA Conn* 

4-to Apskričio piknikas, Unioii 
City, Conn. Diena buvo graži, 
bet publikos buvo neperdau-
giausia, nes pasitaikė tą dieną 
ir L- P.1 P.' klubo piknikas. 

Piknike dalyvavo naujai iš
rinktas SLA pirm. Adv. W. 
F. Laukaitis, iš Baltimore, ir 
Vienybės redaktorius J. Tys-
liava su žmona iš New Yorko. 
Laukaitis ir Tysliava pasakė 
įdomias kalbas. Taipgi kalbė
jo M. Vokietaitis, A. Dičkienė 
iš New Haven, Dr. M. J. Col-
nei, ir Apskričio pirmininkas 
p. Biiinauskąs iš Ansonia, ku
ris sumaniai ,yądą dieiios pro
gramą 

CHICAGO, ILL 
JAU 11 METŲ I 

Liepos 16 įvyko paminė j i-
iftfcs 11 metų mirties stikakties 
musų didvyrių Dariaufc ir Gi
rėno, kurie žuvo nelaimingai 
Vokietijoje miške, daskridę vi
sai netoli Lietuvos. c 

Skaitlinga publika |usirinko 
Marquette Parke, prie bariaus 
ir Girėno paminklo, ir atsibu
vo jspudingas programas; 

Tvarkdariu buvo Teisėjas J. 
T. Žuris; .buvo keli kiti kalbė
tojai, svarbiausi iš jų Lietu
vos Konsulas P. Daužvardis, 

iUGHRYžO DIRBTI 

feriggs Mfg. Co. Auter Dri
ve dirbtuvės darbininkai savo 
susirinkime Liepos 24 nubalsa
vo baigti streiką ir gryžti dir
bti sekančią dieną; 

Streikas buvo apšauktas dd 
kartu bėgyje dviejų dienų, su
laikyta svarbus kariškų lėktu
vų reikmenų darbai. 

Streikas kilo del to kad 42 
vienos rūšies darbininkai bu
vo perkelti į kitus darbus, ka
dangi jų pirmesnis darbas iš
sibaigė. 

Kiti streikai Detroite: Ho
tel Statler tarnautojai strei* 
kuoja; taipgi streikas tęsiasi 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

ftinies apie mirusius Lietuvius šiame skyriuj# talpinama dykai) 

Al Kumskis, Adv. A. Olis ir 
Dr. O. J. C. Norem, "Timeless j penkiose pieninėate. 
Lithuania" autorius; jis pasi-
sino Lietuvius nenustoti vil
ties j Lietuva bus atsteigta 

PAGERBĖ SENUS 
DAKTARUS 

Pittsburghe, William Penn 
hotelyje, atsibuvo Valstijos 
Medikalės Draugijos 10 ir 11 
distriktų posėdis. Ta proga 
pagerbti 13 gydytojų kurie šio
je valstijoje praktikavo per 50 
metų. Tarp jų penki Pitts-
burghiečiai. Jie jau senukai, 
po virš 70 metų amžiaus. 

Eric Johnson, U. S. preky
bos rumų pirmininkas, parodo
ma sugryžęs iš Rusijos. Ten 
jib susitiko su Stalinu ir ki
tais žymiais vadais, vienu at
veju jis kaipo kapitalistas, pa
šiepė i sovietų sistemą, iš ko ir 
komisarai j uokėsi, . nors neno
rėdami, Johnson sako,-esą su 
Rusija yra galimybės pokari
niam kooperavimui. 1 Trumpa 
ateitis parodys. . , ! ;i i , . 

Įl__J r ĄH.t Į — 

Amsterdam, N.. Y. 

KETURI UŽMUŠTA 

Liepos 21, ant vieškelio 19, 
Upper St. Clair T v/p., užvažia
vo didelis motorinis trakto
rius vakaro metu, ir tuo laiku 
ant jo užlė'cė automobilis. Vi
si keturi automobilio žmonės, 
vįenos šeimos nariai, užmušti. 
Traktorius Įsuko i priešais at- Į 
važiuojančio automobilio kelią! 
kai traktoriaus vienas ratas 
nusmuko. Automobilio pasa-
žleriai dar buvo aplaistyti su-, 
muštu traktoriaus gasolinu ir 
pradėjo degti. Pats važiuoto
jas sudegė tiek kad nebuvo jo 
galima pažinti. 

Tuoj Siųs Kareiviams 
Balsavimo Lakštus 

Penna kareiviams, vyrams ir 
merginoms kurie yra pilno am
žiaus, tuojau bus Ktsiuntinėta 
balsavimo lakštai, kad spėtų 
pasiekti visus karo frantus iki 
balsavimo dienos Lapkričio 7. 

Tuo budu kareiviai gaiės da
lyvauti generaliniuose rinki
muose, kaip yra Kongreso nu
tarta. 

Per Mėnesį į Darbus 
Pastatyta 57,800 

Darbininkų 

Pennsylvanijoje, per Birželio 
mėnesį, Valstijos Karo Darbo 
Pajiegų Komisija pastatė į vi-
fokius darbus 57,800 asmenų, 
daugiausia į karo reikmenų iš
dirby stes. Tų darbininkų tar
tie buvo daug jau parėjusių iš 
Itaro pasveikt/:-jų sužeistų vy-

TJžsirašykit Am.'.'riK^ 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapi'), 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuviu Naujienos 
S?t2 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

SUSIRŪPINIMAS LIETU
VOS LIKIMU 

Liepos 23, Kun. J. Raštuti^-
bažnyčioje aiškino apie Lietu
vos baisią padėtį, bolševikams 
išnaujo užėjus, ir/ ragino dėti 
pastangas gelbėjimui aukomis, 
malda, ir kiekvienam piliečiui 
rašytis po peticija už Lietuvos 
nepriklausomybę ir rinkti pa
rašus visų Amerikos žmonių 
tarpe ant tų peticijų. 

Parašų rinkimas mums ge
riau sekasi negu tikėjomės. Po 
pamaldų, bažnytinėj salėje at
ėjo pirmiausia ant peticijos 
pasirašyti keliolika . gerbtinų 
mamyčių, pareiškusios: "Mu-
sų sunai kariauja ne del to 
kad grobikus Vokiečius sumu
šti ir padėti Stalinui pavergti 
Lietuvą ir kitas šalis; jie ka
riauja už Lietuvos ir kitų ša
lių laisvę ir už teisingą taiką, 
paremtą Atlanto čarterio prin
cipais". 

šių mamyčių pasirašymas ir 
pareiškimas man ir kitiems 
pridavė daugiau energijos ir 
pasiryžimo dirbti parašų rin
kime. Jos ne tik pasirašė ant 
peticijų bet pačios pasiėmė po 
blanką ir daugiau ir žadėjo 
grąžinti pilnas su parašais. 

Šv. Jono draugijos metinia
me Nusirinkime nariai rašėsi 
ant peticijų ir kurie aktyvesni 
ėmė blankas ir žadėjo jas už
pildytas parašais grąžinti. 

Dirbtuvėse gana gerai seka
si gauti parašus: pradedam 
nuo vyriausių bosų iki papras
tų darbininkų. 

A. L. Klube nariai rašosi, ir 
ten užėję kitataučiai pasirašo 
noriai. 

"Timeless Lithuania*' knygą 
didumoje žymesnieji Lietuviai 
jau turi. 

Dr. J. Rapšis su jauna žmo
nele parvyko atostogų pas tė
velius; jis irgi nori apie Lie
tuvą žinoti, nusipirko šią kny-
gą. Jo jauna žmonelė mokina
si ir Lietuviškai kalbėti. 

Jš musų kolonijos rodos jau 
devyni Lietuvių kilmės jau
nuoliai Dėdės Samo armijoje 
garbingai paguldė savo galvas 
už pusaulio taiką, Amerikos 
idealus ir Lietuvos laisvę. 

Paskutinės Jiudnos žinios: 
karo veiksmuose dingo pavyz
dingas vietos jaunuolis* Vacius 
Degutis, M. ir K. Degučių sū
nūs, tarnavęs radio operato
rium ant Y omberio. 

Draugai atjaučia tėvų .liud-
numą ir linki kad jų mylimas 
sunus sveikas atsirastų, Pi 

Laukajtis ir 'Tysliava .8U žmo- vėl laisva ir nepriklausoma. 
na pasiliko Watęrburyje , pa
sisvečiuoti pas draugus Drt M. 
J. Colney; p: Laukaitis atlan
kė SLA senus narius darbuo
tojus, kaip tai Joną Tareilą ir 
kitus, apžiurėjo SLA savastis, 
ir pirmadienio vakare išvažia
vo. 

PIKNIKAS. Lietuvių De
fense Komitetas rengia pikni
ką sekmadienį, Rugp.-Aug. 20, 
Lietuvių parke, už Lakewood. 
Šis komitetas yra nupirkęs U. 
S. Army ambulansą, pardavė 
už virš $100,000 karo bonų, 
sukėlė kelis šimtus dolarių R. 
Kryžiui, ir dabar nusitarė su
kelti kiek galima pinigų nupir
kimui vieno arba daugiau Ar
my "Jeep". 4 i 

Apgailėtina kad L. P. "P. 
Klubas, pirmas šio komiteto 
kūrėjas, pereitame susirinki
me ištraukė savo atstovus iš 
komiteto, reiškia, pats klubas 
nepritaria Amerikos apsigyni
mo akcijai. Jeigu komunistiš
kos organizacijos neremia šios 

taikė' buvo Chicagoje. Jis drą-
jaunas dainininkas, kuris pu
blikai labai patiko. Paskutinė 
jo daina buvo, "Ar tu žinai, 
mano broli, kaip tėvynė musų 
toli"; kartu dainavo ir publi
ka. 

Prie pafrunklo padėta vaini
kas nuo į-ietuvių Dariaus-Gi
rėno Postor ir Legijoniėriai da
lyvavo iškilmėje. Taip pat da
lyvavo Liet. Baud. Kryžiaus 
vienetas savo uniformose ir 
Lietuvių Kareivių Motinų or
ganizacija. 

Maudis. 

PALAIDOJO NE TĄ 
ŽMOGŲ 

MUSKEGON, MICH. — čia 
buvo sustreikavę Norge darbų 
darbininkai Borg-Warner Co. 
dirbtuvėje. Po šešių dienų 
streikavimo Liepos 24 nutarė 
streiką baigti. Sustreikavo del 
paleidimo iš darbo vieno uni
jos agento nuskirto prie War 
Labor Board. 

CINCINNATI, Ohio. — Tū
li tėvai, Scollon pavarde, palai
dojo savo sunų, kaip jiems bu
vo pranešta, kurio lavoną rado 
negyvą turistų stovykloje ne
toli Louisville, Ky. Negyvo 
kišeniuose rasta ženklai kurie 

šalies "apsigynimo reikalų tai tėvams buvo pakankami kad 
visiems žinoma delko, bet ka
da klubas kuris nešioja šios 

tai jų sunns* 

NEWBURGH, N. Y. 
APSIVEDĖ. Liepos 15 at

sibuvo vestuvės p-lės Bernice 
Stanislovaitytės su John Hill. 
Ceremonijos įvyko Christ Me
thodist bažnyčioje, New Yor-
ke. Vestuvių pokilis atsibuvo 
Great Northern Hotel, kur da
lyvavo jaunųjų tėvai, ir jau
nosios brolis Dr. J. Stanislo-
vaitis su žmona iš Waterbury, 
Conn., brolis Bernardas Sta
ll islovaitis su žmona iš Niaga
ra Falls, sesuo France Adomai
tienė iš Binghamton, N. Y., 
su dviem dukterim, ir eilė jau
navedžio draugų iš radio sto
ties. Buris apie 50 giminių ir 
draugų smagiai praleido ves
tuvių pokilyje laiką. Jaunie
siems palinkėta laimingo gy
venimo. Jaunoji yra dūkti 

STASIULEVIČIUS Antanas, 
49 m., mirė Birž. 22, Bi®ok-
lyn, N. Y. 

RENIS Juozas, seno amž., mi
rė Birž. 12, Grand Rapids, 
Mich. 

ŽEMAITIENĖ Marijona, mirė 
Birželio m., Grand Rapids, # 

Mich. 
KAČIONAS Juozas, 32 m., mi

rė Birž. 28, Chicago, 111., 
kur buvo ir gimęs. 

ARNAŠIUS Mykolas, 69 m., 
mirė Birž. 30, Chicagoje. 
(Tauragės aps., Naumiesčio 
par., šilų k.) Amerikoj išgy
veno 34 metus. 

VALKAUSKAS Ignas, mirė 
Birž. 25, Pittsburgh, Pa. 

RADAVICIUS Jurgis, 63 m., 
mirė Liepos 4, Chicago, 111. 
(Raseinių ap., Šimkaičių p., 
Medinikų k.) Amerikoj iš
gyveno 41 metus. 

POVILIAUSKIENĖ Rožė (po 
tėvais Laurinaitė), mirė 8 
Liepos, Chicago j. (Suvalkų 
r., Panemunės p., Rokų k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

RIMKIENĖ Paulina (Palijaus-
kaitė), pusamžė, mirė Lie
pos 8, Chicagoj. (Panev. ap. 
Smilgių p., Dapšonių km.) 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

RADAVIčIUS Jurgis, 63* m., 
mirė Liepos 4, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Šimkaičių p., 
Medinikų k.) Amerikoj išgy
veno 41 metus. 

MALIŠAUSKAS Antanas, pus
amžis, mirė Liepos 5, Chi
cagoj. (Panev. ap., Kupre-
liškių p., šlegeMškių km.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

ME ID US Petras, 52 m., mirė I RAGAŽINJ5KAS Jurgis, pus-' 
Bal. 17, Berisso, Argentinoj.! amžis, mirė Birž. 28, Chica-
(Rokiškio ap., Tauragnų p.) i goj. (Marijamp.. ap., Prienų 

MALIŠAUSKAS Antanas, pus-
ftmžis, mirė Liepos 5, Chica
goj. (Panev. ap., Kupreliš-
kių p., šleigiviškių k.) Ame
rikoj išgyveno 38 metus. 

SIDARIENĖ Juozapina, mirė 
Birž. m., Bayonne, N. J. 

JOCIENĖ (vardas nepaž.) mi
rė Birž. 22, Bridgeport, Ct. 

SANKUS Jonas, mirė Birž.' m. 
Frackville, Pa. 

BIZAUSKAS Jonas, mirė Bir
želio 25, New Britain# Conn. 
(Rudaminos par.) 

ŽELIONIENĖ Teofilė, mirė 12 
Birž., Miners Mills, Pa/ 

VAITUKONIENĖ Ona, mirė' 
25 Birželio, Pittston, Pa. 

KARVELIS Juozas, mirė Bir
želio 26, Omaha, Nebr. 

VERŠELIS Antanas, pusam
žis, mirė Liepos 8, Chicagoj. 
(Švenčionių aps., Kaltinėnų 
p., Raškutėnų k.) Amerikoj 
išgyveno 33 metus. 

TAMULIONIS, 54 niettį, tftirė 
Liepos 2, Youngstown, Ohio. 

GrĖGžNIENĖ, seno amžiaus, 
mirė Geg. 13, Scranton, Pa. 

SlADULIENĖ France, mirė 
Birž. 30, Great Neck, N. Y. 

KLIMAITIS Vincas, 46 metų, 
mirė Birželio 28, Brooklyn, 
N. Y. 

ANDRULIAUSKAS Jonas, mi
rė Liepos 6, Paterson, N. J. 

LIZIKAS Jonas, mirė Liepos 
6, Great Neck, N. Y. 

SAKALAUSKAS Antanas, mi
rė Liepos m., Brooklyn, N. Y. 
KRUPELIS Albinas, 56 metų, 

mirė Bal. 10, Comodoro Ri-
vadavia, Argentinoj. (Kupiš
kio v., Šapalų k.) 

Už savaitės laiko po laido- R. Stanislovaičio iš šio miesto, 
šalies piliečių titulą ir atsisa- tuvių, ima ir parvvksta pas 

MIŠKINIS Pranas, 58 m., mi
rė Birž. 29, Chicagoj. (Za
rasų ap., Vajasiškio p., Mis-, 
kinių k.) Amerikoj išgyve-

ko tuo rūpintis tai galima su- tėvus jų palaidotas sunus. Jie 
prasti kas tą klubą vadovauja, išsigando, bet kai sunus parė

jo i namus, jie pripažino kad 
J* BRO"AI kariuome- tei ,r Sum,g 

NEJE. Cpl. Loms Romanaus- kjtur nežjnojo nieko 

kas ir Stanley Romanauskas, 
sunus pp. Stanley Romanaus-
kų, nuo Quinsigamond Avenue. 
Louis dabar randasi su anti-
aiseraft Prancūzijoje, Stanley 
randasi Fort Custer, Mich. 

ATNAUJINA ŽURNALĄ 
LIETUVA 

Girdima eina pasitarimai at
naujinti žurnalą Lietuva. Tik
rumoje, Amerikos Lietuviai ne
turi perdaugiausia gerų žur
nalų skirtų bendrai visuome
nei. 

Laikraščiai turi tam tikrus 
savo nusistatymus ir kiekvie
nas pareiškia savo mintis, tas 
taip ir turi buti. Bet žurnalas 
yra kas kita. žurnalas rūpi
nasi apšvietos, istorijos ir ki
tais svarbiais rašiniais, kurių 
galima sakyti mes šiądien ne
turime* Todėl atnaujinimas 
žurnalo Lietuva būtų didelis 
žingsnis apšvietos dirvoje. 

Dr. M. J. CoineJ*. 

• AMERIKOJE yra 55 skir
tingos Indijonų kalbos ir daug 
priemaišų-dialektų. 

Dirvos skaitytojo. Buvę*. į no 36 metus. 

p., Gudelių k.) 
KASUSIS Antanas, pusamžis, 

mirė . Liepos Chicagoje. 
(Raseinių ąp., Jurbarko p.) 
Amerikoj išgyveno 31 m. 

apie tas laidotuves. 
Tėvai nežinojč ką rįle palai

dojo. Su sūnum kalbant, jis 
prisiminė kad apie metas lai
ko buvo pavogta jo kišeninė 
piniginė su jo vardu. Matyt 
tą piniginę tas žmogus ir ne
šiojosi su savim iki buvo pas
tas negyvas. 

Keista tik kad pasitaikė bu
ti apie to paties amžiaus ir gal 
kiek panašus kaip jų sunus* 
kitaip tėvai nebūtų prisiėmę 
už sunų ir nebtitų varginęsi joj 
laidojimu. 1 

280 NELAIMINGŲ 
1VYK.II; 

' Per 11 mėnesių iki' Gegužės 
31 dienai, Amerikos 44 valsti* 
jose įvyko 250 didesnių nelai
mingų atsitikimų, kurių išpuo^ 
la po penkis kas savaitę, per 
48 savaites. Tose nelaimėse 
— potviniUose* sprogimuose, 
kasyklų nelaimėse, audrose ii* 
tt., yra žuvę nuo kelių iki kė
lių šimtų žmonių^ 

Sudužęs Kareivių Traukinys Tęhnessee 

Vaizdas sudužusio kareiviui vėžtįsio traukinio, kuris nu* 
virto nuo 50 pėdų kranto prie Clear upės netoįi Jėitep* Tenn» 
Nelaimėje ttyvq ęiinuįįta' 17 • kareiviu.v , - r į,.;.; • • % 

* 

Pagreitina 
visus Karo 
darbus 
K, .aras ant jos pirštų galų. 

Ji atlieka telefonų sujungimus 
kuriais atliekama svarbus ka
ro dalykai. 

Kartais kuomet jųs skambin
site Long Distance linija pasi
kalbėjimui ir linijos bus už
verstos jurtlš bus pastebėta — 

"Please lifnit your call to 5 

minutes'*. 

Tas pagelbės visiem# pasikal
bėti viffi !* Miiija. 

į* t' 
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D I t V A # iiir-f* 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę —«. 

Jungo nevilksim! 
mmm, 

Lietuvos Padangėje 
\ • 

KAIP LIETUVOJE KOVOTA PRIES VOKIEČIUS. NEDUOTA SA
VANORIŲ, IR KT. NENULEIS RANKŲ IR PRIEŠ BOLŠEVIKUS 

Lietuvą Nepriklausoma Lietuva, vie
nas požeminės spaudos balsų 
Lietuvoje, Spalių 15 d. (1943) 
įdėjo sekantį Vyriausio Lietu
vos Komiteto atsišaukimą į 
tautiečius, perspėdamas nepa
siduoti Vokiečių okupacinės 
valdžios provokacijai kuri kur
sto Lietuvius prieš Latvius, 
Estus, Lenkus ir atbulai, šis 
straipsnis parodo ką Lietuviai 
po Vokiečiais turėjo pergyven
ti ir kaip sulyg savo išgalių 
kovojo. 

Straipsnyje "Požeminį Vei
kla ir gyvenamas metas" sa
koma: Netenka aiškinti- koks 
didelis vaidmuo Lietuvių tau
tos atgimime ir Lietuviško 
valstybingumo sąmonės susi
kūrime tenka požeminei veik
lai. Lietuviai veikė slaptai 
dar pereitame šimtmetyje iki 
spaudos atgavinfb. Dabar tik 
tęsiamos senos kovos tradici
jos. 

Slaptas veikimas pradėtas 
dar bolševikinės okupacijos 
laikais. Vokiečių ękupacijoje 
slaptas veikimas ištobulėjo. 
Šiądien požeminė veikla yra 
įgijus savo tikrą, tikslią ir ai
škią kryptį. Tos veiklos dėka 
nepriklausomybės kovos kelyje 
nueitas nemažas tarpas. Dėka 
tautos vieningos laikysenos ir 
patys okupantai priversti pasi
keisti. 

Musų požeminė veikla — tai 
kovos frontas už Lietuvių tau
tos ateiti, už Lietuvos valsty
bės atstatymą. Tai musų kar
tos Lietuvių istorinė misija. 

Požeminėje kovoje turi buti 
taikomi dėsniai kurie taikomi 
kovos vedimui. Be kilnaus ir 
giškaus tikslo yra reikalingas 
fa" galimų priemonių nusivoki-
mas ir visų jiegų planingas 
vieningas sutelkimas bendram 
tikslui. Kartu yra reikalinga 
klausyti ir bendros vieningos 
vadovybės. Lietuvių masė jau 
yra politiniai pakankamai są
moninga ir laikosi kovos šū
kio: Vienas aukščiausias tiks-
ks — bendras tam tikslui dar
bas. 

laikas nepriklausomą 
atstatyti. 

Neduoda Savanorių 

Kitame pranešime, Gruodžio 
20, straipsnyje "Kalėdiniam 
Susikaupimui", šitaip skelbta: 

"Mes laisvai neduodame sa
vanorių frontui ir darbininkų 
Reicho darbams, nes mes šią
dien taupom savo' žmonių jie-
gą, kad panaudoti ją kada tai 
bus reikalingiausia. Reikia
mam momentui atėjus, mes ją 
panaudosime. Jei kol kas mes 
| Vokiečių pareigūnų neleisti
ną elgesį link Lietuvių nerea-
gavom tas nereiškia kad mes 
toliau ramiai galėtume leisti 
U Lietuvio tyčiotis ir net tau
tą išnaikinti. 

"štai dabar sklinda gandai 
kad Vokiečiai ruošiasi masi
niams Lietuvių suėmimams ir 
deportavimams. Mes tylomis 
tokio elgesio praleisti negalėsi
me. Priemonių reaguoti gali
me rasti įvairių, ir jos visos 
dabartiniam okupantui butų 
skaudžios! 

"šiądien viena yra aišku, kad 
<p,utp jau tiek yra pasiruošus 
jog vykdys savo politinės va
dovybės nurodymus, jei Vo
kiečiai imsis kraštutinių, bol
ševikų vartotų Lietuvių tau
tos naikinimo priemonių". 

Dabar, bolševikams vėl gry-
|us į Lietuvą, Lietuvos pože
minio kovojimo vadams rei
kės išsidirbti naujas priemo
nes kovoti su jais, iki ateis 

Kovinga Dvatsia 
Kitas laikraštis, Laisvės Ko

votojas, Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjungos organas, kal
ba kiek aštresniu tonu, bet 
tikslas visų vienodas. Rugp-
jučio 15 (1943) L. K. rašo: 

"Gimėme kovoje prieš Lie
tuvos pavergėjus, kovoje už 
visišką Lietuvos laisvę, už ne
priklausomos, suvereninės, de
mokratinės Lietuvos valstybės 
atstatymą. v 

"Pastatėme sau tikslu — 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, kuriuo turėtų gyven
ti ir už kurį turėtų buti pasi
ryžę kovoti visi Lietuviai, be 
pažiūrų skirtumo, negailėdami 
jokių aukų. ši kova už Lietu
vos valstybės atstatymą turi 
jungti visus Lietuvius kurie 
savo tautos ir valstybės liki
mą stato aukščiau už viską ki-
tą. 

"ši kova yna sunki, ji nuo
lat reikalauja ir dar pareika
laus aukų, bet ji bendromis vi
sų jiegomis gali buti laimėta. 

Tvirtai tikime kad Lietuvių 
tauta, turinti gilias šimtmeti
nes valstybines tradicijas, su
gebėjus atstatyti savo valsty
bę ir nežiūrint didelių sunku
mų, smurtu atplėštos trečdalio 
tautos ir savo sostinės, per 
trumpą nepriklausomo gyveni 
mo laikotarpį sukurus savo 
kulturinį ir ekonominį gyveni
mą, nepalužus išlaikius žiaurią 
bolševikinę ir jau dvejus me
tus trukusią Vokišką okupaci
jas, ras savyje jiegų visiškam 
išsilaisvinimui ir Lietuvos val
stybės atstatymui. Kovojame 
už tiesą ir šventą dalyką — 
už savo tautos laisvę! 

"Laisvės aušra jau matyti. 
"Lietuviai ir Lietuvaitės,— 

neikite į nazių baudžiavą! Pra
sideda Lietuvos jaunimo gau
dymas. Grąsoma giminėms ir 
net ištisiems kaimams, jeigu 
nestos laisvu noru į baudžiau
ninkų eiles, į darbus, kurie yra 
skirti Vokietijos įsigalėjimui, 
o musų bei kitų šalių visiškam 
sunaikinimui. Ką mes šiądien 
galime patarti šiems savo jau
niesiems draugams ir drau
gėms? Eiti ar neiti? Atsa
kome, jeigu ir negrai laisva 
valia nekišdavo savo rankų į 
vergų pirklių pančius tai Lie
tuviui nepridera eiti. 

"Nelengva, tiesa, bus ir čia 
likus: reiks slapstytis. Ne vie
nas bus pagautas, ne viena 
šeima gali nukentėti nuo tero
ro. Bet.... Ponai Vokiečiai, 
prakasykite akis, apsidairyki
te. Artėja 12 valanda. O jųs, 
jaunieji Lietuviai - Liet u v ė s , 
stiprinkites viltimi ir žinokite 
kad teroro gali imtis tik tokie 
valdovai kurių valandos jau 
suskaitytos ir kurie despera-
cijon įpuolę nežino ką daryti. 

"Nesiduokite suvedžio j a m i 
pažadais ar grąsinimais, bet 
vadovaukitės bendrojo krašto 
politinio organo, Vyriausiojo 
Lietuvių komiteto patarimais 
ir nurodymais. 

"Kaune plačiai kalbama kad 
Kauno miesto komisaras Kra
mer yra pagautas bespekuliuo-
jant kariuomenės gasolinu. Jis 
iš Kauno dingo, spėjama esąs 
Reicho kalėjime. Krameriai, 
Lentzenai ir kiti nazių bonzos 
pirma grobė žydų turtus, pas
kui Lenkų, Lietuvių, o dabar 
jau net net savo kariuomenės. 
Jie tai tikrai žino už ka
riauja l*' ' " , 

Iš viršuje telpančio pareiški
mo apie griebimąsi teroro ir 
kad tas reiškia jau artėjantį 
Vokiečiams galą, matome kaip 
Lietuvos rašytojas nupranaša-
vo Vokiečiams artėjantį galą. 
Dabar pats Hitleris griebėsi 
teroro jau savo nazių ir jun
kerių tarpe, kurie prieš jo gy
vybę kėsinosi. O jie kėsinosi 
norėdami Hitlerį nužudyti, kad 
patys galėtų išlikti gyvi — nes 
jau artėja 12-ta valanda! 

Vokiečiai pralošė. Ką darys 
toliau Lietuviai, kuriems užsi
metė ant sprando senasis žu-
deika-okupantaS bolševikai ? 

Lietuvos žmonės akivaizdo
je didžiausių sunkumų, tiki į 
laimėjimą! 

Mes Amerikos Lietuviai tik 
gelbėkime jiems! 

KAIP PHILADELPHIJOJ PLATINAMA 
TIMELESS LITHUANIA 

LVS *7-to skyriaus sekreto
rius K. žemaitis praneša kaip 
tas skyrius išdalino įsigytas 
knygas "Timeless Lithuania": 

Knygas įteikė žymiems as
menims ir įstaigoms sekan
čiai : 

1. Kardinolai Daugherty, 
2. Dienraščio Philadelphia 

Inquirer vyriausiam redakto
riui, 

3. Margaret #. Gowan, The 
Catholic Standard and Times 
redakcijoje; 

4. Library of Pennsylvania 
University, 

5. St. Joseph's Collegijos 
prezidentui; 

6. Philadelphijos Skaityklai 
(Free Library) Logan Square. 

7i A. K. Ryan, redaktoriui 
The Catholic Standard and 
Times; 

8. George E. Sokolsky, Phi
ladelphia Inquirer redakcijoje; 

9. The Evening Bulletin vy-

NESIDĖKIME GALVŲ I KIŠENIUS 

Liepos 21 redakcinis Dirvo
je duoda garbės rašytojo šir
džiai, bet nepagiria galvojimą. 
Karo audros siautimas Lietu
voje, be abejojimo, baisiu šiur
pu nevieną Lietuvį supurtė, 
nes draskoma daugelio Ameri
kos Lietuvių tėvų sodybos, 
kaujama ir teriojama tėvai, 
broliai, seserys, giminės. Kaip 
Worcesterio Amerikos Lietu
vyje Klausutis sako: "Musų 
broliai Lietuvoje verkia ir 
skundžiasi į dangų žiūrėdami, 
maldaudami Dievulio pagalbos, 
nes paliko be rugių, be paša
rų, net be namų". 

Tačiau, širdis širdžiai, jaus
mai jausmams, o šaltas galvo
jimas tegul savo keliu eina. 
Tokiu budu, raginti Amerikos 
Lietuvius "griežtai" pareika
lauti Amerikos vyriausybę * lei
stis net į karo žygius prieš 
Sovietų Sąjungą už nepriklau
somą Lietuvą yra toli nuo vi
sų gyvenimo realybių atitrau
ktas dalykas. 

Amerika, Anglija ir Rusija 
sudarė koaliciją nugalėti Vo
kietiją ir Japoniją. Darbas, 
matyti, pilnai pavyks. Tą jau
čia Vokiečiai (pasikėsinimas 
prašalinti Hitlerį) ir tą jaučia 
Japonai (prašalinimas Tojo). 

Vienintelė viltis Vokiečiams 
ir Japonams išvengti teisėto 
istorinio nuosprendžio yra su
kiršinti koalicijos narius vieną 
prieš kitą. Amerikos visuo
menėje yra tokių kiršintojų, 
kaip jų yra Anglų ir Rusų vi
suomenėje, bet Amerikos Lie
tuviams nedaleistina šį vaid
menį vaidinti. Geras čia pa-
vyzdis buvo Amerikos Lenkų 
Kongresas. Lenkai už Lietu
vius politiniai kvailesni ir kar
štesni, tačiau jie susilaikė nuo 
pastangų tempti Ameriką dir
bti Lenkijos darbą. Vėliau at
vykusiam Lenkijos premjerui 
Mikolajczykui patarta Wash-
ingtone savo bėdas iispręsti 
pačiam su Maskva. 

Amerikos tikslas nėra ap
ginti Lietuvos, ar Indijos, ar 
Javos salos gyventojų, ar Kon
go 'juodukų laisvę, bet apgin
ti Amerikos reikalus. Per 125 
metus Lietuva buvo Rusų im
perijos valdžioje, bet Ameri
kos reikalai nenukentėjo del to 
nei per nago juodimą. Tai kie
tas, šalto galvojimo faktas! 
Jei butų paleista Amerikoje 
balsavimui klausimas ar stoti 
karan su Rusija del Lietuvos 
nepriklausomybės, be abejoji
mo, už tai susirinktų tik tiek 
balsų kiek buta alkoholio pro-
hibicijos laikų "near-beer'yje", 
nes tik toks nuošimtis Lietuvių 
Amerikos visuomenėje. 

Lietuvos tarutautinę būklę 

Foreign Policy biuletenis (21 
Rugp. 1942) šitaip apibudino: 
"Anglijos ir Amerikos derybo
se su Sovietų Sąjunga, kurios 
pasireiškė Anglijos - Sovietijos 
sutartimi, Geg. 26, 1942, ir 
Amerikos-Sovietijos sutartimi, 
Birž. 11, 1942, šios trys valsty
bės nusprendė, kol kas, neim
ti domėn Rusijos reikalavimų 
kontrolės Pabaltijyje, šie rei
kalavimai turės buti sveriami 
Atlanto čarterio principais". 

Tas pasvėrimas bus padary
tas savo laiku, kaip iš Mask
vos konferencijų gryžęs $ek-, 
retorius Hull pareiškė. Tokiu 
budu, geriausia kantriai pa
laukti. 

Rusijos" istoriją skaitę žmo
nės žino kaip kiekvienas karas 
Rusiją keitė. Po vieno karo 
panaikinta baudžiava, po kito 
karo įkurta parliamentas. Ki
tas karas visai Rusijos senąją 
tvarką išvertė. Tikėti kad šis 
karas bus išimtis ir Rusija su-
gryš komunizmo rojun, butų 
nenuosaiku, nes karas keičia 
ne vien paprastų valstybių, bet 
ištisų civilizacijų likimą, kaip 
kiekvienas skaisęs A. J. Toyn-
bee veikalą, "A Study of His
tory", gerai žino. Perskyrų ap
sunkinimas ir abortų uždrau
dimas tėra tik paskutinės iš-
eilės Rusijoje pasireiškęs posū
kis "atgal", prie "senojo svie
to" (šį kartą prie daugiavai-
kystės ir tvirtos "buržujinės" 
šeimos). 

Tokiu budu, kalbėti apie bol
ševizmą, enkavedistus ir tam 
panašiai, gal but, tik sena pa
saka, "labai skambi ir trukš-
minga, bet nieko nereiškian
ti", pasaka Šekspyro. 

Kaip Amerikos vice prezi
dentas Wallace sakė, "mes ei
name į kairę, Rusai eina į de
šinę," ir gali buti susitiksime 
viduryje ir busime visi vieno
di. Lenino komunizmas, ma
tyti, pergyvena kiekvienos ne
įvykdomos svajonės tragediją: 
pradėjęs "išgelbėti visą žmo
niją", baigia gelbėjimu tik vie
nos valstybės. Kitais žodžiais 
tariant, niekuo nesiskiria nuo 
Amerikos, Anglijos, Vokietijos, 
Lietuvos ir kitų valstybių. 

Lietuviams privalu realiau 
(net širdį ir jausmus varto
jant), savo padėtį ir ateitį 
svarstyti. Vyt. Sirvydas. 

riausiam redaktoriui; 
10. Philadelphia Record vy

riausiam redaktoriui; 
11. Gerard Colegijos prezi

dentui ; 
12. Temple University to 

prezidentui; 
12. Pennsylvanijos Guber

natoriui Martin, Harrisburge. 

"TIMELESS LITHUA
NIA" BOSTONE 

Prieš tulą laiką nusipirko 
"Timeless Lithuania" už $50 
geras patriotas J. Kasmaus-
kas, išdalinimui Bostono žy
mesniems asmenims ir įstai
goms. 

Dabar LVS centras gavo če
kį sumoje $30 nuo South Bos
tono Lietuvių Piliečių Organi
zacijos, už 10 knygų "Time
less Lithuania", kurios, kaip 
rašo sekretorius A. P. Nevie-
ra, bus taip pat įteiktos ati
tinkamoms įstaigoms, kad ki
tataučiai galėtų arčiau susipa
žinti su musų brangios .Tėvy
nės padėtimi. 

Pradžioje, "Timeless Lithu
ania" leidimui tas pats klubas 
aukojo $15. 

KĄ GALI DARYTI 
KITŲ KOLONIJŲ 

LIETUVIAI 
Viršpaminėti du pavyzdžiai 

iš daugesnio kitų, yra aiškus 
įrodymas ką gali padaryti Lie
tuvos naudai kiti Amerikos 
pavieniai Lietuviai, organiza
cijos, kuopos, draugijos, cho
rai ir klubai. 

Viskas kas reikalinga, tuo
jau nutarti skirti mažesnę ar 
didesnę sumą pinigų, nusipirk
ti po $3.Q0 numatytą kiekį 
"Timeless Lithuania" ir išda
linti jas savo miesto žymiems 
asmenims, apskrities viršinin 
kams, miesto skaitykloms, mo
kslo įstaigoms, tikybinėms įs
taigoms. 

Kad mokslo įstaigos įdomau
ja ir stengiasi įsigyti 'Time
less Lithuania" dažnas užsa
kymas knygos į Universitetus 
ir kolegijas. 

Tokioms įstaigoms padova
nota ši knyga nuo vietinių Lie
tuvių tik labiau pakels Lietu
vių vardą toje kolonijoje. 

Jeigu jos perka pačios tai 
jūsų nupirktą ir padovanotą 
dar labiau įvertins. 

KAIP JIE VIENYBE VAIZDUOJASI 
Pačiupę iš Tautiškų Centų Fondo $2,000, 

. iš Tautines Sroves tik Tyčiojasi 

A U K O S  

4 jč 

LAISVĖS KOVOTOJAS, po
grindžio laikraštis leidžiamas 
Lietuvoje, praneša jog mirė 
P. Germanas, buvęs valstybės 
patarėjas. Jo mirtis įvykus, 
kartu su daugelio kitų, Vokie
čių koncentracijos stovykloje 
nežinomose aplinkybėse. 

! " r. v.;,. •; • 
* . I  j  M  ̂  ̂ *" 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija, So. Boston, 
Mass. 30.00 

Harvard Cooperative Society, 
Cambridge, Mass. 3.00 

Book-of-the-Month Club 
New York 

Mrs. H. Whitehurst, 
Baltimore, Md. 

Elizabeth Mikolaitis, 
Ansonia, Conn. 

O. P. Rosmauskas, 
Utica, N. Y. 

K. Demikis, 
New Britain, Conn. 

P. Lalas, Amsterdam, 
N. Y. 

Juozas Sadauskas, 
Cleveland, O. 

Dirva 
Užsakymus knygai ir aukas 

bei pavienių narių mokestis į 
LVS siųskit šiuo adresu: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, 'Ohio. 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

M0 

&0O 

1.00 
6.00 

SLA Seime iškilęs klausimas 
del skyrimo $500 knygai "Ti
meless Lithuania" iššaukė įš 
socialistų pusės pašaipų, ir jie 
sarkastiškai per dantis leido 
sakinį, "Jei tie penki šimtai 
dolarių nupirks Amerikos Lie
tuviams vienybę tai del Šven
tos ramybės duokime...." 

S. Bakanas paduoda savo 
aprašyme seimo ir ką Grigai
tis pasakė tuo reikftkt. štai: 

"Gauna balsą ir Dr. P. Gri
gaitis. Jisai ir pareiškia kad 
jei skyrimas tų penkių šimtų 
dolarių liečia Amerikos Lietu
vių vienybės klausimą ir tas 
bus kaip gestas prie geresnės 
vienybės kovoje už Lietuvos 
Nepriklausomybės atsteigimą, 
tai skirkime, bet su tuo supra
timu jog šis seimas nepritarė 
tos knygos turiniui." 

Įsivaizduokit tik: pasigrobę 
sau iš Tautiškų Centų Fondo 
DU tukstančius dolarių (Ame
rikos Lietuvių Tarytai, nes tik 
SLA yra ta karvutė iš kurios 
socialistai sau naudą melžia, 
patys savo jokio fondo neturi), 
tautinei srovei su pagieža da
ro pašaipas, nors tautinė vi
suomenė DAUGIAU sumoka 
į Tautiškų Centų Fondą negu 
cicilikai, kurių goveda tik mo
ka gabiai tuos pinigui graib
styti savo politikos reikalams. 
Amerikos Lietuvių vienybė ir 
rimtas darbas už Lietuvos lai
svę yra jiems tik pašaipos ob
jektas. LVS valdybos rimtą 
paprašymą jai lygiai pat pri
derančios dalies kaip ir ALT, 
cicilikai skaito kokiu tai nusi
žengimu! žiūrėkit jųs! 

žinant kad per pastarus ke
liolika metų SLA* nei plaukas 
be to senio nenukrito, neduosi
me jam meluotis buk jis "nie
ko bendro neturėjęs su Tauti
škų Centų skirstymo komisi
jos sprendimu". Jis ir komi
siją nuskyrė tokią kuri atmes
tų skyrimą bent cento tauti
nės srovės Lietuvos vadavimo 
darbams. 

Jis gudriai norėjo ir seimą 
apkaltinti, prisekdamas savo 
pastabą "jog šis seimas nepri
tarė tos knygos turiniui". 

Kad seimas pritarė knygos 
turiniui parodo sutikimas skir
ti $500 kada į seimą atsišauk
ta, ir butų vistiek buvę paskir
ta nors tas senis butų liežuvį 
iškišęs rėkęs neskirti. Didu
ma seimo dalyvių patys, be 
abejo, turi tą knygą užsipre
numeravę. Nepritarė tik jo 
išanksto užšriubuota cicilikų-

sandariečių komisija ir atme- : 
tė Lietuvai Vaduoti Sąjungos-
centro prašymo laišką. Betgi 
kai klausimas atsidūrė prieš, 
seimą, tas senis pavirtęs "n«h* 
kaltu avinu", "pavelijo'' skir
t i . . . .  

Tautinės srovės organizacija, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, už 
tuos penkis šimtus dolarių Su- ; 
si vienijimui duoda 250 knygig, 
kurias naujoji Pild. Taryba 
jau rado ir tinkamą budą su
naudoti : duos dovanų kiekvie- • 
nam prie SLA prisirašančiam 
jaunuoliui. 

Ką gi gauna iš tarybininkų 
už jų pasiimtus $2,000? Na
gi tik padeda palaikyti gaują 
tų kurie per kelis šio karo me
tus dėjo visas pastangas susi
tarti su Lenkais ir pagelbėti 
jiems Lietuvą pasiglemžti. 

Pastari keli pranešimai iš 
Lietuvos nuo Laisvės Kovoto
jų kaip tik patvirtina tai. 

Kaip žinome, nuo 1930 metų 
kai socialistai gerai į SLA įsi
kibo, ta organizacija nupuolS 
iki tiek kad dabar reikia ras
ti greitų ir net griežtų priemo
nių išgelbėti. Ir jie laikysis 
kaip erkės įsikibę iki iščiulps 
visus bent Tautiškame Fonde 
esančius tukstančius dolarių, 
gerų Amerikos Lietuvių sude
damus TAUTOS reikalams. 

To senio pravaryta seime 
rezoliucija pajungianti SLA ir 
Tautiškų Centų Fondą tarybi-
ninkams yra kitas įrodymas 
jo suktos politikos ir pasimo-
jimo SLA pinigais toliau smar
kauti. Tautinė srovė privalo 
pareikalauti SLA atstovybė# 
ir Liet. Vaduoti Sąjungoje am 
lygia įnaša — $2,000. Kitaip, 
SLA turėtų laikytis bešališkai 
Lietuvių politikoje. Jeigu gi 
SLA nori gelbėti Lietuvai, tą 
puikiai gali daryti savo pini
gais — Tautiškais Centais — 
be to akiplėšos padiktavimų. 

Jeigu ir dabartinė SLA Pil
domoji Taryba, kuri didumoje 
nėra socialistai, leisis tam aki
plėšai seniui save už nosių ve
džioti, tautinės srovės veikė
jai visai nuo SLA nusisuks, 
kaip nuo srovinės vienos kli
kos pasinaudojimo šaltinio, nu
stojusios fraternalinės bešali!- -
kos organizacijos reikšmės. 

SLA. Narys. 

•VAISIŲ šymet šioje šaly
je tikima bus gauta bent 20% 
daugiau negu 1943 metais. 

• MEKSIKA turi apie 50 mi
lijonų akrų miškų nors miš
kai yra reti. • 

Auka 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 

Šiuo kuponu galit siųsti visokias savo aukas Lietuvos Lais
vinimo ir Vadavimo reikalams. Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
ir Lietuvių Tautinis šelpimo Fondas yra inkorporuotos ir 

'yra inkorporuota ir valdžioje registruota organizacija. 

•MAISTAS gabenamas de
vyniais laivais, galėtų sutilpti 
į vieną, laivą jeigu^ butų-ii-ja 
išsunkta vanduo. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kupoiiąp 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA ' 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką $ Lietuvos Vadavimo darbams 
f.. . . . .  K n y g a i  " T i m e l e s s  L i t h u a n i a "  
f  i . . . . .  K n y g a i  ' L i e t u v o s  I s t o r i j o s  B r u o ž a i '  
$ L. V. S. nario mokestį 

Viso $ 

Vardfts ir Pavardė., 

Adresas. 

Miestas Valst 

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohif 
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į Lietuvos Laisvę 
Grigaitis — šunuodcgiavimo Lenkams šalininkas. ,lo Teigimu Nelogiškumas. Lėn-

kų Rcjiegiškiimas ir Jų Grąsinimų Tuštumas. Reikalas Aiškiai Atsiriboti nuo 
Lenkų. Meilinimasis Lenkams —- Tipiškas Socialistų Internadonalumo 

Bruožas 

Naujienų Liepos 18 nume
rio apžvalgoje ("Vaje, Kokie 
Patriotai') Grigaitis mėgina 
pateisinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos laikyseną Lenkų at
žvilgiu. Gal ne tiek Amerikos 
Lietuvių Tarybą pateisinti kiek 
pasikolioti, savo socialistišką 
"kulturą" parodyti. Ką gi, 
jei koliojimuose senelis randa 
pasitenkinimo, tegul sau kolio-
jasi. 

Kaip žinome, prieš kurį lai
ką Amerikos Lietuvių Taryba 
parašė Lenkų kongresui Buf
falo sveikinimą ir išreiškė pa
geidavimą kad Lenkai ir Lie
tuviai bendradarbiautų demo
kratinės Lenkijos , ir demokra
tinės Lietuvos atkūrime. Tuo 
tarpu visiems yra gerai žino
ma kad tiek Lenkų vyriausy
bė, tiek jos oficialus asmenys, 
tiek, pagaliau, ir didelė Lenkų 
visuomenės dalis nuolatos pa
brėžia Vilniaus priklausomu
mą Lenkijai ir net rengia są
ryšyje su tuo Įvairias demon
stracijas, užgaunančias Lietu
vių tautinius jausmus. Tauti
nė Amerikos Lietuvių spauda 
viso šito akivaizdoje nurodė 
kad toks Amerikos Lietuvių 
Tarybos laikymasis ne tik kad 

yra tolygus savęs apsispjaudy-
mas, bet įr politiniu požiuriu 
yra žalingas, nes reiškia tylų 
pritarimą Lenkų pretenzijoms 
Į Vilnių. Kuriam laikui po ši
to įvykio praėjus, iš Lietuvos 
buvo gautas pluoštas Lietuviš
kų laikraščių (ištraukos iš jų 
buvo pateiktos Amerikos Lie
tuvių spaudoje), iš kurių pa
aiškėjo kad Lenkai yra nusi
statę ne tik Vilniaus Lietuvai 
neduoti, het. dargi trukdyti ne
priklausomai Lietuvai atsikur
ti. Iš po viso šito Grigaitis 
stoja Amerikos Lietuvių Ta
rybos žygio teisinti. 

Visiems patriotiškai galvo-
jantiems Lietuviams visuomet 
buvo aišku kad Grigaičiui Lie
tuvos reikalai nerupi. Betgi 
vargu ar kas butų tikėjęs kad 
Grigaitis savu noru prisiims 
Lenkų pastumdėlio rolę. Juk 
sakyti kad Amerikos Lietuvių 
Taryia gerai padarė kad pa
sveikino Lenkus ir pasiūlė j 

bendradarbiavimą, kuomet yra i 

žinoma kad tie patys Lenkai | 
yra nusistatę trukdyti iškan- j  
kintos Lietuvių tautos pastan- j  
gas atgauti didžiausią dvasinę 
vertybę — laisvę, yra sykiu j  
pastumdėlio ir išgamos darbas, i 

Grigaičio nurodymas kad, 
girdi, neverta esą su Lenkais 
del Vilniaus "muštis" kuomet 
jie jau Vilniaus yra netekę, ar 
kad neverta su Lenkais gadin
ti santikių kuomei bolševikai 
rengiasi ne tik Lietuvą bet ir 
Lenkiją užimti, yra visai nelo
giškas. Pirma, dalykas neina 
apie santikių gadinimą, o apie 
Am. Lietuvių Tarybos šunuo-
degiavimą Lenkams. Kad tas 
šunuodegiavimas yra žalingas 
Lietuvių reikalams, tik ką pa
kartotinai įrodėme. Antra, ar 
mes su Lenkais pyksimės ar 
ne, bolševikai vistiek žygiuos 
į Lietuvą ir Lenkiją ir tiek. 
Galvoti kad musų susitarimas 
apsaugos Lietuvą nuo bolševi
kų įžygiavimo, vra# tokia nesą
monė kad ir kalbėti apie tai 
neapsimoka. 

Palinkimas į bičiulystę su 
Lenkais, nežiūrint į tai kad 
mes kuone kasdien gauname 
pakartotinų įrodymų kad Len
kai ir toliau tebesilaiko savo 
seno nusistatymo — prisijun
gti Lietuvą arba bent jos da
lį, yra savos rūšies psichinė li
ga. Ji yra tolygi apakimui tų 
žmonių kurie tiki kad bolševi
kai jau pasikeitė, kad jie jau 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAV GAUNAMA Už 3-00 
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DR. OWEN J.C. N orėm 
(Kn ygos didumo virše l io  
piešlflys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti* galima po vien? <Jvi 
ar daugiau knygų, po $3.G0. 

Siuskit savo įsakymą! 

J20 PUSL. fc!ši4JM©# iMUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos \ adavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOT! SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

nebėra tokie žvėriški kaip bu-
Vo, kad jie gerbs tautų laisvas 
principus ir nesikiš j kitų val
stybių socialinę santvarką ir 
panašiai. Visa tai tėra Savęs 
apgaudinėjimas, tuščių vilčių 
kūrimas arba, bendrai išsita
riant, defeatizmas. Tai yra 
begalo pavojingas reiškinys, ir 
kovoje del Lietuvos nepriklau
somybės jis gali buti lemiama 
musų nepasisekimo priežastis. 

Butų gera kad kovoje del 
Lietuvos nepriklau s o m y b ė s 
turėtume kuodaugiausia drau
gų, bet sykiu yra didžiausia 

| klaida nuožmų priešą laikyti 
I draugu. Faktas kad tiek Vo-
I kiečiai, tiek bolševikai, tiek 
į Lenkai nori užgrobti Lietuvą 
j yra bauginantis, bet, kaip sa
ko, nėra blogo be gero. Kiek
vienas iš ty plėšriųjų Lietuvos 
kaimynų, negalėdamas Užgrob
ti Lietuvos, darys viską kad ir 
kitas jos neužgrobtų, t. y. prieš 
savo norą padės Lietuvai ko
voti del nepriklausomybės." Ta
čiau ta kova tegalės buti lai
mėta jei visi Lietuviai be kom
promisų sieks absoliučios ne
priklausomybės. Jei tik mes 
pašlysime į kurią nors pUsę, 
viskas bus žlugę. Niekas mums. 
nesuteiks nepriklausom y b ė s , 
jei mes patyš jos aiškiai ne
sieksime. 

Savo rezoliucijose mes daž
nai pažymime kad mes neno
rime priklausyti nei bolševi
kams, nei Vokiečiams, bet ne
deklaruojame savo nusistaty
mo Lenkijos atžvilgiu, ir, kaip 
įvykiai rodo, netgi lendame į 
jų bučį. šitai įvyksta dėlto 
kad šiądien pagrindinis pavo
jus mums gręsia iš Vokiečių 
ir bolševikų. Betgi jei šiądien 
mums taip aiškiai negręsia 
Lenkiškasis pavojus, anaiptol 
nereiškia kad jo nėra. Ir kiek
vienam kas turi norš truputė
lį sveiko proto, yra aišku kad, 
jei tik Vokiečių ir bolševikų 
pavojus išnyks tuoj visu smar
kumu iškils ^Lenkiškasis pa
vojus, kuriam nugalėti bus 
reikalingos visbs Lietuvių tau
tos pajiegos. Lygiai taip buvo 
po pirmojo pasaulinio karo: 
vos mes spėjome atsikratyti 
Vokiečių ir bolševikų, kai 
mums teko stoti į žūtbūtinę 
kovą su Lenkais. 

Viso šito akivaizdoje, musų 
visų yra šventa pareiga nusi
statyti nekalbėti su Lenkais 
tol kol jn vyriausybe nepripa
žins mums t y sienų kurias 
mums pripažino bolševikai 
1920 metų sutartimi. Kaip 
musų geros valios įrodymą, 
mes galime sutikti Dysnos, Vi
leikos, Naugardėlio ir Slanimo 
sričių klausimą pavesti Ameri
kos-Anglijos arbitražui, nors 
ir tos sritys sudaro tikrosios 
Lietuvos dalį. 

Lenkai be abejo stengsis 
mus visokiais budais įterori-
zuoti, nurodymui kad be jų pa-
galbosN mes negalėsime atgau
ti nepriklausomybės ir kaip 
kainą už jų pagalbą (kurios 
jie net prie geriausių norų ne
galėtų suteikti) mėgins mums 
Užkarti ar kokį Hymanso pro
jektui artimą bendradarbiavi
mo pasiūlymą, ar mažų ma
žiausia (kaip įvykiai rodo) ty
lų atsisakymą nuo Vilniaus 
krašto. 

Tačiau kiekvienam yra ate
ku kad kiek tai liečia Rusus 
ar Vokiečius, mus tegali išgel
bėti Anglai ir Amerikiečiai (ly
giai kaip ir Lenkus, kurie taip 
pat savo jiegomis negali išsi
gelbėti). Gi kiek tai lieSia 
Lenkų grąsinimus tai taip pat 
yra visai aišku kad Anglai ir 
Amerikiečiai niekuomet nesu
tiks kad Lenkai jiega užgrob
tų kokią kaimyninę valstybę 
ar tos valstybės dal|. .; 

Kitas dalykas jei ta «ar &lla 
valstybė savu noru sueis su 
Lenkais į kokius nors ryšius, 
bendradarbiavimus ar unijas, 
ar geruoju atsisakys nuo savo 
teritorijos dalies. Tuomet An
glijai ir Amerikai neliks nieko 
kito kaip respektuoti laisvu 
noru prieitus susitarimus. Štili 
delko beakai, iš vienos pusės 

KONSULO P. DAUŽVARDŽJO KALBA 
Pasakyta Chicagoje/ Minint Lietuvos Laisvės 

Varpo 25 Metiį Jubilejų, Birželio II, 1944 

Didžioji invazija Europon 
prasidėjo Birželio 6 d. Ją pra
dėjo Jungtinės Amerikos Val
stybės, Anglija, Kanada ir jų 
sąjungininkai. Jos tikslas — 
pavergtų tautų ir okupuotų 
Valstybių išlaisvinimas. 

Ryšium su pradėta invazija 
buvo skambintas visam pa
sauliui Amerikos Laisvės Var
pas ir transliuota tekstas: 

"Proclaim liberty thtfl6uf 
the land and the return of 
liberty thruout the world." 

Tas balsas ir tas tekstas lydi 
Amerikos karo jiegas ir vaini
kuoja jų laimėjijnus kilnumo 
ir padorumo vainikais: gynimu 
savo krašto laisvės ir nešimu 
laisvės kitiems kraštams, kurie 
yra svetimų užgrobti ir nai
kinami. 

Lietuva Amerikos Laisvės 
Varpą bei jo skelbiamą laisvės 
doktriną aiškiai girdėjo ir tan 
balsan tą pačią dieną davė at
garsį, kad Lietuvos kariškos 
jiegos sukilo prieš Vokiečių 
Lietuvoje esamas okupacines 
jiegas. Nors šitie dveji' žy
giai faktiškai nelyginami, bet 
simboliškai susilieja ir pasi-

trukdo Lietuvos pastangas at
gauti nepriklausomybę, iš ki
tos pusės apsimeta j iešką ben
dradarbiavimo su Lietuva. Jie 
nori sudaryti vaizdą kad jie su 
Lietuviais yra geruoju ir vi
sus klausimus bei ginčUs su 
jais išspręs geruoju, šito viso 
akivaizdoje, yra tuo didesnė 
musų pareiga iškelti aikštėn 
visas Lenkų intrigas ir aiškiai 
Anglijai ir Amerikai išdėstyti 
musų nusistatymą, išryškinant 
musų teises ir Lenkų kėsini-
musis tas teises pažeisti. 

Didžiojo Lietuvos dainiaus 
Maironio žodžiai yra aiškiau
sias kelrodys šitame klausi
me: "O Vilniaus neužmiršk, 
Lietuvi, čia ne tik tavo praei
tis, Čia tavo irgi ateitis, čia ko
va vedama už buvį!" 

ši trumpa analyze mums dar 
kartą pilnoje šviesoje parodo 
kas yra Grigaitis ir ko verta 
apie jį susispietusių Rusiškų
jų socialistų klika. Atmetę 
tautiškumo ir Teli g i n g u m o 
principus, Lietuvių tautos po
žiuriu jie yra didžiausias de
moralizacijos veiksnys. Pašu-
kaut, pasikoliot su bolševikais 
jie gali. bet duoti konstrukty
vios Lietuviškos programos jie 
niekuomet nesugebėjo ir nesu
gebės. 

Prieš kur. laiką mes turėjo
me progos parodyti kaip musų 
socialistai niekaip nenorėjo at
sikratyti nuo motinėlės Rusi
jos (Petrapilio seime). Šią
dien jie vergiškai linkę glaus
tis į Lenkus. O tai tik dėlto 
kad jie yra gryni internaciona
listai ir kad tautiniai reikalai 
jiems visai nerupi. Kas jiems 
rupi, aiškiai parodo kad ir to
kie Naujienų straipsniai kaip 
"Proletariato Tėvynė —- Visas 
Pasaulis". Nesvarbu ar Lie
tuva bus ar ne, juk "proleta
riato tėvynė —* visas pasau
lis"! Tat koks, pagaliau, jų 
skirtumas nuo komunistų? Be
ne tik toks- kad komunistai lin
kę iki galo Viską radikaliai pra
vesti ir kitaip galvojančius iš
pjauti, o socialistai butų linkę, 
paskleidę demoralizaciją, su
stoti. Tačiau ir vieni ir kiti 
"tėveliu" turi Marksą, ir vieni 
ir kiti nepripažysta nei religi
jos, nei tautiškumo. 

Neveltui rimtas Anglų žtir-
nalas "Nineteenth Century and 
After" straipsnyje "Pax Euro-
pea" štai ką apie socialistus 
pasako: "Moderniausia tyroni-
jos forma yra. socializmas, kurs 
Vokietijoje išvirto į naęional-
socializmą. Italijoje — j fašiz
mą, Rusijoje — į komunizmą". 
(The Lithuanian Situation, N. 
6, pusi. 16). 

lt.. Rimvydis. 

reiškia iš jų reikšrpingi ir lyg 
pranašingi reiškiniai: Invazi
ja Europon, sulikimas Lietu
voje ; skambinimas Amerikos 
Laisvės Varpo bei skelbimas 
laisvės proklamacijos, ir apra
šymas Chicagos laikraščiuose 
apie Lietuvos Laisvės Varpą 
ir Lietuvių peticiją Preziden
tui Rooseveltui Lietuvos lais
vės reikalu. . Dveji žygiai ir 
dveji balsai susijungia vienam 
tikslui: laisvei bei teisei ir 
žmonių gerovei. 

Kai šitas simbolizmas reali-
zuosis, kai Lietuvos Laisvės 
Varpas ir Lietuva atgaus lais
vę, tai Lietuvos žmonės savo 
varpu ir laisvės džiaugsmu 
taip suskambės kad visas pa
saulis girdės, šituo gi tarpu 
Lietuvčs Laisvės Varpas tyli 
ir savo tylėjimu teikia tautą 
ir kovAi ir koVOs laimėjimo 
šventei'. 

Lietuviai kovoja ir miršta 
už savo teises ir laisvę. Dvie
jų okupacijų rezultate Lietu
va jau yra netekus apie 10 Vi 
savo gyventojų. Vienų metų 
bolševikiška okupacija ytfa iš
traukus iš Lietuvos apie 50,-
000 gyventojų, o trijų metų 
naziškoji okupacija yra paša
linus iš Lietuvos apie 200,000 
gyventojų. Kiek iš jų yra mi
rusių ir kiek tebėra gyvų nie
kas tuo tarpu pasakyti negali. 
Čia galima konstatuoti tik tai 
kad sukilimas prieš Rusus at
ėmė apie 4,000 gyvybių, o su
kilimas prieš Vokiečius galėjo 
atimti nemažesnj skaičių. Iš 
viso ko aišku kad Lietuviai už 
savo teises ir laisvę moka nei 
kiek nepigiau, o gal ir bran
giau, už kitas tautas. 

Lietuviai iš okupantų ir 
priešų malonių nelaukia. Jie 
kovoja ir kovos su jais iki ga
lo. Jų visos viltys yra deda
mos i save ir į tuos kurie pri-
na>ysta tei3ę ir laisvę ne tik 
?au bet ir kitiems, kurie smur
tą bei klastą kovoja ir deda 
pastangas karą bei agresiją 
sukriminalinti, ir pokarinį pa
saulį sutvarkyti teisės ir su- j  
vereninės lygybės principu, | 
kaip jis yra suformuliuotas j 
Atianto karteryje ir kitose ( 

atitinkamose deklaracijose. Į 
Toms deklaracijoms ir tiems 

aktams kurie yra pagrysti tau
tų ir valstybių laisvės pagrin
du, Lietuviai pilnai pritaria ir j 
kovoja už tai kad visos tautos j 

"•alėtų saugiai gyventi savose 
sienose ir kad visiems žmo
nėms butų patikrinta laisvė 
nuo baimės ir vargo. 

Prezidento Roosevelto pa
skelbtos ""Keturios Laisv§s" ir 
jo pareiškimas kad 
"the right of. every nation, 
larįe or small, must be res
pected and guarded as jeal
ously as are the rights of 
every individual within our 
Republic, and that the doc
trine that the strong shall 
dominate the weak is the 
doctrine of our enemy, and 
wė reject it", 

yra ir Lietuvos žmonių teistas 
programas ir nusistaymas. Už 
tas idėjas ir už tuos principus 
Lietuvių tauta kovoja ir vi
suomet kovos. Lietuviai ne
pripažysta svetimųjų dominaei-
jos dabar, nepripažins jos ir 
ateityje. Lietuvis yra nusi* 
statęs geriau savame krašte 
laisvu mirti negu svetimųjų 
priespaudoje vargu gyventi. 
Jam jokia svetima vergija ar 
d o m i n a c i j a  n e p r i i m t i n a L i e 
tuva turi luti Lietuvio, o ne 
Vokiečio, Ruso ar kokio nors 
kito pavergėjo. Lietuvis ko
vojo prieš Rusą okupantą, da
bar kovoja prieš Vokietį ir ko
vos prieš ką kitą kuris tik no
rės Lietuva pasigrobti ir 
tuvių tautą pavergti. % 

Lietuviai gal niekuomet ri5-
ra buvę taip stipriai nusistatę 
ir susijungę už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę kafp 

daMr, Višoš p()litirt§a parti* 
jos ir visos patriotinės grupės-
yra susijungusios į vieną, plie
ninę laisvės kovotojų armiją,, 
vadovaujamą Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto. To 
Komiteto yra paskelbti trys 
labai svarbus dokumentai: 

1. Deklaracija Tautai. Pa
reiškiant kad tautos egzistetf* 
cijos ir visokiariopos gerovės 
būtinoji sąlyga yra tautos lai
svė ir valstybės nepriklauso
mybė; kad suvereninė Lietu
vos valstybė del okupacijos nė
ra išnykus, tebėra kaip buvus, 
tik jos kai kurie organai yra 
laikinai sutrukdyti, bet jie, 
kaip praeityje buvo taip ir at-, 
eityje bus atstatyti; kad Lie
tuvos demokratinė santvarka 
bus suderinta su plačiųjų tau
tos sluogsnių interesais ir ben-. 
dromis pokario sąlygomis; kad 
demokratinei santvarkai atkur
ti ir kraštui nuo priešų apgin
ti yra įkinkytos visos jiegos 
visose srityse. 

2. Atsišaukimas j Pasaulį, 
kuriuo nusakoma Lietuvos is
torija, suvereninės valstybės 
teisės, jos santikiai su kitomis 
valstybėmis, kaimyninių vals
tybių papildytos neteises, tau
tos žaizdos, nuostoliai, nusista
tymas ir pasiryžimas kovoti 
iki visiškos pergalės ir grąži
nimo Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės, kuri jai teisėtai 
priklauso. % 

3. žodis į Amerikos Lietu
vius, nupiešiant Rusų ir Vo
kiečių okupacijas, konstatuo
jant faktą kad Vokiečiai karą 
jau yra pralaimėję ir todėl iš 
Lietuvos jie turės nešdintis, 
bet jų vieton skverbsis Rusas 
okupantas, kuris yra taip pat 
nepageidaujamas kaip ir Vo
kietis, kad Lietuviai yra pasi
ruošę Rusą sutikti ir kovoti, 
kaip kovoja Vokietį, nežiprint 
to kaip sunki ir brangi ta ko
va butų. 

Iš to kas VLIK pareiškimuo
se pasakyta ir kas Lietuvoje 
padaryta bei daroma, aiškiai 
matosi kad Lietuvių tauta yra 
pasiruošus žūtbūtinei kovai, 
politinei reformai ir dideliam 
darbui; darbui apgriautą kraš
tą atstatyti, sudarkytą ukį su-* 
tvarkyti, išblaškytus gyvuo
sius tautiečius surinkti, jiems 
ir visiems kitiems žmoniškas 
gyvenimo sąlygas sudaryti — 
valstybę ir taiitą ant savų-ne-
nriklausomų kojų pastatyti. 
Padaryti iš Lietuvos mažąją 
Amerika, su Amerikoniška de
mokratine santvarka ir su 
Amerikoniškomis teisėmis bei 
laisvėmis, taip kad kiekvienas 
pilietis butų ne mechaniškas 
robotas, bet sąmoningas-lais-
vas žmogus. 

šitie yra Lietuvių tautos nu
sistatymai ir troškimai. Lie
tuvos laisvė ir nepriklausomy
bė yra Lietuvių tautos idealas 
ir gyvybė. Ji prašo laisvę ger
bianti pasauli užtarimo ir pa
galbos jos šventų ir prigimtų 
teisių apsaugojime. Ji šaukiu 
ir savo širdžių laisvės varpu 
skambina kad ji nori ir *turi 
teisę turėti laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą; kad be laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos ne
gali buti teisingas ir pastovios 
taikos. Lietuviai jungia savo 
šifdis ir Laisvės »Varpą Ame
rikos Laisvės Varpo bfcfc&ii ir 
skelbia pasauliui: 

Liberty thrdout tfre land an# 
return of liberty thfuouf thrf 
world, including LithUanli. 

AREŠTAI. Geštapo arešta
vo visus Lietuvių pareigunus, 
kuriuos įtarė kad jie įspėjo gy
ventojus apie Vokiečių planuo
jamą žmonių medžioklę. Del 
to įspėjimo medžiokle dav$ vi
sai menkas pasekmes; 

Areštuota policijos vadas - ir 
trys policininkai Švenčionyse, 
vadas ir pavaduotojas Trakuo
se, Varėnos policijos viršinin
kas ir net geležinkelio stoties 
Viršininkas. 

* AMERIKONIŠKO tibako 
auginimas Laisvoje Kinijoj 
pasirodo yra pasekmingas. 
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t\7IĖNAS didžiausių Amerikos diplomatų, valstybės pa-
* sekretoris 1937-1943, Sumner Welles parašė labai 

įdomią knygą, "The Time for Decision", kuri praėjusią 
savaitę išėjo iš spaudos. Nėra galimybės pateikti čia 
kiek išsamesnės tos knygos analyzes, bet yra įmanoma 
trumpai nušviesti jo vedamasias mintis. 

Knygos tikslas nurodyti budus kuriais pasaulis ga
li atsikelti po šio visuotinio sukrėtimo ir taip susitvar
kyti kad bent artimoje ateityje netektų išgyventi tokio 
baisaus karo kokį mums tenka gyventi dabar. Pirmu
tinė šito sąlyga esanti jau išanksto turėti detaliai pa
ruoštą planą kaip iš karo pereiti į taikos gyvenimą ir 
kalip po karo sutvarkyti pasaulį. 

Sumner Welles nuomone, pasaulinis organizacijos 
santvarka turėjo buti galutinai nuspręsta jau 1943 me
tų pavasarį, bet to nebuvo padaryta. Kokių sunkumų 
ir pesimizmo įneša išanksto paruošto plano nebuvimas, 
mes jau dabar aiškiai matome. Baltijos kraštai, Len
kija. Suomija, Balkanų valstybės, netgi Vakarų ir Pie
tų Europos valstybės nežino kas jų laukia, nes Atlanto 
Čarteris, nors ir žada visoms tautoms laisvę, praktiškai 
šiądien nedaug ką bereiškia. Kadangi busimos pasau
lio organizacijos plano iki šiol dar nėra paskelbta tai 
ne vienas spėlioja kad ruošiamasi padalyti kaž ką ne
atitinkančio Atlanto Čarteryje išreikštiems idealams, 
kitaip sakant, ruošiamasi pastatyti pasaulį prieš įvyku
sį fakta, su kuriuo, jei butų buvę išanksto atsiklausta 
United Nations valios, beveik nei viena valstybė nebū
tų sutikus. * . 

Busimofe pasaulio santvarkos plano nebuvimas at
neša ir kitą blogumą — duoda egoistinei kai kurių vals
tybių politikai puikiausią propagandos ^ priemonę. Jei, 
sakysim, dabartiniu metu kas nors mėgina kritiškai iš
sitarti del vienos ar kitos United Nations nario politi
kos, jam tuoj atkertama kad "victory first" ar kad tik 
"United we win" ir panašiai. Kad, kol mes šitais sū
kiais besižavime, bolševikų bus išpjautos ištisos tautos, 
tiems oportunistams nesvarbu—"victory", girdi, "first . 

Sumner Welles knyga šiais jiegos viešpatavimo lai
kais kiekvienam teisės ir teisingumo šalininkui yra di
delis moralinis pastipdntojas. Ne tik dėlto kad Sum
ner Welles viso ko pagrindan deda Atlanto Čarteryje iš
reikštus laisvės principus, bet ir dėlto kad išviso jo kny
ga dvelkia idealizmu. Bet jeigu Sumner Welles yra aiš
kus idealistas tai šitai dar nereiškia kad jis butų linkęs 
dovanoti bausmes kaltiesiems. Jis aiškiai nurodo kad 
Vokiečiai turi but nubausti. Bet ta bausmė anaiptol nė
ra keršto pasireiškimas, o priemonė geresnei ateičiai pa
siekti. Welles siūlo Vokietiją padalinti į tris valstybes, 
atsižvelgiant i ekonomines, politines ir kulturines sąly
gas. Lenkijai turėtų buti užleista Rytų Prūsija, o Ru
sija gautu rytinės Lenkijos dalį. 

Yra betgi vienas dalykas kurs Welles knygą pada
ro vi«ai nerealia. Joie ne tik nei žodžio nepasakoma 
apie Rusiios pertvarkymą, bet dargi Sovietų Saiuneai 
teikimą lsbai zVmi rolė ateities msaulio oreanizacijo-
ič. Bet šitai i n V nieko kito nereiškia kaio i padorių po
licininkų buri' lygiomis teisėmis priimti ir banditus. 

« # * 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

Žąsiftfte Kalbasi su 
Kopustais 

Bolševikų Vilnies redakcinis 
apie Laukaičio išrinkimą SLA 
prezidentu sako kad du ir du 
yra penki; ir prirodo kad patys 
komunistai yra fašizmo ir ah-
ti-semitizmo rėmėjai. 

Redakcinis prasideda tvirti
nimu kad Laukaitis "buvo tau
tininkų kandidatas" ir už jį 
stojo Dirva, kuri esanti "per
mirkus anti - semitizmu" ir 
"skaitoma fašistiniu laikraš
čiu". Po tokių tvirtinimų, tas 
pats Vilnies straipsnis prašo 
Laukaičio neužmiršti "kad jis 
nebūtų buvęs išrinktas jei pa
žangieji (suprask komunistai) 
butų palaikę Bagočių kaip pir
miau palaikė". Kitais žodžiais 
tariant, musų komunistai rė
mė "anti-semitų' ir "fašistų" 
remtą kandidatą! Bolševikai 
tautininkus vienvalios "fašis
tais" vadina, bet tautininkų 
kandidatą Laukaitį, kaip die
vaitį, meldžia: "laikytis demo
kratiško nusistatymo". 

Kaip prastai musų bolševi
kai politikoje nusivokia! Tau
tininkai nėra ir niekad nebuvo 
fašistai, nes fašizmui nėra pa
grindo Lietuvių tautoje, kuri 
kapitalistų neturi. Tautininkai 
didesni demokratai negu, sa
kysime, musų socialistai. Tą 
pamatė SLA nariai. Tą mato 
ir musų visuomenė (išskyrus 
kelis katalikus vadus). 

Kas Pergyventa 
tas Žinoma 

Bolševikų Vilnis' mato gąs
dinimą "bolševizmo baubu" ei
lėje straipsnių iš Lietuvos sla
ptos pogrindžio ępaudos. Vil
nis nužvelgia net tos spaudos 
kilmę. 

Tačiau, ''gąsdinimą" ne ta 
spauda pagimdė. Jį pagimdė 
buvusi Sovietų okupacija. Lie
tuvos gyventojai juk ir be po
grindžio spaudos žino ar buvo 
nekalti Lietuviai kankinami 
slaptos policijos kalėjimuose, 
ar buvo politinių sušaudymų, 
ar buvo deportuojama (nežmo
niškose sąlygose) nekalti žmo
nės Rusijos gilumon, ar buvo 
konfiskuojama iš Lietuvių jų 
tikra nuosava žemė, trobos, 
įmonės, krautuvės. Spauda iš 
pirštų gąsdinimų neišlaužė. Be 
faktų žmogaus Lietuvio nenu
gąsdinsi. 

Jei antroji Sovietų okupaci
ja tą patį darys ką pirmoji — 
Lietuvos žmonės jos nekęs ir 
be pogrindžio spaudos gąsdi
nimų. 

Lietuvių tauta yra Vakarų 
civilizacijos, Europos tauat. 
Maskvos filosofija ir gyveni
mo budai jai nepriimtini ir ne-
suvirškomi. 

i 

(Tęsinys iš pereito nf.) 

EINU FAS VOKIEČIUS 

Lietuvos Žmonės Rč-
mia Savo Požemiri#\ 

Spąudą 
Lietuvos požemio kikra#tis 

Nepriklausoma Lietuva kiek
vieno numerio pabaigoje skel
bė gaunamas to laikraščio lei
dimui aukas. Aukotojai pasi
rašo slapyvardėmis. Viso per 
du numeriu kurie matyta, au
kų sužymėta prisiųsta virš še 
ši tūkstančiai markių. 

• AMERIKOS žmonės 194; 
metais praleido virš šešis bili
jonus dolarių svaiginantiems 
gėrimams pirkti. 

iusiija kaip iv Vokietija y*a destruktyvi jiega. Vo
kietijos aestruKtyvios jiegos paralyžavimas, kaip teisin-
Šingai nurodo Sumner Welles, yra būtinas ateities tai
kos ir saugumo pagrindas. Vienok nepažaboję greta to 
ir destruktyvios Rusijos jiegos, vargu ar daug laimėsi
me pasaulio taikai. Rusija, kaip ir Vokietija, istorijos 
bėgyje plėtėsi į šalis, pavergdama^ eilę visai nerusiškų 
kraštų, o ir Rusiškosios žemės, kaip, sakysim, Ukraina 
ir dalis Sibiro anaiptol gerai nesijautė Maskvos junge. 
Ir jei mes pilnai galime sutikti su Sumner Welles, kad 
Vokietijos padalinimas i Rytų, Pietų ir Vakarų Vokie
tija yra būtina ateities taikos sąlyga, tai lygiai tokia 
pat būtina ateities taikos sąlyga yra ne tik visų Rusijos 
Seniau ir vėliau užgrobtų tautų išlaisvinimas, bet ir pat-
lios Rusijos padalinimas į kelias valstybes. 

Welles nurodo kad, pavyzdžiui, Bavarija anaiptol 
|iėra susigyvenus ii susijus su Prūsija ir, šitaip pasi
kliaudamas, kuria nuo Rytų Vokietijos nepriklausomą 
Pietų Vokietiją. Betgi ir Ukraina ar Sibiras nei kiek 
nelabiau yra susiję su Maskvos kunigaikštija, kaip Ba
varija su Prūsija. Juk yra žinoma kad Ukrainiečiai ne 
tik nenofi buti Maskvos globojami, bet netgi veda 
del savo nepriklausomybės. 

Jei Rusija nebus po šio karo padalinta į keletą ne
priklausomų valstybių, ji automatiškai sieks (ir įau sie
kia) dar didesnės ekspansijos* ir vienintelis Welles pla
nuojamos taikos rezultatas bus vietoje Vokiškojo tyro-
rono pastatymas Rusiškojo. ~ 

Rusija tfu milžinišku plotu ir palyginamai mažu gf* 
ventojų skaičium labai lengvai galėtų susiskaidyti į ke
letą valstybių. Tos valstybės, priešingai padalintos V6-
fcietijos valstybėms, netgi nesiektų vėl susijungti į vie-
na valstybę ir džiaugtųsi atsikračiusios Maskvos jungo. 
Ta prasme Rusijos suskaidymas sukeltų kur kas niažesr 
nių problemų negu Vokietijos suskaidymas. Lygia gre
ta Rusijos suskaidymas butų didelis įnašas žmonijos ci
vilizacijai ir kultuvai, nes tas jiegas kurias caro ir bo'l-
levikinė Rusija aikvofo savo nepagrystai ir nesveikai 
ękspansiiai pasiekti, butų galima suvartoti vidaus kūry
bai. Iš barbariško militarinio milžino butų sukurta ke
letas dar vistiek didelių, bet taikingų, valstybių. 

Savaime aišku kad suskaidyta Rusiia nebetęstu ir 
kaimvnėms valstvhėms kaip, šakvšim. Lenkiiai. Lietu
vai. Latviiai. Estijai. Suomiiai ir eilei kitų. Priešingai, 

suskaidytos Vokietijos turėdami padaMntą Rusi

ją, drąsiai galėtume tikėtis kad Welles pateiktas ateities 
pasaulio planas tikrai įstengs laiduoti ilgą^ ir pastovią 
taiką. Priešingu gi atveju, Welles knygoje išdėstytos 
rekomendacijos, vertingos savo idealizmu ir akademiš-
kumu; gal suteiktų ne vienam estetinio pasigerėjimo, 
bet nepatenkintų karo išvargintos žmonijos vilčių į ra
mų pokarinį gyvenimą. 

• 
V'OKIETIJOS generolų sukilimas prieš Hitlerį be abe-

bejo parodo kad Vokietija gyvena didelę vidinę kri
zę.' To sukilimo nepasisekimas vargu ar turės kokios 
reikšmės Vokietijos likimui, nes Vokietija visvien ne
užilgo bus nugalėta. Betgi jeigu tiesa kad sukilę gene
rolai turėjo galvoje taikos prašymą, tai jų žingsnio ne
pasisekimas be abejo bus susietas su daugeliu naujų gy
vybės aukų karo fronte, kurių priešingu atveju butų 
buvę galima išvengti. 

Karo tesimasis Europos kontinente, Vokietijai prie
šinantis iki galo, ištisus dar iki šiol nesugriautus plotus 
pavers griuvėsiais. Visa tai, be abejo, turės pasekme 
kad ateinančią žiemą visa Europa kes neišpasakytą var
gą ir badą. 

Mažiau susirūpinimo kelia Vakarų Europa, kurios 
gyventojus pagal išgalės aprūpins Amerika. Bet kas 
bus su Rytų Europa, kurioje, atrodo, šeimininkaus bol
ševikai, kurie netgi yra suinteresuoti kad jų užgrobtų 
šalių gyventojai kuogreičiausia išmirtų? Teikiamą pa
šalpą, be abejo, jie priimtu, bet kas ją gautų? Tik ne 
nuteriotų flj užgrobtų kraštų gyventojai. 

/ 

LIETUVIO GIESMĖ 
(Putinas) 

Nūd furds eina musų žemė, 
Ir amžių kyla mųs tauta! 
Ir vėl garbinga laisvė švintii 
Kovos ir darbo sukurta. 
Narsių sunų krauju apginta 
Ik juros eina musų žemė. 

I šviesią garbę didis kelias 
iCilniems vaikams tėvų šalies. 
Nuo arkk) vėl prie kalavijo 
.jie kietą dešinę išties. 

* .įietu\Tis mirt kovoj nebijO; 
| šviesią garbę jojo kelias. 

Galingas, didis musų Dievai^ ; 
Teisinga Jojo išmintis. 
Didi mųs Lietuva Tėvynė 
Ir mųs senolių praeitis. 
O musų trusą gins kaip gyife 
Galingas, didis musų Dievai, 

— Ugi, kaip druską, žibalą, miltus, it Sio-
kių-tokių skarmalų retkarčiais atvežę iš miesto 
į musų sandėlį, apdalija. Butų galima ir nusi
pirkti jei kas turėtume tiek daug pinigi| kad 
galėtume batus arba kokį švarką įpirkti. 

—* ^et pasakyk mums, golubčik, kaip mes 
dafcfar gausim tai, Vokiečiams atėjus? — įsiki
šo į musų kalbą geroji senutė, kolhozo viršai
čio motina. 

— čia jau, senute, vargo neturėsit. Tokie 
šymet pas jųs gražus &ukai, Vfsiėltis užteks 
duonos, — atšakiu jai." 

— Tai pasakyk tu man kas mums duos 
tuos du šimtu penkiasdešimts gramų miltų? 

—- Nagi niekas neduos: jųs patys pasiim
sit. Nusipjausit, išsikulsit ir pasiimsit. 

Tačiau Įtikinti kolhozininkų kad jie patys 
galės pasiimti duonos kiek reikia, ir kad pra
sidės privatinė prekyba, kad galės laisvai nusi
pirkti ko jiems reikia, niekaip negalėjau, vis
tiek jie manęs nesuprato. 

Prieš saulei leidžiantis atšišvefkmau su 
Molotovo vardo kolhozininkais, su geraširde se
nute ir ta malonia mergaite kuriodvi mane tris 
dienas maitino ir slėpė. Ėjau nieko nebebijo-
damas per Zapalčikus it Italas, kUrioifc slapstė-
mės, tiesiai į Červenę. 

Perėjęs mišką, pasiekiau' červenes-Bobrui-
sko plentą. Nors buvo labai nejauku ir labai 
šiurpu, bet nutariau apžiūrėti vietą kurioje mus 
Birželio 26 naktį šaudė. Griovį ir pamiškę 
kur mes sukritome šaudymo metu, radau labai 
ištryptus. Telkšojo daugybė sukrekėjusio krau
jo latakų. Toliau, miške, radau dar keletą la
vonų, bet pažinti jų negalėjau, nes jie buvo bai
siai sutinę. Iš jų akių ir burnos sunkėsi raus
vi skysčiai. Drabužiai nuo lavonų baisaus su
tinimo buvo sutrukę, ir apie juos dūzgė tūks
tančiai musių. Nuostabu kad nei vienas uodas 
jų nekando, tuo tarpu kai aš negalėjau nuo jų 
atsiginti. Pora lavonų, man atrodė, buvo iš 
Kauno kalėjimo, nes jų galvos buvo aprištos 
baltomis skepetaitėmis. 

Plente sutikau iš Červenės einančią moterį, 
kuri man pasakė kad Birželio 27 mačius kaip 
enkavedistai krovė lavonus į. sunkvežimius ir 
vežė kažin kur Bobruisko kryptimi. Kiti enka
vedistai tuo - pat metu miško gilumoje su šuni
mis medžiojo ir šaudė pabėgusius kalinius. 

Buvo Liepos 2 dieną, kai, saulei jau lei
džiantis, atej.au į Červenės miestą. Maniau kad 
prieš miestą busiu sargvbiniii sdlaikytas, bet 
niekas manęs nesulaikė. Ties kalėjimu, kurio 
vartai ir durys buvo išlaužyta, ramiai prausėsi 
vienmarškiniai Vokiečių, kariai. Jie vakarienę 
valgė ir ilsėjosi. . 

Koks didelis skirtumas, — pamaniau sau.— 
tarp Vokiečių ir žvėrių Azijatų! Nei jiems tų 
sargybinių tiek reikia kaip Rusams, kad ne tik 
praeiti" gatve bet ir pasirody ti nebuvo galima. 
Perėjau visą miestą iki pat parko — niekas 
manęs nesulaikė. Visi žmonės laisvai sau vaik
ščioja, niekeno netrukdomi dirba kas jieins rei
kia. Išrodė net keista. 

Sunku buvo tikėti kad nesapnuoju, bėt tik
rai buvau laisvas. Iš viso ko supratau kad į 
Červenę yra atėjus šarvuota Vo.kiečių kariuo
menės divizija, šaligatviais laisvai besivaikš-
tinėjančių kareivių paklausiau kur yra jų šta
bas. Jie nurodė kad štabas yra miesto sode, ties 
Lenino ir Stalino statulomis. Miestas, galima 
sakyti, mažai sudaužytas: tik keletas mūrinių 
namų sugriauta, kitų visų mūrinių namų tiktai 
langų stiklai išbirėję. Užtat gatvėse ir sode 
didžiausios duobės bombų išraustos. Medžiai 
viėni sU šaknimis išfauti, kiti perpus nukapoti. 

Visas didžiulis parkas užimtas tvarkingai 
eilėmis išrikiuotų sunkvežimių ir automobilių. 
Prie Lenino ir Stalino 'milžinišku baltų statulų, 
prieš paštą, pamačiau dviem eilėm lygiagrečiai 
medžių pavėsyje pastatytus stalus, prie kurių 
sėdėjo apie dvidešimts karininkų. Jie vakarie
niavo ir gėrė kavą. Radęs laisvą suoliuką, at
sisėdau netoli vakarieniaujančias kar i n i n k ų 
grupės ir laukiau kol jie pavakarieniaus. Vie
nas, matyti labai akylus, karininkas, pastebė
jęs mane, priėjo ir Vokiškai paklausė: 

. — Tamsta turbut busi vienas tų kalinių 
kuriuOs čia miške bolševikai šaudė? 

— Taip, aš esu iš Lietuvos. Bet Vokiškai 
ksilbėti negaliu, — atsakiau jam. * 

—- Tai gal tamsta kalbi Angliškai air Len
kiškai? * . : 

— lenkiškai gaitti, — atsakįaų. 
— Pasėdėk čia taųista; mės p&valgysime, 

fjftskui pasikalbėsim. 
Netrukus jų pasiuntinys atnešė man kavos 

jHK)duką, didelę riekę duonOs su sviestu ir labai 
skaniu kumpiu, ką godžiai, suvalgiau. : 

i Pagaliau, karininkai pavalgę užsirakę, ir 
yiehas jų parhojo ranka ateiti prie stalo. 

— Na, dabar papasakok mums kur taltršta 
buvai rtuo Birželio 26 d. iki šiol. Kaip jus ten 
bolševikai šaudė mes gerai žinom, ištyrem. Bet 
kurioj vietoj tamsta miškuose slapsteis! ir ką 
rikatėif: tamsta galėtum parodyti aaUitos 

svarbesnes vietas žemėlapyje? Čia pas mus bu
vo vienas jusų profesorius iš Lietuvos. Jis pa
pasakojo daug ko. 

Plačiai su jais išsikalbėjau ir |fe padėkoję • 
už žinias, patyrę kad aš buvau Lietuvos kariuo
menės pulkininkas, tarė: 

— Dabar tamsta, pulkininke, po tokio var* 
go turi keletą dienų pasilsėti ir pasveikti, — pa* 
sakė man Lenkiškai kalbąs karininkas. 

— Bet aš labai norėčiau greičiau namus 
pasiekti. 

— Nei nemanyk, ponas pulkininke, kad 
meš •leisim tamstą tokį kur nors eiti. Tamsta 
sakais penkiasdešimts metų teturįs, o atrodai 
per aštuoniasdešimts metų. Be to, ir pakeliui 
gali tamstą ištikti visokių nemalonumų, nes da
bar eina užimtų platų valymas — netruksi gau
ti kulką į kaktą. Mes parupinsim tamstai bu
tą, keletą dienų pailsėsi,, paskui sustiprėjęs ga
lėsi keliauti. 

Lenkiškai kalbąif karininkas pašaukė vieną 
puskarininkį, berods sanitarą, kuriam įsake su-
j ieškoti man mieste butą, tik ne pas žydus, ir 
tokis butas Gudų šeimoje tik su vargu pasitai
kė rasti, nes visuose namuose pasirodė gyvena 
ŽArdiškos šeimos. Ir tame name kur butą rado, 
buvo gyvenęs žydas komisafis, bet jau • pabė
gęs ir kambaris liko laisvas. 

Gudai šeimininkai manimi rūpinosi net per
daug gerai. Minkštuose pataluose tą naktį iš
miegojau kaip užmuštas. Pabudau tik saulei 
gerokai įspindus į mano atdarą didelį langą. 
Nepaprastas malonumas! Tyras ankstaus ry
to oras, palei langus žydinčių alyvų, liepų ir bal
tų akacijų kvapas tiesiog svaigina. Taip tai 
nakvojau po tokių vargingų nakvynių miškuo
se ir balose, kur dūzgia milijonai uodų. 

Liepos 5 divizijos štabas išvažiavo iš Čer
venės Berezinos bei Mogilevo kryptimi. Červe
nėje liko tik%karo komendantūra ir l^yko ligo
ninė. 

Parke prie Vokiečių komendantūros sėdė
jo daug civilių žmonių, vyrų, moterų ir vaikų. 
Daugiausia tai fcuvo karo pabėgėliai iš Minsko. 
Jie ėjo prie komendanto prašyti leidimo gryžti 
ątgal į Minską ir toliau. 

Penktą valandą komendantai juos priėmė 
išduoti leidimus. Nuėjau ir aš kaip man buvo 
pats komendantas sakęs. Prie komendantūros 
jau susirinkus didžiausia minia. Tarp jų suki
nėjosi gana daug c iviliais drabužiais persirengu
sių raudonarmiečių, kuriuos šprieš porą dienų 
mačiau Molotovo kofhoze. jie turbut sakėsi 
esą karo pabėgėliai arba buvę politiniai kaliniai 
ir tuo budu gavo leidimus gryžti Į namus. 

Čia pamačiau ir tris savo pažystamus — 
du Lenkus iš Kauno kalėjimo ir vieną Lietuvf 
iš Šiaulių — gimnazistą Joną Z., kuris Birželi® 
26 naktį šaudymo metu^buvo pabėgęs. 

^Komendantas mane priėmė be eilės ir pa
rašė gerą raštą, kuriame pažymėjo kad gryž-
tančiam į Lietuvą pulkininkui Petruičiui butų 
teikiama visokiariopa pagalba. Su tuo raštu 
ir keliavau be vargo. 

Červenėje iškuvau nuo Liepos % iki 7 die
nos. Liepos 6 d. lijo kaip iŠ kibiro, todfel tą die
ną negalėjau keliauti, ir iškeliavau tik Liepos 
7 anksti rytą. 

(Bus daugiau) 

•fcOitfOS KATALIKŲ Kardinolų Kolegija 
pilnumoje susideda iš 70 narių, kurių šeši skal* 
tosi kardinolai-vyskupai, 50 kardinolų-kunigų if 
14 kardinolų diakonų. 

• VIENA veislė Brazilijos Skruzdėlių daro 
sau lizdus iš molio medžiuose ir pasėja viduj# 
žolių sėklas kad lizdai palaikytų moli krūvoje. 

MIKALDOS 
Karalienes Sabbos 

P R A N A š Y S t Ė S  
įdomios pranašystės senovės laikų SabtKm 
valstvbės karalienės Mikaldos. Tu knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Sa 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

Kaina su prisiuntimu 30c. 

NAMU DAKTARAS 
Naudinga knyga kiekvienam turėti namuo
se, su daugybe receptų ir paaiškinimų apie 
ligas, slogas, skaudėjimus, katarus, ir tt. 
174 puslapių didumo, audimo viršeliais. 

Kaina su prisiuntimu $2.00 • 
(&alima prisiųsti pašto ženklais) 

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

• Didelis, gausiai paveiksluotas SapninykMj 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis %iekviettą 

japną. Kiekvienas privalo jį turėti 8W* 
rugiuose. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, 
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ALGIMANTAS Dr. Vincas Pietarįi 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Likosi tiktai klausimas kur rinktis bu-
sinčiam seimui. Daugumas sutiko kad 
rinktis Kaune. Tuo ir pasibaigė seimas. 

Pasakoti apie tai kaip seimo seniai 
vyrai vienas per kitą siekėsi pašnekėti su 
Aldona, nėra nei ko. Geriau pasakius, vis 
tiktai ir Erdvilas prisitaikė prie jos ir sto
vėdamas nuošaliai rado progos pasišnab
ždėti. Pašneka šita turėjo abiem patikti, 
nes abiejų kaito veidai ir linksmai žibėjo 
akys. 

— Jau judu vėl spėjote pasikužden-
ti! — Jie tai aštriai, ne tai linksmai atsi
liepi Į juos praeidama pro šalį Ruškienė. 
— Gana jau! Eikite pas senį! 

Nusišypsoję abudu jaunieji paklusniai 
nulydėjo Ruškienė. Turbut, nelabai keti
no ir senis juodu barti. 

Per pietus Ruškienė pakvietė visą 
svečių pulką į Aldonos ir Erdvilo svotbą 
ir čia prie visų sužiedavo juos. 

Gėrė ir ošė linksmai, visi Ruškių sve
čiai, tiktai vienas Vitartas kratė galvą ne
pasitenkinęs ir kalbėjo sau po nosim: 

— Dvi nelaimės! Dvi nelaimės! 
— Kas per nelaimės? — klausė šalia 

jo sėdėdamas Virpša, kada išgirdo tą sa
vo priešą aimanuojant. Virpšą juokdino 
visas to šykštaus Juodvėšio pasielgimas, ir 
dėlto jam malonu buvo nors pasijuokti ikj 
valiai, jeigu jau jis negalėjo atkeršyti už 
Basojo nužudymą. 

— Pirma nelaimė: nieko gero neišde-
rėjau Aršiojo vaikams. Na, ir jie man da
bar nieko neduos.... 

— O antra? — klausė vėl Virpša, pa-
tėmijęs kad kaimynas nesiskubina toliau 
pasakoti. 

— %ntra . . . .  nepašnekėjau su Aldo
na apie jos teises. Bet.... ką aš galėjau 
žinoti kokių ji turi teisių! — kalbėjo vy
ras, išskėsdamas rankas. — O reikėjo va
kar pašnekėti. Reikėjo! Šiądien ji butų 
visai kita kalbėjus. O už poros savaičių 
aš bučiau jau buvęs Viešos Lietuvos kuni
gaikščiu. 

— Ugi kokiu budu? — pažiiigeidavo 
Virpša. 

— Ugi aš bučiau vedęs Aldoną. 
— Tiktai ji, kažin ar butų ėjus? 
— Tai dabar! Man pakanka mirktel

ti, o merga jau ir mano, — gyrėsi Juod-
vėšis. 

— šitaip! Tačiau truputį, kaip^ ma
tau, pasivėlinai. Jau ją mirktelėjo ir be 
tavęs. 

— Aš ir sakau kad pasivėlinau. Rei
kėjo man vakar pakalbėti, šiądien ban
džiau jau kada buvo viskas atlikta. Čia ir 
pats Išmintas butų nieko jau nepadaręs. 

— Na taip! — sutiko ir Virpša. ̂ — 
Jeigu jau sveikas nieko nepadarei tai jau 
žinomas dalykas niekas kitas ir nebūtų 
padaręs. 

— Turbut sveikai nuo Dotnuvos ar 
nuo Ašmenos? — klausė Virpša. 

— Ne, aš nuo Skersbalės. O delko 
klausi? 

— Aš girdėjau, iš tų vietų esą visi 
žmonės labai išmintingi. 

— A! Gali buti! Gali buti! 
— Girdėjau kad vienas iš to kampo 

tėvą ant šuns mainė, kad tiktai priedo 
gauti. 

— Ei ne! Aš to negirdėjau. Turbut 
jisai ką kitą mainė 

— Na, ir man tikrai nenusakė. Gal 
jis tėviškę mainę, ar kalbą 

— Na, tai visai kitas dalykas! Tikė
jimą ar kalbą dabar paprastas dalykas 
manyti. Tai net ir gražiau, štai ir aš 
jau beveik visai nekalbu Lietuviškai.... 

— Ar tai tau žadėjo kokį šunį prie-
klausė Virpša. 

•f m .f.1 1 * 

25 Metai 

do? 
— Ne!^ Nežadėjo nieko, bet, matai, 

v is  t iktai  i šs iskir i  nors  kalba i š  k i tų. . . .  
Tarp kitų vyrų už stalo sėdėjo ir se

nis nuo Narų upės, ypatingoje visų susi
rinkusių pagarboje, o ypač Algimanto, Al
donos, Ruskių, Bulių.... Mažai jisai ki
šosi į kalbas, daugiausia tiktai klausyda
mas ką kiti kalba. Ruškys klausė senio 
kaip jantf patiko seimas ir seimo darbai. 

— Labai, labai, vaikeli, patiko, — at
siliepė senis. ^ Tokiems kaip aš, labai 
iiiela matyti jog sena dvasia musų senių-
prosenių nenyksta tarp musų jaunuome
nės, ko pavyzdį šiądien turėjome apsieji-
Pe Aldonos ir Algimanto. Bet mieliausias 

man dalykas yra jog tarp musų žmonių 
randasi supratimas reikalo santaikos ir 
meilės. Nuopuoliai pamokina, bet pamo
kina tiktai išmintingą. Bepročiui veltu 
viskas. Kaip matau, pradeda svietas su
siprasti, o jeigu taip tai dar pasiliko jame 
išmintis. Buvo tarp mūsiškių kaip ir pro
to užtemimas, pakilo nesantaikos. Plati 
musų tauta ir skaitlinga nustojo ir žemių 
per tai, nustojo mokslų. Iš musų žlugi
mo, iš nesantaikų pasinaudojo Gudai ir ki
ti kaimynai... Dabar gryžta protas, gry-
žta meilė savų žmonių, savo kalbos, parė-
dų ir visa savo.... Vieni ima rūpintis 
apie gelbėjimą savųjų, kiti pavojaus metu 
jau nejieško užvėjos pas svetimus, kur jos 
ir buti negali, tik glaudžiasi prie savųjų. 

— Ar tai kitaip buvo? — užklausė 
Algimantas senio. 

— Apie tai ir kalbu, vaikeli. Kaip Ki
jevas dabar stovi, ten buvo Lietuvių Sen-
vietis, kaip Galičo žemė, kaip Galėdų, vis 
tai buvo Lietuviškos šalys. Ir visos žlu
go per nesantaikas. Musų beveik atmin
tyje Gudai apėmė Valinės kunigystę. Ot 
ir dabar atsiranda tokie puskvailiai kurie, 
niekindami visa savo, kelia nesantaikas 
tarp savųjų, nesuprasdami jog svetimi už 
mus niekesni; dergia ir dabar dar savuo
sius, verčiasi vieni Į Lenkus, kiti į Gudus, 
kyla per tai pas mus neapykanta tarp sa
vųjų. Bematai ir eina brolis ant brolio. 
Dėkui vienok Dievui Visagalinčiam kad 
tokių pusgalvių skaitlius diena iš dienos 
mažesnis darosi. 

— Klausyk, klausyk! — kuždėjo Vir
pša į ausį Vitartui. — Tenai turbut apie 
tave kalba! 

— Ne! Ne apie  mane tenai  kalba,  t ik  
apie puskvailius, — atsiliepė Juodvėšis ne-
nekantriai. — Tu, velyk, man pasakyk ar 
tektų man Senpilė ir kunigystė jeigu su 
manim išbėgtų Aldona? % 

— Kur neteks, tektų! — šyptelėjęs 
atsiliepė Virpša, ir jo akys užvirė. 

— Ar tu žinąs! — kuždėjo Vitartas,— 
tai tu padėk man šią naktį Aldoną išver
žti. . . _ 

— Ugi ar ji-žadėjo su tavim bėgti? — 
užklausė nustebęs Virpša. 

— Ne, nežadėjo. Bet ji mielai bėgs. 
Kur ji ras čia kitą tokį vyrą kaip aš! Aš 
ir  kalbu Gudiškai  i r  vi lkiu Gudiškai . . . .  

— Vis tiktai geriau butų tau pašne
kėjus. Ir patarčiau neatidėti ilgam. Gir
dėjai gal ir pats kad Aldona jau pažadėta 
Erdvilui. Kol merga, tai ji ir tavo ir ma
no. O kaip ištekės, tai jau liki sveikas.., 

— Aš ilgam ir neatidėsiu. Kaip tik
tai nuo stalo pakilsime^ taip ir pašnekėsiu. 

Tiesa, kada pasibaigė puota, Vitartas 
prisitaikė pakalbėti su Aldona. ^ 

— Na kaip? — paklausė Virpša 30 

P° Labai gerai! — atsakė tas. 
— Ką gi ji sako? 
— Ugi nieko. 
— Man pasirodė, — kalbėjo Virpša, 

kad Aldona pasisukus užpakaliu nuėjo ša
lin. 

— Na! O kaip gi  j i  galėjo ki taip pa
daryti? Matai, mergiškas sutvėrimas, bet
gi ji labai maloni su manim, tik. Hidriįsi. 

— Argi ji tau taip sakė? 
— Ne! Aš  i r  be to  suprantu.  
— Taigi iš ko tu supranti? 
— Nenorėtų tai stačiai atsakytų, o 

dabar tyli. Tiesą sakant, mudviejų pa 
šnekai truputį trukdė Erdvilas, ar ten ki
tas koks vyras. Pabaigki tu už mane, — 
kalbėjo Vitartas į Virpšą. — Kai aš busiu 
Senpilės kunigu-valdovu, aš tau tada atly
ginsiu. Nors pas mane yra jau toks vie
nas kuris labai nori buti mano pulko virši
ninku, bet aš padarysiu tave, jeigu tiktai 
Aldona teks man. 

— Tai ar tu žinąs, pusėtinai tu šneki! 
— atvertė Virpša. — Tiktai nežinau kaip 
man pradėti kalbą su Aldona, jeigu ji tau 
nieko neatsakė. 

— Pradėk kaip sau nori! Paklausk 
kaip aš jai patinku. Pagirk mane, kad ji 
noriai su manim bėgtų. Tiktai netruk, 
žiūrėk! — pridėjo Vitartas visai jau val
dovo balsu. * 

čiaupdamasis nuėio nuo fo Virpša ir 
išjuoktinas nusišypsojimas rodė kad se*}is 
ką nors sumanė linksmu 

— Ko tu čiaupaisi? Įklausė Bukota 

Šymet sukanka 25 metai nuo garsiųjų 1919 
metais įvykusių Lietuvių kovų su Vokiečiais, 
Bermontininkais, Bolševikais ir Lenkais už 
aavo šalies Nepriklausomybę. Tada, ilga
mečių vargų ir priespaudos alinti, carų val
džios slopinti lietuviai pajiegė atsikovoti 
sau Laisvę ir Nepriklausomybę — kada jau 
keturios-penkios gentkartės buvo praėjusios 
fiuo jos praradimo. Pamatysit kaip narsiai 
Lietuviai kovojo aprašymuose kurie tilps čia 
tuoj kaip tik ALGIMANTAS išsibaigs. 

Ruoškitės skaityti Petro Rusecko surin
ktus padavimus ir žinias apie tai kas dė
josi Lietuvoje 25 metai atgal. 

CEDAR POINT LIE-
POS 28 ir 29 

Johnny Long ir jo orkestras, su 
priedais Patti Dugan ir Gene Wil
liams, dalyvaus išpildyme programo 
ir šokių muzikos Cedar Point's žy
miame Grand Ballroom, penktadie* 
nį ir šeštadieni, Liepos 28 ir 28. ' 

Prieš keliolika metų, 1931, kuo
met Johnny Long buvo mokiniu 
Duke Universitete jis sudarė pra
džią savo priginalio beno iš savo 
mokyklos draugų. Tas vienuolikos 
muzikantų benas savo uždarbiais 
išėjo mokslus, ir po tuzino metų 
vėliau, dar šeši jo originalio būrio 
tebėra su juo, nekurie turėjo išeiti 
4 kariuomenę. 

Johnny Long dabar tttti 14 na
rių ir prie to gražuolę Patti Dugan 
ir patogų Gene Williams, kurie pri
sideda dainavimu. Johnny Long ir 
jo orkestras yra griežę 500 kartų 
per NBC ir CBS, ir atvyksta į Ce
dar. Point su savo žymia temos dai
na, "White Star of Sigma Nu", su 
kuo pradeda kiekvieną šokių sesiją 
šiame Ohio's didžiausioje ir pui
kiausioje šokių salėje. 

Milijonas žmonių aplankS Cedar 
Point pereitą metą ir dabartinis se
zonas išrodo sumuš pirmesnius re
kordus, sutraukdamas į savo pui
kų smėlyną daugybes maudytojų, 
ir 1000 kambarių Breakers Hotel 
patarnauja atostogaujantiems. 

JOHNNY LONG 
" AT CEDAR POINT 

Civilinės Aviacijos admi
nistracija rūpinasi išgauti 
iš Kongreso bilijoną dola-
rių įrengimui šioje šalyje 
3000 nauju orlaiviams sto
čių. Taip* pat reikalinga 
bus atlikti žymus pagerini
mo darbai jau esančiose 
3086 stotyse. Po karo pra
sidės žymus plitimas oro 
susisiekimo. 

sutikęs Virpšą. 
— Kaip nesičiaupyti jeigu man palie

pė Vitartas netrukus prišnekėti Aldoną 
kad ji metus Erdvilą bėgtų su juo vėjus 
vaikyti. 

— Ką gi tu kalbi tuščius niekus? 
— Ištikrųjų sakau tau! 
— Turbut jis visai kvailas! 

, — Ne! Jis tiktai puskvailis. Jeigu 
jisai butų visai kvailas tai jis bėgiotų nuo
gas ir myktų kaip gyvulis, o dabar jis ne 
nuogas, tik Gudiškai pasirėdęs, ir ne my
kia, tik Gudiškai krevezoja. 

— Ką gi tu jam atsakei? 
— Aš jam nieko neatsakiau. Aš tik

tai turėjau čiaupytis. Ar galėjau aš drys-
ti neišpildyti paliepimo to kuris mane pa
žadėjo padaryti Senpilės pulko viršininku, 
kada jis pateks jos valdovu? 

— Ka-ka-ka! — užkvatojo Bukota.— 
Ką gi tu ištikrųjų manai daryti? 

— Ką aš manau? — pakartojo Virp
ša. — O ar tu man padėsi? 

— Ar tai dar klausti reikia! — atver
tė Bukota, supratęs išanksto kad jau Vir
pšos sumanyta kokia nors gera klasta. 

— Na tai gerai! Aš čia mačiau nu
sususį šunį. Mes tą šunį įpiršim Vitar
tui, vietoje Aldonos, įkišę į maišą. 

— Iš to nieko nebus! Šuva ims loti* 
ims ungsti ir jis supras. Pagaliau šuva 
perlengvas. 

(Bus daugiau) 

ŽMONIJOS ISTORIJA 

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai ^didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 meti], žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
ni jk gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo diiiiios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

The Vogt Electric 
Distributing Co# 
„Atliekame taisymo darbą 

.... lt AMŲ ir AUTO RADIO 
Bnuomojame Gersiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 

Kombinacijų specialistai 
8830 Euclid Avenue 

SW. 1434 (37) GL. 2564 

- J. BYRNE 
PAINTING and PAPERHANGING 

Učlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Sieninių Popierų ir reikmenų 

Taipgi Popieriuojam ir 
. Maliavojam Namus. 

lfrlčs klesos darbas. (36) 
8903 WADE PARK AVE. 

MES MOKAME 
GERIAUSIAS KAINAS UŽ 

KARUS ir TROKUS 
Dodge-Plymouth Factory Dealer 

STEUDEL MOTORS 
8620 Lorain Ave. 

ME 6290 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

A LOW COST 

wewmao 
C H E C K I N G  A C C O U N T  

5« 5  c  p f '  i  '  e  m  
p o s • t o r! 
t O C p c r-j u ar 

No 'need hsiance • Deposit b / 
M oi i c h.t h i to puf b <IK 
Save yOui hm^ and r : v. 

MVttKtf BMHUMKEHHNE8 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

'Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

L i e t u v i š k a  

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainq 

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

Dirva Cleveland 3, O. 

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 HEndenson 672* 
H I H H  1  M « M  H  I  »  

DEIilrA C. JAKTJBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direkto?#) .< 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

ansa. 

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

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

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

. .Tyi: 

Vasaros Sezono 
VYRAMS REIKMENYS 

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

Vėliausių Pavidalą, 
Stylių ir Spalvų 

6.00 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45  ̂4.95 

KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 ir 4.95 
didelis pasirinkimas Įvairių medžiagų 

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

DYKAI GREEN STAMPS su kolnu pirkinio. HYKAl 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. " 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

74 
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War -Bonda Pirk§j$i Laimes. n t n v a 
... p 

KALTINA KOMPA
NIJĄ UŽ NELAJMĘ 

fi United Minę Workers orga-
i^J0 apkaltinimą kasyk

los kompanijos už žuvimą 66 
larbininkų Powhatan >Point, 

Ohio, kasykloje, kur Liepos 5 
ištiko gaisras ir užkirto išėji
mą darbininkams iš kasyklos. 
Sako, kompanija neprisilaikė 
saugumo taisyklių kokias bu
vo davę federales valdžios in
spektoriai. 

Du kartu, sako, federaliai 
inspektoriai buvo paraginę ka
syklos • kėmpanij ą įvesti tam 
tikras atsargos ir saugumo 
priemones, bet matyt jų ne
prisilaikyta, dėlto ištiko tas 
gaisras. 

Popieri 
FRIE GATVĖS 

GATAVAI PAĖMIMUI IR NUVEŽIMUI 

atytoSĖKM. Liepos 30 
TIKTAI NEUŽMIRŠKITE 

SUDĖTI, SURIŠTI IR KUO NORS PASPAUSTI 

L&ikraščiai, magazinai, popierines dšžčs, vyniojamas popieris 
rudėti saugiai ir surišti paskirais rišuliais 

AčtU JUMS . . . Victory Paper Salvage Campaign 

MES DUODAM Ifc IšKEICiAM EAGLE STAMPS 

THE MAY CD'S 

* ft* • * <• 

$ 

: 

B a s e m e n t e  

y -f 

r-v.* 

Mail and 
IMione Orders 
< Filled—Call 

f CHerry 3G0fl $/ 

J. 

Puses-Mierų is 100% Vilnoa 

jfTCCiLIN© 

Mokyklai. Športui . . . Puikus, Nauyi 

Mergaitėms 100% Vilnos 

Gražių stilių . . . 100'/t gry
no?? vilnos ltofeįu "Steni, g" 
išdjibyt-tės, garsių siuvėjų 

• . . . randasi iki piisės micry! 
Chesterfields naujausių spal
vų, taipgi juodų ir rudų . 
tvirtais, ilstai laikomais '.ną»: 

; Mi«'08- JS$ iki '̂ įT-

l38 
v * , -•••; • jį.; > 

• Raudoni 
• Mėlyni 
• ttožati 
• Ru9Wt 

Mergąįtifi myle* įįbtffe įfĮ#? 
tcriu|| y. JsiekvienaB pūikiauąio darbo if iŠ 
lOO'/f ^yfOK Vilnos! Naujoviško mesgimo . ir 
mėgiamų spata|»v';$raiiai8 m«diniais gųzikais.' 
Mieros 8-14. ! 

: į , K  z  -  - > ? .  > v f  -  . - , 7 / ,  
• • i-i- * /v A\ "t • ,1 .  <./• ' Z1',-* - f '. . ^ f 
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I Š  V I S U R  Doolittle Anglijoje 

JAU KELIUOSE Amerikonų 
laikraščiuose pasirodė pareiš
kimai kad netoli Bayonne, N. 
J., Italai karo nelaisViai turi 
žymiai daugiau privilegijų ne
gu kad Amerikos kareiviai* 

Italai kareiviai kaip žinoma 
kariavo prieš Alijftntus ir mes 
Amerikos ir kiti k&reiviai p;i-
nešėm dailg nuostolių nuo jų, 
dabar tie belaisviai gali liuosi 
daužytis miesto gatvėmis ii 
jie tiek įsidrąsino, sulyg spau
dos žinių, kad apmušė vienį 
policininką, taipgi šalia stovy
klos jie įrengė "Lovers Lane", 
kur privilioja Amerikoniškai 
moteris.... Taipgi jie per 
naktis neduoda ramumo ?yiiti 
niams gyventojams. 

Tat Bayonnės gyventojai pa 
kėlė stiprų protestą ir to mie
sto mayoras daro žygius kad 
kokia nors geresnė tvarka bu
tų su nelaisviais kurie savo el
gesiu ir pavyzdžiais dar dau
giau erzina ir taip karo laiku 
įtemptus gyventojų nervus. 

VIENYBĖS redaktoriaus J. 
Tysliavos žmona, V. Tysliavie-
nė labai teisingai apibudino 
"Lietuvių Informacijos Cent
ro" New Yorke, Pakšto, Gri
niaus ir Jurgėlos veiklą. Tas 
straipsnis buvo perspausdintas 
ir Dirvoje. Kartoti tą visą 
manau nėra reikalo, kiekvienas 
skaitė Vienybėje ir Dirvoje ir 
gali padaryti savo išvadas. Tai 
teisingai pasakyta, tai. moters 
drąsa, kurios neturėjo nei vie
nas vyras. Pasakyta atvirai, 
gražiai ir teisingai. Visi kiek 
geriau protaujanti . ^Lietuviai 
žino, tas Informacijų Centras 
ėda Lietuvių duosniai aukoja
mus dolarius, bet naudos jo
kios iš to nėra, net žalos gali 
buti, kaip p. Tysliaviene nuro
do. Už jos tokį tiesos pasa
kymą visuomenė jai yra dėkin
ga ir jos žodis vertinamas. 

TĖVYNĖS redaktorius Pr. 
Bajoras niekuomet nebirvfr. taip 
komunistėlių puolamas*' kai? 
labar. Puolamas ji? kad per 
Tėvynę peizoja komunistus. 

Kokia nauda Tėv. skaityto
jams jei Bajoras smerkia ko
munistų nuodus, o pilną Tėvy
nę net su kaupu pritalpina 
Marksistinės Grigaičio smar
vės! Juk iš tos smarvės iš-
siperėjo nuodai, -— iš socialis 
tų išsiperėjo komunistai. 

Per kiek laiko, komunizmas 
buvo išvalytas iš SLA., dabar 
ir vėl jau prisiperėjo jų, ir jei 
Bajoras ir toliau šers Grigai
čio abraku SLA, tai už tulo 
laiko vėl SLA turės apsivaly
ti. 

KENČIA kalti, kenčia ir ne
kalti, taip sako seni žmonės. 
Lietuva rodos niekam blogo 
nepadarė, gyveno sau ramiai 
ir kiek galėjo tiek džiaugėsi 
savo sunkiai iškovota . laisve, 
bet štai, be priežasties ir be 
kaltės, Užgulė "dragonas" ant 
mažiukės Lietuvos, antrasis 
toks pat siaubunas užgulė iš 
kitos pusės, ir Lietuva kuiua 
baisiai nuo jų p jauty n*#.. 

Kad dragonas su dragom* 
pjaunasi tai tiek to, bet jie 
Lietuvos žemėje pjaunasi, ir 
pjauna^ naikina Lietuvą žmo
nes, kurie nei vienam iš tų 
dragorių neišpešė nei.., vieno 
plauko. Bet neiškęs daugiau 
Lietuviai, ateis laikas, nupsš 

' jiems čiuprynas ir usua! 
Į AMERIKOS Lietuviai ko-
; munistai džiaugsmingai . skel-
jbia kad šį kartą Vilnius jau 
amžinai prie Lietuvos priklau-

|sys. Bet dar nesenai pats Sta-
' linas pažadėjo atiduoti Vilnią 
! Lenkams Už "taiką" ŠU Le
kais. .C1** 

| Koks Lietuviams išskaičia
vimas džiaugtis jeigu Stalinas 

i Vilnių sugrąžins Lietuvai, o 
! pats visą Lietuvą pasiims ? 
I To neužtenka, Vilniaus są-
! skaiton Stalinas Lenkams ati
duos Karaliaučių su Klaipėda! 

Ar išsitarė Stalinas kad Lie
tuviams sugrąžins Prusus, /kur 

Daugiausia Nelaimių 
Liepos Mes&^sį 

PER TV OR A 
PASIŽVALGIUS 

Britanijos princesa Elzbieta 
parodoma kalbasi su Amerikie
čiu Lieut. Gen. James Doolit
tle, komandierium U. S. Aš
tuntos oro jiegos. 

pavergta ? Lietuvos teritorijų 
sujungimas rupi visai Lietu
vių tautai, tik ne svetimiems! 
Lietuvių tauta to siekia, kad 
ir ims laiko, atsieks! 

LOPAS ant lopo, ant to lo
po dar lopas, — tai jau toks 
yra kario gyvenimas. Sovie
tų Sąjungai būnant kelerius' 
metus kare, jos karių ir civi
lių drabužiai be abejo nupiy-
šo. Dirbtuvės gamino ir ga
mina ginklus, amuniciją. Jau 
tūlas laikas atgal kaip Ameri
ka apavž dalį Sovietų kariuo
menės. 

Atėję Lietuvon Sovietų ka
riai be abejo atsigabens daug 
ir civilių, o už tulo laiko te 
abejo prigužės Lietuvon dau
giau bolševikų, kurių drabu
žiai bus tik lopas ant lopo. 

Ir Lietuvių drabužiai dabar 
nėra daug kitokesni, bet tuos Į 
lopus nuo Lietuvių rubų nuplėš 
Rusai • ir ant savo lopų uždės 
dar Vopus^.or Lietuviaį .liks įta-
da nuogi. Ir šiuo laiku siu®-
čiami drabužiai Lietuvon var-
?u pateks Lietuviams. 

Jeigu drabužiai dabar ir pa
tektų Lietuvon tai Rusai, Mon
golai ir kiti greičiausia juos 
dėvėtų, o savo sulopytus sku
durus numestu Lietuviams. 

Tai toks atsakymas komu
nistams kurie dabar ranka sių
sti drabužius Lietuvon. BeJ; 
įiems gal ir nerupi kad tuos 
drabužius gautų Lietuviai. 

Kada Lietuva bus laisva nuo 
svetimų, tik tada Lietuviai ne
šios tuos drabužius kuriuos 
jiems iš Amerikos nusiųsime. 

Grikis. 

Liepos mėnesį Amerikoje iš
tinka žmonėms daugiausia ne
laimių ir žūsta žmonės prigė
rimais, nuo karščio, elektriškų 
sukrėtimų, žaibų, maisto už-
nuodijimų. 

Sausio mėnuo a&ižyn#; Žuvi
mais žmonii| mio jvairių puo
limų. • i: . V' , 

Per metus Amerikoje prige
ria po apie 7000 žmonių. Per-
fiito didžiojo karo metu prigė- . 
rimų buvo veik dvigubai tiek 
negu dabar. Mat, per pasta
rus 20 metų padaryta žymi pa
žanga saugumo mokyme. 
r "V- V" '% 

PASTŲ pftmrmerntn Dirvai 
galima siusti ir iš Clevelando. 
Kas neturi laiko pribūti admi-
nistracijon, įdėkit laiškan S2 
ir pasiuskit su savo adresu. 

v 

lifl 

v 

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

SiLulkųs skelbimai 'Dirvoj*' 
kaip. tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
movimas ar pardavimas, pajiai-
Hojimai, padėkos laiškai, gali 

patalpinti šia kaina. 

DU KAMBARIAI 
vyrams, su rakandais, Lie
tuvių šeimoje,; arti Sv. Jur
gio bažnyčios. • (31) 

6010 LUTHER AVE.. 

1 941 Nash Brougham 
1^40 Ford Fordor Del axe 

Abu karai Al ir turi Radios 
Šilum.*}, ir gerus tires. Par
duoda privatiškai. 
7813 Wade Park Ave. 

HE. 2579 

ji u 

Expert Phono Radio 
Service 

Taisymo dai-tiu, visoViti i^dirbir.iq 
jr medelių. Greitas ir gcra3 

patarna\ ir.iašr : 

Vi/ade Park Avė. 
HE. 2579 

REIKIA MOTERIES 
KRAUTUVĖS VALYMUI __ 

Nuolatinis darbas ir gvr&s 
užmokestis. 

Smerda Furniture Store 
530& BROADWAY 

MI. 2525 (31) 

HANDY BEVERAGE 
STORE 

6613 Aveniu 

VAIDYLA—V. G. Sandaroje 
šitaip: 

"Dievui dūšios kaltas 'neza-
liežninkų' arcivyskupas S. A. 
Geniotis savo naminiam žurna
le 'Jonistų Balsas' sumanė pa
skleisti nesąmonių apie sancla-
riečius. Daugiausia tai pasi
skolintos iš Clevelando nesą
monės ir melagystės, kurioa 
tinka ne vien avinų galvom, 
bet ir to 'arcivyskupo' gal
vai. Nėra noro polemizuoti su 
tais, kurių anot žmonių kalbos 
'iš pupų nevarytum'. O ypač 
su 'arcivyskupu', kuris nega* 
lėtų išsilavinimo atžvilgiu at
istoti paprasto piemenio." 

Tai Vaidylos "argumentai" 
šu žmonėmis. Jis nepažymi ką 
jo oponentas rašė, bet žmones 
išvadinęs kokiais nors gyvū
nais, pats save pasistato tik 
piemenio vietoj, nes kiti, anot 
jo, neatstoja nei "paprasto 
piemenio". 

Vaidyla yra pridaręs tokių 
j-posų Lietuviškame gyvenime 
kad bijo juos savo rašiniuose 
pakartoti, jei kas jam prime
ta, nes rimti sandariečiai ga
li patirti koks triksininkus yra 
tas jų "piemuo". 

;Tik pitmuo piemenį piente-
feiu va'<#ėav -kuomet tarp jų IJk 

i kyia "argumentai". 
' Laikas butų tam žmogeliui 
I išaugti iš piemens kelnaičių. 

Supa G arba. 

ADOLFO KALBA SU JOE 
Adolfas: Joe, jau penki rne-

i tai kaip mudu pradėjom pir
mą "honeymoon" Lsnkijoj, ar 
taip? Aš tau atidaviau dali 

I Lenkijos su Lietuvos sostine 
! Vilnium. Nors tu Lietuvai Vil-
i n i ų atidavei, bet vėliau visą 
| Lietuvą su kitomis Baltijos 
į šalimis pasmaugei. Aš tau nie-

L :A Y G R Q U 'N- 0 

Visoki VYNAI, ALU8-
ir FOP išsinešti. 

Phone EXprcss C£54 . , . _ , . 
Atdara nuo 12 dieną iki vidurnakčio nesakiau. Dabar mudu su-
^ ! sitinkam vėl Lenkijoje, kur 

j penki metai atgal paspaudam 
; vienas kito dešinę ir pasižadė-
! jom per dešimts metų vienas 
kito žygius respektuoti. But 
dabar ? ? ? Ar ne laikas atnau
jinti antrą dali "honeymoon- , 
Jo e? 

Joe atsako: Adolf, kada 
mudu pradėjom pirmą 'honey
moon" i-enkijoj, tu skubiai su-
demoralizavai visus komunis
tus Amerikoje, jie šauki ne
duoti pagalbos Anglijai, pike
tavo Baltuosius Namus, agi
tavo streikuoti, ir tt. O tuo 
kartu tu užpuolei mane, kada 
aš buvau visai plikas, ir nusi
vijai iki Leningrado, Maskvos 
ir Stalingrado; tik ačiu Dėdei 
Šamui kad jis pagelbėjo rmiti 
apsirengti ir parūpino man 
maisto ir amunicijos, todėl 
mudu ir vėl susitinkam Lenki
joje, Aš pilnai sutinku pra
dėti antrą "honeymoon", bet 
dabar aš taye vysiuosi tol nu-
kol tu paliksi grynai plikas. 

Dr. M. J. Colney. 
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JUNE 17 
THROUGH 

IAB0R DAY 

^•%/ PiPSQHePS 
1 0 0 0  O U T 5 1 D Z  R O O M S  

A VACATION here means increased ability Ic work for 
Victory. Relax on the world's finest white, sandy beach. 
Swim in the blue waters of Lake Erie. All sports . . • 
tennis, golf, boatings fishing, etc. All asnunomsnts. 
Excellent meals. Dancing nightly. "Name" bands each 
week-end in Grand Ballroom, including such famous 
bands as Tommy Tucker, Will Osborne, Bobby Sherwood# 
Ada Leonard, Stan Kenton and others. 
Easily reached by rail or bus and hourly steamer from Sandusky. 
S. S. Theodore Roosevelt daily at 9 a. m. from Cleveland. 
Steamers also from Detroit and Toledo. On U. S. Route 6 and Ohio 2. 

CEDAR POZNT-OK-LAKE ER1S 
•aadesky, Qtte 

G R • E A -I . ' t S 

i Nikodemas A. Wiikelfs 
H Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
f IH BAI.Z VMUOTO.I;\S , 
a Šermenims kambarius duodame vjvrtųiĮ: &emokamaV 
§• Naujoj; nioderniniw;:iren^5jį^osaviuj vi^tof . 

6202-04 SUrEmOR AVĖ;; -

-( DKAUGAS nemėgsta kuo-
|| iret komunistai katalikus va-
S į dina fašistais, bet patys ,iie 
|! tautininkus fašistuoja it ne

turi tos gėdos kurios reika
lauja iš. bolševikų. 

Kitam tai pamasgas pilą 
jaučiafci pasitenkinę, bet kaip 
tik jiems .kas pilsteli tada ne
gerai;;.'.': ' • * 

• i- ? 



riA -«• ,' 
'̂ . «I» <6B*»-*.\». 4*- -Vi, -,.•«- „ ».. *«f »A-

is i. 
F K šr,y- $*. 

ž- '' 
!$<*• '* 

t e  
^ s  

Wp??!5ai'&WPf'<®f',s*š^F!p?s?!«W^W^^ *1 į % 

•'. : - - .1 t; ̂  • 
* ; ,  .  - f  i %  ' v 

' TV"" I R V A 
,: ,r.-„^i!9įfse^rd.'J..st^r -r. -.s;, 

' ^ j f r / c** 

1*'~ *' ^1 
^ V • ^ "#*"" 4, 

••:\ :"t,i.i,J jtf'i 

,  ' *  

' ""' ^ * Aj 
Pirkit War &*ids Šiądien^ \J 

ssssssstsssssssiadsassacssMdJ^ • • • 

ll^'l'^'iwH^,^"H',W'H'4,,'"»'W'^,^''"!,,!,'l"!"X"'"H,"H,*H",»,,h,H,'^'>>,,H*W"t"H,4Hi"H'ii' |,>"Si^,^4iMwW",H*t!"^WMiwH' 

I CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 5 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Jau Platinami Tikietai 
Kareivių Motinų Ke

lionės Fondui 
Jau pradėta platinti tikietai 

j kortavimo vakarą, kurį ren
gia Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mas skyrius, Onos Pečkaitie-
nės sode. Tai bus smagus va
karas pasikieminėti, šeštadie
nio vak., Rugp. 12, nuo 8 vai. 
Antrašas: 6028 Superior ave. 

šio parengimo pelnas skiria
mas kelionei Clevelando Lietu
vių "kareivių motinų j Washin-
gtoną pas Prez. Rooseveltą su 
peticijomis už Lietuvos nepri
klausomybę. 

Kurie mylit savo tšvynę Lie
tuvą ir trokštat jai laisvės iš 
po paskutinio tirono kuris ją 

KARUI REIKALIN
GA POPIERĄ 

Visa mylia ilgio trokų, apie 
15C0, išvažiuos į visas plataus 
Clevelando puses Liepos 3D su
rinkimui senų atliekamų po-
pierų, ir numato surinkti iki 
4.000,000 svarų. 

Popiera dabar yra No. 1 
karo reikmenis. Todėl visi kas 
tik namie turit kokią atlieka
mą popierą paruoškit išdėti 
prie gatvės sekmadieni, Liepos 
30 ryte, ir vienas iš tų trokų 
tą popierą paims. 

Surišk it ir išneškit padėti 
prie gatvės visus: 

Laikraščius, žurnalus, senas 
knygas, popierines dėžes, vy
niojamą popierą ir viską kas 

LOKAR VADOVAUS 
LAUSCHE VAJŲ 

vel užgrobė, dalvvaukit šiame P°P^erosi kas jums ne-
vakarėlyje. Tikietai tik 50c., 
prie to bus duodama dovanos 
ir užkandžiai.. 

Kviečiami ir kareivių tėvai 
dalyvauti. Kurios motinos no
ri važiuoti j Washingtoną, tu
rinčios daugiausia vaikų ka
riuomenėje, arba kuri jau ne
šioja nors vieną auksinę žvaig
ždutę, galės ten užsiregistruo
ti. 

reikalinga. 
Visa popierį prašoma padė

ti šeštadienį išvakaro, nes su
rinkimo trokai važiuos apie 9 
vai. ryto, tai gali jusų popie-
rio ir nepaimti. 

SVEČIA VIM AISI 
Pas A. M. Praškevičius lan

kėsi jo giminietė Marė Sveti-
, . . , , , ka su savo sunum Bronium. 

Teko pat.rt, kad daugel,s Bronius .ymet bajg. Atcoun_ 
Lietuviu molmų norėtų , tant mokslą Pittsburghe. 

Svečiai atvažiuoti pataikė 

uanian Digest  
682a- SUPERIOR •AVĘNUE CLEVELAND S, OHIO PHONE: ENdicott 448® 

Sympathy Expressed 
for the Baltic Deportees 

in te British Press 

ti, bet nedrysta ateiti Dirvon 
užsiregistruoti, mano kad jos per Praškevičiaus atostogas. 
turės atlikti peticijų preziden
tui įteikimą. To darbo nebi- ! 0na_ Karpienė ir Bronė Ra-
jokit, nes tam yra LVS seimo siulytė-Guenther išvažiavo sa-
išrinkta specialė komisija i* vaitei laiko atostogų į Tabor 
Angliškai sukalbančių motinų, Farm-
kitos kurios važiuosit busit tik Vladas Valauga, iš Chicago, 
jų palydovės, visos kartu nu- atvyko pas savo švogeri Povi-
vyksit pas prezidentą, o kal
bas ir įteikimą atliks ta komi
sija. 

Komisijos pirmininkė yra 
Ona Biežienė, Dr. S. E>iežio, iš 
Chicagos, žmona; narės: Ste
fanija Čiurlionytė - Douvan, 13 
Detroito, ir Hvpatija Yčiene-
žiurienč, iš Clevelando. Jos 
visos trys taipgi yra kareivių 
motinos. 

John E. Lokar 
Frank J. Lausche, Demokratų 

kandidatas j Ohio gubernatorius ir 
Clevelando mayoras šio karo me
tu, paskyrė John E. Lokar vedėju 
ir iždininku Lausche for Governor 
Komiteto. Lokar vadovavo visus 
Lausche's politiškus vajus, septynis 
išviso, kurie visi buvo pasekmingi. 

Lausche vajaus raštinis atidary
ta Columbus mieste, The Neila 
House, ir Clevelande 401 Leader 
Bldg. Uki paėmimo Lausche kam
panijos vadovybės, Lokar buvo Ma-
voro Lausche sekretorium, bet iš 
tos vietos rezignavo. 

lą Vaišutį ir savo seserį pasi
svečiuoti. Jie nesimatė per 30 
metų, tik pernai per Dirvą su- ** vietos Lietuvių American 

Kareivių Registravimo 
Knyga Baigiama 

Jau baigiama spausdinti di
delė knyga kurioje bus sura
šyta Clevelando Lietuviai Ka
reiviai išėję Amerikos milita-
rinėn tarnybon, vyrai ir mo
terys. Knygą paruošia kaipo 
Clevelando Lietuvių dokumen-

Peticijų Rinkimas 
Eina Gausiai 

Alekas Banys, lankydamas 
bažnyčias ir bažnytines įstai
gas, gauna šimtais naujų pa
rašų ant peticijų, kur tik gau
na klebono ar vedėjų pritari- N. Y., aplankyti ten gyvenan 

sirado. Svečias atsilankė Dir
vos redakcijoje, taip pat apžiu 
rėjo Lietuvių Kulturinį Dar 
želį ir kitas įdomybes. 

Danielius Markelionis buvo 
išvažiavęs į DuBois, Pa., pa
sisvečiuoti pas savo tėvus. Jis 
nusivežė su savim 10 Lietuvos 
peticijų blankų, jas ten paliko, 
^abar jo tėvas atsiuntė blan
kas su 240 parašų. 

Parašais pasirūpinęs Vincas 
Markelionis yra Dirvos skai
tytojas. 

Pranas ir Magdalena Vištar-
tai išvažiavo į Oyster Bay, 

tį savo sunų. Gryždami su
stos į Catskill Mountains, kur 
sunus turi pirkęs gražią ukę 
su dideliais namais. 

mą ir kur priima peticijų blan
kas. Iš tų įstaigų paštu at
siunčia parašus visų vienuolių 
ir kunigų. 

Banys jau varo šeštą tuks- -• 
tantį balsų vienas, be kitų ku- j)R y KUDIRKOS D-JOS 
rie priduoda po vieną-kitą ar j^usiRINKIM \S 
po kelias užpildytas blankas. p0 vasarinių atostogų pra-

Pereitą sekmadienį šv. Jono gj(}§s v§į Į)r Vinco Kudirkos 
Katedroje atsibuvo Aleko Ba-1 pašaipinės Dr^os mitingai 
nio užpirktos mi.šios už mirusi Į 
Lietuvos Prezidentą A. Sme
toną, už Lietuvos nuo karo žu-

sekantis bus ketvirtadienio va
kare, Rugp. 3, Lietuvių salėje, 
paprastu laiku. 

vusius žmones, už žuvusius U. 
S. kareivius, ir už tuos žmo
nes kurie pasirašo peticiją. ' • VANDENS padauginimui 

Pamaldose 10 vai. ryto da-1miesto gyventojams, miesto 
lyvavo katedroje didokai Lie-!vundens Pumpavimo Division 
tuvių, taipgi dalyvavo Julius j Street stotyje bus įdėta du po 
Smetona ir ponia Smetonienė, j 12,000,000 galionų vandens va-
Apie mišias buvo pažymėta1 ranti Pampai. Jie jau nupir-
katalikų laikraštyje, Catholic kti ir atgabenami į Clevelandą. 

Išvengimui pritrukimo van
dens, tuo tarpu miesto mayo
ras skelbia miesto gyvento
jams valandas kuriomis kas 
galima laistyti miesto teikia
mu vandeniu. Tėmykit šiame 
puslapyje telpantį skelbimą. 

Universe. 
Kitos p. Banio užpirktos mi

šios katedroje atsibus: Liepos 
-1, ir Rugp. 9, nuo 8'30 ryto. 

• OHIO valstijoje šiaurinėje 
dalyje įsteigiama trys belais
vių stovyklos kur bus atga-
l.enaraa Vokiečiai belaisviai. 
Tikima panaudoti juos ūkio 
darbams, nes darbininkų trūk
sta. 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

WEEKLY RfiVIfiW, Lon
don, March 23, 1944, says: 

As tbe Soviet armies Are now 
on the borders of the Baltic States, 
and in fact have already entered 
Estonia, it is understandable that 
there arė fears among the local 
population that renewed departa-
tions may take place after the ex
periences of the Russian occupation 
from June 1940 to June 1941 when 
it was estimated that about 160,000 
deportees were sent to the interior 
of Russia and not heard of again.... 

It is known that the Soviet Gov
ernment had drawn up a plan to 
deport one-third of the total popu
lation of. each- Baltic State, but 
were prevented from doing so by 
the German attack on Russia in 
June 1941... 

Among documents found ift Rus
sian archives are "Instructions con
cerning the deportation of anti-So
viet elements in Lithuania,, Latvia 
and Estonia" and it may be as
sumed that the Soviet Government 
intended to deport everyone unsym
pathetic to the new regime. Many 
of the "political" prisoners were 
arrested in July 1940, immediately 
after the elections, when those who 
voted for the Soviet candidates— 
appointed by the so-called 'Work
ing Peoples' Union' organized from 
Moscow—had their passports stam
ped with red ink, while the rest had , -n, * ,, . m ' , ... will be intent on keeping Europe 
a blue, violet or green stamp, which 1 , , . , 
_ _i j 4.u * I "atomized she will be doing harm 

to progress. Bevan says that "an 

LITHUANIANS will regret the 
change of mind executed by the 
former Assistant Secretary! of State 
Sumner Welles. All Lithuanians 
were thrilled and proud! of Mr. 
Welles in 1940, when he rightly 
termed Russian action in the Bal
tic States as a "predatory activity" 
executed by "devious means". But, 
in 1944, we see a different Mr. 
Welles in his book, "The Time for 
Decision". 

The book reviewer of th« New 
York Sun says: "Welles bows be
fore the accomplished fact of So
viet power; he thinks Russia should 
protect its frontiers, hence inde
pendent Baltic republics are a mis
take". 

However, Mr.-Welles is a bit ap
prehensive about a possible policy 
of expansion by Russia, since that 
would undermine world peace. To 
the United: States that would mean 
another world war. 

w 
ONE of the leaders of British 

labor, Aneurin Bevan, writes: "It 
is quite natural and inevitable that 
Russia should influence preponder
antly the life of nations immediate
ly on her borders, and that she 
should seek to prevent them from 
combinations that may be - aimed 
at her". 
. But this policy is against the 
life and death matter of a united 
and integrated Europe. If Russia 

War Activity Komitetas. 
Kada knyga bus gatava šis 

komitetas turės parengimą ir 
sukvies kareivių tėvus į tą 
pramogą, ir taip bus pradėta 
Lietuvių kareivių registracija. 

Taip pat bus pradėta regis
travimas Lietuvių pirkusių 
karo bonus. 

JULIAUS SMETONOS 
STRAIPSNIS 

Pereitą sekmadienį Cleve
land Plain Dealer tilpo ilgokas 
p. Juliaus Smetonos straipsnis 
atsakymui į Walter Lippmanno 
"dalinimą" Rytų Prūsijos So
vietams ir Lenkijai, nurodan
tis kaip Stalinas 1939 metais 
apgavo Angliją ir Prancūziją, 
pasirašydamas sutartį su Hit
leriu, ir kad dabar randasi to
kių kurie tą klastą užmiršę jau 
dalina Rusijai ir Lietuvą, ir 
Vokietiją ir Lenkiją. Tas vis
kas reikštų komunizmo praplė
timą tose Europos dalyse ir 
kaip tik nesutinka su Atlanto 
Čarteri® dvasia. 

MRS. FRANCES BOLTON 
ANGLIJOJE 

Clevelandietė Kongreso na
rė, Mrs. Frances Bolton, Kon
greso trumpų atostogų metu, 
išvyko į Angliją aplankyti ka
reivių centrus ir ligonines. Ji 
gal nuskris ir į Prancūzijoj 
karo frontą. 

DeRIGHTERS APELIUOJA 
Jonas T. DeRighter ir jo 

žmona, apkaltinti gelbėjimu 
gauti nelegaliu balsų Council-
manui McCaffery, pereitą sa
vaitę padavė apeliaciją Com
mon Pleas Teisme. 

UŽTIKRINIMAS ŠILDYME 

MINCRIEF FURNASAI 
Clevelando 

Pasirinkimas 
per 50 Metų 

Matykit Savo 
MONCRIEF 

Pardavėją 

The Henry Furnace Co. 
MEDINA, OHIO 

\rryy 

LIKO BE CENTO 
Tula Mrs. Helen Balusinski, 

nuo 2109 W. 19 st., išsiėmus 
iš banko $2000 savo su vyru 
sunkiai sutaupytų pinigų ne
šėsi mašnelėje. Ją užklupo trys 
jauni vaikėzai, ištraukė mai* 
nelę ir su pinigais pabėgo. 

LIETUVIU SALEJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

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

marked ^the time of their deporta
tion—either in the autumn of 1941 
or the spring of 1942,.. 

There are about 50,000 Lithua
nian subjects still detained in Rus
sia. They are not allowed to have 
any contact with the outside world. 

The Soviet Government had re
peatedly claimed the Baltic States 
to be Soviet Republics since the 
forced "elections" held there in 
1940, wh,en a plebiscite was taken 
under rjijlitary occupation of the 
Red Army—įn which 99% of the 
population were reported to have 
voted for incorporation in the So
viet Union. In reality they had no 
idea they were voting for such a 
purpose, they had -been told the 
new elections were to ensure fulfill
ment of the Pacts of Mutual As
sistance between Russia and the 
Baltic States; only after the elec
tions did they learn that their coun
tries had .been incorporated in the 
Soviet Union-

While these unfortunate depor
tees remain in captivity Mr. Eden's 
declarat oinin the House of Com
mons on January 26, 1944, reaf
firming the Prime Minister's pre
vious statement that Great Britain 
does not propose to recogniae any 
territorial changes which take place 
during the war. must appear some
what illusory. *• 
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Mašinų 
Taisymas 

V|sa* darbas garantuotas. 
PTSRKAM SENAS SKALBIA
MAS MAŠINAS NEŽIŪRINT 
JŲ AMŽIAUS IR STOVIQ. 

HE. 845* 
Saukit po 6:00 vakare. (84) 
———-—.1 ' „•III*" " 

REIKALINGA 

MOTERYS 
J A N I T R E S S E S  

PILNAM LAIKUI 
5:10 po pietų iki 1:40 ryto 

šešias naktis Savaitėje 
Vidurmiestyje 

750 Huron Rd» 
arba 

700 Prospect Ave* 
ALGA. $31.20 SAVĄĮTEI 

Jei dabar dirbat Karo darbą 
nesikreipkit čia. 

Reikalingas pilietybių -
įrodymas. 

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARAS 

8 ryto iki 5 po p. kasdien 
i.šskyrus sekmadienius. 

THE OHIO BELL 
TELEPHONE CO. 

700 Progpect Ave. Jtom 901 

organic confederation of France, 
Holland, Belgium, Italy, Spain, the 
Scandinavian nations, a sane Ger
many, Austria, and progressive 
Britain is the only solution likely 
to lay the foundation for peace 
and prosperity in Europe". ' 

If Russia thinks this confedera
tion is aimed against her, she will 
try to prevent it—and thus an 
arena for future conflicts will be 
laid. The Lithuanians want to be 
integral members of any such con
federation, since. this outlook is 
Western. 

### 

ANOTHER cause for future con
flicts is given "by Vera Micheles 
Dean, in a Foreign Policy Bulletin 
(June 9, 1944). "If the three great 
powers should maintain their mili
tary coalition in the post-war pe
riod only to enforce their will on 
smaller and weaker nations, then 
the liberation of Europe from Nazi 
rule will only open another chapter 
of conflict and revolt". 

One of the problems to be solved 
by this thfee-power coalition, is 
the fate of the Baltic republics. 
On any showing, there is not a 
shadow of doubt that the people 
of these republics want to live in 
tiheir own independent states, but 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINfi ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

Two New York Boys, one from the lower East Side, one from the Bronx, 
have been awarded the Soldiers' Medal for saving eight crew members of a 
burning bomber at Port Moresby, Papua. Disregarding the dangers of exploding 
bombs, ammunition, and gasoline, Cpl. Anthony J. Lobritto, Manhattan, and 
Pfc. Irving Leibhaber, the Bronx, rushed to the crashed bomber. It's up to ui 
to buy War Bonds and hold 'em. V. S. Trtatury Department 

Russia says, they "voted"- to be 
admitted as members of the Soviet 
Union. If similar chicanery will go 
on in other parts of Europe, indeed, 
a new chapter "of conflict and re
volt" will be opened. 

/// 
LITHUANIANS are scattered all 

over the world. The other day, B. 
Balnius received a letter from his 
brother Joseph, who lived in South 
Africa, and fought in North Africa 
in the British army, and who now 
is in Italy. 

#1# 
TALKING abottt Australia, Fa

ther Podzevičius of England is the 
only Lithuanian missionary (Pas-
sionist) among the Australian ab
origines. He has been with them 
in West Australia for several years. 

/#/ 

THE FAMOUS Foreign Legion 
of France has its share of Lithua
nians also. One of them, Vytauta3 
Gedgaudas (Arūnas) is a contri

butor to Dirva. One Adomaitis 
lost his life in battle in 1939. Some 
of others are: Zainys, Dirgėla, Mor
kūnas, Aleksejunas, Garolis (cap
tured by the Japanese in Indo-
China) and Misiūnas. Gedgaudas 
is writing a novel of Lithuanian ex
periences in the Foreign Legion 
under the title ''Thee of the Foreign 
legion". 

/// 

THE THIRD volume of the "His
tory of the Archdiocese of Boston*' 
contains a description of Lithua
nians and' their parishes in thi» 
Archdiocese. According to Wilkes-
Barre Garsas, the writer gives too 
much weight to Polish influences 
on Lithuanians and thinks that the 
Lithuanian national sentiment arose 
only with the Dawn movement of 
Dr. Jonas Basanavičius, in 188S, 
when, in fact, examples of this 
sentiment can be seen in Lithua
nian history during 16th, 17th, &iim} 
18th centuries. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis** 
"Arielkėlė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenuf 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
VVICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ąve. 

LIQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkas 

Taisyklė Vandenį Naudoti 
LAISTYMUI 

Palaikymui atitinkamo vandens spaudimo būtiniems 
reikalams, kaip tai ugnies išvengimui, karo produk
cijai, ir rezervuaro užlaikymui, ir kad visi turėtų 
pakankamai vandens namų reikalams, šiuomi pra-' 
šome prisilaikyti šios laistymo tvarkos, parodant 
bendrą kooperavimo dvasią: 

NELYGIAIS NUMERIAIS rezidencijos 
namai, apartmentai ar didieji namai—gali lais
tyti žolę aplinkui savo tarp 7 ir 10 vakare Pir
madieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais. 
Victory daržų augintojai gali laistyti daržus 
mt kuriuo laiku tomis dienomis. . 

LYGIAIS NUMERIAIS rezidencija* — 
gali laistyti žolę aplink save tarp 7 ir 10 vaka
re Sekmadieniais, Antradieniais ir Ketvirtadie
niais. i 
Victory daržų augintojai gali laistyti darius 
bent kuriuo laifcu jttBua dienomis. 

WEST SIDE -
industrialės, viešos, labdarines ir mokslo įs
taigos gali laistyti savo žolę tarp 9 ryto ir pie
tų Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Peą^t^die-
nia®. 

EAST SIDE -
nstitucijos gali laistyti tarp 9 ryto ir pietų An
tradieniais, Ketvirtadieniais ir šeštadięniąs. 

Jei visi Didžiajame Clevelande prisilaikys griežtai 
šių taisyklių iki praeis vandens trukumo laikotar
pis, galime tikėtis kad šitas visuotinas laistymo už
draudimas netrukus bus panaikintas. 

City of Cleveland 
Frank J. Lausche, Mayor 
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