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Mirgu Margą, 

Rašo Kngis Mugis. r 

DR. ZTMONTAS Sandaroje 
dažnai patiekia įdomių ir bran
gintinų faktų iš musų istori-

j 398 įvykių. Pp! žodžiu "musų" 
• suprantu Amerikos Lietuvių, 
j Pavyzdžiui, keliais atvejais jis 
papasakojo apie, Dr. K. Drau
gelio veiklą 1914-1924 metais. 

Dėkodami už panašius ver
tingus rašinius, tačiau visu 
mandagumu esame priversti 
gerbiamiems Chieagos dakta-
rams-veikėjams priminti kad 
klausimas dalbar ne kas buvo 
dirbta 1918-1924 metais, bet 
kas dirbama dabar. Gražus, 
kilnus, energingi buvo musų 
gydytojų tautininkų žygiai ta
da, bet Lietuva dabar dides
niame pavojuje kaip buvo ta
da. 
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BRITAI KARIAUS JAPONUS - Churchill sako 

KĄ MALONUS daktarai da
bar veikia, ką planuoja dabar, 
kokiomis kryptimis savo ener
giją rodo dabar? Pavyzdžiui, 
ar negalėtų pasiimti pareigą 
sukelti po $500 kas mėnuo už
laikyti taip svarfbią Lietuvos 
Pasiuntinybę Londone — vie
nintelę nepriklausofrios; Lietu
vos atstovybę didžiulėje Britų 
Imperijoje? 

Lietuvos Ministeris ten yra 
: Bronius K. Balutis, Chicagoje 

ėjusios Lietuvos redaktorius, 
daugelio gerbiamų Chieagos 
profesionalų veikėjų draugas. 

Gražu ir kilnu buvo dirbti 
, 1 1918-1924 metais, bet svarbiau 

ir kilniau dabar dar energin
giau dirbti! . 

: Vienas Balučio artimas drau
gas, Chicagiečių pažystamas 

, Juozas J. Bačiunas jau pas i u n-
$500 Lietuvos Ministertui 

4 '- Balučiui Londone. Ką 'Chiea
gos gydytojai tautininkai ir 
sandariečiai sSakote ? . 

ĮDOMUS musų veikėjų ne
pasitikėjimas centrinėmis or
ganizacijomis. štai, Pittsbur
gh© Draugijų Sąryšis nuspren
dė suorganizuoti "Fondą Gel
bėjimui Karo Nukentėjusiems 
Gyventojams". Bus renkama 
padėvėtos drapanos ir pinigai, 
kurie bus laikomi Amerikos 
Lietuvių Tarybos ižde (tos Ta
rybos kuri taip saldžiai jau du 
metai miega Lietuvos šelpimo 
klausimu). Lietuvai šelpti fon
dų, regis, turime gana, bet 
Pitts'burghiečiai sako pasitikės 
tik savo vietiniu fondu. 

REIKALAUS SOVIETŲ LEISTI NAU
DOTIS SIBIRU 

TIKISI FAŠIMA'lhrMO 
SU STALINU IR 
GEN. KAI-ŠEK 

Washington, Geg. 19. — 
Britanijos premjeras Wins-
son Churchill, kuris atvyko 
pas Prez. Rooseveltą ypa
tingiems pasitarimams ka
ro reikalais, šiądien kalbė
damas bendroje S. V. Kon
greso sesijoje pareiškė jog 
Britanija dalyvaus Pacifiko 
kare iki Japonijos karo in
dustrijos ir miestai bus pa
versti pelenais. 

Britai kariaus ten, paža
dėjo Churchill, "greta Ame
rikiečių iki jų kunuose bus 
kvapas ir iki gyslose tekės 
kraujas".' v 

Japonų sumušimui, Jisai 
pasakė kad Britanija ir 
Amerika dės pastangas iš
gauti Stalino sutikimą pa
naudoti Sibirą lėktuvų sto
tims įrengti Japonijos už
puolimui. 

Kada tas galutinis mušis 
ateis jis nepažymėjo, tačiau 
savo smarkioje kalboje pra
našavo visišką priešo sunai
kinimą Pacifike. Jo kalba 
buvo leidžiama per radio į 
visą pasaulį, j draugingas 
ir priešų šalis. 

rtongrėso nariai jo kalbą 
sutiko trukšmingais ploji
mais. 

Churchill taip pat prane
šė viešai jog jis ir Preziden
tas Roosevelt tikisi netru
kus susitikti pasitarimams 
su Rusijos Stalinu ir Kini
jos Generalissimo Kai-Šek. 

Kinijai prižadėjo teikti 
greitą ir reikšmingą pagal
bą, kad ji galėtų smarkiau 

Ikariauti. 
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TAS PATS ir kitose koloni
jose. Amsterdame yra Lietu
vos Šelpimo Fondas; Lawrence, 
Mass., turi Lietuvos šelpimo 
Fondą; New Britain, Conn., —i 
Lietuvos Paramos Draugiją; 
Bostone — Lietuvai Remti Dr-
ją. Tai vis išdavos kolonijų 
nepasitikėjimo centrais. Musų 
vadai (jei mokėtų) privalėtų 
pasidaryti tinkamų išvadų del 
visuomenės jiems reiškiamo 
nepasitikėjimo svarbiu Lietu
vos gyventojų šelpimo klausi
mu. Net stipriau organizuotų 
katalikų Lietuvąi pelyti Feo
das vos gy vąs. > > , r 

• • • 
MUSŲ BROLIAI Lietuvoje, 

pasirodė, politiniai nėra taip 
silpni kaip gandai apie nuola
tiniu® deportavimus, žudymus, 
Įkalinimus tikėti liepia. Ang
lų laikraštis Manchester Guar
dian sako, neapykanta prieš 
Vokiečius dair niekad nebuvo 

. taip stipri Lietuvoje kaip da
bar. Pabūgę Vokiečiai iš Wil-
hdlmstrasse paskelbė miglotus 
"autonomijos" pažadus Lietu
viams nazių wnaujoje santvar
koje", bet tie pažadai atsimušė 
| kurčias ausis, nes Washing-
tono Office of War Informa
tion praneša, keturi nazių ban
dymai prikalbint Lietuvių jau
nio^ stoti i "Lietuvių Lągįp* 

iM 
RUSAI RODO VEIK-

* tUMĄ KELIOSE 
: DALYSE 

VcfldeČiai skelbia jog Ru
sai pradėjo didelius atakus 
keturiose srityse 1,100 my
lių frontu ir išrodo kad jie 
bandys išvystyti didesnį 
ofensyvą vienoje ar kitoje 
dalyje. 

Raudonieji pradėjo ata
kus Volkovo upės srityje, 
pietuose nuo Leningrado; 
pietuose nuo Staraja Ru
sa, kur frontas išsikiša lin
kui Latvijos sienos; Belgo-
rodo srityje virš Kharko-
vo, ir Kubane. 

PASAULINĖ MAISTO 
KONFERENCIJA 

PRASIDĖJO* 

Hot Springs, Va., prasi
dėjo Suvienytų Tautų mais
to konferencija. Preziden
tas Roosevelt konferencijai 
pareiškė kad "jokios kliū
tys, ar tai tarptautinės pre
kybos, ar transportacijos ar 
vidujinės suirutės" neturės 
buti leista sutrukdyti žmo
nėms visose pasaulio šalyse 
gavimui maisto reikalingo 
jų sveikatai. 

"Draugija privalo atlikti 
savo pareigą padaryti ga
limu kad visi jos nariai tu
rėtų nors mažiausią reika
lingą kieki maisto". 

Konferencijoje dalyvauja 
atstovai 43 valdžių, kurių 
tikslas yra apkalbėti poka
rines visų žmonių maitini
mo ir maisto parupinimo 
problemas. ... 

"Jeigu mums'pavyks tas 
pasiekti'^ pasakė Preziden
tas Roosevelt, "kožna šalis 
paskirai ir visos tautos ben
drai, privalo pasiimti sau 
atsakomybę vystyti pasauli
nę maisto produkciją taip 
kad maisto užtektų visiems 
pasaulio gyventojams. 

JAPONAI MUŠAMI 
ATTU SALOJE 

LIETUVA IR MAI
STO KONFEREN

CIJA 

Amerikos j iegos, oru ir 
vandeniu, apgulė Japonų 
įtaisytą tvirtovę Attu salo
je prie Alaskos, ir išrodo 
Japonus iš ten visai išmuš 
ir užims tą salą. Paskui 
griebsis išnaikinti kitą Ja-
}onų užvaldytą Kiška sa-
ią, arčiau Alaskos. Tuomi 
DUS prašalinta Japonų pa
vojus šiaurės Pacifike. 

Pietų Pacifike puolimais 
Japonų pozicijų salose, sa
vaitės bėgyje sunaikino 62 
priešų lėktuvus. 

Amerikos lakūnai smar
kiai bombardavo Japonų 
sandėlius ir susisiekimo pa
darus Burmoje 175 mylių 
plote Irrawaddy upės slė
nyje. 

ijji. 
DAVIES, Roosevelto pa-

siuntinis Rusijon, Gegužės 
20 pasiekė Maskvą ir įtei
kė Stalinui Roosevelto no
tą. Matysim - ką Stalinas 
atsakys. 

hą" kovai prieš Sovietiją pa
sibaigė visišku nepasisekimu. 
Vokiečiai buvo priversti (Ko
vo 19) paskelbti priverstiną 
Lietuvos jaunimo mobilizaciją 
karo darbams. 

Manchester Guardian čią pa
taria Maskvai paskelbti suti 
kimą Pabaltijo tautų likimą 
išspręsti pagal Atlanto čarte-
rio dėsnius. Tada, sako, rau 
donoji armija niekur nesutik
tu tokių karštų talkininkų kaip 
Lietuvoje^ Latvijoje ir Estijo
je!-

Suomiai, kaip praneša iš 
Stockholmo, atsisako mesti 
kariavę Vokiečių pusėje, 
nors yra daromas spaudi
mas iš Amerikos pusės. 

Suomija vėl mokės savo 
skolos dalį Amerikai Bir
želio 15, bet su Rusija at
sisako : taikytis. v į į T j 
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CUKRAUS m vasarą 

uogų, vaisių ir daržovių 
konservavimui kiekvienam 
asmeniui bus duodama 25 
svarai virš to ką dabar ga-
li pirkti. M 

Washington, Geg. 15. — 
Kadangi del žinomų nepa
lankių apystovų susidary
mas Lietuvos vyriausybės 
svetur vis dar negalimas, 
Lietuva oficialiai United 
Nations Maisto ir Pokari
nės Žemdirbystės Konfe
rencijoje nedalyvauja. 

Ryšium su ta konferen
cija Lietuvos Įgaliotas Mi
nisteris, p. Žadeikis, įteikė 
State Departmentuį sekan
tį pareiškimą (vertimas iš 
Angliško teksto): 

"Sulyg Valstybės Depart-
mento biuletenio iš 1943 
m. Balandžio 3 d., Susivie
nijusių Tautų preliminari
nė Maisto ir Pokarinės Že
mės Ūkio Gamybos Konfe
rencija esanti šaukiama ir 
bus laikoma Hot Springs, 
Va., apie Gegužės 18 d. 

"Lietuva, kaip žemės u-
kio ir maisto gamybos kra
štas, karo sunaikintas, na
tūraliai, yra gyvybiniai su
interesuotas Konferencijos 
darbais. Todėl "Lietuvos 
Ministeris reiškia pageida
vimą buti informuotu apie 
Konferencijos eigą ir ypa
tingai reikalais kurie lie-
Čia Lietuvą ir gali šioje 
konferencijoje kilti. Jis 
tuomi pačiu pareiškia stip
rų norą bendradarbiauti 
visuose Konferencijos* dar
buose kurie tiesioginiai lie
stų jo kraštą." 

BRITŲ lakūnai išsprog
dino Ruhr slėnyje, Vokie
tijoje, didelius tvenkinius, 
sudarydami vieną iš di
džiausių šio karo katastro
fų Vokietijoje. Sako tūks
tančiai žmonių prigėrė ir 
apsemta miestai. 

Amerikos lakūnai aplan
kė ir sprogdino Vokiečių 
submarinų stovyklas Kiel 
ir Flensburg. 

Alijantai tęsia Vokietijos 
bombardavimą neliaujamai 
ir tuomi paraližiuoja nazių 
judėjimą viduje. 

Iš Londono buvo paskel
bta buk Italijos karalius, 
73 metų senis, atsistatydi
nęs ir užleidęs sostą savo 
sunuį Žinia aepasitvirti-
no. 

Bolivijos Prezidentas pas Prez. Rooseveltą 

'Ą , 4 !> 

Gen. Enrique Panaranda, Bolivijos prezidentas (kairėje), 
parodoma atsilankęs Baltajame Name. Jis pasirašė deklaraci
ją patvirtindamas stojimą United Nations pusėje. Jis sveikina
si su Vice Prezidentu Wallace. Prezidentas Roosevelt matosi 
pro jų tarpą, ir dešinėje stovi Admirolas Willson Brown. 

NETEKO 324,000 

Kai® Vadovybė praneša 
kad Tunisijoje Italų ir Vo
kiečių nuostoliai nuo Ma-
reth Linijos sulaužymo iki 
pilho sumušimo, paimtais 
nelaisvėn, užmuštais ir su
žeistais buvo 324,000 vyrų. 
Užmušta apie 30,000, sun
kiau sužeista 27,000, nelai
svėn paimta 267,000. 

Amerikos nuostoliai ta
me rhušvje per 4 paskuti
nes savaites buvo apie 5,000 
užmuštais ir sužeistais. 

Iki Geg. 7, Amerikos ka
ro nuostoliai pasiekė armi
joje 56,942, iš jų 6,076 už
mušta, 12,277 sužeista, ki
ti dingę be žinios arba pa
tekę nelaisvėn. Iš jų 14,-
244 nelaisvių ir 24,345 din
gusių buvo Filipinų mūšy
je. 

Laivyno nuostoliai nuo 
karo pradžios pasiekė arti 
24,000, iš jų 7,218 užmušta. j • i '•* 1 S .- t i, M . • 

JAPONAI Gegužės 14 
torpedavo ir paskandino 
Australijos ligoninį laivą 
netoli Australijos pakraš
čio. Žuvo 288 gydytojai ir 
11 slaugių. Tik 64 išgelbė
ta. Laivas buvo apšvies
tas ir turėjo aiškias ligo
ninio laivo žymes, tačiau 
Japonai parodė visą savo 
barbariškumą jį skandinti, 
sulaužydami t a r ptautines 
taisvkles.; 

Suimto Vokiečių Submarino Vadas Kalba 

• r Vokiečių sumušto ir nuskandinto submarino 33 karių vir
šininkas pareiškia savo vyrams Amerikiečių taisykles. Jie bu-
vo išgelbėti ir gerai pavalgydinti.. ' -  ̂

IŠ LIETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

• . . t S S T ! ' = : ' -
PALANGOJE bange a išplę-

vė į krantą nutrukusią juros 
miną. Du br'oliai Palangiškiai 
Butkevičiai ir šilgalis, niekam 
nieko nesakę, panoro miną iš
ardyti. Mina sprogo ir nelai
minguosius taip sudraskė kad 
sunku buvo pajūryje ir su
rasti jų kunų dalis. T>u jų bu
vo aukštesniųjų klasių gimna
zistai, o vienas jau atitarna
vęs kariuomenėje. 

• 5 " 
VILNIUS. . Spaudos > žinio

mis, Lenkams valdant Vilnių, 
daug ten gyvenusių Lietuvių, 
kovojusių del Lietuvybės, bu
vo nubausti ilgiems metams 
kalėti. Užėjus 1939 metų Len-
kų-Vokiečių karui, daugumas 
Lietuvių kalintų Lenkų kalėji
muose, išsivadavo. Tarp jų 
yra Vilnietis Antanas Vilūnas, 
kuris 1930 metais buvo nutei
stas 10 metų kalėjimo už tau
tinį Lietuvių veikimą. Jis at
sėdėjo Kielcų kalėjime 9 me
tus. , . 

' • 

DUOTA 'leidimas jsteigt Vil
niuje Lenkų pensininkų drau
gija., Jos tikslas padėti Vil
niuj gyvenantiems Lenkų pen
sininkams, jų našlėms ir naš
laičiams.; 

. VOKIEČIŲ ypatingasis teis
mas nuteisęs 10 metų sunkių
jų darbų kalėjimo Geisteriškių 
kaimo, Vilkaviškio ap., ūkinin
ką, Gustavą Stremerį. Jis pa
degė savo seną gyvenamą na
mą, tikėdamasis gauti apdrau-
dos pinigus ir, sakė, norėjęs 
išsistatyti naujus namus iš 
apdraudos sumos ir pašalpos, 
kurią jam turėjęs mokėti Vo
kiečių kolonizacijos Lietuvoje 
štabas. Bolševikų okupacijos 
metu jis iš Lietuvos išvyko į 
Vokietiją, o pereitą ru^ai V®1 
buvo grąžintas Lietuvo% 

• 
PERNAI rudeni, 1942 me

tais, sukako 35 metai nuo pir
mos legalės Lietuviškos moky
klos įsteigimo Lietuvoje. Pir
mutinė Lietuviška mokykla 
tave įsteigtą Vilniuje 1907 m. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Paliaubos Pratęstos , 

Baigiantis kasyklų darbį-įs 'į 
ninku paliaubų laikui, unį- r 
jos prezidentas Lewis su- J į 
tiko pratęsti paliaubas dąj^ įf 
iki Gegužės 31. i|Il

ls valdžios pusės, visas 
minkštos anglies kasėjų aU 
gų ginčas pavestas į raiš
kas trijų Karo Darbo TaM 
rvbos faktų surinkimo as
menų. 

Tų trijų asmenų rapor
tas bus patiektas šiomis 
dienomis. Tada savo spreii-
dimą darys visa Darbo Ta
ryba prieš Gegužės 31. 

Ar John L. Lewis ir jo 
unija priims tos taryboš 
nuosprendi tai kitas klau
simas. 

Lewis griežtai laikosi už 
pakėlimą darbininkams po 
$2 dienai mokesties dau-; 
giau. Kas bus laimėta, ari* * 
gliakasiams bus mokama 
ir už tą laiką kuris jau pra
ėjo. 

UMW Gryžta į ADF 
Visai ^etiketai, John L. 

Lewis, United Mine Wop^*. 
kers uniją sugrąžino atgal 
į Amerikos Darbo Federar, 
ciją, kurią jis pats suskal
dė aštuoni metai atgal ii-': i 
simetant ir suorganizuo-> 
jant CIO. Lewis dabar yrą , 
atkaklus CIO priešas. Tuo* r 
mi pasidarys dar didesnė 
lengtynė su CIO. 

Etna, Pa. — Sustreikavo 
apie 1500 darbininkų Na
tional Supply Co. dirbtuvė 
je. 

Johnstown, Pa. Apie 
220 angliakasių sustreika
vo protestuodami del konir 
panijos nesutikimo leisti 0 
darbininkams įstoti armi-
jon. Kompanija sako n$L" 
vienas iš tų šešių vyrų ne
įrodė kad jie pasiryžę sto»v' 
ti militarinėn tarnybon jei
gu butų paliuosuoti iš ka
syklų. 

Karo reikmenų dirbtuvių 
se visoje šalyje, kaip pas
tarose dienose surinktos 
žinios rodo, prilaikyta apie 
trys milijonai vyrų nuo 
paėmimo kariuomenėn, ku
rie skaityta reikalingi tam 
tikruose darbuose. Nauja 
įvesta sistema tų darbinin
kų vietas palengva užpil
dys pralavintais senesniais 
darbininkais, juos paliuo-
suos karinėn tarnybon.; 

Karo lėktuvų išdirbimas 
per Balandžio mėnesį pa
siekė naujo rekordo — pa
daryta visose šalies dirb
tuvėse bendrai 6į200 lėktu
vų. 

Taipgi padirbdinta 100 
naujų krovinių laivių .^jer 
Balandžio menes j, 

šios savaitės gausus lįe* 
tus sukėlė vidurvakarinė&e' 
valstijose potvinius. Dau
giausia nukentėjo Indiana 
valstija, žuvo apie 10 žmo
nių. T ; 
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EENNSYLYANIJOJE 
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PITTSBURGH I Svečiuose pas Arabą 

Detroit, Mielu, Naujienos 

Meiliška Tragedija 

Gegužės 14, nuošalioj vieto 
toj prie Hitzel Hill kelio, Se 
wickley priemiestyje, automo 
bilyje rasta nusižudžius pora, 
Pątrick « J. Napolitan, vedęs 
vyras, iš Ambridge, Pa., ir be
veik du kartu už # jį jaunesnė 
mergina, 22 m. amžiaus, Eli-
nos Knauff, iš Avalon dalies. 
Nustatyta kad tas vyras karš-
ttai įsimylėjęs į tą merginą, 
per tulą laiką su ja santikiau-
damas, nerasdamas kitos išei
ties, išsivežęs ją savo automo
biliu pasivažinėti, nušovė ir po 
to pats nusišovė ir taip užbai
gi savo meilės dienas. Prie 
jo rasta laiškas rašytas jo 
^frionai, kame jis prisipažysta 
negalįs apsieiti be Elinoros, 

;3*e-
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RYTŲ TAUTININ
KU KONFEREN-
CIJOS REIKALU 

|spu£ngas Paradai4 Nazitį Kaįsi Ttmirfjoj 
mvę ft 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinias apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

DUODA KARUI SLAUGES 

Pennsylvania, antra valsti
ja gyventojų skaičiaus didumu 
šioje - šalyje, turi pristatyti an
trą išeilės didžiausi skaičių 
moterišku slaugiu karo tar
nybai. ši valstija turi duoti 
po 330 slaugiu Į mėnesį, viso 
iki 3060 per metus. Iki šiol 
valstija savo kvotą užpildo. 

DUOS ANGLIAKASIAMS 
DAUGIAU MĖSOS 

Vienas didelis angliakasių 
* tiUisiskundimas visų pripažys-
tamas teisingu. Tai yra, ne
žiūrint kiek jie uždirba algos, 
jie negali gauti pakankamai 
itaėsos ir kitų patvarių valgių 
prie dabartinės racioriuotos si
stemos. 

Valdžia sakoma stengiasi ką 
nors darvti del šio nusiskundi-. A J . .> • 
mę, ir be abejo padarys. 

Kasyklų darbininkai, plieno 
darbininkai, laįivų statytojai ir 
kiti sunkius darbus clifbantieji 
privalėtų gauti daugiau mė
sos. 

Amerikietis Generolas Mark 
Glark, vadas U. S. kariuome
nės Morokkoj, parodoma apsi
lankęs svečiuose pas didžiūną 
Arabą vaišėms. Valgo Ara
bų stilium, pirštais pasiimant 
ir sėdint ant žemės. 

PHILADELPHIA 

LIETUVIAI PERKA BOMBA-
NEŠĮ-BOMBER 

Philadęlphijos Lietuviai su
manė nupirkti Amerikai kariš
ką lėktuvą, bombanešį. 

Tik viename susirinkime tam 
tikslui jau sukelta $31,000. 

Susirinkimas įvyko Gegužės 
16, Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovės salėje, 2715 E. Al
legheny avenue. 

Bomteris bus vertas $300,-
000 ir bus pavadintas Lietu
višku vardu. 

Plačiai! apie tai pranešiu vė
liau. A. Tvaranavičius. 

FILMAS RODO RY-
TINĖJ PENNA 

PRANEŠIMAS 

BROOKLYN, N. Y. — Tau-
tinių organizacijų atstovams 
išrinktiems dalyvauti tautinin
kų konferencijoje, ir pavie
niams tautininkams kurie nu
mato konferencijoje dalyvau
ti, pakartotinai pranešame: 

Konferencija įvyks Gegužės 
30 d., Tautininkų Klubo patal
pose, 322 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. « 

10 vai. ryto mandatų ir da
lyvių tikrinimas; 11 vai. kon
ferencijos atidarymas, konfe
rencija tęsis iki 5 v. po pietų. 

Nors Lietuvos Respublikos 
Prezidentas A. Smetona ir bu
vo davęs principinį sutikimą 
atsilankyti Brooklyne apie Ge
gužės 30 dieną, kaip buvo an
ksčiau paskelbta, tačiau kitų 
svarbių reikalų delei p. Prezi
dentas konferencijoje dalyvau
ti negalės. 

Todėl ir numatytų po konfe
rencijai viešų prakalbų, kurių 
principiniu kalbėtoju buvo nu
matytas p. Prezidentas, nebus. 

Informacijai pranešame kad 
jau yra žinių jog konferenci
joje įvairias tautines organi
zacijas atstovauti jau yra iš
rinkta keliasdešimts atstovų. 
Jų tarpe bus ir iš tolimesnių 
kolonijų. 

Organizacijos kurios dar ne
išrinko savo atstovus, prašo
mos paskubinti tai padaryti ir 
painformuoti apie tai Laikiną
jį Komitetą. 

Vytautas Abrailis, Pirm. 
23 Ash Street, 

Jersey City, N. J. 
Juozas Sagys, Sekr. -

95-09 Woodhaven Ct. 
Ozone Park, N. Y. 

WORCESTER, Mass. 

WYOMING KLONIS 

PRAJOVAI GAMTOJE 

Pirmą Gegužės čia snigo 
rausai, buvo šaltas oras. 

Gegužės pirmą savaitę oras 
keitėsi kasdien vis net po du 
kartu, o Gegužės 8, po pietų 
užėjo perkūnija ir smarkus 
vėjas. žaibas sudegino vieno 
ūkio kluoną; vėjas Larksville 
miestelio kino teatro stogą nu
nešė į gatvę, išvartė daug me
džių, išdaužė langus, apdras
kė stogus, elektros vielas nu
traukė, bet lietaus buvo mažai. 

Sekančią savaitę lijo ištisai 
tris dienas, upeliai visi patvi
no, ūkininkai negali lauku si
ti, nes visur šlapia. 

Tokio oro, nepastovaus ir lie
tingo, nepamena nei seni žmo
nės. 

KARO ATGARSIAI 

Tėvai Pajaujai gavo žinią 
nuo savo dukters slaugės Ade
lės iš Indijos, kad ji yra svei
ka ir eina savo kariškas par
eigas ' tame taip tolimame kra
šte. Tai jau antra iš čia Lie
tuvaitė slaugė Indijoje. Kita 
yra Magdė M. Rekiutė, jos abi 

, yra leitenantės. Kur musų 
: merginų nesiranda, nekalbant 

jau apie vyrus. 
Taipgi tėvai gavo žinią vėl 

* kad Antanas R. Tamulevičius, 
iš Edwardsville, Pa., yra Japo
nų nelaisvis; pirmiau buvo pa
sakyta kad jis dingęs. 
- šiomis dienomis iš Wyoming 
Ulonio išvyko j karo tarnybą 
Vėl dešimtys Lietuvių. 

Vytautas J. Nienius buvo 
•fcflįgryžęs penkioms dienoms į 
savo namus iš N. C. stovyklos. 
Papasakojo įvairių įdomių da
lykų, bet negalima to viešai 
aprašyti. Jonas J. Nienius. 

Filmuoto j as Kazys Motuzas 
ir radio komentatorius Jonas 
Valaitis rodo įdomias filmas 
rvrti nė j e Penn syl vani j oje. 

štai kur dar bus rodoma jų 
filmos: j 

Scranton, Pa., Geg. 20 ir 21, ( MOTERYS PARĖMĖ MINIS-
j p 9oSaw % Q + e - TERIO NOREM KNYGĄ ; Geg. 23, West Scranton, s v.! * 
Mykolo parapijoje. j Worcesterio Lietuvių Mote-

! Pittston, Pa., Geg. 23, šv. 
i Kazimiero parapijos salėje. 

Plymouth, Pa., Geg. 26 ir 
27. Stravinsko salėje. 

Sekmadienį, Gegužės 16, bu
vo apvaikščiojama kaipo "I 
Am An American" Diena. De
troite buvo surik>šta įspūdin
gas paraks ir programas, ka
me Lietuviai gana gražiai ir 
skaitlingai pasirodė — dalyvių 
skaičium užėmė ketvirtą ar 
penktą vietą, tai labai gerai iš 
46 tautų dalyvavusių parade. 

Paraduojantieji ėjo didžiąją 
Detroito gatve, Woodward, dvi 
mylias. Eisenoje dalyvavo, su-
lyg laikraščių reporterių ap
skaičiavimo, 18,000 žmonių, o 
žiūrovų gatvę apgulusių buvo 
per 30,000. Paradui .praeiti 
truko dvi valandas. ^ ' 

Diena buvo šilta ir saulėta, 
bet buvo nepaprastai vėjuota, 
kad vėliavas panešti vos pajie-
gė du vyrai; šiaip nešamas iš
kabas su įvairiais užrašais vė
jas daugumoje sudraskė ir ne
pradėjus eiti. Lietuviai, kaip 
drūti vyrai, savo iškabas di
džiumoje nunešė iki galo. 

Lietuvių eisenos pulką su
darė šios ir gana skaitlingos 
grupės, net po porą šimtų: 
mergaitės tautiškuose kostiu
muose, berniukų grupė buvo 
maža; Raud. Kryžiaus viene
tas; Mėlynes žvaigždės Moti
nos; Pirmojo Karo veteranai 
ir pabaigoje masinė publika. 
Taipgi eisenos gale važiavo 
ambulansas, nesenai Lietuvių 
Karui Laimėti Komiteto nupir
ktas. 

Pasiekus State Fair aikštę, 
miniai suėjus, atsibuvo pro
gramas, susidedantis iš kalbų 
ir dainų, ir kadangi buvo par
davinėjami karo bonai tai pro-
gramo metu buvo paskelbta 
kokia tauta iki tai dienai nu
pirko bonų. čia Lietuviai ir
gi netoli pirmųjų pasirodė, 
nes tai didelei miniai buvo pa
skelbta kad Lietuviai jau nu
pirko bonų už $14,000. Kadan
gi tas vajus tęsis iki Birželio 
1, tai Lietuviai savo užsibrėž
tą tikslą išpirkti bonų už $30,-
000 atsieks. Pirkite bonų visi 
kurie galite. 

RAUDONASIS KRYŽIUS 

m 

MIRĖ 10,200 IŠEI
V I Ų  H I T U  V I U  

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais mirusių 
išeivių Lietuvių skaičius pasie* 

| kė jau 10,200 nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų. 

žinios apie mirusius į šį sky
rių priimama nemokamai, tik 
reikia paduoti kuopilniausias 
žinias: pilną vardą, pavardę, 
mirimo dieną, amžių, moterų 
mergišką, pavardę, paėjimą iš 
Lietuvos, ir kiek metų Ameri 
koje išgyveno. . 

Amerikos kareiviai vaikšto 
po kapinyną Tunisijoje, kur 
palaidota užmušti 120 nazių 
kareivių žuvusių dar prieš •&» 
ėjimą Amerikiečių. 

T R U M P O S  
2 I NU T E S 

(Iš musų laikraščių) 

Kingston, Pa., šv. Marijos 
parap. salėje, Geg. 28. 

Lu?erne, Pa., Geg. 29, Ideal 
Ballroom salėje. 

Minors Mills, Pa., Geg. 30, 
parapijos salėje. 

Wilkes-Barre, Pa., Geg. 39, 
vakare, šv. Trejybės parapijos 
salėje. 

rų Klubas, kuris laiko savo su
sirinkimus 12 Vernon street, 
savo susirinkime Gegužės 11, . j , e,- . •»i . i • 'gai pasirodė todėl ir kitoms d. paaukojo $o prie išleidimo , 

Kadangi šiame parade Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus vie
netas gana gražiai ir skaitlin-

Detroito Lietuvėms patiko ir 
štai per vieneto pirmininkę V. Dr. Owen J. C. Norem Lietu 

vos Istorijas ir dar viena dola , ,T , . ,,, 
, . .. i Motuzienę užsimokėjo duokles rt pridėjo knygos persiuntimo!. / _ . „ 

. j  l i r  p a s t o j o  n a r ė m i s  s i o s  d a r o s -įslaidoms. . * . J, , _ - , „ 
r .  ,  .  , T  .  y r i  i  „  c i o s  v i e n t a u t e s :  P e t r o n e l e  B a n -Lietuvių Moterų Klubas yra 

Vemažas, turi 350 narių, jos 
visos dalyvauja kiekviename 

PRAKALBOS MASS. 
-VALSTIJOJE 

Lietuvai Remti Draugija 
surengė prakalbų maršrutą p. 
Juozui Tysliavai, Vienybės, re
daktoriui. Iki šiol Tysliava 
kalbėjo jau Worcester, Mon-
tello, Bostone, Haverhill ir Lo
well. 

Gegužės 23 i is kalbės Cam
bridge, Mass., 2:30 vai. po pie
tų, Lietuvių Klubo salėje, 23 
Main street. 

Norwood, Mass., kalbas tą 
pat dieną vakare, nuo 7 vai., 
Lietuvių salėje, 13 St, George 
avenue. 

Prakalta! rengimu rūpinasi 
LRD. vice pirmininkas Jonas 
P. Tuinila. 

• VIDUTINIAI į metą Suv. 
Valstijose saldainių suvalgoma 
po 16 svarų nuo galvos. 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

B8& N. 6 St. Philadelphia, Pa. 
^MTur-rn—i ^ 

susirinkime ir jos daug ką yra 
nuveikusios. Jos tankiai ren
gia įvairias pramogas ir dar
buojasi rėmimui kad Amerika 
karą laimėtų ir pagelbėtų Lie
tuvai atgauti nepriklausomybę. 

Lietuvių Moterų Klubas yra 
surinkęs nemažą sumą pinigų 
ir perdavęs Raudonajam Kry
žiui. Jos labai rūpinasi Lietu
viais kuriuos bolševikai ištrė
mė į Sibiro tyrlaukius, kad 
nenumirtų badu ir šalčiu. 

Mažai randasi tokių moterų 
kurios parodytų tokį darbštu
mą kaip šis Worcesterie?ių 
klubas. 

Klubo susirinkime viena na
re, p. A. Antanavičia, taip pat 
paaukavo $5 "Timeless Lithu
ania" leisti. 

Reikia tikėtis kad čio Mufco 
narių daugiau atsiras kurios 
prisidės su penkine ar didesne 
suma išleidimui Dr. Norem'o 
knygos. 

Lietuvių Moterų Klubo na
rės visos yra geros patriotės 
Amerikos ir Lietuvos, Jos dar 
žymiai parems Lietuvos reika
lus, iki Lietuva bus atsteigta 
laisva ir nepriklausoma. 

On?. Lapinskienė. 

dzienė, viena pirmųjų moterų 
Detroite organizatore, dauge
lio laikraščių korespjndentė; 
M. Miller, P. Marazas, S. Bra-
zevičienė, K. Barkauskienė, A. 
Pilukienė, p. Krivickienė, Teo
filė Overaitienė, V. Kazlauskie
nė, T. Kalvinskienė. Iš šitų 
davinių galima spręsti kad De
troito Lietuvės moterys įsitiki
no jog Raudonajam Kryžinį 
galinTa dirbti visoms kartu. 

D. Rep. 

• KARVEI reikia suėsti iki 
100 svarų pašaro kasdien kad 
galėtų duoti nuo 20 iki 25 sva
rų pieno į dieną. 

BUVO DAUG LIETAUS 

Praeitą savaitę Detroito sri
tyje buvo didelis lietus, pada
rė nuostolių virš milijono do-
larių. 

Detroito priemiesčiuose ma
žesnės dirbtuvės buvo apsem
tos vandeniu, kelias dienas ne
galėjo dirbti. 

Mt. Clemens miestukas bu
vo aptvinęs, pakilus Clinton 
upei. Keli gyvenami namai 
nunešti ir tiltai sugadinti. 

Selfridge Field orlaivių sto
ties aikštė buvo užlieta vande
niu, lėktuvai turėjo taikytis 
stoti aukštesnėse vietose. 

Pas mus pavasaris vėlyvas, 
eras šaltas, lyja kas antra die-
nfl. Ūkininkams blogi metai, 
peršlapia, javus negali jsėtį. 

V, M. 

• PHILADELPHIA, Pa.— Mi 
rė Adomas V. Mačunas, bu

vęs kapitonu Amerikos armi
joje pereitame kare; dalyvavo 
Prancūzijoje inžinierių batali-
jone. Mirė Geg. 3. Palaidotas 
su militarinėmis apeigomis da
lyvaujant Amerikos Legiono 
posto nariams. Liko žmona ir 
du vaikai. 
• WORCESTER, Mass.— Ma 

joras Guy G. Nanartonis 
Narter, iš U. S. Marinų, Karo 
Laivyno Sekretoriaus Knox ap
dovanotas Sidabrine žvaigžde 
už atsižymėjimus kariaujant 
prieš Japonus. Jis čia yra lan
kęs Polytechnic Institutą. 

—Įsirašė į U. S. Navy An
tanas Kriaueialiukas, žymaus 
šios kolonijos ir Mass. valsti
jos veikėjo ir Lietuvai Remti 
Draugijos pirmininko Antano 
Kiaučialio sunus. Jis šį pa
vasarį baigia aukštesnę mo
kyklą. 

—Gegužės 19, Worcesterio 
Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų Sąjunga turėjo savo su
sirinkimą. ši organizacija pa
sekmingai gyvuoja. 

• CHICAGO, m. — Marinas 
Edvardas Brašius sugryžo 

namon atsigaivelioti nuo ma
terijos, kurią jis buvo gavęs 

•kariaudamas Guadalkanal sa
loje. Sugryžęs rado savo na
mus uždarytus, motinos nėra. 
Nuvykšs pas savo dėdę iš jo 
patyrė kad jo motina įstojo 
į WAAC — moterų pagalbinę 
armiją. Motina gavus žinią 
apie sunaus pargryžimą gavo 
paliuesavimą parvykti namon. 

—Antaną žvirblį buvo už
puolę du nežinomi plėšikai ir 
peiliais skaudžiai subadė. Jis 
paimtas ligoninėn. 
• BROOKLYN, N. Y. — Mo

terų Vienybė Gegužės 11 d. 
turėjo savo nepaprastą drau
gišką susirinkimą, kurio tiks
las buvo pagerbti šios organi
zacijos ilgametę pirmininkę ir 
vieną iš Moterų Vienybės įkū
rėjų, Marę (Strumskienę. 

Gegužės 21, McAlpin hote-
lyje, Moterų Vienybė rengia 
savo metini pokilį. šiame po-
kilyje dainuos Aldona Grigo-
nytė - Larlee, Florence Karso-
kaitė, ir t^is kitokių paįvairi
nimu 

POŠKAS Juofcaš, mirė Geg. 3, 
Shamokin, Pa. — Kaulakiš 
kių k., Šeduvos p., Panevė
žio ap. Amerikoj išgyveno 
30 metų. 

MASIUKAS Alena, 27 m., mi 
rė Bal. 25, Chicago j, kur bu
vo ir gimus. 

D'ANDREA Kostandja (Mik-
šiutė), 42 m., mirė Bal. 24, 
Chicagoj. — Gimus Panevė
žio mieste. 

BARANAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Bal. 25, Chica
goj. — Šiaulių ap., Naisių k. 

VAITEKIENĖ Ona (Maldany-
tė), 33 m., mirė Bal. 29, So. 
Boston, Mass. 

TREPKUS Pranas, 67 m., mi
rė Bal. 21, Philadelphia, Pa. 
— Seredžiaus par. Ameri
koj išgyveno 33 metus. 

KATKEVIČIENĖ Mag dalena 
(Trilikauskaitė), p u s a mžė, 
mirė Geg. 2, Chicagoj. — 
Kauno miesto. 

VENšUTONIS Dominikas, 6« 
m., mirė Geg. 1, Chicagoj. 

AL^ŠKALNIENĖ Uršulė, pus
amžė, mirė Geg. 1, Chicagoj. 

BANEVIČIUS Juozas, pusam
žis, mirė Bal. 30, Chicagoj. 
— Kėdainių ap., Gudžiūnų p. 

JONIKAS Antanas, pusamžis, 
mirė Bal. 29, Chicagoj. — 
Šiaulių ap., Užvenčio pkrap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

GILIS Dominikas, 57 m., mire 
Vasario 23, Benton, 111. — 
Kurtuvėnų p., Vekvedžių k. 

ŠIMANSKIENĖ Marė, 53 m., 
mirė Kovo 16, Frackville, 
Pa. — Suvalkų rėd., šilso-
džio k. 

IRTMONAS Stasys, 71 metų, 
mirė Kovo 30, Nanty Glo, 
Pa. — Raseinių ap. 

PEČIULIENĖ Bronfe, M m.t 

mirė Bal. mėn., Los Angeles, 
Cal. (Telšių ąps., Plungės 
p.) Amerikoj išgyveno 34 
metus. 

GLEMž-IUTĖ Kostancija, 60-
m., mirė iB&l. 2L, Baltimore, 
Md. / 

BARAVIKAS Viktoras, mirė 
Bal. 20, Baltimore, Md. „ 

KLIšlENĖ Marė, mirė Bal. "22, 
Baltimore, Md. 

KRASAUSKIENĖ (vardas ne
pažymėta) , mirė Bal. mėn., 
Baltimore, Md. 

MASIULIS Stasys, 26 m., žu
vo karo lauke Afrikoj. (Pa- ' 
nevėžio ap., Šimonių par.). 
Amerikoj išgyveno 6 metus. 

ŠIMAITIS Antanas, 59 m., mi
rė Kovo 23, Waterbury, Ct. 
(Skaudvilės p., Givilių k?) 

URBONIENĖ Kastancija, 60 
m., mirė Bal. 6, Donorą, Pa. 

DEKAVlčIUS Stasys, 67 m., 
mirė Vasario 13, Greenport, 
N. Y. 

GRIGOŽIENĖ Ona, mirS Kth 
vo 18, Elizabeth," N. J. 

PETRAUSKAS Antanas, mire 
Sausio 30, Detroit, Mich. 

JANKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Balan. 22, Center Moreland, 
Pa. 

KARALONIENĖ A., mirė Bal. 
25, Wilkes-Barre, Pa. 

V1TARTAS Antanas, mirė Bft-
land. 9, Fort Dix, N. J. Gy
veno Braddock, Pa. 

BARTKEVIČIENĖ Elzbieta, 
mirė Geg. 9, Philadelphia, 
fca. 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

^Pereitą sąvaitę buvo sustrei
kavę Akrono gatvekarių ir bu-
sų . darbininkai, sulaikydami 
judėjimą per porą dienų. ." 

Buvo daug nepatogumo dar
bininkams dirbantiems išmies-
tėje, kiti negalėjo nei nuvykti 
dirbti, o kiti šiaip-taip susita
rę su važiuojančiais automo
biliais nuvažiavo. 

Streikavo 350 busų ir gat
vekarių motormanų ir konduk
torių. Taikymas pavesta Ka
ro Darbo Tarybai. 

Akrone suimti du jauni plė
šikai prisipažino gavę teisę tu
rėti revolverius iš paties poli-

STERBIS Bruno, 23 m., už- j EJJOG viršininko Williams. Jie 
muštas karo lauke. Gyveno; Sakėsi dirbą busų šoferiais ir 
Chicagoj. i jiems reikią šautuvų apsaugai. 

ŠUKVIETIENe Ona, mirė Bal:1 

13, Wanamie, Pa. 
POCIŪTĖ Juzė, 24 m., mirė 

Bal. 24, So. Boston, Mass. 
Gimus Woonsocket, R. I. 

KASPARAVIČIUS Adomas, 
pusamžis, mirė Bal. 26, Chi
cagoj. (Šiaulių ap., Vaiguvos 

tOHIO valstijoje kas metą 
medaus derlias viršija 20 lfit» 
lijonų svarų. 

MARGUTIS 
Skaitykit ' "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaint 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerj pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western Av«. 

Chicago, 111. 

p., Bogužių k.) Amerikoj iš
gyveno 39 metus. 

LENARTAS Boleslavas, 48 m. 
mirė Bal. 28, Chicagoj. (Ra
seinių ap., Girkalnio p., Ši-
linikų k.) Amerikoj išgyve
no 30 metų. 

MICKUS J., mirė Bal. 24 d., 
Pittston, Pa. 

DEGUTIENĖ Ona, mirė Bal. 
25, Hazleton, Pa. 

GRAŽINO 10c pb 
44 METŲ 

Denver, Colorado, policija 
gavo laišką nuo vieno Indijo-
no su 15 centų jame. Laiško 
rašytojas paaiškino jog grąži
nąs dešimtuką kurį jis pavo
gęs jaunu būdamas, 44 metai 
atgal. Jį sąžinė kankinus ir 
jis pasiryžęs vagystę atsily
ginti. * '• 

Indijonas rašė: "Aš fau pa
senau, bijau mirti neatsiteisęs. 
Sapnavau kad miriau ir kad 
už tai patekau į pragarą". 

DELiliA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERĄL HOME 
6621 EDNA AVENUE » ENdicott 17G3 ji 

p. įr. KERSIS 
$09 Society for Savings Bidg. 
dFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

NorSdagif pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos*, kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavim:) įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ifipildf-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmemilod. 
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Laisvę Pažinę * m  v ' * 1 ,  ff.;;į]8 • *'** 
Jungo Nevilkgim! 

LIETUVOS PREZIDENTO 
A. SMETONOS KALBA 

Sakyta Oberlin Kolegijoj, Oberlin, O., Geg. 17 

(Pirmoji kalbos dalis, dėstanti Lietuvos praeitį, čia ne
paduodama.—Redakcija.) \ , ' 

^Sovietai reikalauja sau B»-
baltijo Kraštų, bent pusę Len
kijos, Bessarafoijos ir Bukovi
nos, keliais skirtingais moty2-
vais. Jie tvirtina kad: 1) di
džiosios tų kraštų dalies gy
ventojai teveik 100% nubalsa
vę įsiterpti Sovietų Union; 2) 
visa ta pasienio juosta reika
linga turėti Rusijos ribose 
saugumo sumetimais; 3) dau
gumas gyventojų ten esą Uk
rainai ir Bielorusai, del to jie, 
tautinės Vienybės dėsnių lai
kantis, turėtų sušlyti su savo 
tautiečiais esančiais jau Są 
jungos federalinėje valdžioje; 
4) pagaliau, ir didžioji reika 
laujamojo ploto dalis turinti 
gryžti Sovietams ir del to kad 
jau pirma priklausiusi Carinei 
Rusijai, nuo kurios atskilus, 
naudodamos Jtusų pilietiniu 
karu. 

Aš turėjau nesenai progos 
vienoje' paskaitoje išnagrinėti 
ir įvertinti tuos motyvus. Nei 
vienas jų neišlaiko protaujan
čio žmogaus kritikos, be to, jie 
nesuderinami #nei su Atlanto 
Čarteriu, kuriam yra pritarę 
.Sovietai, nei su Anglų-Rusų 
pernai pasirašyta sutartim. 

Ir vis dėlto randasi žymių 
Anglijos diplomatų, kaip Sir 
Cripps, ir buvęs Amerikos di
plomatas Mr. Davies, kurie pa
teisinta tokias, Rusijos preten-i pijąs. Nuo tokių diplomatų 
neatsilieka ir tų didžiųjų de
m o k r a t i j ų  p l a č i a i  s k a i t o m a  
spauda. Nespėjo atvykti Ame
rikon Mr. Eden, kaip Londono 
Times, laikomas valdžios ofi
ciozu, pasiskubino ilgu straip
sniu paskelbti kad visi Rusijos 
teritoriniai reikalavmai turį 
buti patenkinti. Čia pasijutęs 
keblioje būklėje, Mr. Eden tu 
rėjo teisintis laikraštininkams 
kad Londono Times dabar ne
sąs vyriausybės nuomonių rei 
škėjas. Kai sugryžo savo kra-
štan, jis už tokį interview ne
vieno laikraščio, kaip The Sta-
teman ir The Nation, buvo pa
bartas. Ir Amerikos kaikurie 
publicistai, dargi didesnio var
do, nesiliaują deklamavę demo
kratiją, ne tik geran išaiškina 
nedemokratingas Rusų preten
zijas, bet dar neteisingoje švie
soje parodo kraštus, jų siekia
mus užgrobti. Jie, pv., be jo
kių įrodymų piešia Lietuvą bu
vus fašistiškai tvarkomą bei 
valdomą, buvus ją intrijų liz
du prieš Rusiją. Iš tokios nuo
monės prašyte prašosi keista 
išvada: Tat ko čia gailėti to
kio krašto kaip Lietuva? šia 
proga ateina man galvon min
tis: Ir laikraštininkui yra pri
valomas etikos dėsnis, kurs 
teigia kad nevalia apsilenkti su 
tiesa! Aš ją, tą tiesą, čia 
faktais iškeliu aikštėn. 

Lietuva, kaip ir jos kaimy
nai, Latvija ir Estija, būdama 
skersvėjoje dviejų ideologijų, 
bolševizmo ir nacionalsocializ-
mo, buvo verčiama pertvarky
ti savo vyriausybę, pasukus 'ją 
tautine linkme, kad nebūtų iš 
vidaus išsprogdinta slaptų or
ganizacijų, didiesiems kaimy
nams tarnaujančių. Kad tas 
posūkis, ramiai 1926 metų pa
baigoje įvykdytas, nebuvo fa
šistiškas, tai rodo jo vyriausy
bes sąstatas, suderintas iš ke
lių partijų talkos. Prieš, ruo
šiantis Sovietams pulti iš pa
salų Lietuvą, jos vyriausybė 
buvo atstovaujama didžiųjų 
partijų, — tautininkų, krikš
čionių demokratų ir socialistų 
liaudininkų. Lietuvos konsti
tucija 1938 metais buvo pakei
sta dalyvaujant tautos atsto
vybei sušauktai dar 1936 me
tais* /Nei vieno įstatymo ne

buvo išleista prieš partijas, ar 
prieš mažumas, religines ar 
tautines. Pasaulinių žydų or
ganizacijų vadai, atsilankyda
mi Lietuvoje, susipažinę su 
savo tautiečių būkle, reikšda
vo pasitenkinimą kad Lietuva 
esanti vienintelė Europos šalis 
kur žmoniškai elgiamasi 
žydais. , ; 

Prieš įsibrovus Sovietams su 
raudona j a armija, dargi aukš
tose valstybės aparato vietose 
visą laiką buvo žmonių iš vi
sokių partijų. Tat kur tie pa
žymiai kurie rodytų kad Lie
tuva buvo fašistiška? Prie
šingai, ji lygiai gynėsi bolše 
vizmo ir nacionalsocializmo, čia 
vadinamo ' fašizmu. Aš vėl 
šaukiuosi liudytoju tą patį Mr. 
McDermott. štai ką jis rašo: 

"Tikrai ironiška kao Lietuva 
kovojo prieš Rusijos priešus, 
Vokiečius, ilgiau negu patys 
Rusai kovojo... Per eilę me
tų Hitleris šturmavo, grasino 
ir koneveikė Lietuvą apie tai 
kaip su Vokiečiais Memelyje 
esą elgiamasi... Lietuva sto
vėjo savo vietoje ir atkakliai 
atsišnekėjo atgal, žymiai ga 
iingesni Naziai negalėja palen
kti tos mažos valstybės ir įtu 
žus Vokiečių spauda išreiškė 
savo nepajiegumą vadindama 
ją tokiais vardais kaip žiurkė 
ir paršas". . ; 

Už ką tok's siutimas? Už 
tai kad Lietuviai dryso pašau
kti teisman Klaipėdoje (Me-
mel) suimtus nocianalsocialis-
tų vadus ir, juos nubausti. Ar
gi fašistai butų galėję taip pa
sielgti? , . 

Antras priekaištas Lietuvai 
kad ji intrigavus prieš Rusiją, 
yra irgi be pagrindo. Lietu
vos santikiai su Rusija buvo 
visą laiką kogeriausi, nei vie
nos nusiskundimo notos nebu
vo gauta iš Maskvos. Užsie
nio reikalų Komisaras Litvi-
nov statė Lietuvą kitiems pa
vyzdžiu, kaip kaimyną sąžinin
gai pildantį visas sutartis, su 
Rusija sudarytas. Deja, Lie
tuva gali nusiskųsti Rusija, 
kad ši, prieš ją klastingai pul
dama, visai nepagrystais kal
tinimais jai 1940 metais krei-
tėjo. 

Ar Sovietų reikalavimai, mu
sų aukščiau išskaičiuoti, yra 
jau visi? Nesenai Mr. Davies, 
o pirmiau, rodos, ir Sir Cripps, 
tvirtino kad toli gražu ne vi
si. Rusija privalanti prieigos 
į šiltuosius vandenynus* Atlan
tą ir Pacifiką, į kuriuos veda 
keliai per Balkanus pro Dar-
danelius ir gal per Persiją ir 
Mandžuriją. Rusija galėtų ei
ti į tą, tikslą ne tuščiomis: su 
didele, gerai ginkluota arini j a 
ir su kominterno organizacijos 
tinklu. Taip spėja spauda. 

Kilus Rusijos konfliktui su 
Lenkija, buvo rašoma kad Ma
skvoje ketinama leisti įsikurti 
tokiai Lenkų "demokratinei" 
vyriausybei in exile kokios yra 
įkurtos Pabaltijo kraštams, o 
gal ir Suomijai. Nepaprastas 
Sovietų susidomėjimas Jugo
slavija jau senai pastebėtas. 
Jis kelia nemaža erzelio tarp to 
krašto ir tarp Kremlio valdo
vų. Kominternui savotiškai ru
pi ir Gen. Giraud santikis su 
Gen. De Gaulle. 

Kaip Anglijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų politikos 
vadai sutinka tuos teritorinius 
reikalavimus, mes žinome. Jie 
sako, pirma reikia nugalėti 
Ašis, paskum spręsti valstybi
nių sienų bylas. Toks jų nu
sistatymas 'butų visai supran
tamas, jei tuose teritorijos rei
kalavimuose nebūtų Rusijos 
neigiama Išriju Pabaltijo tau

tų nepriklausomybes teise, pa
žadėta Atlanto čarterio. Del 
to spauda šiaip spėja: Jei So
vietai ginklu užimtų tą pajūrį 
tai nebeišeitų iš ten, niekas jų 
nebeišvarytų ir Lietuviams, 
Latviams ir Estams likimas 
lemtų prarasti savo laisvę. To
liau Ji aiškina kad dabar di
džiosioms demokratijoms grie
žtai atmetus Sovietų pretenzi
jas, šie gal ryžtųsi vieni sky
rium taikintis su Vokietija. 
Kiek tuose spėliojimuose yra 
rimto pagrindo, parodys atei
tis. -

i • . 

Jei Įvykiai riedėtų taip kaip 
spėjama tai butų panašu į ap
peasement politiką, į Municho 
istorijos pasikartojimą. Skir
tumas betgi butų toks kad pir
maeilė rolė, anuomet vaidinta 
Hitlerio, dabar tektų Stalinui, 
kad anuomet pradėta nuo Če
koslovakijos, dabar nuo Pabal
tijo kraštų. Ir ar to appease
ment pasėkos butų tolygios ar 
dar liūdnesnės — vargiai kas 
galėtų įminti. Tačiau nėra vie
tos galutinai pesimistiškai nu
siteikti. Nei Amerkos nei Di
džiosios Britanijos valdžios nė
ra pareiškusios kad' sutinkan
čios su šiomis, Rusijos-pareik
štomis, pretenzijomis. 

United Nations, ruošiantis 
antru frontu pulti Ašies paver
gtą Europos kontinentą, svar
bu žinoti kaip tas vadavimo žy
gis bus jo sutiktas. Spauda 
tikina, jis busiąs sutiktas en
tuziastingai. Su tokia pažiū
ra reiktų sutikti, bet ne ligi ga
lo. Visi pavergtieji kraštai 
geidžia išsivaduoti iš Hitlerio 
verguvės, bet nei vienas jų ne
nori patekti Stalino jungan. 
Ar yra tokiai baimei pagrin
do? Yra. Musų čia svarstyti 
faktai, be abejo, yra žinomi 
pavergtiesiems ir neutraliems 
kraštams, ir dar su komenta
rais, Ašies propagandos nu
šviestais. Taip pat jie žino ir 
Anglų-Rusų sutartį, sulyg ku
rios busianti tvarkoma pokari
nė Europa. Taigi žmonės ten 
samprotauja šiaip: Jei Rusija 
dabar, kada priklauso nuo sa
vo talkininkų, didžiųjų demo
kratijų, milžiniškos paramos, 
nesiskaito su jų politikos lini
ja, nužymėta Atlanto Čarterio, 
tai dar mažiau skaitysis kai 
bus nugalėta Ašis/ 

(Bus daugiau) 

LVS METINIS SUVAŽIAVI
MAS 

ĮVYKS CLEVELANDE LIEPOS 4 

VAISIEMS Lietuvai Vaduoti Sąjungos skyriams ir n 
* riams šiuomi pranešame kad Lietuvai Vaduoti S 

STAMBIOS AUKOS NOREM 
LIETUVOS ISTORIJAI 

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

na-
pranesarne kad Lietuvai Vatiuoti Są

jungos metinis suvažiavimas bus laikomas Clevelande, 
Ohio, Liepos '3-4 dienomis. Vieta bus paskelbta trum
pu laiku. 

LVS. skyrių, veikejų ir nariu prašome: 
1. Rūpintis pasiųsti nors vieną atstovą iš skyriaus 

į suvažiavimą, Taipgi kviečiami nariai, nariai rėmė
jai ir garbės nariai. Lietuva yra šio karo auka, todėl 
kad ir karo metas, negalima apleisti darbų už jos at-
steigimą, privalom dirbti neatsižvelgiant j visus nepato
gumus. 

2. Ruoškite nuo savęs pasveikinimus suvažiavimui, 
su mažesne ar didesne auka, nes aukos reikalinga baigi
mui išleisti Dr. Norem'o knygos "Timeless Lithuania''; 
reikalinga daugiau pinigų plėtimui LVS akcijos visomis 
pusėmis. 

3. Pasiryžkit šymet padaryti savo $25.00 auką Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai, atžy m ėjimui 25 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Jubilejaus. 

Visos aukos bus įrašytos i LVS įtaisyti puiki# AM
ŽINĄ KNYGĄ. 

4. Prisiijskil suvažiavimui naudingų patarimų, su
manymų ir įnešimų. 

Aukas ar sumanymus suvažiavimui siunčiant, ir no
rint informacijų apie LVS rašykit: 

L. V. S. CENTRAS 
< ^820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

ATSIŠAUKIMAS 
Į DRAUGIJAS, 
KLUBUS, KUO

PAS 
PRISIDĖKIT PRIE IŠLEIDI

MO "TIMELESS LITHUA
NIA" TUOJAU! 

Angliakasiai Apkalba Savo Reikalus 
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Šie keturi angliakasiai prie šilto* pečiaus apkalba svarbiau
si jiems klausimą — valdžios kuro administratoriaus įsakymą 
dirbti šešias dienas feavaitėje, po atšaukimo streiko. 

Jus tiesioginiai laiškais pa
siekti yra didelis ir neįmano
mas darbas. Tačiau iš praei
ties žinome kad jus į svarbius 
tautos reikalus nuoširdžiai at 
siliepėt paskaitę atsišaukimus 
musų spaudoje. 

šiuomi kreipiamės j pavie 
nes kolonijų draugijas, klubus, 
chorus, SLA., TMD., LDKSA. 
ir kitas kuopas prašydami pri
sidėti su maža ar su stambes
ne auka išleidimui Amerikos 
Ministerio Norem knygai "Ti
meless Lithuania". 

Visokios aukos, mažos ar di
desnės, bus nuoširdžiai įverti
namos. Už stambesnes aukas 
bus duodama knyga arba ke
lios knygos, kurias galėsit pa
dovanoti savo miesto knygynui 
ir žymesniems Amerikos poli
tikos vadams, kurių žodis ga
li daug prisidėti prie Lietuvos 
ątsteigimo. 

Gerbiamieji, nežiūrėkit kas 
tą knygą leidžia, bet remkit ją, 
aukokit jos išleidimui! 

Remiant šią knygą jųs pri-
sidėsit tikriausiu budu Lietu
vos laisvės bylos gynime t 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

DAUGIAU PRISIDE
DA NOREM'O KNY

GAI LEISTI 

WORCESTER, MASS., DAVfi 
KNYGAI $36 

Worcester, Mass., Lietuviai 
gausiai atsiliepė prisidėjimu 
knygai "Timeless LithuaniaM 

leisti, štai, geri patriotai Jur
gis ir Ona Lapinskai, pasidar
bavę savo artimų draugų tar
pe, prisiuntė čekį sumoje $36 
Dr. Norem'o knygai paremti ir 
pasižada dar ir daugiau parin
kti. Jie ir patys .prisiuntė sa
vo auką. 

šie Worcesterieciai aukojo: 
Ona ir Jurgis Lapinskai $10.00 
Lietuvių Moterų Klubas 6.00 
Adomas Kudarauskas 5.00 
A. Antanavičia 5.00 
Mikas Kinderis 5.00 
Juozas Baliukonis 5.00 

AUKOS KITUR 

VOKIEČIŲ laikraščiai skel
bia kad Lietuvoje buvę viešai 
pakarti du Lietuvos piliečiai, 
apkaltinti banditizmu. Kostas 
Kornikovas pakartas žygai
čiuose, o Juozas Jackys-Jacke-
vičius — Eržvilke. 

Pagelbekit išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 309 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

S. Bulota, New Philadel
phia, Pa. 10.00 

Adv. P. J. Keršis, 
Cleveland, O. 5.00 

Amerikos Lietuviu Piliečių 
Klubas, Bavonne, N.J. 5.00 

Kazys Petrokas, Detroit 
(per V. Markuzą) 5.00 

A. J. Kaniušis, Philadel
phia, Pa. 5.00 

SLA 42 kp., Grand Rapids, 
Mich., susirinkime Geg. 
3, aukavo knygai (prisiun
tė P. Greičaitis $8.75): 

P. Greičaitis 
K.Greičaitienė 
A. J. ir M. Bernotai 
R. čižauskienė 
A. Bernott 
A. BirgilaitieaC 
K. Andriušis 

5.00 
1.00 
2.00 
.50 
.50 
.50 
.25 

(BUS DAUGIAU) 

štai Dr. ()wen J. C. Norem, buvęs Suv. Valstijų 
įgaliotas Ministeris, atstovavęs Kaune savo valstybei 
paskutinius trejus metus (1938-1940), turi parašęs la
bai įdomią knygą (300 puslapių didumo) apie Lietuvą. 

Autorius pasakoja apie Lietuvių kilmę, apie jų kal
bos vertę, apie jų senąją ir naująją kulturą, apie jų 
nuopelnus Europos civilizacijai. Periodais aprašyta 
Lietuvos istorija, pradėjus žila senove ir baigiant jos ne
priklausomos valstybės atsteigimu. Išdėstyta kaip Lie
tuviai 12-me amžiuje susitelkę valstybėn, sėkmingai ko
vojo su plėšriais Vokiečių ordinais ir juos nugalėjo, kaip 
kariavo su rytų Slavais ir Totoriais, kaip jie, besigin
dami priešų, sukurę didžiulę imperiją, ir kaip savo išsi-
plėtojimu pavargę, susidėjo su Lenkais Unijon, prara
do savarankiškumą ir kaip, pagaliau, Lenkija ir Lietu
va, buvo pasidalinta tarp Prūsijos, Austrijos ir Rusijos. 

DAUG VIETOS Dr. Norem'o knygoje pašvęsta at-
sisteigusios Nepriklausomos Lietuvos periodui (1918— 
1940 m.). Pradėjęs 1918 metų Lietuvos Tarybos^ Dekla
racija, autorius paeiliui apžvalgo partijų santikius, vy
riausybių pasikeitimus, didžiules ekonomines ir finan
sines reformas, ypač žemės reformą, tautinės kulturos 
pažangą, diplomatinius, prekybinius ir kitokius Lietu
vos santikius su kitais kraštais. Neaplenkia šiokių ar 
tokių negerovių, kilusių vidaus gyvenime, ir jų nugalė
jimą. Knygoje duoda vadovaujančių žmonių karak-
teristiką ir jų įvertinimus. Skyrium stabtelėja ties w^0fe

x 

sunkiomis Vilniaus ir Klaipėdos problemomis, plačiai J * 
paliečia nazių Neumann-Sasso bylą. Dokumentų švie
soje parodo agresingus Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos 
pasikėsinimus j Lietuvos nepriklausomybę. Ypač do

mesio kreipia i Rusijos karakteristiką istoriniu Žvilg
sniu. 

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 iškalia 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. 

Ši knyga atsieis gana brangiai, taigi reikia dau
giau aukų jos išleidimo užtikrinimui. 

KITAS JAUNUOLIS Iš 

WORCESTER RAŠO: 
"Lietuvai reikės sunkiai ko

voti del savo laisvės, taigi aš 
tikiu kad ši Dr. Norem'o kny
ga pagelbės jai tą reikšmingą 
kovą pravesti. Aš Amerikos 
Lietuviu jaunuolis aukoju $5 
Timeless Lithuania knygai lei
sti, prisidėdamas prie tį» nau
dingo darbo". 

Juozas Baliukonis* 

DARIAUS-Girėno Komitetas 
norėdamas grožinėje literatū
roje atžymėti Lietuviu tautos 
didvyrių Dariaus ir Girėno di
dingą žygį, paskelbė konkursą 
parašyti: 1) Legendarinę pa
saką apie Dariaus-Girėno žygį; 
2) 45 minutų radio vaidinimui 
tekstą tema: "Dariaus-Girėno 
skridimas per Atlantiką". 

Taigi, šiuomi kreipiamės į Tamstą prašant padėti 
mums šį kilnų ir dideli darbą įkūnyti, prašome atsiliep
ti greičiausiu laiku prisiunčiaut savo auką sulyg išga
lės. Ko daugiau ir skubiau bus aukojama to lengviau 
bus įvykdyti tas patriotiškas darbas. 

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 tūps 

>je. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave* Cleveland, Ohio 

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
Jieškau Lietuvės moteries apsi-

vedimuf, nesenesnes kaip 50 m. am
žiaus; aš esu 53 metų. Turiu nuo
savą namą, taipgi darbą su geru 
užmokesčiu. Su pirma žmona esu 
persiskyręs (divorsuotas). Visi 4 
vaikai suaugę. Norinčios apsivesti 
prašomos atsiliepti laišku. (20) 

Klemensas Morkūnas 
1316 Ray street Dayton. Ohio 

PRANESKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland, (X 
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to kad tos nosys gerai nugnai
bytos, kai kitur kišamos. Pa 
vyzdžiui, katalikai (su kuriais 
socialistai turi negamtinę koa 
Ii riją) niekur neisileidę sočia-
lįstų kalbėtojų Vasario 16-tą 
minint. Socialistai, sakoma, 
padarę "atatinkamas išvadas 
(turbut nosis nukabinę namon 
parėjo). 

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

KAS KA RAŠO 
JDr. Vincas Pietaris PREZIDENTAS Roosevelt ir Britų Premjeras Chur-

* chill, savo konferencijoje Washingtone, kaip spau
da pažymi, apkalba ne tiktai planus Hitlerizmo sunai
kinimui, bet rūpinasi ir nustatymu planų pokariniam 
pasauliui. 

Jie tiesia planus ne tik kelionėms į Berliną, Romą 
ir Tokyo, bet ir ateities taikai. Pergalė atneš pasauliui 
naujas problemas kurioms reikia pasiruožti, ir turim 
suprasti kad didžiausia našta pokarinių reikalų guls 
ant Roosevelto ir Churchillo arba jų valstybių pečių, 
kaip tos šalys ir dabar neša visą karo naštą ant savo 
pečių. Bolševikų pasigyrimas kad jie kariauja už vi
sus nustoja vertės. Rusai, kuriuos Amerika ir Angli
ja gelbėjo, su milijonais savo kareivių, neapsidirba su 
Vokiečiais savo šalyje, kuomet Amerika ir Anglija jau 
atkariavo iš Ašies visą Afrikos kontinentą ir ryžtasi at
kariauti Europos ir Azijos kontinentus. 

Galima spėti, Roosevelt ir Churchill sutars ką pa
sakyti ir kokias sąlygas pastatyti Stalinui, jeigu įvyks 
ta kalbama konferencija tarp Roosevelto ir Stalino. Ne
reikia abejoti kad joje dalyvaus ir Churchill ar nors 
Edenas, bet Britų aukštoji vadovybė bus atstovaujama 
t&je konferencijoje. 

Nešdami sunkiausią šio karo naštą, Roosevelt ir 
Churchill juk nesutiks paskui imti ir numesti pasaulį j 
palaidą balą. Kaip kariavimo strategijos jų atsargiai 
išgalvota, išplanuota ir pravedama, taip, turim tikėti, 
ir pokariniai planai bus pasekmingai ir naudingai vi
sam pasauliui pravedama. Godiesiems, reikia tikėti, 
gerklės bus užkištos, nebus duodama jiems kąsti dau
giau negu jiems priklauso. 

(Spaudoje Pasidairius) 
Rašo Vyt. širvydas 

A NTRA Karo Paskola kurią Suv. Valstijos baigė kel-
ti su Balandžio 30 diena, gali tik nustebinti Hitlerį, 

Hirohito ir Mussolinį. S. V, Iždo Departmentas parei
kalavo iš šalies gyventojų 13 bilijonų dolarių, dabar gi 
paaiškėjo kad žmonės paskolino net $18,300,000,000. 

Amerika tokiu budu gali kariauti, ir galės laikytis 
ilgai po to kai priešai jau bus nusilpninti. 

C O VIETŲ komisarai iš Maskvos pakartotinai pasau-
^ liui skelbia apie Vokiečių visuotiną vežimą Rusijos 
žmonių į Vokietiją, kur jie pristatomi į darbus. Sako, 
išvežta į Vokietiją vergais šimtai tūkstančių, ir tą Vo
kiečių pasielgimą Molotovas vadina įvairiais žiauriau
siais žodžiais. Rusai esą pastatyti dirbti prie kelių da
rymo, kasyklose, .karo industrijose, ukėse ir avalų dirb
tuvėse. j r f * ^ m . * .... 

Toks svetimų žm<Snffii varymas iš jų tėvynes į neži
nomas vietas ir pristatymas dirbti vergo vietoje yra 
barbariškas darbas — normaliais atvejais ir karo atsi
tikime taip nedaroma. 

Tačiau Rusams tenka paragauti tas ką jie patys 
darė su Lietuvos ir kitų savo kaimyniškų šalių žmonė
mis, kuriuos 1940 metų įsiveržimu pradėjo iš jų namų, 
iš jų mylimų gimtinių vietų išplėšti ir kaip kokius gy
vulius gabenti, vežti į neribotus Rusijos plotus — ten 
vargti, sunkiai dirbti kasyklose, prie kelių statymo, gi
rių kirtimo, ir ten žūti baisiose sąlygose ... 

Stalino Laiškas 
• 

Ant paprasto balto popierio 
Stalinas parašė New York Ti
mes korespondentui Maskvoje, 
p. Parker'ui laišką, kuriame 
pareiškė savo norą po karo 
matyti "stiprią ir nepriklau
somą Lenkiją", šis laiškas di
plomatų rateliuose paskaitytas 
"mažų tautų nuramintoju". 

Jei Stalinas už nepriklauso
mą Lenkiją stovi tai, sako, rei
kia suprasti jis stovi ir už ki
tų mažig tautę nepriklausomy
bę. 

Gali buti, bet Lietuviai ta
me laiške nemato nieko patik
rinančio mažos Lietuvių tau
tos nepriklausomybei. Be to, 
tuoj po to laiško vienas Sovie-
tijos komisaras piktai puolė 
Lenkijos vyriausybę in exile. 
Tas parodo, Stalinui tik tokia 
"stipri ir nepriklausoma Len
kija" rupi kurios vyriausybe 
butų linkus Maskvos klausyti.) 
O tokios vyriausybės, papras
tai, yra Kvislinginio ar Palec-
kinio tipo. Nėra abejojimo, 
pas Lenkus daug poniškumo 
ir atžagareiviškumo jų val
džios rateliuose, bet turime 
atminti ta valdžia tik laikina. 
Tikrą valdžią nustatys Lenki
jos karo išvarginti žmonas. 

Jei Sovietija prisilaikys to 
"gero kaimyno" principo kuri 
Amerika prisilaiko link Pietų 
Amerikos valstybių tai, nėra 
abejojimo, nei Lenkams, nei 
Lietuviams, nei Latviams ar 
Estams nebūtų mažiausio iš
skaičiavimo (ar politinio pro
tingumo) rinktis valdžias ku-

Buvo Iškišę "Nei Cento 
Lietuvai" 

šeši mėnesiai atgal tautinė 
spauda susirupino Lietuvos at
stovo Balučio finansine būkle. 
Supratę visą svarbą Londone 
išlaikyti nepriklausomos Lie
tuvos simbolį, Lietuvos Atsto
vybę, tautininkai pradėjo rin
kti aukas. Tam darbui šalto 
vandens užpylė musų "patrio
tai" socialistai iš Naujienų ir 
Naujos Gadynės. Jie pradėjo, 
"patikimais šaltiniais" atsirė
mę, yisuomenei pasakoti buk 
Balutis gana gerai pasilaikąs 
iš Lietuvos valstybės Londone 
Įšaldytų sumų. 

Dabar dalykai p & a i š kėjo. 
Pats p. Balutis iš Londono už 
aukas padėkojo ir jų reikalin
gumą pabrėžė. TMD sekreto
rius, M. Kasparaitis, iš Lietu
vos konsulo Daužvardžio gavo 
pranešimą kad Lietuvos Atsto
vybė Londone negaunanti jo
kių apmokėjimų iš jšaldytų 
Lietuvos kapitalų. Tokiu bu
du, socialistų žygis "nei cento 
Lietuvai" tik laikinai reikalin
gą tautinį darbą sutrukdė. 

Sandara pradėjo rinkti au
kų, TMD jau sakosi turinti 60 
dolarių ir renka daugiau. 

Kaip žinoma, Amerikos Lie
tuvių kunigai savo lėšomis pa
laiko Lietuvos Atstovybe prie 
Vatikano. Dar svarbiau yra 
palaikyti Lietuvos Atstovybę 
Londone. Gerai vienas pasa
kė : "Atstovybės atstovauja 
okupuotas valstybes, . o val
džios ištrėmime neatstovauja 
nieko". 

/ # # 

TRUMPAI . . 
—Rochestejfte- Lietuviai. va-

(Tęsinya iš pereito wt.y 

— Ar tu tai girdėjai? —paklausė vėl 
Daukšvs, nenuleisdamas imb liudininko 
akiu. 

Įėjo. 
Bindokas nunėrė žemyn akis ir ty

rios pasižymėtu priešingumu dovystėje Kun. Bakšio, išpir
ko Antros Karo Paskolos bo-

ĄMERIKOS Žydai pastaromis dienomis pasiėmę su-
kelti šimtus tūkstančių dolarių didelėse savo koloni

jose — per visą Ameriką milijonus dolarių — savo lab
daros tikelams. .Pusė tų pinigų skiriama jų žmonėms 
šelpti kitose šalyse. Žydų pabėgėlių randasi visose ša
lyse kur tik juos įsileido. Žydai Amerikiečiai moka rū
pintis savais žmonėmis ir negaili jiems milijonų dola
rių. 

Musų Lietuvių dauguma moka vien tik šnekėti — 
šneka kad Amerikos valdžios narių pusė Žydai ir kad 
visi bizniai ir pramonė Žydų rankose. Žydai matyt ne
barška tuščioms, bet dirba. Dirba ir turi. 

Mums reikia taip pat rūpintis savo nuo karo nuken
tėjusiais žmonėmis, o ką mes darom? Visuomenė pro 
pirštus leidžia tą dalyką, aukų neduoda, spauda gana 
apie tai nerašo,, veikėjai randa geriau savo tarpe ėstis, 
vieni kitiems kliudyti darbą — ir jųs, nuo karo nuken
tėję Lietuvos žmonės sėdėkit ir graužkit sau pirštus 
laukdami Amerikos Lietuvių pagalbos.... 

Ateina pranešimai apie bruzdėjimą prieš Vokiečius 
ir Lietuvoje. Lietuviai nebuvo patenkinti bolševikų oku
p a c i j a ,  i r  m i e l a i  j o s  k r a t ė s i  k a i p  t i k  m a t ė  p r o g ą .  K r a - j  
losi ir Vokiečių okupacijos kaip tik galėdami. j 

Nuo Birželio 1940 metų, kad bolševikai į Lietuvą 
Liveržė. iki dabar, kai jau artėja dviejų metų sukaktis 
nazių Lietuvos alinimo, Lietuvos žmonės liko keliario-
pai silpnesni, išniekinti, išnaudoti, išstumdyti, ir jiems 
sustiprinti reikės žymos pagalbos — vaistais, .maistu, 
rtibais. Bet kur tas viskas? 

Jeigu karas baigtųsi už pusės metų, kuo mes pagel-
bėtume Lietuvos žmonėms? 

Dabar ateina žinios kad per Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių galima persiųsti Lietuvon vaistų ir kad tuos 
vaistus Lietuvos žmonės gaus, bet musų kolonijų komi
tetai, nors nekurie turi dideles sumas pinigų savo glo
boje, surinktas vardu nuo karo nukentėjusių Lietuvių, 
tuos pinigus laido kitiems tikslams, nelaikydami jų Lie
tuviams gelbėti. 

•W4Ž METŲ Gruodžio mėnesį iš Amerikos išvežta 
prekių ir gaminių i kitas šalis 853 milijonų vertės. 1941 
metų Gruodžio mėnesį buvo išvežta už 652 milijonus. 

Sovietų Sąjungai. Bet šis rei
kalas labiau priklausys nuo 
Maskvos užsienio politikos. 

t t t 

Koalicija Nešikli j uoja 

Bostone susirinko 20 Lietu
vių socialistų, pasitarti savo 
srovės reikalais, ir nusprendi* 
nestiprinti savo organizacijos 
veiklą, bet kišti nosį kitose or
ganizacijose. Gyviausios dis
kusijos, sakoma, buvę del fak-

nų už $104,725. 

—Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubas skelbia kontestą ge
riausiam raštui tema: "Lietu
vos Nepriklausomybė, Jos Da
bartinė Reikšmė". • Duodama 
$50 ir $25 • bonais dbįvanų. 

—Katalikų jaunimo Vyties 
žurnale įvesta Angliška kalba 
skyrius pavadintas "In De
fense of Lithuania". Veda jį 
Kun. Sandys. 

JUODAS KRYŽIUS 
(Putinas) 

Aptemo padangė, nutilo balsai, — 
Pramintu taku aš keliauju patsai. 
Man užkepė lupos, nulinko galva, 
Sustingo, užšalo mintis negyva. 
Ir pažvelgiau šalta aplinkui akia: 
Vien tyrai glūdėjo palšvajam ruke, 
Vien kartas po karto gūdžiai ir retai 
Dundėjo ir alpo jais žingsnių aidai. 
Ir vėl pasiilgdamas žvilgsni mečiau — 
Ir Juodąjį Kryžių uke pamačiau. 
O baltas balandis ant jojo peties 
Burkavo tamsoj paslaptingos nakties. 
Tada tiktai l'ukesio skausmu didžiu 
Parpuoliau ant kelio po Kryžiaus medžiu, 
Ir ašaros karštos patvino versme 
Ir guodė man sielą nebvilties skausme. 
Pakilo galva ir atgijo širdis 
Ir rodos nušvito juodoji naktis. 
Tada pakilau ir jausmu atgajų 
Vėl leidaus žingsniuoti pradėtu keliu. 

Aptemo padangė, nutilo balsai. 
Uolų takeliu aš keliauju patsai. 
Man skausmas krutinę suspaudė pikčiau, 
Bet Juodoj Kryžiaus daugiau nemačiąu. 

Tu man sakei jog Triobius prie ta
vęs taip niekino mane, kalbėdamas su sa
vo augintine! — užmetė klausimą liudi
ninkui Bukota. — Tu pasakojai jog tai 
girdėjo ir Miklius ir kiti. 

— Ar jfcaip buvo? paklausė Dauk-
šys. ; ' 

Bet ir i šį klausimą Bindokas tylėjo ir 
kaito, matydamas daugybės akis į jį at
kreiptas. Daukšvs užminė jog galima pa
pildyti Bindoko žodžius užklausus Mik-
liaus, kuris čia buvo. Bukotukas stvėrėsi 
už šitos minties karštai prašydamas Mik-
liaus patvirtinti Bindoko žodžius. 

— Kaip aš patvirtinsiu, susimildamas, 
jeigu aš nieko panašaus negirdėjau! — at
vertė paklaustasis. — Ypač prieš porą me
tų aš girdėjau nuo Triobiaus visai kitus 
žodžius. Jisai apie sveiką kalbėjo kaipo 
apie vyrą narsų, iš kurio gali išeiti ir la
bai naudingas lietos vyras. 

— Ar tai ne per gužynes buvo? — 
paklausė Bukoa. * 

— Taip! Per gužynes, — atvertė Mi
klius. 

Vienoje akimirkoje užvirė Bukotos 
akys ir jis kumščiaš sugniaužęs prasvan-
kšte: 

— O! Tai taip. Bindoke! Tau mane 
apgaudinėti! Suvedžioti! 

— Bindoke! — suriko, nematydamas 
savo liudininko toje vietoje kur tas sto
vėjo. Bet Bindoko jau ir pėdos atšalo. Vi
si griebėsi žiūrėti Bindoko, tas vienok tar
tum skersai žemę nuėjo. 

~ Ką dabar sakysi? — paklausė Dau
kšvs atkaklaus Bukotos, kada aprimo 
svietas Bindokui išnykus. 

— Dabar aš pasakysiu jog esmi kal
tas. Kaltas per tai kad pasitikėjau berno 
žodžiais, mažai man žinomo. Kaltas per 
tai jog nepatėmijau klastos niekšo žmo
gaus, kuris, užpykęs ant Triobiaus, ryžosi 
mano rankom atkeršyti jam. 

— Argi jisai turėjo priežastį pykti 
ant Trobiaus? 

— Kur neturės! Turėjo, — atsiliepė 
Trobius. — Aš jį pagavau vagiant ir iš-
pėriau kailį kaip. priguli. Na, jis nuo ma
nęs ir pabėgo. 

Seimo vyrai pradėjo šnabždėtis tarp 
savęs. Ir vienas ir kitas lenkėsi prie kai
myno ausies. Bukotos giminės su neri-
marčia nardė nuo vieno vyro prie kito. 
Kaip matyti buvo, jie nesigailėjo darbo; 
vienok, nežiūrint jų truso, turbut byla 
krypo į šalį labai nemalonią Bukotai, nes 
ir vienas ir kitas giminė rustus pakilo nuo 
uslano ir priėjo prie apskųstojo. 

Ką sakysite dabar, kunigai ir ba 

Ištikro geidė Bukotai lengvesnes bausmės. 
Per tai bylos sekė bylas ir viskas užsivil
ko ilgesniam laikui. Maža to. Ir vieni ir 
kiti karštai &ynė savo mintį, taip jog su
vesti visus į santaiką ir laukti buvo sun
ku* * ' • ^ '' 

Vyraff a&siliepS Daulęšys. — 
Kaip matyt, vargiai mes sutiksim ant vie
no nusprendimo. Žinomas dalykas jog 
kris toks nusprendimas kokį daugumas 
išneš. Bet kaip jųs sakysit, ar ne geriau 
bus jeigu savo numanymus šitame dalyke 
pasakys ir Bukota ir Triobius? Remda
miesi jų numanymais, ar ne greičiau mes 
ateisime į santaiką? 

— Gerai sakai I — sušuko iš visų šalių 
vyrai. 

— Na! Ką tu sakysi, Bukota? ^ at
sikreipė senis iš Bokštelio į vaikiną. 

— Trumpa pasaka: Nuo nemielo nu
sprendimo, visi jųs žinot jog aš galiu pa
sitraukti jei ne į Galičą tai į Dainavą, ne 
į Dainavą tai į Trakus, Tverus ar kitur. 
Vietų man rastųsi. Bet atrasdamas pats 
save kaltu aš tinku ant tokio nusprendi
mo kuris man kris, nors jis butų ir aš
triausias. Reikia buti teisingu. Jeigu aš 
galėjau užsidirbti tai turiu mokėti ir už
darbį atsiimti. 

į šiuos žodžius, sėimo«vyrai tiktai pa
žiurėjo vieni į kitus. , 

— O tu, Triobiau, ką sakysi? — da
bar klausė Daukšys Detuvos valdovo. 

— Mano byla dar trumpesnė. Jeigu 
Bukota pripažysta save kaltu tai man ir 
ikvaliai. 

— O lobį jo, kurį tau visi priteisė Iš 
kalbėjo toliau, klausdamas Daukšys. 

— Ir gyvastį? — šaukė kiti vyrai. 
— Gyvastį! Gyvastį, ne! Tiktai Bu

kotos laisvę! — suriko seimo dauguma. 
— Gyvastį atimti, tegul mane dievai 

saugo nuo tokio darbo! — atvertė Trio
bius. — Aš apie tai prašau nei neužsimin
ti. Galima kalbėti apie laisvę, apie jo lo
bį. Bet supraskit patys kas man iš tos 
jo laisvės!( . .e badas vergučių pas mane. 
To ką mari dievai davė užtenka mano rei
kalams, tai kam man jo lobis? 

— 0 Bukota nors karštas vyras, bet 
ir teisingas žmogus. Paklysti ir kiekvie
nas iš musų gali! Na, ir jis paklydo! Bet 
nustojęs tokio kaimyno kaip jis, ar aš 
įgysiu geresnį? Dėlto ar jųs man jį šiaip 
išduosit, ar taip, o pasibaigs visa tuo kuo 
aš numanysiu. Todėl aš ir sakau jog man 
gana to kad jis pripažysta save kaltu. O 
jųs nuspręskit kad butti jis mano geras 
kaimynas! 

Bukotukas, girdėdamas Triobiaus žo
džius, žengė kelis žingsnius link jo ir ne
pasijuto kaip atsirado Triobiaus glėbyje. 

— Vyrai! Tai vyrai! — šaukė visas 
seimas. Daukšys tuo tarpu užlipo ant us
lano ir sušuko: 

— Kunigai ir bajorai!1 Kaip matote, 
byla pasibaigė. Pasibaigė ne tiktai, bet 

iorai? - atsiliepė po valandėlei Daukšys Įaip kaip duokite dievai kad ir visos bylos 
• • • i • • 1 J i r visi vsnnjn tai*n miisn rmsihaicrtn niji. l susirinkusius seiman. 

— Svarbaus dalyko mes nežinome! — 
atsiliepė Šiurpa iš Barniškių. — Mes ne
žinome ar žuvo kas nors tose kniuvynėse 
Bukotos su Triobium, ar ne? 

— Iš mano pusės, — aiškino Triobius, 
žuvo trys vyrai. Keli sužeisti tapo, o 

pora sužeistų dar ir dabar vaitoja. Apie 
lengviau užgautus aš jau nesakau nieko. 

Iš mano pusės, — pridėjo Bukota, 
— žuvo septyni vyrai, o sužeistų bus dau
giau negu dvidešimts. 

— Jeigu taip tai aš patariu išduoti 
Bukota Triobiui su galva ir su visu tur
tu, — kalbėjo Šiurpa. — Gyvasčia tegul 
užmoka už gyvastis, o turtu tegul išlygi
na žuvusių šeimynoms. 

— Jis ne piktadėjas koks, tiktai žmo
gus kurį niekšas suvedžiojo, — gynė sa
vo giminę vienas iš Bukotos pusės. — To
kia bausmė butu peraštri. ... 

— Man rodos jog munfs reiktųdar 
paklausti ką butų padaręs Bukota jeigu 
butų nusisekęs jo užpuolimas, —užmetė 
klausimą Kasavos valdovas. 

— Pirmiausia aš bučiau pareikalavęs 
kad Triobius pasakytų jog tie žodžiai nu
mesti an manęs tai melas. Paskui ... aš 
bučiau pareikalavęs Ruškytės ir jos krai
čio su dalia. 

Tarp susirinkusių radosi daugybę aš
triai teisiančių,, nors buvo ir tokie kurie 

ir visi vaidai tarp musų pasibaigtų. Čia 
aš turiu jums viena pranešti: Į musų ša
lį Romanas atsiuntė savo šnipukus. Aš 
juos žinau tiktai tiek jog tarp jų yra ir 
popas Kostas. Tų šnipukų darbas: viso
kiais pragumais platinti vaidus ir nesan-
tai'kas tarp musų ir vilioti musų svietą 
prie Gudų, prie Romano. Gali buti jog 
toks Bindokas priguli į Romano šnipu
kus 

— Jis popo Kosto draugas, — pasi
stengė paskelbti Virpša. 

— Na, matote, — trauke toliau Dauk
šys. — Dėlto ypač aš patariu atsižvelgti j 
šią bylą. Viena patėmykite, kaip klastin
gai musų priešai stengiasi mus sunaikin
ti. Kita puse pažiūrėkite, kaip tas musų 
senobinis protas ir nuolaidumas saviems 
pagelbsti mums. Bindokui melu pasisekė 
sukelti tarp kaimynų vaidą tokį jog jam 
ir galo tikėtis negalėjom. "Kuo gi pasibai
gė? Dėka abiejų išminčiai ir nuolaidu
mui dar didesnis sutarimas, negu 
pirma bus tarp jų! 
• — Lietos vyrai! —- tęsė toliau senis. 
— Kol tokie mes tol mums nėra ko bijo
tis svetimų. Tebūna mums pavyzdžiu šis 
Triobiaus ir Bukotos susitaikymas. Te
gyvuoja jie ilgus amžius. 

— Tegyvuoja! — šaukė ig visur sei
mo vvraf. ^ 
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KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagu • 

RAUDONOJO Stalino apmo-
mokamas agentas A. Bimba 
per savo organą Nelaisvę pos
muoja: "Susivienijimo vardas 
gražus, bet jo darbai bjaurus 
ir juodi." 

Kaip Susivienijimo vardas 
yra gražus taip lt. jp darbai 
gražus ir kilnus. ^ * ' 

.Susivienijimas rūpinasi ir 
dfe-ba tik del Lietuvių ir Lie
tuvos, ir mes Lietuviai džiau
giamės jo tais kilniais darbais. 

Komunistų vardas bjaurus, 
o jų darbai dar bjauresni ir už 
juodžiausią smalą juodesni. 

- KAIP Susivienijamas patrio-
tlRiai rūpinasi ir dirba Lietu
vių tautos ir tėvynės labui, 
taip komunistai nors ir Lietu
viškai kalbanti, parsidavusiai 
dirba Azijatiškam despotui ir, 
kaip judai išduoda savo tėvų 
šalį į to musų tautos budelio 

: pigus. 
AMERIKOS Lietuvių spau-

;4oje pasirodė pareiškimas de
šimties buvusių "Lietuvos liau
dies seimo" narių, Krėvės-Mic-
levičiaus, Dr. Garmaus ir kitų. 

i lie dešimts - asmenų kokiu 
tai stebuklingu budu išliko ne
išvežti į Rusijos gilumą. Jie 
padarė pareiškimą Lietuvių 
tautos daliai kuri yra toli nuo 
savo nelaimingos tėvynės Lie
tuvos, kad jie žinotų kaip Lie
tuva buvo pavergta besotiškų 
Maskvos despotų. 

Tame savo pareiškime tie 
dešimts LietuvoiS tėvynainių 
pakėlė tą bjaurią komunistinę 
uždangą ir parodė tą sceną 
kurioje komunistai vaidino tą 
bjaurų Lietuvos pavergimo 
teatrą. 

TAS tu dešimties tėvynainių 
pareiškimas kaip baisiausias 
perkūnas giedrioj dienoj tren
kė į Stalino agentūras čia A-
merikoje, pritrenkdamas visus 
Lietuviškai kalbančius agen
tus, kurie per kelias savaites 
negalėjo nei žodžio ištarti. Rei-
'škia, nežinojo kas daryti. * 

Kada gavo nuo savo boso 
įsakymą, tuoj pradėjo visais 
kampais kaip ožiai bliauti-rėk-
ti, "Hitlerio propagandos biu
ras". 

Tai baisus dalykas Stalin-
berniams kad tas pareiškimas 
tų dešimties tėvynainių, kur} 
Bimba vadina prakeiksmu So
vietų Sąjungai ir jos raudona
jai armijai, buvo padarytas po 

'to kai Hitleris jau buvo už
ėmęs Lietuvą. 

Bimba ir visa komunistų 
gauja gerai žino kad toks „pa
reiškimas kuris pasako kaip 
sovietų despotai klastingai pa
vergė Lietuvą ir dešimtis tūk
stančių Lietuvių išgrūdo j Ru
sijos gilumą, nebūtų galima 
padaryti, būnant Stalino ver
gijoje, nes už tai Stalino Įsa
kymu visi jie butų pašerti švi
no kleckais. 

Jeigu šiądien butų laisvi tie 
kurie sėdėdami Maskvoje ir 
Kuibvševe gieda iš Stalino 
kantičkų apie "socialistinį kra
štą", apie "Tarybinę Lietuvą", 
jie visi padarytų tokius pat pa
reiškimus kaip kad padarė tie 
paminėti dešimts. 

Deja, jie yra Stalino, nelais
vėje ir negali tokių pareiškimų 
padaryti, o turi taip kalbėti ir 
rašyti kaip Stąlinas įsako. 

Kas platina Dirvą — tas 
nlatina apšvieti, 

BALTIMORE MD. 

RINKIMAMS PRAĖJUS 
Gegužės 4, įvyko miesto vir

šininkų rinkimai. Rinkimus lai
mėjo visi demokratai, išsky
rus miesto mayorą, kuriuo ta
po išrinktas Republikonas — 
Theodore Roosevelt McKeldin. 
Senasis mayoras, Demokratas, 
pralaimėjo del to kad perilgai 
norėjo buti mayoru, kandida
tuodamas penktam terminui. 
Reiškia, demokratinė publika 
nenori kad vienas žmogus bu
tų perilgai vienoj vietoj. v 

Mayoras Jackson išeidavo 
laimėtoju su keliais dešimtimis 
tūkstančių balsų; dabar, penk
tam terminui pralaimėjo su 
apie 20,000 balsų. Tuo pat sy
kiu kiti Demokratai miesto 
valdybos kandidatai laimėjo su 
keliomis dešimtimis tūkstan
čių balsų dauguma. 

šiuose miesto viršininkų rin
kimuose buvo ir vienas kandi
datas Lietuvis į miesto tary
bą, Antanas Miceika, kandida
tavęs Republikonų sąrašu. J13 
neišrinktas, tačiau reikia pa
žymėti kad jis gavo balsų vi
są 1,000 daugiau negu kiti to 
distrikto Republikonai kandi
datai, kas reiškia kad p. Mi-
ceiką dikčiai parėmė savo bal
sais Lietuviai. 

Pereitą Lapkričio mėnesį A. 
Miceika kandidatavo į Mary
land valstijos seimelį Republi
konų sąrašu — tame pačiame 
distrikte kur ir Adv. N. Ras
tenis kandidatavo ir liko išrin
ktas, kaipo Demokratų kandi
datas, o Miceika Republikonas 
pralaimėjo. Kaip tada taip ir 
dabar A. Miceika surinko žy
miai daugiau balsų už kitus 
Republikonų kandidatus. Jeigu 
butų Demokratas, tikrai butų 
buvęs išrinktas. 

Pradėjus Lietuviąitts daly
vauti politikoje pasirodo kad 
Lietuviai nestovi perdaug toli 
užpakalyje kitų, tūlais atve
jais net pralenkia. Jei nenu
leis rankų toliau, galės prasi

mušti į aukštesnes vietas, tik 
tam reikia Lietuvių vieningu
mo. 

LVS SKYRIAUS VAKARAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

6-tas skyrius Gegužės 8 d. tu
rėjo surengęs savo vakarą-ge-
gužinę su įžanga $1 asmeniui, 
kadangi išanksto tikietus pla
tinti sekėsi neblogai tai ren
gėjai tikėjosi gerų pasekmių; 
tačiau išėjo priešingai, močiu
tė gamta viską sugadino. 

šeštadienį, Geg. 8, iš pat ry
to buvo stebėtinai graži diena, 
rengėjus paskatino buti tinka
mai prisirengus padoriai pri
imti ^yečius." Tačiau besiarti-* 
nant l&ikui kada pramoga tu
rėjo prasidėti, paleido lietų ir 
griausmus ir sulaikė svečius 
nuo atsilankymo į parengimą. 

Nors ir dikčiai sutrukdytas, 
parengimas įvyko. 

Šeimininkės ponios Krikščiū
nienė, Padzukienė, Jarienė ir 
Gutauskienė, nors dar ir nėra 
Sąjungietės (išskyrus p. Gu-
tauskienę), nepriklauso LVS 4-
me skyriuje (vėliau gal prisi
rašys), sumaniai ir nuoširdžiai 
patarnavo prie užkandžių, o 
Sąjungietės, Milumaitienė, Ras
tenienė, Lukas ir Yurkšaite, 
darbavosi pardavinėdavos lai
mėjimo numerius, tuomi pa-
įvairindamos vakarą. 

Pagaliaus, varde LVS 4-to 
skyriaus turiu garbės pareik
šti padėką J. Dekeniui ir J. 
Gričinui už aukas: abu dova
nojo po bonką degtinės; poniai 
Krikščiūnienei už keksą, vi
soms toms moterėlėms kurios 
darbavosi tame vakare ir vi
siems svečiams atsilankiusiems 
į tą pramogą ir parodžiusiems 
savo prijautimą LVS 4-tam 
skyriui. P. P. Jaras. 

VIETINES ŽINIOS 

M I R I M A I  
BRIZES Mftrė, 36 m., nuo 6711 

Lawn view ave., mirė Gegu
žės 18, palaidota 21 d. 

Liko vyras, Juozas, vaikai, 
Mary ir Walter. Pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje, 
palaidota Kalvarijos kapinėse. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke-
lis. 

fcMIRĖ Cuyahoga apskrities 
Common Pleas Teisėjas Walter 
McMahon, 68 m. amžiaus, iš
buvęs teisėjo 21 metą. 

•KAIP žmonės neatsargus 
parodo šis faktas: Amerikoje 
1942 metais pamesta du mili-
raili.ionai Social Security kor-
jonai Social Security kortelių. 
Jų atnaujinimas ąaldžiai kaš
tavo $500,000. 

• POLICIJOS vyresnybė su
sigriebė susekti kas iš pačios 
policijos Įstaigos Įteikė perser
gėjimo raštą Pearl-Clark klu
bui, kur atsibuna gembleriavi-
mas ir kur buvo duota įsaky
mas policijai padaryti kratą. 
Matyt nekurie policijos aukš
tesnieji nariai ėmė iš tos įs
taigos kyšius ir rūpinosi savi
ninkus persergėti kada būda
vo duodama įsakymas ją krės
ti. 

Panašiai darė net policijos 
kapitonai pereitais prohibicijos 
laikais, imdami iš butlegerių 
tam tikras sumas pinigų už 
persergėjimą nuo kratų. 1 Veš
liau jie buvo susekti, kiti ir 
dabar už tai kalėjime sėdi. 

• ŽYDAI Clevelande pasi
ėmė sukelti $542,550 žydų šel
pimo Fondan. Tai didžiausia 
suma kada nors žydų pasiim
ta surinkti. 

Dalis tų pinigų bus sunau
dota vietos reikalams, kita da
lis eis į bendrą žydų fondą jų 
tautiečių šelpimui karo palies
tose šalyse. 

HIPPODROME 

"It Ain't Hay" 
Štai vžl matysit Abbott ir Cos-

tello jų juokingiausioje filmoje, ku
ri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre ketvirtadienį, Gejęužčs 20, 
pavadinta "It Ain't Hay". 

Tai pral but viena juokingiausių 
komedijų kurioje šiedu juokdariai 
vaidina. Prie jų vaidina Grace Mc
Donald, Cecil Kellaway, Euprenc 
Pallette, Patsy O'Connor ir Rich
ard Lane: taipgi muziką patiekia 
Leighton Noble ir jo orkestras. 

Miss McDonald ir Noble sudaro 
šio veikalo romantingą pusę ir mu
ziką. Veikale ineiną kelios gražios 
dainos. 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 

m 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas: platinki! ja tarp savu. 

PASTŲ prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 
V J 

S U P E R I O R -
R U S S E L L  I N N  

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE* BEER 
teu kur sustoja kitų mieatH 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis'* 

"Arielkelė šiltesnė" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savinin 
WICKLIFFE, OHIO 

T E L E N E W S  
T H E A T R E .  
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Show Business At War 
Vėliausia March of Time, "Show 

Business At War", pradedama pir
mą kartą rodyti Telenews Theatre 
pradedant penktadieniu Gegužes 21, 
savaitei laiko. Vaizduojama daug 
įdomybių. Parodoma kaip įvairios 
grupės patarnauja palinksminimui 
kariuomenėje tarnaujančiųjų. Tarp 
daugybės kitų, parodoma kaip pa
sitarnauji Ballet Ružse, Eugene 
Ormandy ir Philadelphia Sypmhony 
Orchestra, Hedy LaMarr, Joe E. 
Brown, Kay Francis, Martha Rave, 
Edgar Bergen ir Charlie McCarthy, 
Irving Berlin, Rochester ir daug ki
tų žvaigždžių scenos, filmų ir ra
dio. 

Parodoma susitikimas Premjero 
Churchill su Prezidentu Rooseveltu; 
Čekoslovakijos prezidentas Beneš 
kalba Kongrese; vėliausios filmos 
Britų, Amerikiečių ir Prancūzų lai
mėjimų Tunisijoje ir kt. 

• ALASKA turi 72,524 gy
ventojus, kuriuos sudaro 39,-
170 baltieji, 15,576 Eskimosai,t-
11,283 Indi jonai, 5599 Aleutų,^ 
263 Japoniečiai ir 638 nežino- : 
mos rasinės kilmės. < 

JAUTI BLOGAI? į 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU . 
—ŠIUO MODKKM&KU ŠVELNIU 

BL'DU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu—žarnos neveiklios, skauda 
galvą, nėra energijos—palengvinsite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skoninga 
kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių 
naudoja FEEN-A-MINT. Tik pa-% 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti, naudokite tiktai pagal nuro
dymus ant pakelio. Sekantį rytą 
malonus palengvinimas jums pagel
bės vėl jaustis puikiai. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visut. 

Kampas Superior ir 43 Str#t ENdicott 5355 

gillllllltlliMIMllUiMttttillllllllllliilllimilllllllllimilllllttililiitilillllliiltitttlHtiililtf 
| Naujoje Vietoje 

| Nikodemas A. Wilkelis 
§ Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJAS 
§ šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
| Naujoj, moderniniai jrengtoj miosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
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[ VISOKIA APDRAUDA 
i Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
f tirtas informacijas ir praktiškus patarimus reikale Viso- ;; 

kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma f 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

fr Apdraudos Agentūra. 

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

6600 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 * 
-M- i- .į 

Mik Trumpai 
kai turi kalbėtis 
Long Distance 

L i e t u v i š k a  

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 į savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

I  u i ,  į  . . j , '  .i i i  t  ' į m. u V II*' . ' 

Šioje musų gyvenamoje srityje karui jreikalin-

ga pasikalbėjimo vielos, taigi prašome nekalbė

ti perilgai. Duokit kitam žmogui progą.ii Se

kantį kartą tas kitas žmogus gal busite tamsta 

pats laukiąs progos kalbėti. 

T H E  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O ,  

Greit Kaip AKIMIRKOJ! 

'^Lengvai kaip pajų _yalgyt" ir "greitai 
kaip akimirkoj" yra tai tikra formula 
pakeitimui fiuzo! 
Dabar daugeliui elektros aptarnautoju 
161 j us Armijon ir Laivynan, jums reikia 

pačiai prisidėti prie pasitaisymo s«yc 
paprastų mažų naminių dalykų. 
Tas yra paprasta ir saugu—tik prisilai-
kykit apačioje paduotų nurodymų, ir ga
lėsit pakeisti fiuzą visai greitai. 

KAS DARYTI KADA FIUZAS IŠDEGA? 
t 

Jųs žinot kas atsitinka kai fiuzas išdega. Padargas nustoja veikęs, arba 
šviesos užgesta. Kas reikia daryti tuo atveju? 

1. Susekit priežastį. Gal patirsit kad katė yra pačiame padarge, arija vieloje. Iš-
jungkit padargą arba vielą. Nejungkit vėl iki nebus pataisyta. 

2. (dėkit nauji fiuzą. Lengva įdėti fiuzą taip kaip lemputę. TurSkit namie Under
writer Užgirtų fiuzų. Laikykit juos parankiui ir prisilaikykit kaip čia nurodyta. 

Surask vyriausią svičę savo 
meterio dėžėj. Saugumo de-
lei išjungk elektr?. 

Surask fiuzų dėžę. Gali pa
žint išdegusi fiuzą langučio 
parudavimu. Išsuk ji. 

To vieton į.suk to pat didu
mo fiuzą (paprastai 15 am
peres). Uždek vyr. svičę. 

<|ęfi fiuzas išdegtų antru kartu, vėl pajieškin§kit kitos to viso priežasties. 
Jeigu negalėtumet surasti priežastį pati, tada galit šaukti elektros patar-

,navimo žinovą. * 

THE ELECTRIC At LEAGUE OF CLEVLAND 
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SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos visų. atstovų susirin
kimas atsibus pirmadienio va
kare, Gegužės 24, Lietuvių sa
lėje, nuo 8:15 vai. 

Visi atstovai ir komisijų na
riai prašomi dalyvauti, nes gal 
negreit vėl kitą susirinkimą 
turėsime. Vald. 

Atsiimkite Degtinis 
Korteles 

Degtinės kortelės jusų kai
myniškoje degtinės parduotu
vėje jau išduodamos maždaug 
alfabetiška tvarka, pradedant 
su pavardėmis A iki Z. 

Savo Ration kortelei atsiim
ti nusineškit Ration Book 2, 
Įrodymui savo vardo ir adreso. 

Kad nebūtų klastavimu ga
vimui daugiau degtinės korte
liu, kiekvieno atsiimančio kor
telę, Book 2 bus iškirpta sky
lutė, tas asmuo jau negalės 
gauti antros knygelės kitoje 
degtinės parduotuvėje, ir net 
papultų j bėdą j-^igu kitur pa-
.sidavė kitu adresu. ,L 

BAIGfc MOKYKLĄ 
Clevelando Mokyklų Taryba 

praneša kad suaugusių kursų 
lankytojas, Antanas Vilimaitis 
(Anthony C. Williams), 58 m. 
amžiaus, nuo 1000 Linwood 
Drive, baigė aštuonių skyrių 
Anglišką mokyklą ir pereitą 
savaitę gavo diplomą. Moks
lo baigimo iškilmėse Board of 
Education auditorijoje dalyva
vo jo duktė baigus high school 
mokslą ir sunus, dentistas Dr. 
Henry J. Williams. Dalyvavo 
ir p. Vilimaitienė, veikli vietos 
moterų tarpe. 

Tie mokiniai, 56 išviso, bai
gusieji mokyklą, buvo nuo 20 
iki 58 metų amžiaus. 

Antanas Vilimaitis Ameri
kon atvyko 1905 metais jau
nas vaikinas, bet gyvenimo są
lygų verčiamas, vėliau šeimą 
auklėdamas ir į mokslą leisda
mas, tada negalėjo mokslo sie
kti. Tačiau jo pasiryžimas pa
rodė galiausia kad galima at
siekti ko tikrai sieksi. 

ATIDARYMAS LĖKTUVŲ 
LABORATORIJOS 

Numatyta kad po karo Cle-
velandas bus vienas iš penkių 
svarbiausių tarptautinių orlai
vių stočių, kelionėms oru ap
link žemės skritulį. 

Gegužės 20, Clevelande de
dikuota 20 milijonų dolarių 
vertės naujai išstatyta orlaivių 
motorų tyrinėjimo laboratori
ja. Ji išstatyta greta Cleve
lando lėktuvų stoties aikštas. 

Ta laboratorija išstatyta ka
ro lėktuvų motorams bandyti, 
taigi valdžios pinigais, bet ji 
pasiliks kaip svarbi moksliška 
Įstaiga ant visados. 

LEIMONAS NAUJOJ 
VIETOJ 

Kazys Leimonas perkėlė sa
vo užeigą į kitą vietą, , nuo St. 
Clair ave., į 1601 East 79 St. 
Užkviečia savo draugus ir nau
jus kaimynus Lietuvius atsi
lankyti. ' 

JACK C^NSON ATSIDARĖ LIETU
VIŠKĄ TAVERN-UŽEIGĄ 
Antrašas: 241,50 Euclid Avenue 

!i CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
Į-f 

"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 

Pre*. A. Smetona Pa
darė Lietuvai Naujų 

Draugij 

Prezidentas A. Smetona da
vė labai rimtą paskaitą, lie
čiančią Lietuvą ir jos santikius 
su jos kaimynais, Oberlino Ko
legijos fakulteto nariams, ku
rie su Įdomumu išklausė. Po
nas Prezidentas susipažino su 
daugeliu žymių Amerikiečių ir 
tos kolegijos profesorių, kurie 
tokiu budu pasidaro "American 
Friends of Lithuania", kokių 
mums labai ir labai reikia šiuo 
laiku, kada Lietuvos likimas 
dedamas ant svarstyklių. 

Ponas Prezidentas su kole
gijos vedėjais turėjo ir lunčą, 
taip kad Amerikiečiai gavo ir 
asmeniškai su p. Smetona iš
sikalbėti. 

Su p. Prezidentu ten lankėsi 
ir P. J. žiuris. 

(Ten sakyta, paskaita telpa 
ant 3-čio pusi., Lietuviškai.) 

9 
Dirvos skaitytojams gerai 

žinomas ir daugeliui asmeniš
kai pažystamas stipruolis-im-
tikas ir imtynių rengėjas Jack 
Ganson, Juozas Karabinas, ap
sigyveno Clevelande su visa 
savo šeima: žmona, dukteria, 
žentu ir anuku, ir čia įstojo j 
bizni. 

Jack Ganson nupirko senai 
išdirbtą užeigą-tavern, antrašu 
24150 Euclid Avenue, prie U. 
S. 20 kelio, Euclid, Ohio, ir pa
ėmė pats ją operuoti. Nupir
ko visą tą namą su dideliu plo
tu žemės, kur įsiruošia didelį 
"Victory Daržą", bet prie to 
namo yra sodelis ir gana vie
tos pasisėdėti ir ramiai pralei
sti liuosą laiką vasaros vąka7 

rais, kurie bu« iljji ir mieste 
karšt?!, Įkyrus. 

Tą užeigą jis pavadino Jack 
Ganson Tavern. Ji randasi de
šinėje pusėje kelio važiuojant 
Euclid avenue iš miesto, ties 
didžiomis Thompson Products 
dirbtuvėmis. 

Jo įstaigoje bus vietos pri
vatiniams pokiliams, draugiš-

; 1 i + *  
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BALTIC FEDERATION 

Writer Says Northern Countries Want Freedom 
From Both Germans and Russians 

Jack Ganson 

kiems susiėjimams,, ir bendrai 
kas norėtų kokio pobūdžio po-
kiliuką turėti. Nuvažiavimas 
netolimas. 

Juozas Karabinas yra ilga
metis Dirvos draugas ir rėmė
jas tautinių Lietuviškų reika
lų. Jis yra sunus buvusio žy
maus loiygnešio Karalbino, su 
kuriuo velionis Juozas O. Sir
vydas darbavosi knygas neš
damas į Lietuvą, kaip savo 
autobiografijoje (nesenai iš
leistoje) pamini. 

Linkime p. Gansonui-Kara-
binui geriausio pasisekimo! 

Gausit Ration Book 3 
Aplikaciją Paštu 

šia savaitę per paštą bu^ 
pristatyta jums War Ration 
No. 3 knygelei gauti aplikaci
jos blanka. Apžiurėkit gerai 
ką rasit savo laiškų dėžutėje, 
kad nenumestumet tas blankas 
ir nesutrukdytumet gavimo 
sau maisto knygelės No. 3. 

Blankoje turi tilpti visų vie
nos šeimos narių vardai, am
žius ir adresas, ir turi buti 
pasirašyta šeimos galvos. 

Tą aplikaciją reikės išsiųsti 
j nurodytą vietą pradedant 1 
ir ne vėliau 10 Birželio. Kny
gutės ateis jusų paduotu adre
su prieš ar apie Birželio 21. 

Blanką siunčiant reikės už-
lipyti 2c štampą ant jos. 

Naujos knygelės bus geros 
nuo to kai išsibaigs knvgelės 
1 ir 2. 

Rengia kitą Blackout 
.Birželio mėnesį rengiama vi

soje Ohio valstijoje pilnutėlis 
BLACKOUT. Tuo tarpu bus 
dar daroma bandymai apiman
ti paskirus a]5skričius. Lietu
viams patartina tėmyti kada 
tas bandymas bus paskirta ir 
prisilaikyti visų taisyklių. 

• OHIO Legislatura atmetė 
siūlymą Įstatymui mokėti val
stijos teisėjams pensiją kuo
met jie išeina iš tarnybos. 

• SULAIKYTA 5,000 svarų 
mėsos Brandt Co. mėsos par
davimo sandėlyje, kuri nužiu-
rėta esanti "juodosios rinkos" 
mėsa. T'a mėsa laikyta be ofi-
cialės antspaudos, gal but tai
kyta parduoti be kuponų. 

• BULVIŲ trukumas Cleve
lande pradėjo atsitaisyti, ga
vus didelį kiek| bulvių atvež
ti iš kitur. 

•CLEVELANDE valgyklose 
daroma balsavimas apie įvedi
mą dienos be mėsos ir kuri 
diena tam butu tinkamiausia. 

Šarvuoti Traukiniai 

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

14602 Thames Ave. 
I ? Phone MU 0744 
i— 9 
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ŽIŪRĖKIT SAVO VAIKUS! 
šios savaitės pradžioje poli

cija sugaudė paskirose miesto 
dalyse net 20 vaikų, kurie bū
dami tarp 13 ir 17 metų am
žiaus, ar tai susekti krimina-
liškuose darbuose, vagystėse, 
apiplėšimuose namų, krautu
vių ir tt., arba suimti kaipo 
nužiurėti kaltininkai. 

Ar jusų to amžiaus vaikų 
judėjimas gerai žinomas? Ar 
jie nepakliūva į niekšų drau
gystę? Ar nepadarys jums 
sarmatos ir nesmagumų? 

Tenka laikas nuo laiko, pa
tirti ir apie Lietuviukų daly
vavimą nusižengimo darbuo
se. Tėvai, dabar laikas vaikus 
stropiau prižiūrėti, o ne po lai
kui graužtis. 

Policija suėmė jauną 15 me
tų amžiaus motiną -ir du jos 
draugus, jaunus vyriokus, ku
rie kaltinami pereitą savaitę 
ginkluotu užpuolimu ir apiplė
šimu taxi šoferio kuris juos 
vežė. Ta jauna mergina, ku
ri sakosi tik 15 „metų amžiaus, 
jau turi kūdikį |8,mėnesių.se
numo. 

(The Chattanooga Times) 

One of the paramount issues of 
present is Soviet Russia's attitude 
to the Baltic and Scandinavian 
peoples. I do not believe that we 
Should be silent about this matter 
in as much at Soviet Russia and 
Great Britain have committed 
themselves to the principles of the 

["Atlantic Charter and do receive 
jįdur enormous aid. 
l- Stalin is no doubt an opportunist 
tnd will drive a hafd bargain. On 
the other hand, why should we 
j Americans be spineless and be co-
i-erced into a bad bargain? I never 
'believed in any appeasement and 
•for that matter why should any of 
'the Baltic and Scandinavian peoples 
be meted out the same fate as 
that of the Czechs? After all, 
what happens in one of the north
ern countries does have its effect 
in the others. 

There are other suggested ways 
of guaranteeing the integral rights 
of those peoples, such as allowing 
Soviet Russia and Poland the use 
of East Prussia after the war. Un
der this suggested plan Soviet Rus
sia would have a corridor to the 
Baltic Sea, the northern boundary 

; of which would be Russ River, East 
Prussia border, Suvalki border and 
Niemen Rivęr", and the southern 
boundary being Vistula River, East 
Prussia border, Nareco Hiver and 
Pripiat River. 

I have noticed that Churchill has 
given recognition to the idea of a 
federation of small nations in his 
recent speech. So that the idea of 

.a federation of North Europe — 
Denmark, Norway, Sweden, Iceland, 
Finland, Estonia, Latvia and Lith^ 
uania — is not out of the question. 

I, as an American of Norwegian 
extraction, am for this plan whole
heartedly as are other Scandinavian 
and Baltic-Americans. . Even Gen
eral Wladyslaw Sikorski, the Po
lish Premier, mentions a federation 
of Central Europe in an interview 
appearing in Collier 's of April 2, 
1943. But yet by some reason he 
does not mention anything of this 
northern federation. 

In November 16, 1942. issue of 
the Newsweek- the following state
ment is attributed to Stalin: "Abo
lition of racial exclusiveness, equal
ity of nations and integrity of their 
territories, liberation of their sov
ereign rights, the right of every 
nation to arrange its affairs as it 
wishes, economic aid to nations 
that have suffered, and assistance 
to them in attaining their material 
welfare, restoration of democratic 
liberties, the- destruction of the 
Hitlerite regime is the program of 
action of the Anglo-American coali
tion". And yet he has contradicted 
himself as far as the four Baltic 
countries are concerned. 

I do not believe that the Baltic 
peoples have either welcomed or 
cherished the idea ; of being the ost-
land of Nazi Germany or as federa
ted republics of Soviet Russia. Sta
lin should come clean and lay his 

'cards on the table and convince 
these peoples that he respects their 
sovereignties and is willing to aid 
the Scandinavian and Baltic peoples 
in their struggles against Hitlerism, 
and thus consolidate and further 
the conquest of Nazi Germany in 
the north. We, on the other hand, 
should deal with a frank and real
istic manner. E. O. Nes'heim. 
Chattanooga. 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

•CLEVELANDAS gavo iš 
Federalio Investigacijos Biuro 
persergėjimą prieš galimą sa
botažininkų pasikėsinimą da
ryti koki ataką svarbių karo 
industrijų. 

Valdžios agentai spėja kad 
netrukus Amerikon bus palei
sta gauja aukščiausia išlavin
tų sabotažininkų iš Vokietijos 
pradėti Amerikoje iš vidaus 
ardymo darbą. 

THE PROBLEM of the Baltic 
States is only one of the things 
which give the American thinking 
public ' a' mild case of jitters", as 
the special New York correspondent 
of the Montreal Star puts it. He 
says the average American "is be
ginning to realize that the beauti
ful world envisioned in the pro
nouncements of Mr. Churchill and 
Mr. Roosevelt is destined for a long,, 
difficult pull before it can become 
an actuality". Every effort so far 
put forth in motion to plan for 
post-war conditions has met trouble 
and controversy. If the prelimina
ry ground-breaking has turned up 
so . rmUch confusion, what is going 
to happen, the average American 
argues, when it is time really to 
get down to cases? We saw the 
controversy about Russia's Western 
border, about the future of air 
routes, about the future world cur
rency (United > States and England 
publishfed separate plans), and so 
on. 

, Well, •. it is always necessary to 
fight for ideals, and the ideals ex
pressed in the Atlantic Charter are 
no exception. The United States 
is a nation built upon moral prin
ciples, as Prof. Nevins says. It 
became great and .powerful... . The 
world will also become great and 
powerful when it gets down to 
principles. 

/##. 
HOWEVER, Prof. Shotwell warns 

us against "slogan thinking" with 
which the Nazi and Communist 
propaganda is always striving to 
poison the democratic peoples. In 
his report to the Carnegie Endow
ment for International Peace, he 
says: "The sudden awakening of 
public interest in post-war problems 
is not in itself a guarantee of the 
continuing support for sound poli
cies in a changing world". Prof. 
Shotwell is director of the Division 
of Economic? and History for the 
Carnegie Endowment and warns us 
against two trends: 

"On the one hand there is the 
traditional and dangerous tendency 
to attemps to get rid of fundamen
tal difficulties by the acceptance 
of easy slogans based upon super
ficial thinking and an inadequate 
knowledge of facts. On the othet 
hand, the recognition of the com
plexity ' of political and economic 
relationships and their imperrna-
nence in the world of science may 
lea'd ' to more and more confnsion. 
Under the conditions of today, in
ternal relations can 'in no way be 
thought of as a thing apart from 
the domestic life of each Of the 
nations concerned". 

One of the main reasons the Lith
uanians are fighting against being 
incorporated' in the bigger political 
and economic unit of Soviet Russia 
is that the "domestic life'' of the 
Soviet Union is entirely repugnant 
to the customs and thoughts of the 
Lithuanian people. 

/// 

LITHUANIA, it seems, at the 
present moment will be represented 
by Soviet Russian delegates at the 
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• MIESTO Tarybos komisija 
atmetė sumanymą miestui nu
pirkti ir paimti į savo nuosa
vybę Cleveland Electric Illu
minating kompaniją. . Ši elek
tros tiekimo kompanija yra 
privatinė, pati miesto valdyba 
operuoja kitą elektros tiekimo 
stotį. 

PARSIDUODA FARMA 
£0 AKRŲ FARMA, <6 kambarių na

mas, kiti pastatai, miškas. Ran
dasi Geauga County, kaina $3200. 
Kreipkitės informacijų: 2609 Can
terbury Rd., Cleveland Heights. 

The Teeter Twins, California ship
yard workers, with a pair of hep-
nomads with pęp rhymes. Hep-
nomads' are benevolent elves, the 
Apposite of gremlins. They "speed 
up war production".. . 

conference on post-war food ques
tions now in session in the United 
States. That is, if we take the 
Russian word that Lithuania is a 
Soviet Republic. The Soviet dele
gation consists of Mikoyan, Kruti-
kov and Misnutin. It is doubtful 
whether this delegation will ful.iy 
set forth the foot! requirements of 
the Baltic States. However, we 
will iee. 

/// 

THE POLISH Institute of Arts 
and Sciences held a conference of 
food experts in: New York discuss 
"The Nutrition • Reconstruction of 
Poland". Prof. C. G. King, scien
tific director of the Nutrition Foun
dation, on leave from the Univer
sity of Pittsburgh (where the fa
mous Lithuanian Room is located) 
said it was most important to know 
in advance, quantitatively, what the 
needs and dęfieiences of the post
war nations will be and that such 
estimates can be obtained in ad
vance "if thė right people are dp* 
irig the work". 

On the Lithuanian and Latvian 
side, so far, no "right people" as 
yet are doing the work. However, 
a delegation of Lithuanian clergy 
visited former Governor Lehman 
before his trip to Europe and cal
led his attention to the needs of 
Lithuania. He was very sympa
thetic. Naturally,' the whole crux 
of the matter is whether Soviet 
Russia is prepared' to recognize in
dependent Lithuania in aecocdttsce 
with the Atlantic Charter. 

///, 

OUR RED contemporary, in the 
bolshevik Vilnis of Chicago says: 
"The great majority of Lithuanian 
Americans would rather see Lith
uania as a part of USSR than un
der Germany or Poland". True 
enough, but a still greater majori
ty want to see Lithuania entirely 
independent. 

PHILADELPHIA, PA. 
« '*•*' i • 

A Meeting of Litntianiait 
American Citizens 

On Siindhy,* May 3,^ a meeting of 
Lithuanian American citizens was 
held at the headquarters of th® 
leader of thą 14th Ward, John &•* 
K. Scott, 862 ft. 12th Street, under; 
the auspices of the Lithuanian Amp| 
erican Republican, .League of Phila-' 
delphia. The chairman of this or
ganization jš Peter : J." Sttatinsląyįj 
and Frank Pukas is the secretary.* 

The meeting was called to ordėr,-
by chairman Peter «T.(Statinsky who; 
explained the high purposes of 
new organization. tie was listen
ed to with interest sand his plana; 
were heartily endorsed by those; 
present at the meeting. 

A word about '.he chairman. He-
is the son of respected Lithuanians*, 
talented, energetic, and a graduate 
in chemistry. For the paBt several 
years he has been with the research' 
department om the Atlantic Re-, 
fining Co. His leisure evenings 
are spent in ,the duties of a Zone-
Warden and his office is a model-
in the instruction of what to do ini 
case of enemy aly 'raid, bombs,! 
fire, etc. | 

The chairman explained that the" 
new organization has the support' 
of such highly placed men as Wm.-
R. Douglas, of the New American 
Division Republic State Committee,; 
and Davis Harris, State Secretary! 
of Revenue, Chairman of the Philttfc 

delphia Republican City Committee.; 
Many of the noted personalities-

present then expressed their views 
and plans to build up this new and. 
useful organization. All expressed; 
their willingness to work for in-. 

nextj 
meeting will be held at the samct 
place on June 6.' v? 

THE AIM OF THE LEAGUE \ 
The Lithuanian American Repujb" 

liran League of Philadelphia was 
organized for the "benefit of thef 
Lithuanians of this city. There ar& 
thousands of Lithuanian, Americans, 
many of whom are home owners, 
and hundreds of them are business 
men. All have many and varied, 
s o m e t i m e s  c o m p l i c a t e d  d e a l i n g s  
with the City Administration whigh. 
is strongly Republican, therefore it 
stands to reason that the League 
will be of inestimable assistance to 
the Lithuanians of this city. i ? 

In the near future a record wi» 
be compiled of what has been a&«-
complished for the Lithuanians thus 
far. But it may be stated that'it 
is in the interest of all Philadelphia 
Lithuanians to join the new orgar 
nization, take interest in its work, 
and grow strong with it. It is a 
known fact that Lithuanians are 
old time residents here and will <be 
residents for' a long time to come. 
They are industrious, thrifty, al
ways pay their taxes, and' are self 
supporting. r , « -

In organization there is strength 
therefore, let us Lithuanians stand 
united. Let us buy War Bonds and 
register them to the eredit of Lith
uanians. Frank Pukas. 

PRANEŠIMAS 

KAZYS LEIMONAS CAFE 
1601 EAST 79 STREET 

naujoj nuosavoj vietoje — nuo 

GEGUŽĖS-MAY 28 
Savininkai LIETUVIŠKOS UŽEIGOS, nuo 7708 St. Clair 
ave., persikelia į naują nuosavą gražiai įrengtą vietą 

1601 EAST 79 STREET 
Šiuomi kviečia savo draugus, kostumeriusi r pažystamus 
apsilankyti viršminėtą dieną Į naujos užeigos atidarymą, 

/bus gera muzika, užkandžiai^ greitas ir mandagus patar
navimas. (22) 
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JAS. R. WORKMAN 
PLUMBING o HEATING 
13915 Elm Avenue East Cleveland 

Phone GLenville 8231 
Plumbing Heating 
Roofing _ Sewering _ Tinning 

Stogų taisymas ir cinavimas. Joks darbas, ne permažas." 
Visokios dalys ir darbas prie furnasų, anglinių ir garinių. 
Dienos ir nakties patarnavimas. Jas. R Workman; 

Apsaugai savo geležinkelių 
nuo alijantų lėktuvų užpuoli
mų, kuomet vežama jais karo 
reikmenys, Vokiečiai naudoja 
šitokius šarvuotus pabuklus, 
kurie kartu vyksta su gabena
momis karo reikmenimis ir ka-
reivifui. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u  v i  s  

Naftai Maliavotojti, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudę tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinlfili. 

Duosim kuogeriaųsį patarnavimą. 

SAVININKAS 1. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET i 

DĖVĖJIMO 
REIKMENYS 

VYRAMS IR 
Naujausių Madų ir 

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

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

$3.95 — $5.00 

Vasarai 
VAIKINAMS 
Geriausio Išdirbimo 

GEROS KELNĖS 
$3.95 - $4.95 • $6.50 

Vyrams . ir Vaikinams. Geros vil
nonės kelnės jvairių spalvų. 

Diržai $1.00Hfį 
vyzdžių ir marginių. t 
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-
eloth medegos vienodų spalvų ir 
mišinių. 

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 ivairių pa-
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čia galit iškeisti savo Stamp Books. • IVr\l 

THE KRAMER & REICH CQ. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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