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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 
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SVARBIU REIKAttJ Ame
rikos Lietuviams privalėtų bū
ti Prezidento Roosevelto ypa
tingo pasiuntinio, p. Davies, 
pasiuntimas pas Staliną, šis 
pasiuntinis, sakoma, paruošiąs 
dirvą Roosevelto - Stalino kon
ferencijai, kurioje, aišku, Lie
tuvos reikalas bus vienas tarp 
aptariamųjų* Jei kada Ameri
kos Lietuviams reikėjo dirbti 
tai dirbti dabar yra vienas pri* 
mygtiniausių paskubos reika
lų ! Visi privalome dirbti ir 
budėti kad tarptautinės politi
kos posūkiai Lietuvos laisvės 
neigiamai nepaveiktų. Konfe
rencijos, rezoliucijos, pasikal
bėjimai su kongresmanais ir 
visuomenės ' veikėjais, praneši
mai Amerikonų spaudai — vis
ką dabar reikia vartoti. Jei 
milijonas Amerikos Lietuvių 
bus gyvi — bus gyva ir lais
va Lietuva! Lietuviai ir Lie
tuvoje ir Amerikoje vienu bal
su šaukia: Visų musų viltys 
Amerikoje! O Amerika ruošia
si rimtai su Stalinu (didžiau
siu laisvai Lietuvai pavojum) 
pasikalbėti. Palinkėkime Ame
rikai geriausio pasisekimo — 
bet dirbkime! 

• 
AMERIKON atvyksta Čeko

slovakijos prezidentas Beneš. 
Jį kviečia Prezidentas Roose
velt pasitarti Rytų ir Vidurio 
Europos ateities klausimais, 
reiškia, ir Lietuvos ateitis bus 
paliesta. NBuvo gandų apie ta
riamą Benešo sutikimą patai
kauti Stalino norams Pabalty-
jyje. Lietuvių tautos draugiš
kumo 'Yyšiaf ^stT' čeksi? S|ekią' 
Vytauto Didžiojo laikų: kele
rius metus Vytautas buvo Če
kijos valdovas ir turėjo savo 
vietininką (Jogailos brolio Ka
ributo sunų) su kariuomene 
Prahoje. Kiek anksčiau, Žal
girio mūšyje Čekų vadas Žizka 
neteko akies. 

Amerikos Lietuviai gražiai 
ir šiltai sutiko čekoslovakų va
do, Prof. Masaryko, pastangas 
paveikti Amerikos visuomenę: 
Spalių , 1918, Washingtone įsi
kūrė Vidurio Europos Sąjun
ga, kurios vardu Masarykas ir 
Naruševičius Phil adelphijoje 
pasirašė mažų tautų laisvės 
pareiškimą, Spalių 25, 1918. 

Nepriklausoma Lietuva kaldi-
nosi savo pinigus ir medalius 
Čekoslovakijoj. Sunku, tat, ti
kėti, tokių gražių draugingu
mo tradicijų akivaizdoje, če
koslovakų dabar tariamam šal
tumui Lietuvos laisvei. Bet 
Amerikos Lietuvių pareiga tą 
patirti ir su čekoslovakų va
dais pasitarti, nes, su Roose-
veltu pasitaręs, Beneš, sako
ma, vyksta pas Staliną. 

• 
Iš EUROPOS jau augryžo 

Lehmanas, ir pareiškė kad Eu
ropoje Susivienijusių Tautų 
vyriausybės jau daug pada
riusios nustatyti ir išaiškinti 
pokarinio gyventojų sušelpimo 
reikalo dydį. Kol kas, Lietu
viai neturi jokių spaudai skelb
tinų žinių apie Lietuvos žmo
nių sušelpimą. Nėra žinoma 
ar Rusai prileis Lietuvius šel
pti (jei, vydami Vokiečius, jie 
vėl Pabaltijį okupuos). Nėra 
žinių ar Lietuvių organizacijos 
ir Atstovybės yra paruošę ko
kių nors konkrečių planų kiek 
Lietuvos gyventojams reikės 
maisto, vaistų, drapanų, kapi
talo ukį ir pramonę atstatyti. 
Tikrai, kaip šventame Rašte: 
plutis didelė, darbininkų maža. 

• 
/ AMERIKOS valdžiai pavyko 

įskelti 17 bilijonų (vietoje 
13 bilijonų) Antros Kara Pa
skolos. Amerikos Raudonasis 
Kryžius vietoje 125 gavo--138 
milijonus dolarių aukų. Mes, 
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Churchill vel Pas Prezidentą Roosevelt; 
Tunisija visa Užimta - Vo
kiečiai Paimti Nelaisviais 

Vaizdas is Karo Veiksmų Tunisijoje 

APTARIA SEK AN-
ČIUS KARO PLA
NUS IR ŽYGIUS 

Baigiant alijantams už
kariauti Tunisiją ir išvyti 
Vokiečius ir Italus iš Afri
kos kontinento, staiga Wa
shingtone atsirado Brita
nijos Premjeras Winston 
Churchill. Jis pribuvo Ge
gužės 11, vakare. 

Su premjeru atvyko .vi
sas štabas miltarių ir karo 
laivyno ekspertų. 

Jo sku'bus atsilankymas 
pas Prez. Rooseveltą po 
staiga sugriuvimo Ašies 
karo mašinos Tunisijoje, 
leidžia spėti jog jis atvy
ko aptarimui galutinai pla
nų pradėjimui laužti kito 
fronto Europos kontinen
te, ir gal but sutarti kitus 
reikalus kas seks po to. 

Iš Baltojo Namo neiš
duodama žinių apie Chur-
chill'o atvykimo tikslą, ko 
ir negalima norėti. 

Šis Churchillo atsilanky
mas yra jau penktas jo pa
simatymas su Prez. Roose-
veltu bėgyje 21 mėnesio. 

Pirmą kartą jiedu susi
tiko Atlantike ant kariško 
laivo, Rugp. 9, 1941, kuo
met išplanavo Atlanto Čar-
terį. 

Gruodžio 22, 1941, Chur
chill buvo atvykęs i Wa-
shingtoną, kuomet tapo pa
skelbta United Nations. 

Birž. 18, 1942, Washing-
tone, kuomet sutarta ver
žimasis Šiaurės Afrikon. 

Sausio 14, 1943, Casa-
blankoj, Morokkoj, kuomet 
aptarta 1943 metų ofensy-
vai. 

Kokias nuostabias jų su
sitarimo išdavas atneš ši 
konferencija? 

Tarp paskelbtų žinių sa
koma jiedu tariasi apie di
delius naujus smugius Ja
ponijai ir savu keliu Euro
pos ašies partneriams. 

Vokiečiai Nenuspėjo 
Vokiečių propaganda sa

vo žmonėse skleidžia viso
kias keistas žinias. Apie 
Churchillą skelbta jog jis 
"dalyvauja didelėje konfe 
rencijoj Artimuose, Rytuo 
se" ir dadėta kad gal but 
ir Prez. Roosevelt toj kon
ferencijoje randasi, gal jie 
susitikę net su Stalinu. 

Trokšta Antro Front® 
Kaip iš Maskvos prane

ša, ten laukiama kaip sau
lės užtekančios, iš šio Roo
sevelto ir Churchillo pasi
tarimo: atidarymo Vokieti
jai antro fronto pačioje 
Europoje. To bolševikai 
trokšta norėdami kad Ru
sija butų išgelbėta nuo da
bar joje siaučianch|; Vokie
čiu. 

Vokiečiai Stiprinasi, 
Laukia Užpuolimo 

Ašies partneriai — Hit
leris ir Mussolini — ruo
šiasi pasitikti alijantų įsi
veržimą Europon, nežino
dami kur, kada ir kaip tas 
įsiveržimas bus daroma. 

Stiprinama Prancūzijos 
pajūriai, Holandiją, ir vi
sa Italija ir^fru, 
dųjų jurų. 

PAIMTA 12 GENE
ROLŲ, VISOS AR-

MIJOS 

RUSŲ FRONTE 

Minkšta žemė ir pavasa
rinis purvas Rusijoje ne
leidžia dar karo veiksmams 
įsijudinti visame pilnume. 

Geg. 11 Sovietai praneša 
atsiėmę iš nazių svarbią 
tvirtovę ginančią Novoro-
sijską, kurį bolševikai pa
siryžę paimti pirm negu 
Vokiečiai spės įsiveikti ki
tose fronto dalyse. . 

Vokiečių pranešimai sa
ko Rusai prarado virš 30,-
000 savo vyrų užmuštais 
ir sužeistais Novorosijsko 
mušiuose per 12 pastarų 
dienų. ./ 

Rusai pagyvino4 veikimą 
Doneco fronte tarp Khar-
kovo ir Rostovo. 

PACIFIKE, U. S. sub-
marinas torpedavo 10 Ja
ponų laivų šešiuose ata-
kuose. 

Amerikos bomberiai už
degė 20 vietų Japonų karo 
stovyklose Naujoj Guine-
joj. Atmušta Japonų puo
limai Mubo srityje. Japo
nai atakavo tris alijantų 
pozicijas. 

Gegužės 7 d. dienas po 
kito paimti Tunisijos mies
tai Tunis ir Bizerte. Tie 
miestai atiduota po dviejų 
dienų atkaklių mūšių, kai 
Amerikos, Britų ir Pran
cūzų jiegos juos apsupo .ir 
baigė imti nelaisvėn. 

Alijantų karo lėktuvai 
puldinėjo ir pliekė bėgan
čių priešų eiles. 

Buvo užpuolama ir skan
dinama ašies laivai kurie 
norėjo išgabenti priešus. 
Sicilijos pertake nuskandi
no 25 laivus. Paskandinta 
ir trys kariniai laivai. 

Po tų miestų užėmimo 
sekė gaudymas Jtalnuose 
išsiblaškiusių ir pasiruoš 
siu kariauti likučių. 

Geg. 12 pranešimai sako 
apie Vokiečių visišką pra
laimėjimą Tunisijoje: Pa
sidavė 12 generalų, ir vi
sa 400,000 Vokiečių - Italų 
armija sunaikinta arba pa
imta nelaisvėn. Ašies ka
riavimas pasibaigė 8:15 va
landą vakare Gegužės 12, 
kai apsupta ir paimta vy
riausias vadas Pulk. Gen. 
Arnim ir 11 kitų generolų 
ir 150,000 likusių priešų 
kareivių. Maršalas Rom
mel anksčiau išskrido Vo
kietijon. 

Šis Vokiečių pralaimėji
mas skaitomas didžiausiu 
nuo 1918 metų. Afrikoje 
naziai neteko daug savo 
gerai išlavintos armijos. 

Iš Tunisijos Italijos sa
las Siciliją yra tik 90 my
lių per vandenį; į Sardini
ją 175 mylios, ir į pačią 
Italiją apie 200 mylių. 

Italijoje jau skelbia per 
radio, "jei reikės pasiduo
ti pasiduoti tai pasiduosim 
garbingai". 

Afrikos kare Vokiečiams 
ir Italams nuostolių buvo 
apie 600,000 vyrų sužeis
tais, užmuštais ir paimtais 
nelaisvėn. 

m 

Vaizdas iš Britų sužeistų kareivių pagalbos punkto mūšyje 
Tunisijoje. Čia suteikiama pagalba sužeistiems Britams ir Ita
lams, paimtiems iš mūšio lauko. 

ED. BENEŠ LANKĖSI 
PAS ROOSEVELTĄ 
'Čekoslovakijos preziden

tas Beneš atvyko į Wash
ington ą pasitarti su Prez. 
Rooseveltu ir Churchill'u. 
Beneš atvyko New Yorkan 
prieš kelias dienas ir tik 
Geg. 12 atsilankė Baltaja
me Name. Beneš kalba 
apie Europos tautų fede
raciją ir jų artimą bendra
darbiavimą su Rusija po 
karo. 

Ir Lietuva galės susi j ieš
koti su kuo po karo jai ge
riausia bus bendradarbiau
ti j bet ji pirmiau turi buti 
atsteigta nepriklausoma. 

ATLANTIKE, pastaro
mis dienomis nuskandinta 
4 iki 10 priešų submarinų 
kurie atakavo laivus vyks
tančius Europon ir Afri
kon su kareiviais ir reik
menimis. Submarinus su
naikino laivų palydovai ir 
lėktuvai 

Iš Japonu Paimtos Karo Vėliavos 

Lietuviai, visi žinome kad bu
vome ne paskutiniai patrioti
nėje Amerikos visuomenės ei
lėje! Tuose bilijonuose musų 
milijonai; tuose milijonuose 
musų šimtai tūkstančių. Bet 
jei kas paklaustų: "Nagi kiek 
Amerikos Lietuviai savo pini
gais prisidėjo fašistus nugalė
ti?" mes negalėtume apytik
riai pasakyti. Čia musų tauti
nas garbės dalykas, bet netu
rime nei įstaigos nei žmogaus 
kas tuo rūpintųsi Į v • 

* 

BOLŠEVIKAI RĖKIA 
KAI JUOS VEŽA-" 

Iš Maskvos per radio rė
kiama kaltinama Vokiečiai 
vežama prievarta Rusijos 
piliečių į darbus Vokietijo
je. Sovietai tvirtina jog 
šimtai tūkstančių Rusų iš
vežta. • 

Bolševikai »Skia kai jų 
žmones Vokiečiai veža iš 
jų šalies. Bet iš Lietuvos 
prievarta išvežtus Lietu
vius bolševikai vadina So
vietų piliečiais ir neleidžia 
nei pagalbą jiems priduoti. 

MASKVOJE vyksta Sla
vų tautų kongresas, žino
ma, komunistų, pritarian
čių Sovietams, tokių kvis-
lingų kaip Paleckis ir ki
ti. Jų turi visos tautos. 

Ten ir Lenkų kvislingai 
pareiškė jog sudarą naują 
diviziją kareivių gelbėti 
Sovietams kariauti. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Rūpinasi Angliakasių 
Taikos Klausimu 

Tik kelios dienos laiko 
liko iki išsibaigs angliaka
sių unijos prezidento Le
wis paskelbta 15 dienų pa
liauba, o nėra dar nieko 
padaryta kas sulaikytų iš
šaukimą angliakasių strei
kuoti tam terminui išsibai-
gus. 

Sekretorius Ickes tikisi 
gauti kitą pratęsimą laiko. 

Tuo tarpu gal Karo Dar
bo Taryba pajiegs ką nors 
išplanuoti sutaikymui. 

Prez. Roosevelt gal iš* 
leis griežtesnius įsakymus 
kad anglis turi buti gami
nama. 

Kiti spėja, jei nebus nie
ko tikro prieita susitaiky
mo atžvilgiu, tai Gegužės 
19 gali angliakasiai vėl su
streikuoti. 

Vakarinių valstijų ang-
liakasyklos taip pat stato 
reikalavimus ir grasina su 
Gegužės į?-tk liautis dir-. 
bus jeigu nebus pasiekta 
naujos sutarties su kasyk
lų operatoriais. 

10 UŽMUŠTA. Lafollet-
te, Tenn. — Angliakasyk-
loje ištikus sprogimui už
mušta 10 darbininkų. 

Prie Birmingham, Ala., 
angliakasvklos nelaimėj už
mušta taipgi 10 darbinin
kų, keliolika sužeista. 

Karo Darbo Tarybai su
teikta teisė tam tikrais at
sitikimais leisti pakelti al
gas, kur jos matosi nėra 
teisingai nustatytos, jeigu 
jos pagelbės karo darbams. 

AMERIKA išleido Vo
kiečiams persergėjimą ne-
sigriebti naudoti nuodingų 
dujų, nes Amerika taip pat 
turi "gausius" chemikalų 
arsenalus kuriuose ruošia
ma nuodingos dujos ir bus 
panaudotos prieš juos. 

AMERIKA apginkluoja 
tankais, kanuolėmis, šau
tuvais ir kitais karo reik
menimis didelę Prancūzų 
armiją Afrikoje, kuri gel
bės alijantams^r Prancū
zijai atsistatytC • 

Litvinov, Sovietų amba-
basadorius Wash ingtone, 
išvyko į Maskvą kartu su 
Prez. Roosevelto pasiunti
niu Davies. Jų tikslas esąs 
paruošti pasimatymu Roo
sevelto su Stalinu. , 

11 užmušta. Texas vals
tijoj nukrito kariškas lėk
tuvas, užmušta 11 karių. • 

Pulk. Roosevelt Maltoj 

Valdžia nustatė žemes
nes kainas mėsai, sviestui 
ir kavai, kaip ir daugeliui 
kitų maisto produktų, pra
gyvenimo nupiginimui. 

Paskirta 2 bilijonų dola-
rių metuose programas pa
rėmimui maisto produktų 
kainų. Nuo Birželio 1 tu
rės pradėti kainos mažėti 
ir prisitaikyti nustatytam 
laipsniui. 

Naujoj Gunejoj, Amerikiečiai kareiviai apžiūri ii Japonų 
atimtas karo vėliavas.. $taitasj$tf spinduliais .yra tai Japonijos 
y&ls&J&nė vėliava*. . 

AMERIKA šiuo metu tu
ri jau 8,300,000 vyrų armi-

jjoje, laivyne ir karinuose. 

Pulk. Elliot Roosevelt, Pre
zidento sunus, nesenai apsilan
kė Britų saloje Malta, Vidur
žemio juroje, kurią priešai iki 
šiol nepajiegė paimti. Ta sa
la daug gelbsti Britams ir da
bar Amerikiečiams kare prieš 
.Italus ir Vokiečius Afrikoje, 
ir pačioje Europoje. Roose
velt stovi kairėje, apžiūri šo
vinių sudėjimą į šautuvą, už-
pjiolįkų orlaiviams šaudyti. 

Chicago. — Gelžkeliečių 
unijų komisija vedus dery
bas su geležinkelių kompa
nijomis algų pakėlimui pa
skelbia jog nepriėjo prie 
jokių sutarimų. Tas api
ma apie 900,000 gelikelių 
tarnautojų. 

New Yorke, Geg. 12 mi
rė žymus chorų ir simfo
nijų dirigentas Albert Sto-
essel, laike dirigavimo or
kestro. Jis scenoje sukri
to ir nuneštas į kambarį 
buvo jau negyvas. Buvo 
49 metu amžiaus. 

* M " 
"Amerika bus 'sausa' a-

pie 1950 metus", skelbia 
prohibicininkų organizaci
ja, kuri tikisi vėl pravesti 
balsavimą uždrausti svai-
nančių gėrimų pardavinė
jimą, 
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PITTSBURGH Į Išgelbėjo nuo Japonų 

Detroit, Mich«, Naujienos j 

Siautė Smarki Audra 

Pfttsfcurghą prašlavė smarki 
audra pereitą penktadienį, pa
likdama didelius nuostolius. 

Audra buvo pasekmėje už
ėjusios perkūnijos ir lietaus. 
Išversta medžių, nunešta na- j 
mų stogų, sutraukyta telefono 
ir elektros vielų, sugadinta ne
mažai daržų. Eilė krautuvių 
žemesnėse gatvių dalyse pa
tvino. Sutramdyta automobi
lių ir tramvajų trafikas. 

i 

M AM AN AMERI 
CAN' DIENA 

l^idysis Paradas šf 
Sekmadieni 

Sužeistas Generolaf 

ffATYS'NAUJĄ LIGONINĘ 

Pittsburgho Ligoninė pasi
ruošus pradėti vajų sukėlimui 
$325,000 statymui naujos slau
gėms ligoninės mokyklos ir 
namų. Vajus prasidės Birže
lio mėnesį. 

BULVIŲ BADAS 

Pittsburgho šeimininkas pa
sigenda krautuvėse bulvių. Su 
maža išimtimi, bendrai bulvių 
sunku gauti pirkti. Kurios 
parduotuvės turi bulvių jos 
pėrduoda tiktai savo geriems 
kostumeriams ir tik po porą 
svarų vienam. 

Raiši ir Akli Dirba 

Pennsylvanijoje raiši ir ak 
li kurie gali ką nors dirbti pa 
imami i darbus, ir per Balan
džio mėnesį 3586 tokie asme
nys gavo dirbti ir pasitraukė 
iš šelpiamųjų sąrašų. 

Gegužės 1 d. švmet 166,972 
asmenys buvo šelpiamųjų są
rašuose, kurie vieni gauna pa-
iftlpą del raišumo, kiti senat
vės pagalbą,, taipgi neturintie
ji tėvų vaikai ir akli' asmenys. 

Lieut. Melvin Kimball (kairė
je), dega cigaretą jo išgelbė
tojui, Lieut. Ira Sussky, greta 
lėktuvo kuriuo jis išgelbėtas. 
Ėimball nukrito savo lėktuvu 
Burmoje, Japonų pusėj. Suss
ky, nors Japonų šaudomas, 
nusileido savo lėktuvu ir pa
ėmė jį iš priešų pagrobimo. 

KO LEWIS PYKSTA 
ANT ROOSEVELTO 

Prez. Roosevelto, proklama
cija, šis sekmadienis, Gegužės 
16, paskirtas "I AM AN AME
RICAN" DIENA, ši diena pa
skirta tikslu pagerbti ateivius 
naujai tapusius Amerikos pi
liečiais viso metu bėgyje, ir 
jaunus Amerikoje gimusius 
kuriems suėjo pilnas amžius, 
21 metai, nuo kada jie tampa 
pilnateisiais ir gali naudotis 
savo pilietinėmis teisėmis. Pi
lietines teises įgyja ir ateiviai 
priėmę Amerikos pilietybę. 

Nekurie miestai šią dieną 
minės didelėmis iškilmėmis — 
paradais, tūkstantinių minių 
mitingais, visos tautos ir Ame
rikiečiai išvien. 

BAUDŽIA ANGLIAKASIUS 
Fayette apskrities angliaka

siai kurie paklausė Prezidento 
Roosevelto atsišaukimo ir gry-
žo dirbti pirm negu John L. 
Lewis paskelbė savo 15 dienų 
paliaubas, nubaudžiami užsi
mokėti unijai po $5 pabaudos. 

Vakarinėje Pennsylvanijoje 
anglies kasimas pradėjo nor
maliai eiti. 

NEW YORK N. Y. 

Pittsburgh Press rašo: 

"1936 metais John L. Lewis 
davė ir paskolino Demokratų 
partijai pusę milijono dolarių 
iš savo unijos iždo pagelbėji
mui Prezidento Roosevelto iš
rinkimui. 

"Mr. Lewis to niekad neuž
miršo, niekad nenustojo tikė
jęs jog jis nusipirko privilegi
ją diktuoti Rooseveltui, niekad 
neslėpė savo opinijos buk Su
vienytų Valstijų Prezidentas 
prisiėmė ant savęs asmeninę 
obligaciją link jo. 

"Jo paties obligacija linkui 
Prezidento — ir ji yra labai 
didelė — Lewis'ui nesiskaito. 
Dešimts metų atgal, kai pra
sidėjo New Deal, jis buvo va
du beveik bankrutavusios uni
jos, sergančioje industrijoje. 
Roosevelto įstatymai ir patvar
kymai pagelbėjo jam padvigu
binti ir net daugiau, Kasyklų 
Darbininkų unijos narių skai
čių, pagelbėjo jam pakelti al
gas garantavimu minimum kai
nos už anglį taip kad tie kaštai 
pereitų pirkėjams, pagelbėjo 

BALTIMORE MD 

MIESTO RINKIMAMS PRA
ĖJUS 

Gegužės 4 dienos Baltimo-
rės miesto rinkimų pasekmės 
yra ypatingos tuomi kad visi 
miesto tarybos nariai, tarybos 
pirmininkas ir miesto kontro
lierius išrinkti Demokratai, o 
tiktai miesto mayoras, McKel 
din,--Republikonas, laimėjo rin
kimus išstumdamas Demokra
tą mayorą Jackson. Jackson 
gavo 57,291 balsų, McKeldin, 
77,402 balsus. 

Miesto tarybos nariai laimė
jo Demokratai ir buvusieji ir 
nauji kandidatai. 

Šiuose rinkimuose kandida
tavo į miesto tarybą ir Lietu
vis, Antanas J. Miceika, R«2pu-
blikonų tikietu. Jis savo šeš
tame distrikte pasirodė stip
rus Republikonas, nes gavo 
daugiau balsų už kitus du sa
vo partijos kandidatus. Ir A. 
J. Miceika nelaimėjo, nes ir jo 
distrikte išrinkta trys Demo
kratai, vienas senasis ir du 
nauji kandidatai. 

Antano J. Miceikcs toks ge
ras pasirodymas yra jam ge 

Slkmadienį. Gegužės I# dv, 
įvyks jau senai lauktas tautų 
paradas, "I Am An American" 
dienos atžymėjimui. Visi De
troito Lietuviai dalyvaukite. 
Paradas prasidės nuo šeštos 
mylios Woodward Avenue j 
State Fair aikštę, kur bus iš
pildytas nepaprastas Holly-
woodo artistų programas; kal
bėtoju bus vienas iš dviejų, 
Wendell Willkie arba Eleonora 
Roosevelt. 

Parado dienoje ir per visą 
Gegužės mėnesį bus pardavi
nėjama karo bonai. Patartina 
kad Lietuviai pirktų per para
do komitetą karo bonus, už tai 
Lietuviams bus kreditas. 

Pastaba Pirmojo Pasaulinio 
Karo veteranams: Seržentas 
Frank Povilaitis, kuris numa
tytas vadovauti veteranų eise
ną, prašo visus pereito karo 
veteranus susirinkti į paradą, 
su uniformomis ar be unifor
mų, kad tik turėtų visi prisi
segę "Victory" ženklelius. Iš-
pildykite jo prašymą. 

Kitos grupės, kaip tai mer
gaitės tautiškuose kostiumuo
se, berniukai jūreivio unifor
moje, slaugės, Raudonojo Kry
žiaus moterys, ir Mėlynos 
žvaigždės motinos bandykite 
susirinkti laiku ir į savo gru-

MIRIMAI 
-MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žTmfce apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinamu dyku) 

BARTKUS Jonas, 38 m., mi-* 
rė Alsinoj, Argentinoj, mi-
tt§ nuo kaimyno šūvio, Va
sario 20. Kaimynas Ukrai
nietis nušovė jį del ginčo 
už skolą. 

BARTKIENĖ Ona (Varkevi-
čiutė), 31 m., nušauta kartu 
su jos vyru, Vas. 20, Alsi
noj, Argentinoj. 

KAUŠILA Vincas, 15 metų, 
prigėrė upėje, prie Boka, Ar
gentinoj, Vasario 22. Lavo
nas surastas. 

KLIBINGAITIENĖ (Danilevi-
vičiutė) Uršulė, 40 m., mirė 

Viršuje, Lieut. Gen. Lesley 
J. McNair, Amerikos žemės 
jiegų komandierius Tunisi jo
je, kuris buvo sužeistas prieš 
porą savaičių fronte. Jo vie
tą užėmė Lieut. Gen. B. Lear, 
antros armijos komandierius, 
matomas apatiniame vaizde. 

jam suskaldyti darbininkų ju- y?s užtikrinimas kad gali lai-
dėjimą ir išauginti CIO. į meti ateityje. Kor. 

"Mr. Lewis nebuvo paten- i a 

kintas. 1937 metais jis pra- i 
dėjo atvirai purkšti prieš p. ^ 
Rooseveltą. 1940 metų prezi
dento rinkimais jis visiškai at
simetė nuo Roosevelto. Ta
čiau jis vis tęsė savo reikala
vimus ir gavo pagalbą Balta
jame Name—pagelbą, pavasari 

DAYTON, OHIO 
MUZIKALI GABI LIETU

VAITĖ 
Po tokiu antgalviu nekuriuo-

S2 laikraščiuose aprašoma apie 

pes. 
Kuriame skersgatvyje bus 

Lietuvių vieta, apie tai praneš 
per Dailės Choro radio ir kit?-
mis priemonėmis. Eisena pra
sidės nuo 2 vai. po pietų, to
dėl ateikite į susirinkimo vie
tą valanda anksčiau. 

SĖKMINGAS VAKARĖLIS 

Gegužės 8 buvo surengtas p. 
M. Overaitienei pagerbimo va
karėlis su labai geromis pasek
mėmis. Praleista linksmai va
karas ir pelno liko į $150. Už 
tai daug kredito ponioms Mo
tuzienei, Ambrosienei, V. Ove-
raičiui ir kit. prieteliams, k. t. 
Dr. Jonikaičiui, P. Miltonui, S. 
Cerštautui, M. Cibulskui, M. 
Strazdienei, visiems dalyviams, 
r tiems kurie negalėdami daly
vauti pridavė savo auką. Per 
p. Mickevičienę priduota $7.80, 
p. Vilkai $2 ir J. Klemeraus-
kas $1. D. Rep. 

T R U M P O S  
2 T N U T E S 

(Iš musų laikraščių) 

PORTLAND, ORE. 
ItRAšO DIRVĄ VIEŠAI 

SKAITYKLAI 
Gyvenant turi progą daug 

važinėti po Suvienytas Valsti
jas. Nuvažiavęs į naują mie
stą vis stengiuosi užeiti į mie-
stp viešą skaityklą; ten taiko
si užeiti Lietuviškų laikraščių 
ir knygų. 

Būdamas Kenosha, Wis., ir 
Portland, Oregon, pasirupinau 

NORI KAREIVIAMS BONŲ 

LIETUVIŲ SPAUDOS KLU
BAS AUGA NARIAIS IR 

GYVAI VEIKIA 
bo Tarybos patvarkyme 'Ma-

Pastaru metu Lietuvių Spau-' žosioms Plieno' dirbtuvėms; 
dos Klubas auga nariais ir at- pagelbėjo, net Pearl Harbor 
sižymi savo veikla. į užpuolimo išvakarėje, praplės-

Balandžio 22 d. susirinki- j ti angies industrijoje 'closed 
mas buvo laikomas SLA cen-1 shop' nustatymą. 

1941 metais, priverčiant pakai- j Daytonietę p.1? Hypati» Mcc- ^ kelia sumanymą 
ti angliakasių algas \irs laip-1fevičiutę, kuri dabar, -gyven-!karui pasibaigus, ka 
smo kuris vėliau buvo nusta-^nmn t .' 

Michigan gubernatorius Kel-
kad šiam 

kaip tik ka-
, , , . . » _ dama Chicagoje, sukomponavo. reiviai sugryš į savo namus, 

aip0 virsune Karo Dar" didoką skaičių dainų melodijų kad jiems butų išmokama bo-
ir net kai kurias iš jų ruošia-1 nai už buvimą kariuomenėje, 
si chorai panaudoti. ' jįs«sako, jau dabar mums 

Mes žinojom kad Hypatija reikalinga pasirūpinti tam tik-
buvo gera pianistė, bet neži-' slui pinigų. 
nojom kad ji turėjo talentą | Michigan valstija turi savo 

tro natalnose New Yorke «r» i i a ' » v J tapti kompozitore. Tat linkė-: bedarbiu atlyginimo fonde net uo paiaipose, iNew lorKe. si> "Dabar, kada sahs despera-; J ^ J I 
susirinkimas taipgi buvo skai-jtiškai kariauja, Mr. Lewis su-1 aukštumos. yj •.$160,000,000. Kada karas su-
tlingas nariais, ėjo geroje nuo-|grvžo reikalauti dar daugiau, 
taikoje ir aptarta daug svarbiu j jjs leido streikui suparaližiuoti 
bėgančių reikalų. Visų valdy- į kasyklas keletui dienu, priver
bos narių raportai išklausyta j čiant valdžią paimti kasyklų 
ir priimta. operavimą. Jis atsisako svar-

Vice pirmininkė p-lė Petro-lstyti kasyklų darbininku rei-
nėlė Jurgeliutė išduodama ra- i kalą su Karo Darbo Taryba, 
portą Įteikė klubui Angliška j atsisako pripažinti oficialius 
kalba leidžiamą savaitrašti The komunikatus nuo savo Vai-
Tablet, kuriame plačiai aprašo-! džios". 
ka apie mirusį klubo steigėją žinoma, visi dalykai turi dvi 

stos, visi karo darbininkai bus 
Dar reikia pažymėti kad jcs paleisti iš darbų, valstija turės 

mamytė taipgi yra meniškos pinigų mokėti darbininkams 
dvasios. štai SLA Albume! bedarbės atlyginimus. Bet ka-
yra įdėta paveikslas Brooklyn, j reiviams sugryžus iš kare, iš 
N. Y., Dainos Choro ; tas cho-j to fondo jiems negalės mokėti, 
ras buvo sukurtas 1910 m., tai J Tarp sugrvžusių atsiras daug 
pirmutinis Lietuviškas choras j sužeistu kurie nebus tinkami 

ir iždininką Kun. A. Miluką, 
pažymint jo 50 metų darbuo
tę Amerikoje. šis dokumen-

puses. Lewis reikalauja ang-
liakasvklų darbininkams pakel
ti mokestis kuomet kiti karo 

tas įteikta klubo knvgiui, p? j darbininkai uždirba daug žy-
A. B. Strimaičiui, padėti į klu-jmesnes algas ir kuomet pra-
lx> archyvą. 

Taipgi prisiminta ir plačiai 
apkalbėta apie metinę mirties 
eukaktį klubo nario velionio 
Vinco Daukšio, kurį mirtis pa
ėmė iš gyvųjų tarpo Balandžio 
mėnesį 1912 metais. 

Sekantis klubo susirinkimas, 
įvyks Gegužės 28, SLA centro 
patalpose, New Yorke. Tame 
susirinkime paskaitą patieks 
!A. B. Strimaitis. Koresp. 

Kas platina Dirvą —• ta8 
platina apšvietą. 

gyvenimo reikmenų kainos pa
brangusios. 

•SILKĖS yra skaitlingiau
sios iš visu žuvu. 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

BBS N. 6 St. Philadelphia, Pa. 
Smri i- i ^ 

Brooklyne. šiame choro pa
veiksle randasi Marė Radzevi
čiūtė (Mockevičienė). Ji yra 
ir kitur prigulėjus prie choro, 
dainuodavo solo ir vaidindavo 
veikaluose. Reiškia, kompozi
torės Hypatijos Mockevičiūtės 
mamytė jaunystėje buvo me
niškos dvasios. Atvykus iš 
Lietuvos, ji darbavosi Lietu
viškoje' meniškoje srityje. 

Taipgi gyvendama Daytenę, 
kiekvienai progai pasitaikius, 
ji mus palinksmindavo Lietu
viškomis dainomis. Miru3 jos 
vyrui, M. K. Mockevičiui, ku
ris buvo žymus veikėjas * musų 
mieste, p. Mockevičienė su di> 
ktere išvyko ,Chicagon ir ten 
apsigyveno. D. Rep. 

dirbti, ir tinkami negalės grei
tai gauti darbą. Todėl, gubar-
natorius sako, mums jau da
bar reikalinga pasirūpint kad 
turėtume tam tikslui pinigų, 
ar valstija viena ar susidėjus 
su federale valdžia, kad toks 
fondas butu sudatas. . V. M. 

• AIRIJOJE nustatyta kad 
po kviečių, bulvės turi buti šy-
met antras svarbiausias mais
to produktas. 

Duok žmogui šviesą — Jis pat# 
atras sau kelią — kas platinzf 
Dirvą — tas platina apšvietą. 

* PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
J ieškau Lietuvės moteries apsi-

vediniui, nesenesnės kaip 50 m. am
žiaus; aš esu 53 metų. Turiu - nuo
sava namą, taipgi darbą su geru 
užmokesčiu. Su pirma žmona esu 
persiskyręs (divorsuotaa). Visi i 
v;iik:\i suaugę*. Norinčios apsivesti 
prašomos atsiliepti laišku. (20) % 

Klemensas Morkūnas 
1316 Ray street Dayton, Ohio 

• HARTFORD, Conn. - Ge
gužės 16, nuo 3 vai. po pie 

tų, Lietuvių .Amerikos Pilie 
čių Klubas rengia koncertą sa 
vo salėje. Programe dalyvaus 
Susana Griškaitė, Philachelphi 
jos operos artistė, ir O. Valio
nienė. Abi Hartforde užaugu
sios. Greta jų bus ir kiti ta
lentingi artistai. 

• ALSINA. Argentina. — Jo
nas Bartkus, 38 m., su savo 

antra žmona, Ona Varkevičiu-
te, gyveno savo namuose, bet 
su kaimynais nesugyveno. Abu 
dirbo, bet turėjo skolų. Tūlam 
Ukrainiečiui buvo skolingi di
doką sumą pinigų, del to susi
pyko, ir Ukrainietis Bartkaus 
virtuvėje vienu revolverio šū
vi u nušovė Bartkų, o miega
majame kambaryje sužeidė jo 
gyvenimo draugę, kuri nuvež
ta ligoninėn, mirė. Bartkaus 
pirmoji žmona su vaikais gy
vena Šiauliuose. 

• oHERISSO, Argentina. — Du 
jauni Lietuviai, Jonas Prū

sas, ir Kazys Sinkevičius, po 
18 metų amžiaus, palikę savo 
tėvus Argentinoj, įsirašę sava
noriais Britų kariuomenėn, iš
vyko į Kanadą, kur mano tap
ti lakūnais. 

• BUENOS AIRES. Argenti
na. —• Suimtas Lietuvis la

kūnas, G. A. Siratavičius, 26 
m. amžiaus. Kaltinamas šofe
rių plėšimu. Su motina atvy-

į ko iš Kauno prieš 14 metų. Jis 
vengė draugauti su Lietuviais. 

• BUENOS AIRES, Argenti
na. — čia veikia Lietuvai iš

laisvinti organizacija, pavadin
ta Lietuvai Išlaisvinti Centras 
Argentinoje. Ta organizacija 
buvo surengus įspūdingą pami
nėjimą Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 metų sukakties. Pa
minėjimą aprašė Argentinie
čių spauda. 

Iškilmėje dalyvavo ir sakė 
kalbas Lietuvos Ministeris Dr. 
K. Graužinis ir Latvijos Mi
nisteris Dr. P. Olinš. Dalyva
vo ir Estijos konsulas. 

• WORCESTER, Mass. — Af
rikoje žuvo Algirdas Bara

vykas, kuris tiktai prieš kelis 
metus atvyko iš Lietuvos. Jo 
tėvai Lietuvoje. 

—Mirė stipruolis Metu vis, 
Jimtikas Vladas Biekša, 50 me-
! tų amžiaus. Jis seniau daly
vaudavo imtynėse ir savo Lie
tuvišku vardu ir Ruso pasiva-
dinimu, Ivan Dubov. 

įgyti skaitykloms lietuviškų 
Malaver miestelyje, Argen-1 knygų. 

Kai surandu Lietuviškų lai
kraščių ir knygų viešame kny
gyne, gaunu progos pasidalin
ti įspūdžiais SĮI Lietuvišku ju
dėjimu. 

Ne visur viešuose knygynuo
se Lietuviškų raštų randasi, 
kad ir industriniuose miestuo
se, kur Lietuvių darbininkų 
esama. Kuriuose viešuose kny
gynuose yra Lietuviškų raštų 
tai ženklas kad tokiame mies
te randasi progresiviškų musų 
žmonių. 

Taikosi sueiti su musų žmo
nėmis kurie važinėja įvairiais 
reikalais: jie apsidžiaugia su
radę Lietuviškus raštus vie
šuose knygynuose. 

Turėti Lietuviškų raštų vie
šuose knygynuose yra svarbus 
dalykas. Pirmeiviškos tautos 
turi savo kalboje įvairių raštų 
daug veik visuose knygynuose. 
Geri raštai tautai tai kaip ge
ras kraujas žmogaus kune: jie 
gaivina, blaivina ir augina 
tautą, derina, jungia savus 
žmones vienus su kitais. 

Jausdamas kad geri laikraš
čiai yra reikalingi viešuose 
knygynuose, aš pasiunčiu $2 
učmokesties už metus Dirvai 
siuntinėti į Central Library, 
Portland, Ore. Taipgi $1 pri
dedu Lietuvai Vaduoti Sąjun-

tinoje, Vas. 5. — Šakių km., 
Vilkaviškio ap. Argentinoje 
išgyveno 13 metų. 

ŽEBRAUSKIENĖ (vardas ite-
pažymėta), mirė Baltimore, 
Md. Palaidota Bal. 15. 

BILKONIS Stasys, senyvo am
žiaus, nevedęs, mirė Bal. 30, 
Mahanoy City, Pa. Ameri
koj išgyveno 45 metus, per 
15 metų nedirbo, buvo palie
gęs. 

MEšKIENĖ Elzbieta, senyvo 
amžiaus, mirė Bal. 30, Ma
hanoy City, Pa. Amerikoje 
išgyveno apie 35 metus. 

STOBERTIENĖ Veronika, Se
nyvo amžiaus, mirė Bal. 27, 
Hazleton, Pa. Iš Lietuvos 
atvyko su tėvais būdama 13 
metų amžiaus. 

LITVAITIS Petras, 66 m., mi
rė Bal. 27, Mahanoy City, 
Pa. Amerikoj išgyveno 50 
metų. 

ŠERKŠNIENĖ Antanina, se-
. nyvo amžiaus, mirė Bal. 25, 

Trenton kaimelyje, Pa. Iš
gyveno Amerikoj apie 30 m. 

BALIUKAS Andrius, mirė 17 
Balandžio, New Britain, Ct 

MOCKEVIČIUS Jonas, 68 m., 
mirė Bal. 21, Pfeilad^lphia, 
Pa. 

PALAIMA Antanas, 53 metų, 
mirė Bal. 11, Philadelphia, 
Pa. 

ANDRIUS Kremeris, 73 m., 
mirė Bal. 13, Philadelphia, 
Pa. 

JODIS Dominikas, 51 m., mi
rė Bal. 11. Philadelphia, Pa. 

BALNIONIENĖ Ona, 53 mė

gai. 
šis antras Pasaulinis karas 

atneš daug ką naujo žmoni
jai; jis ir mums Lietuviams 
yra labai svarbus. Tautos ku
rios dirba sunkiau ir smarkiau, 
kuries daugiau planuoja, orga-

tų, mirė Bal. 10, Philadel-; nizuojasij aukoja saviems rei-
phia, Pa. ^ j balams tos taps pavyzdinges-

VAIČIUS Pranas, 78 m., mirė tvirtesnės, užims svarbes-
Camden, N. J., Bal. 22. 

BARBšYS Pranas, viduramžis, 
staiga mirė Bal. 16, Brook
lyn, N. Y. 

KER&IS Antanas, 48 m., mirė 

nes vietas draugijoje. 
Ką mes daugiau organizuo-

simes, ,planuosim derinsimes, 
aukosim, ką šauniau dirbsim 
tai daugiau laimėsim ir savo 

Bal. 18, Worcester, Mass. laimėjimais apsidžiaugsim. 
ZALANSKAS Jenas, mirė 25 p. m. Atko, 

Balandžio, Worcester, Mass. 
KASPERAS Jonas, mirė Bal. 

25, Worcester, Mass. 
SAGYS (vardo nepažymėta), 

senyvo amžiaus, mirė Bal. 
mėn., Bridgeport, Conn. 

BAKAS Vytautas, 27 m., už
simušė karo lėktuvu, palai-

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie

tėjimu—žarnos neveiklios, skauda 
galvą, nėra energijos—palengvinsite 
sau šiuo modernišku budu—krarnty-

i * .  t*\ 4- -4. iv/r- u x> i o/i FEEN-A-MINT. Ši skoninga dotas Detroit, Mien., Dal. ^4. j kramtoma guma vidurius liuosuoja 
Gimęs Detroite. j švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių 

tt a ir a t t A T T d v T C W i? / 0  v I naudoja FEEN-A-MINT. Tik pa-KAVALIAUSKIENE (Kybar- į KRNMTYKITE FEEN-A-MINT einant 
taitė) Anelė, 36 m., mirė Ba- ! gulti, naudokite tiktai pagal nuro-
Innrl'/in ^0 Clpvplandp kur dymus ant Pakelio- Sekanti rytą lanaziO oU, Uieveianae, Kur n^aįonus palengvinimas jums pagel

bės vėl jaustis puiki buvo ir gimus. 
MISEVIČIUS Juozas, 50 metų, 

mirė Geg. 6, Clevelande. 
MARKŪNAS Juozas, 50 metų, 

mirė Bal. 28, Clevelande. 

• i t -• 
DEM,A C. JAKUBS 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

JlgjUnbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 17C3 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgeciq, patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeaiikfti. 

MIMIHIHINlMHHMHIIIIHlflIlHINMIHIlIlUIMM SS*, 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 

Laisvę Pažinę —* 
Jango Nevilksira! 

*«* 
i :s 

IŠ LIETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

KARALIAUČIAUS ypatin
gas teismas nuteisęs mirti 3 
Lietuvius: Juozą Kubilių, Ale-
ką Jucį ir Martyną Lačinską. 
Jie buvę apkaltinti ginkluotu 
apiplėšimu įvykdytu Klaipėdos 
mieste. Svarbiausias įrody
mas prieš Jučį buvęs tai jog 
buvę įsitikinta kad viename iš 
apiplėšimų turėjęs ir jis daly
vauti, nes "tokio pavogtų dai
ktų kiekio vienas žmogus ne
galėjo panešti". 
i • 

ŠIAULIUOSE, Vokiečių ko
misaras paskelbė kad jokia įs
taiga ar įmonė neturi teisės 
priimti ar atleisti valdininkų, 
tarnautojų ar darbininkų ne
gavus komisariato leidimo. To
kia tvarka esanti nustatyta to
dėl kad "su kiekviena diena vis 
labiau jaučiama darbo jiegos 
stoka". * 

* 
BOLŠEVIKŲ lėktuvai išmė

to Lietuvos teritorijoje į vai 
rius daiktus (dėžutes, pieštu
kus ir tt.) kurie sprogsta ban
dant juos vartoti. Dabar skel
biama kad Šumsko valsčiuje 
trys ūkininkai rado laukuose 
pypkę. Kai vienas ūkininkas 
ėmė kandyklį sukinėti, pypkė 
sprogo. Vienas jų sunkiai su
žeistas, du kiti sužeisti leng
viau. 

Netoli Vilniaus vaikai sura
do dėžutę, kuri sprogo ją ati
darant. Du berniukai — 11 
metų amžiaus Stasys Laučkis 
ir 9 metų Jurgis Jokūbas — 
buvo sudraskyti. 

TAURAGĖS apsk., Liuginų 
kaimo gyventojas Juozas Pi
piras už karvės nepr i statymą 
Vokiečių įstaigoms buvo nu
baustas užmokėti 200 markių. 

VILKAVIŠKIS. B o 1S evikai 
iš Vilkaviškio vyskupijos ku
rijos ir bažnyčių surinko vi
sus archyvus ir metrikus ir iš
vežė kaž kur į Vilnių. Vysku
pija ir po šiai dienai apie jų li
kimą neturi jokių žinių. Vil
kaviškyje užsilikę dokumentai 
bei archyvai sudegė Vokiečių 
užpuolimu Rusų Birželio mė
nesį 1941 metais. 

VOKIEČIŲ veržimosi į Lie
tuvą metu, karo veiksmuose 
Vilkaviškio vyskupijoje sude
ginta trys bažnyčios: medinė 
Kapčiamiesčio bažnyčia Seimų 
apskrityje, Pilviškių bažnyčia 
bei ūkio trobesiai Vilkaviškio 
apskrtyje, ir Valakbudžio me
dinė bažnyčia Šakių apskrity 
je. 

Be to, nukentėjo Marijam
polės Vienuolynas ir sudegin
ti Alytaus klebonijos visi ūkio 
trdfoesiai. Visų šių bažnyčių 
bei pastatų atstatymo darbai 
jau esą pradėti. 

PABALT1JIS TURI BUTI 
NEPRIKLAUSOMAS 

Sako Šveicariečių Laikraštis 

LIETUVIAMS REIKALINGA VAISTAI 
Taipgi Privalome Rūpintis Palaikyti Lietuvos 

Pasiuntinybę Londone ir Kitas 

"ŠAUKSMAS Į PASAULI® 
SĄŽINĘ" 

Šveicariečių žurnalas Der 
Aufbau paskelbė ilgą ir labai 
įdomų straipsnį, "Didžioji Bri
tanija, Sovietų Sąjunga ir Pa
baltijo Klausimas". 

Savo pastaboje žurnalo re
dakcija rašo: "Jeigu mes šia
me straipsnyje iškeliame tą 

VOKIEČIAI VISAIP 
PERSEKIOJA 
LIETUVIUS 

VOKIEČIŲ laikraščiai vis 
dar daug vietos pašvenčia ko
vai prieš "nelegalinę prekybą" 
maisto produktais Lietuvoje. 
Pereitų metų Lapkričio mėne
si už kainų kėlimą esą paso
dinta į Kauno kalėjimą 487 
žmonės; už naminės degtinės 
varymą — 40, už slaptą gyvu
lių skerdimą — 14 žmonių. 
Kauno prekyvietėje tą mėnesį 
buvę suimta 55 žmonės. Be 
to 41 žmogus suita kaip "be
darbis",, jie buvę pasiųsti į 
darbo stovyklą. Laikraštis su 
pasitenkinimu pabrėžia kad 
dabar Lietuvoje esą įrengta 
"pakankamas . skaičius darbo 
stovyklų'', tat visiems "speku
liantams" užteksią vietos. Di
deliais atsitikimais Vokiečių 
teismas jbausiąs mirtimi. 

klausimą tai todėl jog nūnai 
Pabaltijo tautos, po pusantrų 
metų Vokiečių okupacijos, sto
vi akivaizdoje likimo kuris jas 
verčia vis primygtiniau šauk
tis pasaulio sąžinės. 

"Pabaltijo tautos, lygiu bu-
du kaip ir kitos, neša sunkią 
naštą, kurią joms uždeda ka
riuomenės okupacija; tačiau 
tuo reikalas, atrodo, dar nesi
baigia: Vokiečiai jau dabar 
neleidžia susidaryt minčių kad 
Pabaltijis naujoje jų santvar
koje po karo atgautų savo sa
varankiškumą, o labiau — ne
priklausomybę. , Vis aiškesni 
požymiai kalba už tai kad Vo
k i e č i ų  R y t ų  a d m i n i s t  r a c i j a  
planuoja Pabaltijo kraštus ko
lonizuoti, pavyzdžiu Danzigo-
Vakarų Prūsijos, Vokiečiais ir 
kitais Germaniškais gaivalais. 
Pav., Sovietų 1940-1941 metais 
'nacionalizuoti' turtai, užuot 
juos grąžinus teisėtiems savi
ninkams, konfiskuoti Vokieti
jos reicho naudai. Vokiečių 
patvarkymas nepripažysta Pa
baltijo žmonių kaip jiems pri-
klansančių ūkių savininkais, o 
tiktai kaipo 'valdytojais'. Jei
gu bus laikomasi jų ligšiolinio 
civilinės administracijos kurso 
tai Lietuvių, Latvių ir Estų 
tautos turės buti išstumtos iš 
savo žemių, kurias jos dirbo 
per tukstančius metų. 

"Pabaltiečiams lieka vienin
telė viltis kad Alijantų laimė
jimas reikš Atlanto _ čarterio 
laimėjimą — čarterio kuris 
jiems garantuoja visa tai ką 
jie išmoko branginti aukščiau 
visa ko: Laisvę, nepriklauso
mybę ir demokratiją. 

'Užtat didžiausiu jautrumu 
ir aštriausia kritika sekamos 
visos tos pastangos 'Jungtinių 
Tautų' tarpe, kurios galėtų pa
žeisti čarterio vertę". 

Paminėjus abejojimus del 
Sovietų Rusijos nuoširdumo 
laikytis Atlanto čarterio, re
dakcija pabrėžia kad "Pabal
tijo tautos, priešingai kitų už
imtų sričių gyventojams, šiar 
me kare patyrė ne tik vieną 
bet dvi okupacijas, tai Rusų 
ir Vokiečių. Apie nei vieną 
jų jos neturi pagrindo pasaky
ti kad tai butų mažesnė nelai 
mė. Šalyje su laisvės tradici
jomis kaip Šveicarijoje, neten
ka daugj įrodinėti kad šios trys 
mažos kulturingos tautos nesi
duos prievartai rinktis tarp 
dviejų svetimų viešpatavimų: 
tarp nazizmo ir bolševizmo, o 
reikalaus ir galės reikalaut pa
ramos trečiam ir, jų akyse, 
vienatiniam Europiniam spren
dimui: laisvės, savo® valsty
bės ir demokratijos visoms, ir 
ypač mažoms tautoms." 

SOVIETAI NESIRYŽTA, 
LAIKYTIS ČARTERIO 

Straipsnio pradžioje prime
nama kad 1941 metų rudenį 
Sovietų Rusijos ambasadorius 
Londone Alijantų konferenci
joje iškilmingai pareiškė jog 
Sovietai prisiima kaipo priva
lomus Atlanto čarterio nuo
status. Atrodė kad Sovietų 
Rusija išsižada savo ligšiolinių 
politikos budų ir pasižada va
d o v a u t i s  E u r o p i n i a i s  t e i s ė s  
nuostatais. Tačiau netrukus 
paaiškėjo kad Sovietai neatsi
sako nuo savo priekabių į Pa
baltijį, kurį jie okupavo sulau
žydami sutartis. 

Sovietai vėl nusižengia Atlan
to čarterio dėsniams. 

Atpasakojęs kokiomis aplin 
kybemis Maskva okupavo Pa
baltijį, kaip buvo per "rinki
mus" suklastota tautų valia, 
autorius sako, tos tautos ne
nustojo kovojusios už laisvę 
bei nepriklausomybę nei nau
jos — Vokiečių — okupacijos 
sąlygomis. Jos puikiai nusi
mano kas jų laukia Vokiškoje 
"naujoje santvarkoje*. Pabal
tijo tautos turi atgauti, kaip 
ir kitos okupuotos tautos, sa
vo valstybinę nepriklausomy
bę, kaip tai garantuoja Atlan
to čarteris. 

Autorius primena kad Sovie
tai dar 1939 metų vasarą rei
kalavo iš Prancūzų ir Anglų 
užleisti jiems Pabaltijo valsty
bes. Jie to tikslo pasiekė per 
susitarimą su Vokiečiais, bet 
Britai nesutiko, kaip pareiškė 
tuometinis užsienių reikalų se
kretorius Lordas Halifax, nu
sidėti savo garbei ir pardavi
nėti tai kas jiems nepriklau
so. 

Toliau autorius pastebi kad 
Anglų tarpe, deja, ėmė reikš
tis tam tikros srovės su Sir 
Cripps priešakyje, kurios pra
dėjo pataikauti Sovietams jų 
pasikėsinimuose prieš Pabal
tijo laisvę. Tuo tarpu pati So
vietų Rusija dar 1920 metais 
taikos sutartyse išsižadėjo Pa
baltijo, bet po 20 metų vėl jį 
smurtu okupavo. Jeigu Cripps 
gina Sovietų strateginius rei
kalavimus tai Pabaltijo okupa
cija įrodė kad Sovietų Rusija 
tuo budu susilpnėjo, o ne su
stiprėjo. "* -* 

Pokarinės Europos "pertvar
kytojų" šiuo metu nestinga, 
tačiau Prof. Renner'o projek
tai, paskelbti Collier's Magazi
ne, parodo iki kokių niekų nu
šnekama ir kokie neišmanėliai 
išplaukia į paviršių. 

Baigdamas savo straipsnį 
autorius prieina išvadą, kad 
tikra taika ir teisėtumas įsi
viešpataus tiktai tuomet kai 
Sovietų Rusija bus priversta 
paboti Atlanto Čarterį. 

Lietuvos žmonėms, kaip ga
lima jausti, labai stoka pačių 
pagrindinių vaistų, ir Ameri
kos Lietuviams reikėtų pradė
ti rūpintis suteikimu tos pa
galbos. 

Kolonijose yra paskirų fon
dų kurie niekam nenaudojami, 
yra ir srovių centriniai fondai, 
kurių valdybos privalo tuojau 
pradėti rūpintis ir rasti prie
mones tų vaistų į Lietuvą pri
statyti. 

Apie tai privalėtų pasitei
rauti Tarptautiniame Raudo
najame Kryžiuje, kuris pasa
kys apie galimybes, jeigu to
kios yra, vaistus persiusti iš 
Amerikos, arba nupirkti jų 
Šveicarijoje ir iš ten lengves
niu ir greitesniu budu persiųs
ti Lietuvos žmonėms. 

Dabar yra veikimo laikas, Ir 

organizacijos arba fondai tu
rinti surinkę iš visuomenės pi
nigus Lietuvos žmonėms gel
bėti privalo rūpintis pagalbos 
teikimu. 

Nekuriose kolonijos# \wrasi-
dėjo judėjimas siųsti aukų pa
laikymui Lietuvos Pasiuntiny
bės Londone. Tą judėjimą rei
kia plėsti, nepaleisti jo kartą 
pasiuntus kokią sumą pinigų. 

Lietuvos Pasiuntinybė Lon
done ir jos Ministeris Balutis 
stovi labai svarbioje pozicijo
je Lietuvos reikalus ginti. 

Stokime mes jam Į talką, 
suteikdami galimybes jam kad 
ir su mažu štabu Londone iš
silaikyti. 

Platesnių informacijų apie 
tai suteiks ir Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos centras, -6820 Su
perior Avenue, Cleveland, O. 

STAMBIOS AUKOS NOREM 
LIETUVOS ISTORIJAI 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Dr. Al. M. Račiais Už
giri a "Timeless Lithua

nia" Leidimą 

BALTIMORE VĖL 
DAVĖ $45 

LATVIU LEIDINYS 

Latvių mėnesinis žurnalas 
Drauga Vests, leidžiamas New 
Yorke, šiomis dienomis išėjo 
Angliška kalba. Redaktoriaus 
įžanginiame straipsnyje Ame
rikietis skaitytojas bandomas 
nors trumpai supažindinti su 
Pabaltijo šalimis, Latvija, Lie
tuva ir Estija. Visas tas 24 
puslapių leidinis talpina 13 pa
skirų straipsnelių. 

Straipsnis 4-tas, "LATVIJA 
TURI VĖL BUTI LAISVA", 
nusako, pradedant nuo Latvi
jos pirm dabartinio karo, iki 
teisės Pabaltijo žmonėms vėl 
duoti apsispręsti kaip jie nori 
gyventi, dabar kai jos priešų 
okupuotos. Paliečiama Latvijos 
istorija, Latvijos sutartis su 
Sovietų Rusija, jos sulaužy
mas ir Latvijos okupavimas, 
kartu su kitomis Pabaltijo ša
limis; pateikiama žinios apie 

Anglija nusidėtų laisvo tautų 
apsisprendimo dėsniams tai 
Europai liktų vienintelė viltis 
Suvienytose Amerikos Valsti
jose. Rytų Europos tautos tu
ri tą pačią teisę reikalauti At
lanto čarterio neiškraipyto 
taikymo gyveniman kaip kitos 

Jeigu tautos. 

Sovietų pravestą rinkimų far
są prisijungimui prie Rusijos, 
paskui antra okupacija, Vokie
čių, su jos žiaurumais. Api
budinama Latvių atsinešimas 
linkui Rusijos. 

Kalbant apie Latviją pirm 
dabartinio karo, visai nesigrie-
biama įrodyti kuri partija bu
vo mažesnė ar kuri didesnė, 
kas valdė ir kaip valdė Latvi
ją. Apsakoma tik tikrieji, pa
grindiniai, valstybiniai reika
lai. šiuo atveju kulturiški Lat
viai savo Anglišku žodžiu į 
Amerikos visuomenę visai ne
liečia to ką pastaru laiku pa
darė musų ' Lietuviški neišaik-
lėti profesoriai ir politikieriai, 
kurie gavę progą panaudoti 
sirupino suterlioti savo sena, 
praeities pagieža, kurią jie po
ra metų kaip musų tarpe lieja 
Lietuviškoje spaudoje 

Tie seni naminiai, tiesiog 
šeimyniniai reikalai Amerikie
čiui tiek nesyarbu ir neapeina 
kad jis paskaitęs tą Lietuvių 
buletenį nusišypsos iš tų re
daktorių vaikiškumo. 

Drauga Vėsts pamini ir Lie
tuvos Nepriklausomybės 25 
metų sukaktį straipsnyje "Mes 
Saliutuojam Lietuvą", ir tal
pina New Yorko Lietuvių Va
sario 16-tos minėjime priim
tą rezoliuciją. 

Br. Al. M. Račkus, pabėgęs 
iš bolševikų po Lietuvos oku
pacijos, dabar gyvenantis Chi-
cagoje, rašo: 

Prie šio laiško pridedu savo 
paramą ($10) Dr. Owen J. C. 
Norem'o knygai "TIMELESS 
LITHUANIA" leisti. 

Laimė musų tautai kad Jun
gtinių Amerikos Valstijų Mi
nisteris Lietuvai, Owen J. C. 
Norem, buvo Lietuvoje kaip 
tik tuo metu kai Rusų bolše
vikų gaujos įsibriovė Lietu
von. Jis viską savo akim ma
tė, viską atidžiai stebėjo. Jis 
yra autoritetingas įvykių liu
dininkas apie tai kas tuo metu 
darėsi Lietuvoje. Be to, jis 
pakankamai ilgai pagyveno 
laisvoje Lietuvoje Respubliko
je visapusiškai ištyrė Lietuvių 
tautos kulturinį, ekonominį bei 
politinį gyvenimą. Jo pozici
ja buvo tokia kad jis apie Lie
tuvą daug daugiau žino negu 
mes manome.... 

Man buvo malonu pažinti p. 
Ministerį Norem'ą kai gyve
nau Lietuvoje ir tarnavau A-
merikos Konsulatui kaipo gy
dytoj as-emigrantų egzaminato
rius. Jo bešališkumas, pasta
bumas bei džentelmeniškumas 
darė gilų įspūdį į visus. Jo 
tartas žodis knygoje už Lie
tuvą darys didelės svarbos įs
pūdį į pasaulio diplomatus.. 

Džiaugiuos kad genb. t)r. 
Norem teikėsi parašyti knygą 
apie Lietuvą. Tai brangi jo 
dovana musų tautai. Malonu 
kad LVS teikiasi tą Dr. Nore
m'o knygą išleisti. Dieve Jums 
padėk! 

Dr. AL M. Račkus 
ir K. Račkienė. 

Baltimorės Lietuvių kolonija 
pasiima pirmą vietą iš visų 
kitų kolonijų Dr. Norem'o kny
gos "Timeless Lithuania" pa
skirų prenumeratorių daugu
mu. Jokia kita kolonija gal 
jau ir nepralenks Baltimorės. 

štai poni Marė Milunaitienė 
jau trečiu kartu prisiunčia po 
$45 paskirų prenumeratorių 
tai knygai. 

Aukotojai iš Baltimorės: 
D.L.K. Mindaugo D-stė $10.00 
Mr. & Mrs. K. Akelaitis 5.00 
Jeronimas Merkelis 
Mr. & Mrs. John Gričina 
Mr. & Mrs. V. Velžys 
Mr. & Mrs. J. Belskis 
Antanas Janulaitis 
Dr. & Mrs. J. Laukaitis 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

KAUNE MIRĖ provisorius 
Jonas Valentinavičius, buvęs 
sveikatos departmento farma
cijos skyriaus viršininkas. 

Darykime Lietuvių Tautos Pagei
davimas Angliškoje Kalboje! 

PRISIDĖKIT - REMKIT IŠLEIDIMĄ DR. OWEN J. C. NOREM KNYGOS 

'Timeless Lithuania' 
štai Dr. Owen J. C. Norem, buvęs Suv. Valstijų 

Jgaliotas Ministeris, atstovavęs Kaune savo valstybei 
paskutinius trejus metus (1938-1940), turi parašęs la
bai įdomią knygą (300 puslapių didumo) apie Lietuvą. 

DR. NOREM'ui BUVO LEMTA SAVO AKIM MA
TYTI IR ĮVERTINTI SMŪGIAI, SUDUOTI LIETU
VAI 1938—1940 METAIS. Mums yra brangintinos tos 
jo, kaip pašaliečio, bešališko liudytojo, kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia aikštėn naujų fak
tų, dar nežinotų viešumai. 

Knygą puošia apie 20 iliustracijų ir keli Lietuvos 
žemėlapiai. Vienas jų parodo kokių ribų Lietuvai rei
kalavo Lietuvių Delegacija Paryžiaus Taikos Konferen
cijoje ir Maskvos derybose 1920 metais, kur buvo pasi
rašyta taikos sutartis. 

Dr, Norem rase ne tik susidomėjęs, bet ir įsimylė
jęs Lietuva. Ta jo budo savybė tačiau nekliudė jam 
vaizdinti jžiurėtus dalykus taip kaip jie atrodė. 

Taigi, šiuomi kreipiamės Į Tamstą prašant padėti 
mums šį kilnų ir dideli darbą įkūnyti, prašome atsiliep
ti greičiausiu laiku prisiunčiant savo auką sulyg išga
lės. Ko daugiau ir skubiau bus aukojama" to lengviau 

Tuo budu I bus įvykdyti tas patriotiškas darbas. 

AUKAS SIŲSKITE kartu su čia pridėtu aukų ku
ponu, įrašę pilną savo vardą, pavardę, antrašą, ir aukos 
sumą. Pasiuntimui naudokite musų pridėtą voką. Jū
sų aukos pasieks komitetą paprastu laišku, už 3c. 

Aukų prašome asmeniškų, iš draugijų, kuopų, klu
bų, profesionalų ir biznierių. 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps 
knygoje. 

Kiekvienas aukotojas gaus, neskaitant nuoširdžios 
padėkos už duosnią pagalbą, atitinkamą skaičių šios 
knygos egzempliorių, jeigu panorės. 

Bet visų daugiausia Tamstai bus dėkinga Lietuvių 
tauta. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
SPAUDOS KOMISIJA 
P. J. ZURIS, Pirmininkas, 
DR. S. T. TAMOŠAITIS, Vice Pirm. 
K. S. KARPIUS, Sekretorius, 
DR. J. JONIKAITIS, Iždininkas. 

6820 Superior As®, £fcanM Om 

Ponios Milunaitienės pasi
darbavimas yra aiškus įrody
mas kad Lietuviai prijaučia 
knygos išleidimui ir nesigaili 
penkinių ir dešimtinių paremti 
knygos išleidimą, reikia tik 
juos pakalbinti. 

Ką daro kitų koloniją LVS 
skyriai ir jų darbuotojai, vy
rai ir moterys? Reikia tiktai 
noro pakalbinti gerą Lietuvį ir 
jis tikrai savo auką duos. 

Laukiame iš kitų skyrių at
siliepimo su parama. 

KITŲ KOLONIJŲ AUKOS 

Margutis Vanagaitis, 
Chicago, 111. $10.00 

Dr. Al. M. Račkus 
Chicago, 111. 10.00 

Joseph J. Grish, Esq. 
Chicago, III. 5.00 

Frank Pukas, 
Philadelphia, Pa. 5.00 

Jonas Skinderis, 
Clinton, Ind. 5.00 

Feliksas J. žiuris, 
Lakewood, Ohio 5.00 

Albinas Ktišlis, 
Watertown, Conn. 5.00 

Felicija Bačukionis, 
Westfield, N. J. 5.00 

Birutė A. Smailis-Pollock, 
Hamtramck, Mich. 5.00 
Vytautas Markuzas, iš Det-

roit, Mich., prisiuntė aukas šių 
Detroitiečių: ' 
Vincas Kazlauskas 5.00 
Antanas Kakanauskas 5.00 
P. M. Atko, 

Portland, Ore. 1.00 
D. Kalėda, Pittsburgh, Paw, 

rašo: Siunčiu $5 Norem 
knygai. Tai mano pirma 
auka. Prisiųsiu daugiau. 

J. Plečkaitis, Aliquippa, Pi., 
sako: Prisiunčiu Lietuvos 
vadavimo reikalams $3. 
Tai maža auka, bet vėliau 
prisiųsiu daugiau. (Jis 
anksčiau prisiuntė $3.) 

Kristopas ir Emilija žemaičiai, 
Philadelphia, Pa., kurie 
pusę metų įmokėjo į LVS 
$30, vėl prisiuntė $2.00. 
prisiųsiu daugiau. 

(BUS DAUGIAU) 

•AMERIKOS žmonės, kaip 
tik karas baigsis, per pirmus 6 
mėnesius apskaičiuojama nu
pirks 2,590,000 automobilių. 
/" — 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės 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 persiktt-
mą į kitą vietą gyventi. —. 

Dirva Cleveland. O. 
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PRADEDANT šiuo numeriu, Dirva per keletą vasaros 
* savaičių bus leidžiama 6-ių pnslaf>ii£ didumo. Ko
respondentai prašomi savo pranešimus iš kolonijų vei
kimo rašyti trumpai, kitaip pati redakcija bus priversta 
juos trumpinti, norint sutalpinti, arba tokios korespon
dencijos del ilgumo nepatalpintos greitu laiku, vėliau pa
sens ir visai netilps. 

* 
DASTApU laiku musų spaudoje pasirodė straipsniai, 
' rašyti tulų Lietuviškų vyrų, kurie jau lyg garsin
dami nori priversti Amerikos Lietuvius sueiti į santi-
lius su Lenkais, kuomet jie patys nemoka sueiti į ben
dradarbiavimą six savais Lietuviais, Lietuvos vadavimo 
darbams! 

Keistesnio dalyko negalima ir tikėtis: štai vienas-
kitas paskiras asmuo, nenešantis jokios atsakomybės 
nei prieš musų visuomenę nei prieš kokią organizaciją, 
lenda pas Lenkus ir tą savo landžiojimą skelbia esant 
net "nauju istoriniu posukiu". Keista kad tokie raštai 
randa Lietuviškuose laikraščiuose vietos. 

Ar Lietuviams sueiti i artimesnius santikius su Len
kais ateis metas ir reikalas — tai priklausys nuo sąly
gų kokias laikas pats pagimdys. Tada, reikalams atsi
radus, santikiauti su Lenkais turės tam tikri atsakingi 
Lietuviai, ar tai komisijos ar kas panašaus, tik ne ko
kie nors paskiri, pavieniai asmenys. Tų asmenų toks 
veržimasis ir spyrimas net visus Lietuvius su Lenkais 
artintis ir draugauti parodo kad jie nesuranda ką nau
dingo dirbti Lietuvai su savo žmonėmis ir imasi to kas 
visai nėra jų kompetencijoje. 

Nei tie musų paskiri asmenys, nei tie Lenkai su ku
riais jie susieina, kalba, "sprendžia** musų ir Lenkų tau
tų likimą, nieko bendro neturi su tų tautų atsteigimu 
ir gal but neturės. Vietoj surasti sau užsiėmimą kuris 
padarytų juos ko nors vertais savo tautoje, jie imasi 
savo nieko nereiškiančio grąsinimo kad Lietuviai priva
lą jau "apsiprasti su mintimi kad teks dažnai matytis 
su Lenkais1'.... Jie, matomai, padare Lenkams paža
dus "padaryti naują istorinį posūkį" tai dabar turi ner
tis iš kailio Lenkams savo žodį išlaikyti.... 

Tokis lengvadvasis pasidavimas tikėti jog Lenk'ai 
pagelbės Lietuvą atstatyti nepriklausoma valstybe pa
rodo jų nepevmatymą dalykų eigos. Ne nuo Lenkų pri
klausys mažų valstybių atsteigimas ir šiame kare ne 
viena Lietuva yra maža valstybė ir ne ją vieną Sovietai 
jau dabar savinasi — Maskva savinasi ir visą pusę Len
kijos! 

Lenkai siekė ir toliau sieks savo , valstybės žemių di
dinimo, kaip irrSovieįj&i, nors ir Sovietai ir Lenkai yra 
pasirašę Atlanto čarterj kuris nusako kad nei viena val
stybė nesieks didinimo savo teritorijų. 

Yra tikrų žinių, ne gandų, kad Lenkų vyriausybės 
in exile nariai statė savo reikalavimus Lenkijos padidi
ni ui po šio karo, ir Lenkai griebsis į visas puses kur tik 
bus lengviausia — ir Lietuva vėl nebus jiems išimtis. 

Tie musų vyrai kurie landžioja pas Lenkus talkau-
ti tik pagelbės Lenkams Lietuvą pasmaugti: Lenkai tu
rės progą ir naudosis ja sakydami: Štai yra Lietuvių at
stovai kurie aiškiai pasisakė nori su Lenkais išvien.... 
žinoma, gyventi! 

• 
pREZIDENTO Roosevelto Šiaurės Afrikos strategija 
* eina prie pasekmingo galo. Nežiūrint visų šauksmų 
atidaryti Vokiečiams antrą frontą iš vakarų per Pran
cūziją kontinente, Roosevelt atidarė frontą iš Prancū
zijos kolonijų Afrikoje. Tunisijos sostinė Tunis ir svar
bus karo laivyno uostas Bizerte iš Vokiečių ir Italų at
imti. I 

Ši Prancūzų kolonija, kurią Italai užgrobė šio karo 
bėgiu, išgelbstima Prancūzams ir tas sustiprina Pran
cūzų dvacią, kurie pačioje Prancūzijoje paslėgti kenčia. 

Lygiai šeši mėnesiai praėjo nuo to kai Lapkričio 7, 
1942 metais, Amerikos jiegos išsėdo Šiaurės Afrikoje, 
ir jau paėmė svarbius Vokiečių laikomus miestus Tuni
koje. 

Svarbu pastebėti tas kad šių miestų Vokiečiai ne
sistengė sugriauti taip kaip daro bolševikai kada jie iš 
kur nors traukiasi, nors Tunis,ir Bizerte yra jiems sve-į 
t imi miestai. Matė nedalaikys, ir traukėsi, kuomet rau-| 
donieji daro priešingai: laikosi iki paskutinos ir spiria
si sugriaut kad neliktų akmens ant akmens — net savo 
pačių išstatytus miestus. 

COVIETAI paleido naujus įtarimus Lenkams, buk jie 
— pačios Lenkų vyriausybės nariai Londone — už

siiminėjo šnipinėjimu Rusijoje, "po įtaka pro-Hitlerinių 
elementų". Sovietu užsienių reikalų vice-komisaras Vi-
sinskv paskelbė savo Įkaltinimus Lenkų, tikrindamas 
kad jie ir "toliau tęs platinę įvairius plastingus Įtari
mus liečiančius Lenkų-Sovietų santikius. Lenkų vyriau
sybei puola atsakomybė už nutrukimą santikių su Ru
sija ir todėl Lenkų vyriausybei lieka imtis žingsnių tai 
atitaisyti". 

Tštikro labai sunku spręsti kurie jie teisifigi, kada 
dviejų suktų tautų diplomatai dirba vieni prieš kitus. 
Kad Lenkai vieną dieną dirba-tariasi su vienais, kitą 
su kitais, ir vėl metasi prie kitų, arba atgal prie pirmiau 
savo apgautų žmonių, parodo jų netolima istorija: jie 
tarėsi ir su Prancūzais prieš Vokiečius, ir su Vokie
čiais prieš Prancuzus ir Rusus, ir su Rusais prieš Vokie
čius, ir dabar vėl gali su Vokiečiais tartis prieš Rusus. 
Bet tai paliekame jiems patiems žinotis. Mums tik rei
kia buti atsargiais kaip nuo nazių, kaip nuo bolševikų 
taip ir nuo Lenkų. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas 

Susifederavimo Liga 
Ne vieni Lietuviai serga fe

deracijų liga. Latvių Atsto
vas Bilmanis siūlo sukurti 'Su
vienytas Pabaltijo Valstybes', 
žinoma, ši sąvoka realesnė ne
gu Prof. Pakšto sugalvota 
Baltoskandija, nes jau pirm 
1939 metų Lietuva, Latvija ir 
Estija jieškojo kelių bendrai 
tarptautine plotme dirbti ir 
kooperuoti ekonominiai. 

Tačiau, galvojimas apie fe
deracijas šiuo laiku tik bergž
džias laiko aikvojimas. Pabal
tijo valstybių svarbiausia už
duotis tai patikrinti to krašto 
gyventojams laisvą valią apsi
spręsti po kuria tvarka . nori 
gyventi, kaip Atlanto Čarteris 
tai žada. 

Kita svarbi (gal net svar
besnė) užduotis tai užtikrinti 
to krašto gyventojams tučtuo-
jinį sušelpimą maistu, vaistais 
ir drapanomis. ! 

Jei jau 
tas tikrai musų tautą kaitina 
tai geriausia susifederuoti su 
didele Sovietų Sąjunga. Ten 
bent plačios erdvės ir didelČ 
ateitis. Juk Rusijos komuniz
mas tik laikinas apsireiškimas 
istorijoje. Rusų tauta buvo 
šimtus metų, bus ir ate^je. 
Tai kodėl nesifederuoti su ja, 
jeigu jau taip* federuotis no
rima? 

Goriausias nusistatymas tai 
tautininkų: • Lietuva privalo 
tapti nepriklausoma, o jei Eu
ropoje bus sukurta koks nors 
bendras, tarpvalstybinis valdąs 
kūnas, Lietuva bus jo narys, 
kaip dabar yra Tautų Sąjun

gos narys. Jei kitos tautos at
sisakys nuo kai kurių suvere
numo teisių, nuo jų mioiai at
sisakys ir Letuva. 

/ t / 

Jau Krustelėjo 
Musų bolševikai Amerikoje 

jau pradeda įgyti daugiau pat
riotiškumo link tos "Tarybinės 
Lietuvos", kurią jie dieną-nak
tį kitiems Lietuviams siūlo 
priimti. Jau įsikūrė bevardis 
"Pundelių Vajaus Komitetas", 
kuris sakosi riksiąs "pundelių-
dovanėlių Lietuviams raudon
armiečiams ir Lietuvių vai
kams Sovietų Sąjungoje". Sa
ko, "Sovietų laivai labai daž
nai aplanko Ameriką ir su per
siuntimu bėdos nebusią". 

Tenka pasveikinti šį "Tary
binės" pilietinės drąsos pasi
reiškimą ten kur vien tik ke
liaklupsčiavimas Maskvos rei
kalams bujojo. Nėra abejoji
mo, Lietuviai raudonarmiečiai 
ir Lietuviai vaikučiai labai rei
kalingi visokių dovanėlių, ku
rių Maskva jiems neduoda, nes 
pati neturi. Ir Lietuviui ne-
svarba kuri ranka jam dova
nėlę vargo valandoje duos: 
Lietuvio bolševiko ar kitokio. 

Laikui bėgant, gal "Tarybi
nė" pilietinė drąsa tiek išaugs 
kad bus sušelpta ir tų raudon
armiečių žmonos, ir tų vaiku
čių tėvai bei ištremtieji Sibi
ran. Jei musų bolševikai jau
čiasi esą Tarybinės Lietuvos 
piliečiais tai, po šimts pypkių, 

Dr. Vincas Pietaris 

A L  G  I  A N T  A S  

susifederavimo erš- kodel Plačiau savo pilietinėmis 
teisėmis nesinaudoja? 

MOTINOS DIENA 
Antras sekmadienis Gegužes 

mėnesio įvestas motinos at
minčiai. 

Lietuviški laikraščiai, nors 
plačiai tą dieną pamini, ne vi
si žino tos dienos reikšmę, nes 
kai vieni rašo taisvkliškai, MO
TINOS Diena, kiti rašo klai
dingai — MOTINŲ Diena. 

Motinos Diena vadinama to
dėl kad kiekvienas žmogus tu
ri ar turėjo tik vieną motiną 
ir jis gali minėti tik savo mo
tiną, ne visas motinas. 

PILKOJI DIENA 
O dienos, seserys, sugryžkit, 
Sugryžkit atgalios! 
Ateis naktis iš tamsaus miško, — 
šešėliai sužaliuos 
Ir bus skliautė sidabro rasos, 
Ramunėse jų bus.... 
A. turiu daug, o mielos sesės, 
Aš turiu daug kalbos! 
Pasekt, kaip andai akys degė, 
Kaip sopulys gajus. 
Tai aš, tai aš buvau melagis, 
Buvau apšmeižęs jus. 
Tai aš sekiau kad jus negeros, 
Kad laimė negera. 
Kai pynės sielvartai nemarus 
Su meile nemaria. 
Kodel eilėraščiuose ašen 
Vis sielvartu dangsčiaus, 
Kai jus, į sapną nepanašios, 
Praėjote anksčiau. 
Taip sopulys vis smilks k&ip smilko, 
Ir šiądien ir seniau — 
Jus ėjot kasdieniškos, pilkoj — 
Del to nepažinau. 
Skliautuose žvilga šaltos §erkšnos 
čionykščių vakarų — 
Girdžiu, girdžiu aš tylų verksmą 
Manųjų seserų. 
Ir teka saulė — baltas kaip mėnuo, 
Ir — sopulys gajus. 
Jųs ėjot, sesės, ėjot, dienos, 
Nepestebėtos — jųs! 
Nes laukiau jusų šilko rubuos, 
Džiaugsmingų ir smagių -Į-
Sąkiau, tos pakeleivės skuba 
Te eina sau, tegu 
Naktis sugryš į tamsų, mišką 
Ir nenukrės žaros.... 
Atbėga, net ramunės tyška — • 
Mano pilka sesuo 

J. K. Aleksa ndriškis. 

(Tęsinys Ii pereito nr.) . 
Nemuros žiedą leido visi vienas nuo 

kito per rankas. 
— Ne taip senai Nemura ir kitus mu

sų kampo žmones kvietė Romano vardu 
pasiduoti Galičo ir Valdimiero kunigaikš
čiui. ^ Netikėjo vargšas, turbut, tada jog 
iš priežasties to paties Romano, kurį jis 
taip labai gyrė, reiks jam žiedą laužti, — 
prakalbėjo Daukšys, vartydamas žiedą. 

— O kiek visokių prižadėjimų Roma
nas darė Nemurai! Ir kiek tų prižadėji
mų Romano vardu ir visiems Juodvėšių 
kunigams ir bajorams siūlė atklysdami 
pas mus jo pasiuntiniai, — pridėjo Kuras. 

Gudu, o ypač Romanu, ar tai gali 
pasitikėti? Jas jį kas žingsnis tai klas
ta ir žabangas; kas žodis tai vylius ir me
lasa—aiškino Triobius. — Su Gudu kaip 
su šunim. ̂  Jeigu turi apsisaugojimui laz
dą ir mušį jį tai tavo laimė, o jeigu netu
ri lazdos tai jis tave tikrai įkąs. Geniau
sia io neleisti arti savęs. Ot, anais metais 
atsivilko su prekėmis pardavinėti Gudai. 
Kas pirko iš jų skrandą gavo supuvusią; 
kas pirko peilį, beveik sulužusį; vietoje 
auksinių žiedų pardavinėjo misinginius... 
Bet ką čia pasakoti, ir patys gerai žinot 
kaip ėjosi tada: Kur iš jų nepirko ten jie 
vogė; kur pavogti negavo, ten jie stačiai 
plėšė, žudydami svietą. Kasavos svietas 
tiktai tuo išliko jog visus tuos Gudus iš
mušė. 

— Argi dėde kuo nors prasikalto prieš 
Romaną jog taip piktai su juo apsiėjo? — 
klausinėjo B u kotą, gavęs progos. 

— Koks ten prasikaltimas! Ar tai 
Romanui reikia prasikaltimo? Maža jųs 
čia žinot apie jį ir turbut negirdėjot apie 
jo priežodį: Nori medų valgyti, turi bites 
iškopti. Jis ir kopia bites. Kaip tiktai 
patėmija pas kurį kunigą ar bajorą, esan
tį jo globoje, šiek-tiek turto tai bematai ir 
jieško priežasčių kad prisikabinti. Na o 
prisikabinęs, žmogų nužudo, turtą paver
ži a ir atlikta. Ir taip jis apsieina su sa
vais, kurių dar Ivg privengia. O su sveti
mais, esančiais jo valdžioje — tai 

— Kodel gi jie ten prieš tokį apsiėji-
mą nekyla? — paklausė Bukota. 

— Moka apsieiti Romanas. Išplėšęs 
turtą vieno bajoro, pasiima sau dalį, o ki
tą dalį po kiek išdalina likusiems, — aiš
kino Ilgūnas. 

— Ir turbut pasilieka sau nemažą da
li? — nusišypsojęs paklausė Kuras. ", 

Į tai Ilgūnas tiktai nusijuokė ir tęsė 
pasaką apie Nemurą. 

— Ot, kada jis patėmijo jog tavo dė
dė, Nemura, turtingas žmogus ir jog ir 
jam priklausanti kunigai Juodvėšiai taip 
pat ne elgetos, Romanas užsimanė juos 
pakopinėti, o jau podraug su jais pakopi-
nėti^ vienu atsidėjimu ir kitus Juodvėšius 

kos viską apie save # Romaną. 
sužinosite viską. 

Nusiminę ir nuliudę klausė Ilgūno žo
džių Juodvėšijos didžiūnai. Ne vienas iš 
jų buvo pasirengęs padaryti taip kaip Ne
mura ir jo sėbrai darė — prisidėti prie ^ 
Romano! 

— Ot, antgalo pasirodė Gudas ką jis 
yrd vertas ir ką verti jo žodžiai ir priesai
kos! Ak mes visi žinom kokiu sutarimu 
pasidavė Romanui Nemura. Ak ir mums 
visiems Romanas siekdamas žadėjo, kaip 
ir Nemurai, išpildyti sutarimo prižadus ir 
laikyti viską musų srityse po senovei per 
amžius. Laimė musų kad jo nepaklau
sėm! Et! jau jeigu mums, vyručiai, prie 
ko glaustis tai prie savųjų, — .ilšbaigė se
nis Daukšys. 

-- Dabar matai, — kalbėjo-jis tolia% 
kreipdamasis į Bukotą, — jog šis vaiki
nas nei nemanė išjuokti tavęs. Dėlto mes
ki* į šalį piktumą. 

— Aš ne tiktai nepykstu ant jo, bet 
kiek galėdamas visados stengsiuosi atly
ginti už dėdę, kuriam jis turėjo padaryti 
nemaža gero, jeigu tas davė jam pusę sa
vo žiedo, — kalbėjo Bukota, paduodamas 
Ilgunui savo ranką, kurią tas mielai pa
spaudė. 

Dabar atsiffrainė viso seimo nuomonė. 
Bukotos giminės ir artimi tapo nuolaides-
niais; priešininkai gi pradėjo lėčiau žiū
rėti į Bukotuko darbus. 

Visi ̂ pasidarė atlaidesniais, bet sykiu 
su tuo jie įgijo ir drąsumo pasiskųsti ant 
ganub|iusio juos vyro. Dabar ir viena#, 
ir kiti is išklojo prieš seimą savo skriau* 
das. Iš visų vienok skundų matyti buvo 
vis kad Bukotos darbai turėjo tam tikrij 
priežasčių. Gal but jog jis tų priežasčių 
tiktai ir laukė. Bet tai jau visai kitas da
lykas. Gana to jam buvo kad priežastis 
buvo duota ir jis pradėdavo užpuolimą. 

Kuomet byla daėjo iki iškratinėjimo 
vaidų tarp Bukotos ir Triobiaus, šis, pa
klaustas apie užpuldinėjimo priežastis, 
atsiliepė jog tikrų priežasčių jisai nežino. 

— Ir ant jo tu užpuldinėjai ne be 
priežasties, gal? — paklausė Daukšys. 

— Žinomas dalykas, — atsiliepė Bu
kota. — Ir turiu pridėti jog jeigu kas ma
ne užgavo drūčiai tai Triobius, — skundė 
savu žaru jisai. 

— Aš užgavau? — nusistebėjęs pa
klausė Triobius. 

— Taip, tikrai! — tvirtai ir rūsčiai 
atvertė jam Buko'tukas. 

— Kuomi gi, susimildamas? 
— Turbut sveikas manai jog aš nesi-

ryšfu teisybės pasakyti, jeigu klausi? At
simeni gerai, ar neteršei mano garbės? 

— Niekados! 
— Na, jeigu taip, jeigu giniesi, tai aš 

įsklesiu viską. _ Paklausykit! — tarė, at
sikreipdamas į seimo vyrus Bukota. iVlLtlb J UUuVcMUo rn • r* j • j , . • • i • • 

kunigus. Pradėjo nuo to joe; duokles iš iv!?, !s dukįerJ u] augintines, 
Juodvėšių kunio-ų rinkti jis nusiuntė sa- ^us^y^s* Viena is augintinių man pati-i ko. i Y ta Ksnn man vnrloe Moci'įr,]i'v.n vo vyrus. O tie nerinko senovės budu ii 
papratimu, tiktai plėšė svietą ir kimšo ir 
sau į kišenius ir Romanui." Juodvėšiai 
ima skųstis savo kunigams; tie rugoti Ro
manui, o tam tiktai to ir reikėjo. "Jau
čiai, — girdi, jųs, o ne kunigai!" suriko 
jisai ant jų. Tie purkštauti. O ką čia 
daug purkštauti, jeigu tas laukdamas jų 
purkstavimo įsakė savo pulko vyrams su-
sirinkti^visiems ir stamantriuosius išžu
dyti. Tiesa, Nemura išklojo nemaža Gu
dų, bet antgalo ir su juo apsidirbo. Suri
šo ir kankino tyčiodamiesi 

— Ir niekas iš bajorų ir pulko vyrų 
nenorėjo jį užstoti? — paklausė Bukota. 

— Tikrai negaliu pasakyti, nes ma
nęs tą dieną nebuvo pilyje. Bet kiek man 
pasakojo antrytojaus ir kaip aš numanau 
Romano vyrų budą, tai niekas. 

— Nei vienas, nei iš Juodvėšių? — 
degančiom akim klausė Bukota. 

— Juodvėšiai vieni buvo tyčiomis iš
siųsti iš pilies, o^ kiti jau tupėjo kalėjime. 

— O paskui? Paskui?! — karštavo 
Bukota. 

— Paskui! Vienais arS; kitais, akė
jo Galičo pieva ir dirvą! Pries tūks
tančius vienas ne ką padarysi! Ot, dėlto 
tavo dėdė Nemura ir paliepė giminėms vi
sokiais budais drausti pažystamus susidė
ti su Gudais; liepė gintis kiek galint nuo 
Romano, o ypač nuo jo klastų. Bet dabar 
Nemura pats neužilgo gryš tai ir išpasa-

ko, ir ta, kaip man rodės, nesišalino nuo 
manęs. Triobius ar tai per godumą, no
rėdamas augintinių^ turtus sau pasilikti, 
ar tai del kitų priežasčių, %patėmijęs mer
ginos palinkimą prie manęs, ėmė prieš ją 
teršti mane, vadindamas mane šešku įr 
paskutiniu valkata 

— Taip sveikas kalbi, bet kas tai ga
li patvirtinti? — tarė Triobius. — Maža 
dar, man rodos, mesti ant kito ką seilė ant 
liežuvio atneša. 

— Patvirtinimui to aš tyčiomis atve
džiau vieną iš savo tarnų, Bindoką. 

Daukšys liepė pašaukti ir liudininką. 
Iš vyrų tarpo išėjo rausvas, plačios, lašuo-
tos burnos vyras nudelbtom žemyn akim. 
Sakytum jog akys jo buvo be skruostų ir 
be blakstienų, taip tie balzgani buvo ka<| 
negalėjai įžiūrėti. Storos Bindoko lupos 
.rodė nemažą mėgumą, o ilgas atsikišęs ir 
platus apatinis žandikaulis su pailgu sma
kru ir žema, siaura kakta, ženklino žmo
gų menkos išminties,; didelį gyvulį ir dar 
didesni tinginį. , • 

Lepsėdamas vyžom, • priėjo arčiau sta
lo ir atsistojo Bindokas žiopsodamas į sei
mo vyrus. 

Ar tu girdėjai kaip Triobius nie
kino ir plėšė Bukotos garbę? ^ paklausi 
Daukšys. . 

Ugi Triobius vadino jį šešku ir va!-
- gavo atsakymą iš Bindoko. 

(Biis daugiau) 
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D I R V A  

KIBIRKŠTY? 
Rašo Titnagas. 

MAN NELABAI PATINKA 
v Adv. K.. R. Jurgėlos nevisai 

' rimtas bet labai ilgas straips
nis tilpęs Vienybės 18-me nu
meryje, antrašte "Bendradar
biavimas su Lenkais", 

Tame savo straipsnyje Adv. 
Jlirgėla visai advokatiškai, 
VJngių vingiais išvedžioja kad 
Lietuviams būtinai reikalingas 
bendradarbiavimas su Lenkais 
nekeliant Vilniaus klausimo 
dabar, kaipo antraeilinio reika
lo. (Tai keista!) 

Toliau jis, nuolankaudamas 
/ ir beveik gatavas rankas bu

čiuoti Lenkams, sako: "Pradė
dami draugiškus santikius su 
Lenkais, pripažinkim Lenkams 
vieną 'kreditą': jokia kita val
stybė nebūtų pakentus tokios 

- jibzicijos kokios Lietuva atkak
liai laikėsi Vilniaus ginče per 

. %) metų. Lenkai lengvai galė
jo ginčą ginklu užbaigti." 

Na, ponas advokate, argi 
Lenkai ne ginklu užbaigė Vil
niaus ginčą? Ar ponas Smigly 
nežvangino ginklais prie Lie
tuvos sienos privertimui Lie
tuvą per 24 valandas atsisa
kyti nuo Vilniaus, kitaip Len
kijos armija maršuos į Kau
ną? 

ADV. K* JURGfiLA sako: 
"Lenkai gerai supranta kad 
negali buti Lenkijos jei nebus 
nepriklausomos Lietuvos". Tai 
reikštų kad tik Lietuvos nepri-
fclausomybaje bus nepriklauso
ma Lenkija. 

Taigi, jeigu Lenkai gerai su
pranta kad negali buti Lenki
jos jei nebus nepriklausomos 
Lietuvos tai kodėl tie gerieji 
Lenkai negali daibar atsisakyti 
nuo Vilniaus ir paduoti drau
gišką ranką "broliams" Lietu
viams, kad sif jais bendrai ko-

-voti už abiejų tautų nepriklau
somybę ? 

KODĖL H Lietuviai negali 
kelti klausimo prie savo Vil-

„siaus daibar, kuomet imtuvą Jr 
Lenkija yra toje pačioje padė
tyje, be spo nepriklausomy- i 
bės? i 

Gal ponas advokatas mano 
kad po karo, kuomet Lenkija 
atgaus savo nepriklausomybę 
tose pačiose ribose kokiose ji 
buvo prieš karą, Lietuvai bus 
lengviau išrišti Vilniaus reika
lą su Lenkija? j 

Jeigu p. Jurgėla taip mano' 
tai jis ^dikčiai klysta. 

Lenkija atgavus savo se
nus rubežius ir turėdama Vil
nių savo rankose, jo geruoju 
Lietuvai neatiduos. Lenkų ap3-
titas linkui Vilniaus po karui 
nesumažės. 

JEIGU Lenkai trokšta ben
dradarbiauti sii Lietuviais ir 
jeigu jie gerai supranta kad 
negali buti Lenkijos jei nebus 
nepriklausomos Lietuvos, tai 
Lenkams dabar laikas pasaky
ti: Na, broliai Lietuviai, mes 
norime baigti su jumis nema
lonius ginčus apie tVilnių, ati
taisome Pilsudskio ir Želigov
skio padarytas klastas ir at
sisakome nuo Vilniaus. Lai 
gyvuoja tarpe musų vienybė 
ir draugiškumas. , -

Lietuviai negali dabar su 
Lenkai^ nei vieną žingsni žen
gti nepastatę reikalavimo grą
žinti Lietuvių tautai Vilnių. 

TAME pat Vienybės nume
ryje yra įdėtas šaukimas Ryti
nių Valstijų Lietuvių Tauti
ninkų organizacijų atstovų ir 
veikėjų konferencijos, kur sa
koma: "Konferencijoje yra pa
kviestas ir savo sutikimą da
lyvauti yra davęs Jo Eks. Lie
tuvos Respublikos President as 
A. Smetona". -

Tai puiku. Garbė jums už 
tai, Rrooklyniečiai kad jųs pa-
gerfciat Yietutrflf Respublikos 
Prezidentą. 

Tačiau, jeigu toje kenferen-
cijoje* bus keliama tokie su 
Lenkais bendrada r b i a v i m o 
klausimai kokius Adv. Jurgėla 
per laikraščius siūlo tai kaip 

1 Lietuvos Prezidentas jausis to
kioje konferencijoje? 

. 'k 

John L. Lewis Kalba į Angliakasius 

Jchn L. Lewis k.'ilba angliakasių unijos atstovų konferen
cijoje New Yorke, kur jie suvažiavo dalyvauti tarybose su ang
liakasy klų savininkais naujos sutarties reikalais. Čia Lewis 
pareiškė kad 450,000 angliakasių streikuos jeigu unijos reika^ 
lavimai nebus priimti. Jis atsisako turėti reikalų su valdžios 
paskirta Karo Darbo Taryba darbininkų santikių sprendimui. 

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

Nauji Karo Vaizdai 
Pirmi praustis filmų vaizdai pas

kutinių alijantų smūgių Ašies jie -
goms Tunisijoje pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre ši penktadienį. 
Vaizdai artilerijos atakų kurie su
triuškino Mareth Liniją, ir privertu 
Romeli bėgti. Britų 8ta Armija su 
savo tankais ir kanuolėmis žygiuo
ja per EI Hamma. Sudaužyti Ašies 
ginklai pakeliais j Gabes ir daug 
kitų Tunisijos karo vaizdų. 

Parodoma Amerikos kareiviai už
puolanti Vokiečius, žygiuojanti pir
myn po užėmimo strategiško mies
to Maknassy; Amerikiečių susiriki
mas su kitais savo alijantais ka
riautojais. 

Trumpas Įdomus vaizdas pava
dintas "The Invasion of Europe", 
ir daug kitų įdomybių. 

DIRBS 48 VALANDAS 
Pradedant Gegužės 16 die

na Clevelande pradės veikti 48 
valandų darbo savaitė svarbio
se industrijose. Tas patvarky
mas Įvedama karo metui ir 
palies karo reikmenų darbus. 

HIPPODROME 

'Hello, Frisco, Hello' 
Šiais !,aik,ais teatrų lankytojai 

nori ko nor? įvairaus, kas atitrau
ktų jų gintis nuo karo ir nuo dar
bo. Tam tinkamiausias veikalas 
yra ''Hello, Frisęo, Heilo", kurio 
rodymas pratęsiama dar savaitei 
laiko Hippodrome Theatre, prade
dant Gegužės 13. 

4 Veikale vadovaujamas roles už
ima Alice Faye, John Payne, Jack 
Oakie ir Lynn Bari, filmą spalvuū^ 
ta ir pilna dainų ir juokų. 

Dalykas dedasi senam San Frafr-
cisco mieste, kur Alice Faye pasi
žymi savo vaidinimais, visi ją ger
bia', ji gi įsimylėjus su John Paynė, 
kuris gimė kitame miesto krašte, 
taigi jis pasiryžta vis? miestą, nu
pirkti ją prisivilioti. Jack Oakie 
pridero daug juokų. 

Prie jų vaidina Laird Cre'gar, 
June Havoc, Ward Bond-ir George 

Barbicr. , • • 

• SUV. Valstijose keturios 
didžiausios vario kasyklos pą-
tiekia apie 80 milijonų svarų 
vario Inetuose, ir sudaro pusę 
viso metinio gaunamo vario?. 

-<r - • •- • *r. 

PIRKIMAI NAMU 
Del ko daugel žmoni# 

neturi savo namų? 
Didžiausia daiis del to 

kad negali suprasti kaip 
namai perkasi. 

Reikėtų pasiteirauti ir 
sužinoti kaip lengva yra 
mėnesiniais mokėjimais — 
taip kaip nuoma, ir su lai
ku namas išsimoka. 

Šioje bankinėje įstaigoje 
per daug metų prityrusio
je paskolų biznyje, galite 
gauti patarimus norėdami 
gauti paskolą pirkimui ar
ba taisymui namų. 

Šioje įstaigoje depozitai 
kiekviena knygutė iki $5,-
000 yra saugi po Federal 
Insurance Corp., valdiška 
ištaiga. 
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Get Sohio's 

"AUOUT" 
SPEC/AL 

APSAUGAI - MYLIOMS — JIEGAl 
1^1 Al'JAS motorams valyt budini 

-SC HIOTONE — ištobulintas 
per SOHIO, padaro šį pasiūlymu 
galimu. SOHIOTONE "ištuština" 
ft jusn motoro pavojingas atma
tas glitai, saugiai, tikrai—prąja-
na veikmę ir jiegą karo-racionub-
tam motorui. Prie tc. 44 A IT..' 
OUT" Special apima VISĄ. GEAR 

OIL pamainą transmisijoj ir dif
ferential, ir MOTOR OIL permai
nymą (5 kvortos garsaus SOHIO 
\iotor Oil). Viskas tas tiktai už 
$3.69! Duok savo karui naują pa
stiprinimą šiuom SCHTO's "ALL-
OUT" Special . . . šiądien. To tik 
ir reikia Ohio's ration uoliems ka
rams kad gerinu vrfttf ir i^iau 
laikyty! 

10 jDidelių Pagerinimų 
T 1 K T I A I  U Ž  $ 3 . 6 9  

T? v "•& 

"j' 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

TAUPYK 
DABAR 

. Taksams 

.Karo 
Bondsams 

.Kitiems 
Svarbumams 

a PUIIIC SQUAKI 

1. TAUPO GASĄ. šis "ALL-
OUT' darbas prailgina važinėji
mą. Daugeliui sutaupymas tik 
vien gasolino užmokės už tai. 

z. GRĄŽINA JIEGĄ! SOHIO's 
"ALL-OUT" Special duoda dau
giau jiegos ir naujo gyvumo ne
rangiems motorams. 

3. MOTORAI 'IŠMAUDOMI' Iš 
VIDAUS! Ačiu šitam naujam 
budui, jusų motorą išvalys iš vi-
daųg kad aliejus laisvai plaukio
tu per vasaros mėnesius. 

* 

4. CARBON IŠIMAMA! šitas 
"ALL-OUT"' valymas paliuosuo-
ja suodžius ir jie išvalomi lau
kan su senu išleidžiamu aliejum. 

5. IŠIMAMI UŽKREKĖJI-
MAI! Sis 'ALL-OUT' Spe
cial prašalina jusų mo
toro esančius kenksmingus 
UŽkrekėjimus kurie susida
ro krankšafte per žiemą 
kada del racionavim^ ma
žai važinėta. 

6. VALVES IR ŽIEMAI 
IŠVALOMI! Motoro gal-

:  * vą paliekant vietoje, «s 
"ALL-OUT" pagerina iie-

4% veikimą ir gelbsti paliuosuo-
ti sulim'pančias valves. 

7. ALIEJUS BUNA ŠVERĖB-
NIS! Po šito svarbaus apdirbi
mo, aliejus mašinoj pasilaikys 
švaresnis daug ilgiau. Jųs gau
sit 5 kvortas gersaus SOHIO 
MOTOR OIL už tą pačią kainą 
ką mokėsit už visą šį darbą. 

8. GEARS ILGIAU LAIKYS! 
Gyros paliuosuojamos nuo kenk
smingų atmatų ... ir šviežias, 
naujas SOHIO Vasarinis Gear 
Aliejus bus Įpiltas. Visiškas pa
keitimas gear aliejaus — kiek 
tik jo reikia — duodasi už šitą 

"ALL-OUT" Speeiale kaina. 
«. IIGIAU LAIKYS! Atnauji
nant gyvybę jusn brangaus mo
toro, transmisijos ir differential, 
SOHIO's 'ALL-OUT' Special tie
siog prailgins jusų karo gyve
nimą. 

10. APSAUGA 7?UO KARSTO 
ORO! Dabar, su atnaujintu ir 
smagiai veikiančiu motoru, vi
sais pavojingais punktais apsau
gotais, jųs galit pasitikti karštus 
vasaros mėnesius su savo trans-
portacija pilnai apsaugota. 
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Mes duodame ir Iškeičiame Eagle Stamps 

The MAY CO's 
f <{ -"V/A' 

- ^ 

only 
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J CO.MPi.Fll 

ir.chdet 
New SOHIOTONE treatment 
Gear Oil changa (all you nefid) 
5 Quarts SOHIO Motor Oil 
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Smulkios Žinios 
VIETINES ŽINIOS 
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Puikios Juodos 
Moterims 
VASARINĖS 

2 .95 
Gražios, žavėjančios 
jusų naujai vasarinei sukniai! 
Dideliais ir vidutinio dydžio 
bryliais skiybėlėp, gražaus dar
bo ir prieinamomis kainomis. 
Spalvų yra ir rudų ir navy. Di
dumai 32 iki 23 panel5mf>Jr 
moterims. g. '' 

Thė C^.' Basement. 

j Apie pora mėnesiu atgal 
i vietos Angliškas laikraštis pa-
| garsino kad mūšyje prie Solo-
monų salų su Japonais tapo 
sužeisti penki Akroniečiai ka-

| reiviai ir kai kurie dingę. Tar-
| pe paminėtų buvo ir seržentas 
Antanas Palionis. Tėvai jo ir 
draugai latai nusiminė gavę 

i nemalonią žinią. 
Ir štai tose dienose Antanas 

I ir Barbora Palioniai gauna nuo 
• savo sunaus Antano laišką, ku-
! riame jis sveikina tėvą su jo 
J gimtadieniu ir kartu prisiuntė 
i savo atvaizdą kareivio unifor-
: m oje. Jisai raše susirašąs ir 
; su savo draugu AkronieČiu ka-
; reiviu, biznieriaus Petraičio su-
num. Palioniai apleikę nuo su-

| naus laiškii ir dovanas labai 
! nudžiugo. Pradžiugo ir jo 
^ draugai. Kareivis A. Palionis 
j tarnauja Marinuose, pasiekęs 
į seržento laipsnio. 
I P. Daunorienės sunus karei-
j vis kelioms dienoms buvo par-
' važiavęs Akronan pasiviešėti 
pas motiną ir pasimatyti su 
draugais. 

Feliksas Jankauskas su duk-
teria Berta per Velykas lankė
si Pennsylvanijoje, pas savo 
brolį, Kazį Jankauską, kuris 
yra Dirvos skaitytojas if ,Su
sipratęs Lietuvis. 

Susirgo B. Prospaliauskienė, 
gydosi namuose. Kalnas. 

K .  Š T A U P A S  
D E C O R A T O R  

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 . 

RAUPAI 
Ohio valstijoje ir aplinkinė

se valstijose apsireiškė raupų 
liga. Clevelande jos kaip nė
ra, nes nuo 1931 metų buvo tik 

17 susirgimai, tačiau su karo 
meto darbininkų važinėjimais 
iš visų šalies dalių neužtikri
na saugumo ir mums. 

Raupai arba rauplės nugalė
ta visiškai Įvedus čiepijimą. 
Clevelando sveikatos depart-
mentas pataria vaikus Čiepyti 
vėl kai sueina 12 metų ir kas 
o metai po to. 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 

SAKO REIKS MOTERŲ 
Valdžios darbininkų samdy

mo biuras skelbia kad iki šio 
rudens, Rugsėjo mėnesio, Cle
velando kao*o industrijose rei
kalinga bus mažiausia 24,000 
moterų. 

Moterys bus raginamos pa
likti savo nesvarbius darbus 
ir pereiti Į karo dirbtuves, ir 
bus kviečiamos eiti dirbti tos 
kurios dar nedirba dirbtuvėse 
ar kokiuose kituose užsiėmi
muose. 

• 50 NUOŠIMČIŲ sifilisti.š-
kų užsikrėtimų atsitinka žmo
nėms pirm negu jiems sukan
ka 2£> metai amžiaus. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 

Vieta kur sustoja kitų miešti) 
pravažiuojanti Lietuviai. 

flelen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

j 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

MKur alus skanesnis" 
^Arielkelė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avetroe 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

VISOKIA APDRAUDA f 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

1: 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t i I 
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i CLEVELANDO IR APIELINKfiS ŽINIOS 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 

A 

PUSĖ MILIJONO UŽ
SIRAŠĖ DEGTINEI 

GAUTI 

Clevelando srityje 32 valsti
jos degtinės parduotuvėse už-
filudo suvirš 500,000 aplikaci
ją gavimui degtinės po kiek 
jos lygiomis kiekvienam pilno 
amžiaus asmeniui bus duoda
ma. 

Kurie užsirašėt savo kaimy
niškoje degtinės parduotuvė
je, nuėję atsiimti degtinės ra-
cionavimo knygelės turėsit pa
rodyti savo tikrą gyvenamą 
adresą. Nusineškit ar tai sa
vo namų taksų blankas arba, 
vyrai, karinio drafto registra
cijos kortelę. 

Degtinė bus pradėta duoti 
nuo Birželio 1. 

Prez. A. Smetenos In
terview ir Atvaizdai 

Ceveland News 

Trečiadienj, Gegužės 12, vie
tos dienraštis Cleveland News 
patalpino p. Prezidento trijo
se pozose atvaizdus ir ilgoką, 
gana tikslų interview apie šių 
dienų karo eigą ir Lietuvos 
viltis. 

Oberlin Kolegija užsikvietė 
Lietuvos Prezidentą A. Smeto
ną duoti pasksaitą. P. Prezi
dentas kvietimą priėmė ir kal
bės toje kolegijoje pirmadienį, 
Gegužes 17. 

PAIGĖ KOLEGIJĄ 
P-lė M. Tubelytė baigė šio

mis dienomis Wooster College 
for Women, B.A. laipsniu. 

Mokslo baigimo iškilmėms 
buvo. atvykus iš Brooklyn© ir 
jos motina, p. Jadvyga Tube-
lienė. Jos abi išvažiavo i New 
Yorką, kur p-lė Tubelytė lan
kys dar Columbia Universitetą 
aukštesniems laipsniams Įsi
gyti. 

M Ohio vėl bus Sausa >> 

Ohio valstijos prohibicinin-
kai savo raporte skelbia apie 
jų pasiryžimą padaryti Ohio 
valstiją vėl "sausa" apie 1950 
metais. Jie sako, visuomenės 
palinkimas krypsta j tą pusę. 
Jie organizuoja 3,000 protes-
tonų dvasiškių sau į talką. 

Ta organizacija vadinasi — 
The Anti-Saloon League. 

Kenavimui Duos 25 
Svarus Cukraus 

Šeimininkės raginamos šią 
vasarą ruošti konservuoti (ke-
nuoti) uogas, vaisius, daržo
ves. Kainų administratorius 
praneša jog kiekvienam asme
niui šeimoje bus duodama 25 
svarai cukraus specialiai tik 
kenavimui. 

"Juodas Mėnuo" 

Jonas Brazauskas Pa
skirtas Inspektorium 

Jonas Brazauskas, miesto val
dyboje tarnaujantis svorių ir 
saikų sužiurėjimo skyriuje, ta
po pakeltas aukštesnėn vieton 
— paskirtas Svorių, ir Saikų 
Inspektorium. 

Nekurie nesupranta delko 
dabartinis miesto mayoras su
teikė Jonui aukštesnę vietą, 
nes jis buvo ir dabar yra Re-
publikonas, gi dabartinė mies
to administracija yra Demo
kratiška. Tai yra dabartinio 
Mayoro Frank J. Lausche iš
laikymas savo žodžio, nes ji
sai, kuomet 1941 metais vedė 
savo mayorystės kampaniją, 
prižadėjo gėrbti Civil Service 
Įstatymus ir nebandyti juos ki
taip apeiti negu kaip prižadė
jo miesto piliečiams rinkimų 
metu. Nors Jonas tame darbe 
dirba jau suvirš 8 metai, bet 
norint aukštesnės vietos siek
ti, tai, pagal Civil Service įsta
tymus kiekvienas turi laikyti 
atskirus egzaminus. Birželio 
30, 1942 metais, buvo praves
ta kvotimai ir Jonas, iš 76 lai
kiusių kvotimus buvo 13-tas 
eilėje. Taigi dabar jis gavo 
Civil Service komisijos prane
šimą, kuriame pasakyta jog 
jis yra legaliai paskiriamas i 
"Inspector of Weights and 
Measures" vietą, nuo Gegužės 
1 dienos. 

Vienas iš tų komisijonierių 
yra labai gerai žinomas Lietu
viams, Adv. John L. Mihelich. 
Bet be miesto mayoro užtvirti
nimo niekas neturi teisės pa
skyrimus daryti. Mayoras pa
tvirtino Jono Brazausko pasky
rimą. 

Ne tik Jonas gerbia dabar
tinį Mayorą Frank J. Lausche, 
bet didelė dauguma Civil Ser
vice tarnautojų, kurie pasiry
žę už jį vėl šį rudenį balsuoti. 

Dirva remia Mayorą Frank 
J. Lausche ir vėl pasiryžus jam 
pagelbSt businčiuose rinkimuo
se. 

LANKĖSI PAS TĖVUS 
Corporal Albert Gražulis bu

vo parvažiavęs dešimčiai dienų 
pas savo tėvus, Marę ir Juozą 
Gražulius. Jis prisilaiko Camp 
Van Dorn, Mississippi. 

Stanley Zoraitis parvyko iš 
kariuomenes 10 dienų paviešė
ti pas savo motiną, Oną Zo-
raitienę. Jis prisilaiko Ten
nessee valstijoje. Grvš tarny
bon Gegužės 19. 

Apriboja Maisto Reik
menų Kainas 

Valdžios Kainų Administra
cija paskelbė 900 įvairių mais
to reikmenų kainas Clevelando 
sričiai. Tų kainų pardavėjai 
privalo prisilaikyti ir negali 
nieko parduoti brangiau. 

Nekuriose vietose tam tikri 
dalykai parduodama kiek pi
giau negu nustatyta šiame są
raše. Bet tai priklauso nuo 
pardavėjų. 

Minų Jieškojimui 

BIZNIERIAI PERKA 
KARO LAIVĄ 

Didžiojo Clevelando biznių 
organizacija, Retail Merchants 
Board of Cleveland, kooperuo
jant su Greater Cleveland War 
Savings Committee, pasiryžo 
sukelti $8,009,324 sumą pini
gų Karo Bonais, nupirkimui 
vieno karo laivo-naikintuvo — 
dar viencr laivo kuris išeis j 
juras kariauti su priešais. Šis 
laivas manoma pavadinti žy
maus buvusio Clevelandiečio 
išradėjo Brush vardu. 

Lenkų Iškilmė 

Lenkai išnaudoja visus bu
dus savęs garsinimui, štai šį 
sekmadienį jie parsikvietė iš 
Washingtono Lenkijos ambasa
dorių Ciechanowskj ir iškilmin
gai minėjo 152 metų sukaktį 
nuo įvedimo Lenkijoje konsti
tucijos. Tokia sukaktis tokiais 
nelygiais metais neturi reik
šmės, tačiau jie padarė dideles 
ceremonijas, užpildė didžiąją 
miesto auditoriją, kur susi-
grudo 12,000 žmonių. 

Moterys Dirbs 50 Va
landų Savaitėje 

Ohio Atstovų Bute praleis
ta bilius pavelijantis valstijo
je moterims dirbti 50 valandų 
savaitėje. Iki šiol galėjo dirb
ti bent kokioje samdytoje vie
toje, dirbtuvėje, krautuvėje ar 
raštinėje, 40 valandų. 

Tą bilių dar turi priimti se
natas. Šis patvarkymas pada
roma tiktai karo metui. Po to 
vėl gryš prie 40 valandų. 

PRAŠO KRAUJO 
Raudonasis Kryžius vėl šau

kiasi liuosnorių kraujo dova
notojų, nes jo reikalinga dau
giau ir daugiau. Per savaitę 
nustatyta Clevelande gauti po 
3,500 puskvorčių kraujo, bet 
ne visada ta kvota pasiekiama. 

Kreiptis reikia: 1227 Pros
pect avenue. 

Forum 
PHONE: ENdicott 4486 jiv • u :• a j i 

IN FAIRNESS TO LITHUANIA AND 
OTHER BALTIC STATES 

APKALTINTI 
Federalinis teismas apkalti

no National Bronze and Alu
minum Co. viršininkus pasire
miant Sabotažo Aktu. Jie kal
tinami sutarimu apgauti val
džią parduodant valdžiai pras
tos rūšies orlaiviams dalis, ku
rios buvo gaminama iš piges
nio ir prastesnio metalo negu 
sutartyje buvo nurodyta. 

NAMŲ Savininkai kurie ne
patenkinti valdžios nuomų ad
ministratoriaus sprendimu apie 
nuomas jų namams, gauna 60 
dienų padaryti savo naujas ap^ 
likacijas. Kreiptis reikia į 
nuomų direktorių Alrfed A. 
Benesch. 

Balandžio mėnuo skaitoma 
"juodu mėnesiu" karo indus
trijoje, nes tą mėnesį buvo ap
šaukta 23 įvairaus didumo 
streikai. 

1943 metų bėgyje, iki Balan
džio 30, šymet Clevelande bu
vo jau 67 streikai kurie pa
lietė suvirš 20,000 darbininku 
ir sunaikino apie 300,000 dar
bo valandų. 

Streikus sukėlė sekančiai: 
34 streikus CIO unijos; 25 — 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijos, likusieji streikai buvo 
nepriklausomų darbo organi
zacijų. 

Globos Vaikus per 
Vasarą 

Clevelando mokyklai taryba 
pagaliau sutiko pagelbėti tė
vams kurie dirba, globoti jų 
vaikus įsteigiant mieste 25 
vaikų priežiūros centrus, kurie 
veiks nuo Gegužės 1 iki Spa
lių 31. 

Tam tikslui reikalinga $237,-
000 suma, kurios pusę suteiks 
federalė valdžia. 

/, to,M* 

• MAYORAS LAUSCHE sa
vo kelionę į Angliją atidėjo 
tolimesniam laikui. Kliūtis yra 
tęsiančiosi derybos gatvekarių 
darbininkų unijos su miesto 
valdyba naujai sutarčiai. 

REAL ESTATE 
PARSIDUODA NAMAI 

1259 E. 79—2 šeimų namas, 3 ga-
ražiai. 

866 E. 129 ST.—1 šeimos, 2 gara-
žiai. Su mažu įmokėjimu. 

J. BRAZAUSKAS 
17909 Maplecliffe IV. 6265 

NAMAI PARSIDUODA 
$5750—4 šeimų, po 4 kambarius, 

maudynė,- nuomos neša $80. St. 
Clair ir E. 68 St. 

McKENNA BROS. 
3283 E. 55th STREET 

HE 5282 MU 4285 

(Cleveland Plain Dealer, 
Washington Post, 

Los Anpreles Times) 

In your issue of April 7th, under 
the title of "Straws in the Wind", 
Mr. Walter Lippmann comments 
regarding the Baltic States and at
tempts to convince us that these 
people were "Fascistic" and "focal 
points of anti-Russian intrigues". 
He further adds that Stalin's policy 
"is not the desire to obtain terri
tory or introduce ComnufattiH in 
W estern Europe". 

Stalin divided Poland with Hit
ler and now he is claiming part- of 
Poland, Lithuania and other Bal
tic States, Bukovina, Bessarabia, 
and no one knows where his im
perialistic appetite will end. This 
ought to be sufficient indication 
that Mr. Lippmann's assurances 
are not so well founded. 

In 1940, with no provocation and 
by use of armed forces the Soviets 
occupied Lithuania and other Bal
tic States and proceeded to hold a 
farcical election at the point of 
bayonet. Those that failed to vote 
or voted "wrong" were either "li
quidated", exiled to Siberia or just 
"disappeared". There were over 
70,000 such cases reported up to 
date in Lithuania alone. Stalin's 
hordes immediately proceeded to 
loot, pillage and pauperize (the 
term is nationalize) all the banks, 
warehouses, plants, cooperatives, 
farms and homes. This loot was 
carted away to Russia and empty 
cars returned; to Lithuania with 
large signs bearing words "Food 
for Starving Lithuania". 

In a short period of Russian oc
cupation the cost of living- rose 300 
percent, while wages increased 30 
percent. The wage increase was 
widely propagandized but nary a 
word about the cost of living. (See 
Dr. Owen J. C. Norem's book, The 
Timeless Lithuania, USA Minister 
to Lithuania, for full details). 
Would any fair, freedom loving 
American claim, in . face of these 
facts, that Stalin does not want 
to introduce Cqjnmunism in West
ern Europe ? 

The Baltic States found them
selves at cross fires of two similar, 
dangerous ideologies, the German 
Naziism and th# Russian Commu
nism. Under these conditions it 
was not an easy. matter to steer a 
clear course and still retain a full 
spirit of Democi'acy. When "boring 
from within" became too apparent 
and a real threat to Lithuania's 
freedom and independence, its 
people were compelled to change its 
government and institute a more 
regimented type (in 1926) so as 
to cope with those elements that 
"paraded" under a mantle of "real 
democracy" and were in reality 
Communists or Nazis. 

. , *. 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO 

THE PERISCOPE 
By SARUNAS. , 

, —"""l 
L i e t u v i š k u  

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

In fcpite of th^e conditions the 
new government at no time issued 
laws or edicts prohibiting opposi
tion parties from functioning, pro
vided they did not engage in sedi* 
tious activities. Every party had 
its leaders as members of the new 
Lithuanian cabinet and of high 
governmental positions. Freedom 
of speach, press and religion was 
never denied. In 1927, 1939 and 
1940 representative of Christian 
Democrats, Nationalists and Popu
lists, comprising all the leading 
parties, composed the Lithuanian 
government. This was a coalition 
government. In 1938 a new con
stitution was adopted and ratified 
by the H.ouse of representatives. 
No Fascist regime would ever tol
erate other and opposing parties. 
Coalition cabinets had complete 
freedom of individual rights. The 
Jewish representatives that came 
to Lithuania during this "Fascistic" 
period often remarked that Lith
uania was the only country on the 
European continent that treated the 
Jews humanely. When the Nazis 
attempted to "bore from within" 
and also "from without" by smug
gling their literature, arms, etc., 
the Lithuanian government was the 
first one in Europe to arrest their 
leaders, try and after trial to mete 
out punishment. In retaliation Hit
ler closed the German border to all 
the trade and denounced Lithuania 
in all the world. Do these acts 
and system support Mr. Lippmann's 
contention of "Fascism"? 

As regards Lithuania being a 
"focal point of anti-Russian in
trigues", Lithuania enjoyed very 
friendly relations with Soviet Rus
sia, but it also understood Commu
nism and opposed it with all its 
power same as we are opposing it 
here in America. When the treaty 
of 1920 was made, both Lithuania 
and' Soviet Russia accepted it in a 
most friendly spirit. From 1920 to 
1940 (invasion of Lithuania) Mos
cow never lodged a single comp
laint against Lithuania. On many 
occasions ther Soviet Commisar of 
Foreign Affairs, Litvinoff, stated 
to the Lithuanian Minister Jurgis 
Baltrušaitis and others that Lith
uania was an exemplary neighbor 
which observed its treaties, obliga
tions and agreements most cons
cientiously. Surely the above are 
not marks of "focal point of in
trigues"! 

As Americans we should deem it 
our duty and privilege to stand 
for all that the Atlantic Charter 
implies and to avoid every mislead
ing propaganda that "smacks" of 
appeasement. We have learned by 
bitter experience that appeasements 
pay no dividends. The Baltic Sta
tes by their excellent conduct dur
ing 22 years of freedom demonstra
ted that they are entitled to inde
pendence, that they are fighting on 
our side regardless of a raw treat
ment they are getting by being re
fused a place among the United 
Nations and often offered as a 
barter by "appeasers". They know 
as well aš all the small and large 
nations that their only hope for 
freedom of mankind is American 
victory and the sincerity of the 
Atlantic Charter. We cannot, we 
will not let them down. 

P. J. ZURIS, Pres., 
The American Friends of 

Lithuania. 

"IT IS EXPECTED", writes An
ne O'Hare McCormick in the New 
York Times, "that the American 
Government will soon send a spec 
ial mission to Moscow, probably 
headed by former Ambassador Da-
vies, with the aim of paving the 
way for a conference between the 
President and Mr. Stalin. The con
ference is apparently much more 
desired by Mr. Roosevelt than by 
the Soviet leader, but rebuffs will 
not make Mr. Roosevelt give up 
until he puts to the test his stub
born theory that all differences be
tween governments can be ironed 
out in such off-the-record, face-to-
face meetings as he had with Mex
ico's President Avila Camacho". i t t 

"IF THE MEETING with Stalin 
comes off (she continues), one of 
the subjects sure to be discussed 
is the future of Finland. The 
question of Poland and the border 
states (Baltic) would hardly bę 
avoided in an exploration of the 
possibilities of cooperation between 
the United States and Russia. The 
hope for all small nations — and 
great nations, too — lies in a gen
eral agreement to trust the future 
to a system of collective security.' 

#/# 
HAVING THIS FUTURE Roose

velt-Stalin conference in mind, the 
Association of Lithuanian clergy 
(the Kunigų Vienybė) sent a spec
ial letter to President Roosevelt in 
which the president of the Asso
ciation, Rev. Karalius of Shenan
doah, Pa., listed pertinent facts in 
regard to Lithuania, one of the 
Baltic States. The letter stresses 
that the Lithuanians are not Slav
ic or Eastern European in outlook. 
They are a deeply Catholic nation 
looking toward the West. Their 
incorporation into the Soviet Em
pire as a Soviet Republic would 
mean the sipritual and physical 
death of three million of Lithuan
ians. The same can be said for a 
million of Protestant Latvians, and 
a million of Protestant Estonians, 
not counting the Finns, who are 
still paying their debts on the dot 
to the United States. 

#// 

THERE ARE GREMLINS in the 
Kremlin, says the noted writer 
Christopher Morley in a letter to 
the New York Times. "Controves-
sy between the Poles in exile and 
the USSR" suggests that. We 
would add the controversy about 
the Baltic States. These gremlins 
will constitute the "Undertow of 
the Future", Mr. Morley says, if 
not provided against. "When mili
tary necessity no longer enforces 
cooperation and kind words among 

Wins Hun Fund 

f jvM 

Each flier in one U. S. outfit in 
Tunisia contributes to a fund before-
each mission. The first to run down 
a German flier wins the bundle. 
Here is Lieut. J. D. Collingsworth 
of Boeringer, Texas, collecting. • 

allies, when the inevitable commer
cial and ideological rivalries set 
the United Nations by the ears,, 
when fatigue and sorrow encourage' 
bickering as to who won the war, 
the undertow will run fast". Visits 
like Eden's to United States and 
the forthcoming conference between 
Roosevelt and Stalin, let us hope, 
will slay the bulk (if these grem
lins. V 

#ii 
IN THREE DAYS of the recent 

War Loan drive the Lithuanian 
Building and Loan Association of 
Chicago sold $2,420,000 worth of 
war bonds. 

##/ 

FIVE Chicago Lithuanians set a 
kick in loading bombs aboard the 
Flying Fortresses in England: No
reika, Szambaris, Skrabis, Pateju-
nas and MalinowskL 

I/I 
FOLLOWING Mr. Karpius, the 

editor of the Dirva, Mr. Sakalas 
of the Chicago Draugas is celebra
ting the 25th anniversary of Lith
uanian editorial achievement. Mr. 
Sakalas, in fact, established and 
edited Santaika in Cleveland, which 
later developed into Dirva. Besides 
helping to edit Draugas, Mr. Saka
las edits the organ of the Lithua
nian Knights, Vytis. His wife is 
an editor of the women's Moterį} 
Dirva. 

##/ 

THE LITHUANIANS of Detroit 
handed the American Red Cross a 
check for $3.500. A few weeks 
earlier, the Lithuanian Catholics of 
Detroit gave a check for $2,300. 

REPORTS from Moscow suggest 
that the German Nazis have ex
propriated from the people of Lith
uania 200,000 cattle, 150,000 horses 
and 600,000 pigs. 

Šis paprastas prietaisas pa
rodo kur žemėje yra įkasta 
priešų paliktas minas. Minas 
prašalinus galima saugiai eiti 
kariuomenei ir vežti reikme
nis. L 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 
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JAS. R. WORKMAN 
PLUMBING & HEATING 
13915 Elm Avenue East Cleveland 

Phone GLenville 8231 
Plumbing 
Roofing Sewering 

Heating 
Tinning 

Stogų taisymas ii* cinavimas. Joks darbas ne permažM. 
Visokios dalys ir darbas prie furnasų, anglinių ir garinių. 
Dienos ir nakties patarnavimas. Jas. R. Workman. 
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| Naujoje Vietoje " 
| Nikodemas A. Wilkelis 

i Labnuoias Laidotuvių Direktorius 
i IR BALZAMUOTO JAS į į 
| Šermenims kambarius duodame vartdti nemokamai 
= Naujoj, moderniniai j rengto j nuosavioj vietoj 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA 

SERVE - SELF KRAUTUVĘ 
Geriausių valgių jusų stalui. Kainos pigios. 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLASKEVIČIUS 
Krautuves pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 £ 
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DĖVĖJIMO 
REIKMENYS 

VYRAMS IR 
Naujausių Madų ir 

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

Gražios Pavasarines Skrybėlės 
laukia jusų. Naujų pavasarinių 
spalvų ir pavyzdžių. Mieros vy
rams ir vaikinams. 

$3.95 — $e.00 

Vasarai 
VAIKINAMS 
Geriausio Išdirbimo 

GEROS KELNĖS 
$3.95 - $4.95 - $6.50 

Vyrams ir Vaikinams. Geros vil
nones kelnės jvairių spalvų. 

Diržai $1.00 
vyzdžių ir marginių. 
Geri tvirti odos Diržai darbui 
ir pasirėdymui, 79c ir $1. 

SWETERIAI $1.95 
Vilnoniai, be rankovių apsimau
na Sveteriai. Maišytų ir vieno
dų spalvų. 

MARŠKINIAI $1.95 
Sanforizuotai sutraukti. Broad* 
cloth medegos vienodų spalvų ir 
mišiniu. 

Sport Marškiniai 2.50 
Nauju kalnierium, minškti, ke-
letoje spalvų, vienodi ar • margi. 

Sport Jackets $3.45 
Zelan treated medegos. Neper-
Šlampami, tinka lietuje. 

Kaklaraiščiai $1.00 
Didelis pasirinkimas naujų va
sarinių kaklaraiščių jvairių pa-

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
čia galit iSkeioti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

