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KOMUNISTŲ Internacionalo 
uždarymas, kaip iš Maskvos 
paskelbta, jei nuoširdus, labiau 
pabrėžia senai pastebimą tau
tinių nuotaikų augimą ir stip
rėjimą Rusijoje. Savo 1918 
metais įvykusį "bankrotą" (ši
taip jį vadina žinovas Pares, 
New York Heralde) Rusija,' 
reiškia, baigia išgyventi. Tarp
tautinį komunizmą nugalėjo 
jiega prieš kurią, kaip Cornell 
Universiteto istorijos profeso
rius Becker sako, per paskuti
nius du šimtu metų neatsilai
kė tikyba, liberalizmas, huma
nizmas, socializmas, komuniz
mas! ir tarptautinis pacifizmas. 
Ta jiega — tautiškumas. Spė
jama, Rusija dabar nuoširdžiau 
su Vakarų civilizacija ir su 
Amerika ibei Anglija susiar
tins. Tokiu budu, gali buti, 
paseks jai patariamą ''gero kai
myno" politiką Pabaltijo kraš
tams ir kitoms valstybėms. 

Pažiūrėsime. Gal ne berg
ždžia musų viltis Atlanto čar-
teryje. 

SANDARA ir Tėvyne vėl 
kelia Amerikos Lietuvių seimo 
klausimą. Tačiau motyvai to 
seimo sušaukimui silpnoki. Sa
ko, karas galįs staiga baigtis 
ir rastų Thus nepasiruošusius. 
Sako, nežinotume kur ir ko 
griebtis, jei prasidėtų taikos 
konferencija ir jei tektų Lie
tuvos gyventojus šelpti. Bet 
kas tas seimas? Juk tai mes 
patys: laikraščių redaktoriai, 
organizacijų galvos, draugijų 
viršininkai, eiliniai veikėjai. 

Pirmoji Lietuvos okupacija 
įvyko 1940 m., antroji 1941 m. 
Per tuos tris metus iki dabar 
ar mes rimtai išsprendėme po
litinį ir šelpimo klausimą? Ne! 
Tokiu budu, kūdikiška yra ti
kėti kad seimas per dieną-dvi 
išspręs ką mes per tris metus 
neišnarpliojoįrie. 

• 
TĖVYNĖ, tačiau, siūlo jpe* 

rą budą tokį seimą sudaryti: 
sako, kolonijose iš visų patrio
tinių draugijų atstovų reiktų 
sudaryti Tarybos ar Komite
tai, kurie savo keliu išrinktų 
planuojamam seimui delegatus. 
Nėra aJbejojimo, tada seiman 
patektų patyrę veikėjai ir sei
mas mažiau kaštuotų. Didžiau
sia tokio seimo vertė butų ta
rimas galingo žodžio Amerikos 
visuomenei ir politikos viršū
nėms apie pagrindinį Lietuvių 
tautos nusistatymą reikalauti 
Lietuvai politinės nepriklauso-
myfcčs. 

• 
ČEKOSLOVAKIJOS prezi

dentas Reneš lankėsi Washing-
tone, Ohicagoje, New Yorke. 
Washingtone su juo galėjo pa
sikalbėti (Lietuvos Atstovas P. 
žadeikis. Chicagoje su juo pa
simatyti galėjo Amerikos Lie
tuvių Taryba. New Yorke jį 
sutikti galėjo Lietuvių Tauti
nė Taryba, New Yorko Lietu
vių Taryba ir Lietuvių Kultū
rinis Institutas, šiuos žodžius 
rašant, nežinoma ar bent vie
na aukščiau paminėtų įstaigų 
šią Lietuvos klausimu pasita
rimo progą išnaudojo. Jei ne
pasinaudojo — bergždžia sei
mai šaukti. Politinio sumanu
mo, vikrumo ir iniciatyvos joks 
seimas mus^j viršūnėms lie-
įkrės! 

• 
TĖVYNĖS MYLĖTOJAI lie

tu vo j e, savo slaptame laikraš
tėlyje Nepriklausoma Lietuva 
sugėdina visus musų "federa
cijų" j ieškotojus, pareikšda-
mi: "Kaip bus sudaryta busi
mos Europos pusiausvyra dap 
nežinome, bet mes pasiryžę jo-
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Vokietijajtalija he Perstojo Lėktuvais Ardomos 
CHURCHILL RAGINA ITALIJA IŠ-

SIMESTI IŠ KARO 

Alijantų oro armada iš 
500 ar daugiau lšktuvų, su 
blokus ardančiomis ir pa
prastomis bombomis, su 
kanuolėmis ir kulkosvai
džiais atakavo Vokiečių ki
tą arsenalą miestą, Dues-
seldo-rf, Reinlande. Mies
tas iš 429,000 gyventojų, 
apgriautas jau pirmesniais 
užpuolimais, vėl pakliuvo 
po Britų milžinais bombe-
riais, kurie nuolatos, veik 
be perstojo puola Vokieti
jos miestus. 

Kiti 400 lėktuvų švaistė 
ugnį ir pražūtį Italijos pa
kraštinėms apsaugoms — 
Sicilijai, Sardinijai ir Pan-
telleria. 

Italija užpuolama i& Af
rikos, kur Tunisijoje susi
tuokę Amerikos ir kitų 
alijantų oro jiegos. 

Premjeras Churchill at
sišaukė iš Washingtono į 
Italiją kad pasitrauktų iš 
karo. 

Tikima Jatd Italija tą pa
dalytų tuoj kaip tik prasi
dės Vokietijos užpuolimas 
ir Vokiečiai negalės Itali
jai pagalbos teikti. 

RUSŲ fronte viešpatau
ja įtempta ramuma. So
vietai bando čia ir ten iš
mėginti kur Vokiečiai pa
siruošė pulti. 

Vokiečiai spaudžia Ru-
maniją tiekti daugiau kar
eivių Rusijos frontan va
saros meto karui. 

valstybė". Tai mintis kurią 
Amerikoje tik tautininkai kar
štai ir įsitikinusiai gina. Dar 
ir kitą karčią bei kietą tiesą 
musų broliai Lietuvoje sako: 
"Kaip bendrus reikalus spren
džiame, laikomės dėsnio kad 
visųpirma reikia žiūrėti viso 
kolektyvo, ne jo, dalies intere
sų. Kai ateities gaires brėžia
me, žvelgkime gyvenimo tikro
vei tiesiai į akis." Pas mus, 
Amerikoje, kai bendrus reika
lus sprendžia tai "atsirubežiuo-
ja" nuo įsisvajotų "dikta
tūrinių pasireiškimų" bauibų 
ir nereikalaujama talkos sro
vėje kuri energingiausia ir pas 
kurią sveikiausios politinės 
mintys bei sumanymai. Vieto
je žvelgti tikrovei j akis, pas 
mus kovojama «u praeities 
dvasiomis. 

• 
TAUTINES SROVftS du su

ėjimai (Rytų Tautininkų, Ge
gužės 30, ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos, Liepos 4), tikimės, 
bus gausiai lankomi ir dar 
gausiau laiškais, sumanymais 
ir aukomis sveikinami. Daly
vaukime juose visi! Nesako
me kad tautinė srovė viena vi
sus darbus nudirbs, bet savo 
sumanymais ir energija ji su
ragina sustingusius katalikus 
ir nepaslankius socialistus. 

Pavyzdžiui, LVS, pasišovus 
išleisti Angliška kalba Ameri
kos Ministerio Lietuvai Owen 
J. C. Norem'o knygą "Timeless 
Lithuania", suragino visą ei 
lf žmonių rašyti Angliškoje 

PACIFIKE, Attu saloje, 
Amerikiečiams trukdo lie
tus, sniegas ir ledai grei
čiau baigti Japonus Aleu-
tiškų salų lizde. 

Blogas oras taip pat su
trukdė pastaromis dieno
mis veilamą pietų Pacifi-
ke. 

ŽIURI KĄ DARYS 
HITLERIS 

Alijantų karo strategija 
priklausys nuo to ką Hit
leris darys Rusijoje šią va
sarą, ir manoma kad Hit
leris darys dar vieną pasi
kėsinimą Rusus pulti, ati
taisymui savo žmonių aky
se pralaimėjimo Afrikoje. 

Palyginama ramuma ko
kia dabar tuno Rusų fron
te sakoma tai blogas ženk
las užeinančios naujos au
dros. Vokiečiai gabena j 
frontą gausiai karo reik
menis, tankus ir vyrus ir 
galima tikuti įvyks bent 
kada didelis pasikėsinimas 
Rusiją smogti. 

POTVINIAI VAKA
RINĖSE VALST. 

Mississippi, Wabash ir 
Illinois upių pakilimais iš
versta keliolika tvenkinių 
ir vandenys apsėmė tūks
tančius akrų derlingų ūkių 
žemių. Virš 100,000 žmo
nių liko be pastogės. Tūk
stančiai kareivių pristaty
ta gelbėti iš vandens žmo
nes ir galvijus. 

NORI DAR 45 BILI
JONU DAUGIAU 

Suv. Valstijų iždininkas 
pareiškė jog reikalinga dar 
45 bilijonų dol. daugiau ap
mokėjimui šių metų karo 
kaštų, ir iždas turės reika
lauti daugiau taksų. 

Japonų admirolas Isoro-
ku Yamamoto, kuris gyrė
si padiktuosiąs taikos są
lygas Washingtone, užmuš
tas kare su alijantais pietų 
Pacifike. Jis buvo žymus 
lakūnas. 

Ne tik bolševikai iš Mas
kvos leidžia įvairiomis kal
bomis radio propagandą į 
Europos šalis. Tą daro ir 
Popiežius. Štai iš Vatika
no radio stoties buvo skel
bta Rusų kalba Popiežiaus 
apaštališkas laiškas, ragi
nantis Rusus prie dvasios 
šventos, melstis kad grei
čiau butų baigtas karas. 

LIETUVOJE DAU
GIAU BRUZDA i 

h'L Per LbndbTią^atČina 'ži
nių apie Pabaltijo šalyse 
didėjantį pasipriešinimą* ir 
kovą su Vokiečiais oku
pantais tenai. 

Lietuvoje, Vyfiį*. Brizgis 
(?) paskelbė neduosiąs iš
rišimo ir net ekskomuni-
kuosiąs tuos Lietuvius ku
rie dalyvaus ar gelbės per
sekiojime Lenkų ir Žydų, 
kaip pranešė vienas Len
kų laikraštis. 

Vilniaus kraštė -gestapo 
padarė filmas parodančias 
nužudymą 6,000 Žy$ų vy
rų, moterų ir vaikui] 

BOLŠEVIKAI ŠAU
KIASI MAISTO 

Hot Springs, Va. — Pa
saulinėje maisto konferen
cijoje, kur svarstoma tau
tų pokarinis aprūpinimas 
maistu, paduota minčių jog 
milijonai žmonių gal turės 
buti perkeliami iš vietų į 
vietas, kad • galėįų geriau 
išmisti. 

Sovietų delegatai nekal
ba apie ateitį, bet pareiškė 
kad Sovietų Unijai dabar
tiniu laiku reikia maisto 
daugiau negu jai Amerika 
pristato; maisto reikia tę
simui karo prieš nazius. 

Tegul prisimina jie da
bar ir Lietuvą, kaip tą žy
mią maisto auginimo šalį 
jie apiplėšė ir sunaikino 
jos žmonių maistą ir pa
čius žmones nusmerkė ny
kimui ir badui. 

Jiedu Planuoja Naujas Priešų Pergales 

Dabar vėl atsilankęs Washingtone Britų premjeras Wins
ton Churchill kalbasi su Prezidentu Rooseveltu apie naujus pla
nus karo vedimui. Po pereito jų pasimatymo Morokkoj, laimė
ta Tunisijoje, kur Vokiečiai visiškai sumušti. ' 

KOMINTERNAS 
IŠARDYTAS 

j-

MIRĖ EDSEL FORD 
Detroite, Gegužės 25 ry

tą mirė Edsel Ford, auto
mobilių magnato Fordo sū
nūs, vos 49 m. amžiaus. Jis 
nesveikavo kelis mėnesius 
ir dabar staiga visai kri
tiškai susirgo. Jis buvo 
vienatinis Henry Fordo sū
nūs. Tėvas dar gyvas. 

Gėįužės 22f"cL, 
kiti sako pasekmėje Roo-
sevelto laiško kurį Davies 
nuvežė Stalinui, įsakyta li
kviduoti Komunistų Inter
nac iona las .  L ikv idav imas  
arba uždarymas Kominter-
no, pasaulinės komunistų 
organizacijos kurios tiks
las buvo ruošti viso pasau
lio tautų revoliuciją, Ame
rikos, Anglijos ir kitų ali
jantų sutiktas taip sau lyg 
geras Stalino žygis taiky
tis su savo alijantais, kurių 
pagalbos ir maisto Rusijai 
reikalinga. 

Iš Berlino paskelbta jog 
šis komunistų žygis yra tik 
nauja komunistų klasta ir 
akių muilinimas. 

Amerikos spauda apie tą 
Stalino mostą išsireiškė vi
saip, bet daugiausia priki-
šant bolševikams Maskvos 
santikius su Hitleriu, ir 

Ašies Kariai Pasidavę Alijantams Tunisijoje 

į*, dalyvauti fcaip, suyerening J kalboje apie Lietuvą. 

Illinois valstijoje jau in
korporuotas klubas kuris 
pasiryžęs darbuotis išrink
ti Generolą Douglas Mac-
Arthur U. S. prezidentu 
1944 metais. Žinoma, rei
kės pirmiausia gauti jam 
nominacijas. 

viso pasaulio, kartu ir A-
merikos, komunistų dirbi
mą sulyg dirigavimo Mas
kvoje. Kada Maskva drau-
gavosi su Berlinu, visame 
pasaulyje komunistai rėkė-
smerkė Angliją už šį karą. 
Kaip tik Hitleris užpuolė 
Rusiją, visi komunistai ra
gožium persivertė ir šoko 
remti Ameriką ir Angliją, 
kad tik jos išgelbėtų Rusi
ją iš po Hitlerio smūgių. 

Amerikos laikraščiai pa
sakė apie tai sekančiai: 
"Mums nepadaro įspūdžio 
žodžiais išardymas Komin-
terno". "Praeities jų dar
bai garsiau kalba, palauk
sim ką parodys ateitis, pir
ma negu išnešim savo nuo
sprendį". Ir tt. ir tt. 

Kominterno i š a r d ymą 
paskelbdami bolševikų va
dai pažymi jog jis jau "at
gyveno savo". 

Nors komunistai šitaip 
skelbia, tačiau, kaip jų ju
dėjimo sekėjai tiki, jie tik 
paslėpė savo tikrus tikslus 
po tais žodžiais, ir dabar 
taikosi tiktai prie savo ali
jantų, norėdami kaip nors 
išgelbėti savo imperiją, o 
kai laikas pasirodys pato
gus, jie su naujomis klas
tomis ir įšėlimu pulsis pa
saulyje betvarkes kelti. 

Kaip po nakčiai Interna
cionalas "dingo", taip kurį 
nors rytą vėl atsikėlę pa
tirsim raudonųjų kitą ko
kį įsakymą, kuris vėl nuo 
tos minutos paliks komuni
stams privalomas ir jie tęs 
savo darbą nuo ten kur su
stojo. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Karo Darbo Taryba at
sisako užtvirtinti Akrono, 
Ohio, gumo darbininkų u-
nijos reikalavimą pakelti 
50,000 CIO narių mokestį, 
nes tas paleistų 20 milijo
nų dolarių daugiau "naujų 
pinigų" Akrone metų bė
gyje ir sudarytų palinkimą 
į infliaciją. 

Padarius patikrinimą ka
ro reikmenų dirbtuvėse iš
likimo iš darbų, pasirodo 
kad darbininkų išlikimas 
ir nedirbimas pasiekė 5.42 
nuoš. nuo to kaip pradėta 
smarkiau karo darbus va
lyti. Turėdami daug pini
gų darbininkai naudojasi 
kiekviena proga paūžti ir 
patinginiauti. 

Karo nelaisviai atvežti 
į Ameriką, jau statomi į 
darbus Amerikos ukėse. 

Palengvinimui išlaikymo 
Afrikoje paimtų Vokiečių 
ir Italų nelaisvių jie bando
ma atgabenti Amerikon. 
Juos laikyti Afrikoje sun
kiai!, nes reikėtų pristatyti 
jiems maistą, kas pareikar
iautų tfaūg laivių 

Sydney Mines, N. S. — 
Del vieno angliakasio, ku
ris atsisako įsirašyti į uni
ją, Princess kasykloje su
streikavo 750 unijistų an
gliakasių. 

Vokiečiai norėdami pa
dauginti anglies išteklius 
į kasyklas varo dirbti vai
kus, karo nelaisvius ir už
imtų šalių žmones. 

Vokiečiai naudojasi ang
lies kasyklomis užimtų ša
lių: Lenkų Silezijos, Pran
cūzijos, Čekoslovakijos, Ju
goslavijos, Belgijos, Ruma-
nijos ir Rusijos, Doneco 
srityje. 

Vokiečiai įvedė savo oku
puotose šalyse mirties bau-
srhę už streikavimą ir ki
taip trukdymą darbų. 

Holandijoje Vokiečiai in
ternavo 400,000 buvusių 
kareivių, kad jie negalėtų 
prisidėti gelbėti alijantams 
jei šie imtų veržtis Vokie
tijos nugalėjimui. 

Anglijoje, unijos pradė
jo tarti nepriimti komuni
stų į darbo partiją, kada 
Maskva išardė Kominter-
na. 

Vokiečiai nelaisviai, pasidavę alijantams šiaurės Afrikoje, 
pradeda žygiuoti sulyg nugalėtojų komandos. Viso skaičiuoja
ma paimta 150,000 Vokiečių ir Italų vyrų, su jų komandierium 
Pulk. Gen., von Armin. Maršalas Rommel pirmiau išvyko Vo
kietijon. Paimta daugybė karo medegos. 

Sovietai tiek neteisingai 
paduoda savo žinias apie 
sunaikinamus Vokiečių ka
ro lėktuvus, kareivius ir 
kitas karo reikmenis mu-
šiuose su Rusais kad ali-
jantai neremia jokių savo 
militariškų apskaičiavimų 
ant tų žinių. 

Delair, N. J., geležinke
lio nelaimėje užmušta ke
turiolika asmenų, daug su
žeista. Traukinis nuvirto 
nuo bėgių gryžtant iš At
lantic _€ity. 

Alijantai sako nuskandi-
dino ašies 71 laivą Vidur
žemio juroje karo bėgyje 
nuo Lapk. 8, 1942. Kiti 103 
laivai gal nuskandinti, 120 
sugadinta. Tarp jų randa
si eilė karo laivų. 

Naziai Holandijoj atėmė 
iš gyventojų radio priim
tuvus kad žmonės negalėtų 
gauti žinių apie alijantų 
įsiveržimą, jeigu, tas butų 
pradėtas. 

Iki Gegužes 24, priešų 
submarinai paskandino jau 
659 alijantų laivus Atlan-
tike, i& jų 266 Amerikos. 
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EENNSYLVANIJOJE 

l* 
PITTSBURGH 

Persekioja Bereikelo 
Važinėjančius Auto

mobilistus 

Sužeistieji Prižiūrimi 

yt 

Detroit,iMich., Naujienom 

BALTIMORE MD. 

Pittsburghe ir vakarinėje da
lyje Pennsylvanijos imtasi grie
žtų priemonių bausti automobi
listus kurie naudoja savo auto
mobilius šiaip bereikalingam 
važinėjimuisi po darlbo valan
dų. 

Motoristai šimtais sulaikomi 
vieškeliuose ir pareikalaujami 
Įrodyti ar važiuoja su reika
lais ar tik taip sau, ir iš suvirš 
šimto jau atimta gasolino ra-
cionavimo knygelės. Jie ne
gaus teisės pirktis gasolino iki 
karo pabaigai. 

Kritiška stoka gasolino Va
karinėje Pennsylvanijos dalyje 
privertė sumažinti gasoliną 20 
nuošimčių j jas pardavimo sto
tis. 

Gasolino gavimo sumažėji
mas paliete Pennsylvaniją ir 
vienuolika kitę rytinių valsti
jų. 

išmm 

Ir Vel Pavasaris 

GRYžO DIRBTI 

Pereitą savaitę, Fittatourgho 
srityje buvo sustreikavę apie 
6000 darbininkų iš 15 anglia-
kasyklų. Jie protestavo del 
tęsimo taip ilgai angliakasiams 
algų nustatymo. Pastreikavę 
trumpai pradėjo vėl gryžti dir
bti. Pereitos savaitės pabai
goje dar streikavo ,apie 1000. 

MAINERIAMS AL-
GOS BUS PADI

DINTOS 

Karo Darbo Tarybos paskir
ta specialė komisija ištyrinėti 
faktus angliakasių reikalavimo 
pakelti mokesties,, ,po,,.$2 die
nai daugiau, pareiškė pasiti
kėjimą kad maineriams algcs 
bus pakeltos, tik ne $2, o apie 
$1.03 dienai. Toks pakėlimas 
nesulaužytų nustatytos formų. -
los kuries Karo Darbo Taryba 
laikosi. 

Tyrinėjimo komisija tik pa
tiekė savo faktus pačiai Karo 

Medikalio korpusio pareiga 
ant kiekvieno karo laivo yra 
prižiūrėti vyrų sveikatą ir gy
vastį. Sužeistas vyras gauna 
geriausią priežiūrą ir globą iki 
jis iškeliamas į kraštą, šis ma
rinas, sužeistas priešų užpuo
limu, atsargiai iškeliamas iš 
sumbarino pergabenimui į sto
vyklos ligoninę. 

LANKeSI RĘLIAJlIt 
Gegužės 9, atvyko pas mus 

žinoma Vytauto Beliajaus šo
kikų grupė iš Chicagos, kuri 
išpildė vakaro pragramą savo 
Įdomiais Įvairių tautų senovi
niais šokiais, šokiams pianu 
akompanavo Dainos Choro ve
dėja p. Lelija Bekerckienė, ir 
jos vedamas Dainos Choras, 
taip pa^, ir musų mylimas gar
susis tenoras Klemensas An-
dreikus savo gražiomis Lietu
viškomis dainomis paįvairino 
profgramą. Kaip šokiai taip 

I ir dainos publikai patiko, ką 
liudijo gausus delnų plojimas, 
l ik gaila kad šiame vakare pu-

i tlikos buvo labai mažai. Prie
žastis publikos neatsilankymo 
galėjo buti svarbiausia ta kad 
tą dieną pripuolė Motinos die
na ir buvo daug visokių priva-
tiškų pokiliukų, prie to dar bu
vo stebėtinai graęi diena ir 
daug buvo išvažiavusių į pajū
rį, kur daug Lietuvių turi sa
vo vasarnamius. 

PHILADELPHIA 

BOMBERIS "PERKŪNO" 
VARDU 

Philadelphijos Lietuviai da
bar pradėjo vajų nupirkti Dė
dei Šamui bomberį už apie 
$300,000. Bomberis manoma 
užvardinti "Perkūnas", kurį 
greičiausia vairuos parinktas 
Lietuvis lakūnas, trankyti prie
šą. 

Pirmame susirinkime laiky
tame Gegužės 16 d., Lietuvių 
Muzikalėje salėje, susirinkę 
Lietuviai sudėjo $32,000. Nu
pirkimas bomberio eina Karo 
Bonų pirkimo keliu. Nėra abe
jonės kad Philadelphiečiai Lie
tuviai reikalingą sumą sukels. 

LANKOSI KARPIUS. šią 
savaitę, Gegužės 27 ir 28, Phi-
ladelphijoje lankosi Dirvos re-

AUKOJO $10. Gegužės 16, 
D. L. Kęstučio pašalpinė dr-ja 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame atlikdama savo 
reikalus, nepamiršo ir savo se
nosios tėvynės Lietuvos reika
lų: paskyrė iš iždo $10 parė
mimui leidimo buvusio Ameri
kos ministerio Lietuvai Dr. 
Norem'o knygos "Timeless Li
thuania", su kurios pagalba 
mes Amerikos Lietuviai galė
sime kovoti už atgavimą Lie
tuvai nepriklausomybės. .Iki 
šiolei atrodo kad Baltimorės 
Lietuvių kolonija pagal savo 
dydį jau gerokai pasivarius į 
priekį su aukom minėtai kny
gai leisti. Nekurios ir daug 
didesnės Lietuvių kolonijos tu
rės gerokai padirbėti kol pasi-
vvs Baltimoriečius. 

Now If šlapias it? suvėluo
tai, ir vėl išaušo pavasaris su 
Gegužės mėnesiu. Medžiai su
žaliavo, pražydo ir was pakvi
po žiedų kvapu. 

Nors jau penkiasdešimtas 
pavasaris išaušta po mano 
akim, bet jis taip gražus, taip 
malonus ir žavėjantis, tarytum 
butų išaušęs mano gyvenime 
pirmą kartą. 

Pavasaris čia, pavasaris ir 
musų Lietuvoje, dar su gegu
te ir pempe, kurių balso jau 
negirdėjau per 30 metų. Gal 
mano broliai laimingesni, gal 
ji6 stebi auštantį tą stebuklin
gą Lietuvos pavasarį, ir gal 
vaikščioja po tą pušyną Mūšos 
upės krantais, kur aš vaikščio
davau Gegužės sekmadienio ry
tais, klausyti nesuskaitomos 
daugybės paukščių sutartinės. 

Gal — 
O gal Sibiro tundrose, dar 

giliau aimanuoja apie tą patį 
pavasarį kaip ir aš. 

Nepasiskųsi, n e p a s idalinsi 
sielvartais. 

Dabar karas. 

•vr 

MOTERŲ BALIUS. Gegu
žės .16 vakare, Lietuvių salė
je, Įvyko Lietuvių Moterų Pi
liečių Klubo vakaras, "Vagių 
Balius". Nors vakaras buvo 

daktonus K S Karpius, LVS|sana jspudinga8 ir iki valiaj 

centro sekretorius, knygos Ti-! juokinpas. taaiau bukcs at_ 
meless Lithuania reikalais. jsilanks labai mažai užtai mu. 

Is Phia<lela>h,.,os vyksta r vejklios nietės nei 

New York,. lnQ dar-_ 

PIRMO SKRIDIMO ATMIN-

eiti aprašymas per kelis nume-

Darbo Tarybai. XT J 

John L. Lewis, angliakasiu prad& 

unijos vadas, iki šiol tik smer
kė Karo Darbo Tarybą ir ne
norėjo su ja nieko bendro tu
rėti. Algų pakėlimo klausima 
»• _ . • v • , * | VL 
.lis spyrėsi išrišti tiesioginėse! . 

Svarbiausia priežastis neat
silankymo publikos buvo ta 
kad tuo pat laiku buvo šv. Ai

rius, "Kaip Philadelphiųos Lie-|fonso Lietuvių parapijos pa-
tuviai Rėmė Pirmą Lietuvių 11 engimas, kuris ir patraukė 
Skridimą per Atlantiką Lietu- didumą publikos. 
von". Tai bus įdomus straips-

žiu. Net jo garažiaus duris 
robotas atidaro ir uŽdaro? tik 
pirštu mostelėjus. 

Nors ir palaima nulydi^# lipk 
Petrikus į puošnius rumus, bet 
dvasioje jie kaip buvo tikri 
Lietuviai taip ir dabar yršk 
Jie kartu su mumis dirba, ru* 
pinasi Lietuvos reikalais. Tur
tai neaptemdė jų proto, kaip 
su daugeliu atsitinka. 

Dar reikia pastebėti kad pp. 
P e t r i k a i  a r t i m i a u s i a i s  s a v o  
draugais iaiko tuos kurie buvo 
jo draugai dar kada jis buvo 
biednas grinorėlis. Kalboje 
niekad neturi pasididžiavimo. 
Po senovei pasireiškia, "ką aš, 
vargšas darbininkėlis", o visgi 
rumuose gyvena. 

Aplankę pp. Petrikui važiuo
jame laimingųjų apgyventu St. 
Clair ežero krantu ir gėrimės 
pavasario stebuklais. Vienu 
balsu sutarėme su savo šon
kauliu kad verta žmogui gy
venti ant šios žemės, o ypatin
gai tiems kurie gyvena šiose 
sodybose. - Aš manau, kad šie 
žmonės, kaip ir žemaičių poe 
tas Boruta savo tėvynės, ne 
keistų šių sodyibų į dangų, ir 
SU taikstančiu priedo. 

D. Reporteris. 

KllRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žiaieg-apift^aiiuiius Lietuvius šiame skyriuje talpinasfta dykai) 

derybose su kasyklų operato
riais. 

Komisija ištyrus rado kad 
angliakasiai iš savo algų par-

| nis ne tik Philadelphijos bet ir 
, visos Amerikos Lietuviams ku-

, rie rėmė ir prijautė Dariaus ir 
Girėno skridimui ton tragingon 
kelionėn, šia vasara sueina 10 sinešė namon Kovo men. po, , , 

$42.97, tuo tarpu laivų staty-'metl? nuo skridimo ir žuvi
mo industrijose- darbininku 
gavo po $58.46; lokomotivų iš-
dirbystėse po $58.36; orlaivių 
dirbtuvėse po $60.84; plieno 
liejyklų darbininkai, po $47.26. 

mo. Rep. 

MAŽIAU MSSOS 
SVEIKIAU 

DEL LEWIS GRY-
ŽIMO | A. D. F. 

t ~ • 

T R U M P O S  
2 1 N U T Ė S 

(Iš musų laikraščių) 

• WATERBURY, Conn.— Ge
gužės 9, buvo surengtas pa

minėjimas veiklių vietos Lie
tuvių Dr. M. J. Colney ir jo 

Amerikos žmonės yra per
daug pilvoti ir mėsos truku
mas išeis jiems į sveikatą, sa
ko sveikatos žinovai. 

Kareiviams ir tiems darbi
ninkams kurie sunkiai dirba, 
jeigu mėsos pritruks, sako, ga
lima bus apsieiti ilgai be ark
lienos, nes Kanadoje ir Ala^-
koje yra milijonai laukinių 
briedžių, kurių mėsa yra tin
kama valgymui ir viršija pa
čią skaniausią jautiesą. 

Pavasaris pas Pp. 
Petrikus 

Pereitą sekmadienį, ' mano 
šonkaulis kalbasi su ponia Pe-
trikiene telefonu, poni Petri-
kienė kviečia atvažiuoti pažiū
rėti kaip reiškiasi pavasaris 
pas juos, St. Clair ežero kran
tais. 

Važiuojame. Ir štai Grosse 
Point Farms, Mich. Tai Ame
rikos laimingųjų apgyventas 
Detroito priemiestis. Kur ne
pažvelgi, žydi magnolijos; aly
vos, Japoniškos rožės, ir dau
gybė man nežinomų žydinčių 
krūmokšlių. Čia gamtai pade
da ir žmogus: daržininkas, bo
tanikas ir kiti augmenų žino
vai. čiepijimu sumaišo žiedų 
spalvas, išmargina, išaugina 
didesnius ir gražesnius žiedus. 

Taip besigėrėdami žiedų gra
žumu ir įvairumu nejutom kaip 
atsidūrėm prie pp. Petrikų pa-
lociaus. Du Lietuviški šer
mukšniai prie vartų auga, nu
leidę didelius žiedų bukietus. 
Tolumoje, prie namo, eilėje 
stypso pušaitės, smailios kaip 
žvakės, tarytum sargai. 

Vaikščioju pp. Petrikų sod
ne. Kvėpuoju nuo ežero pu
čiančiu tyru ir žiedų kvapais 

P. P. Jar?.s. į atmieštu oru, ir galvoju kad 
Amerika dar ir dabar yra pro
gų šalis. Ponas Viktoras Pet
rikas, Žemaitijos mažo bažnyt-
kiemio bažnyčios zakristijono 
sūnelis, neturėjęs laimės nei 
mokslo siekti, nei amato išmo
kti, atvyko Amerikon tik dve
jetu tikslų: dirbti sunkiai ir 
siekti biznio. Ir po bertainio 
šimtmečio pastangų, dabar yra 
keleto nuosavybių savininkas 
ir pagalios dviejų didelių mo
derniškų teatrų, Northtov/n ir 
Casino teatrų savininkas, štai 
gyvena išsistatęs rumus greta 
kitų Amerikos magnatų, su 
visais statybos vėliausiais pa
gerinimais, patogumais ir gro-

Buvo Didelis Streikas 
Praeitą savaitę buvo sustrei

kavę Chrysler Corp. karo dirb
tuvių 29,000 darbininkų. 

Gegužės 23 laikytame visuo
tiname unijos susirinkime nu
tarta gryžti į darbą. Pirma
dienį visos dirbtuvės pradėjo 
ditbti. Unijos darbininkai rei
kalavo kad Leo Lomotte, uni
jos direktorius Chrysler Corp. 
darbininkų, butų atleistas ir 
kad Chrysler Corp. pildytų su
tartį padarytą su unija. 

Praeitą savaitę vietinis dien-% 
rastis Detroit News per tris 
dienas talpino aprašymą apie 
Pabaltijo šalis. To rašto auto-
rins John Colburn iš Stockhol-
mo, Švedijos, rašo kad Vokie
čių pastangos sunazinti Pabal
tijo šalis susitinka su atkakliu 
pasipriešinimu. Kitame strai-
pnyje buvo rašyta kad 5,500,-
000 žmonių pasirengę prie su
kilimo jeigu Rusija vėl norėtų 
užimti tas šalis. Taigi aiškiai 
nusakoma kaip Lietuva, Latvi
ja ir Estija nenori nei vienų 
nei kitų okupantų ir trokšta 
tik savos laisvas, nepriklauso
mybės. V. M. 

MICHIGAN PASI
RUOŠĘS PRIIMTI 
VASAROTOJUS 

Amerikos Darbo Federacija 
paskyrė komisiją kuri sutvar-1 
kvs sutartį su John L. Lewis!žmonos 30 metų vedybinio gy 
sugryžimui visai United Mine venimo sukaktis. 
Workers unijai į Amerikos 

Jos Dal yvavo 5 Laivų Nuleidimo Iškilmė ie 

Darbo Federaciją, 
Tačiau, jeigu maineriai bus 

priimti atgal, jie turės prisi
taikyti prie A. D. F. pasižadė
jimo nestreikuoti šio karo bė
gyje, ir antra, Lewis turės pri
pažinti Karo Darbo Tarybos 
autoritetą šiose derybose už 
naują mokestį angliakasiams. 

Lewis tikrina kad valdžios 
nepajiegimas išlaikyti pragy
venimo kainas nuo kilimo pri
vedė jį sulaužyti pasižadėjimą 
nestreikuoti karo bėgyje. 

• DUBLINO Airiai tikrina 
kad varpai daryti Dubline var
tojami beveik viso pasaulio ba-
Žnyčių ^MAkštuose. 

• BUENOS AIRES, Anjenti-
— Lietines Ministeris 

Dr. K .  G r a u ž i n i s  b u v o  n u v y - į  ^  
kęs į Montevideo, Urugvajų, 
dalyvavti naujo Urugvajaus 
prezidento pareigų perėmimo 
iškilmėse. 

• CHICAGO, 111. — Lietuv<» 
Ministerio Londohe B. K. 

Balučio draugai šiomis dieno
m i s  p a s i u n t ė  $ 5 0  L i e t u v e s  A t - i  
stovybės Londone palaikymui. 

Balučiui aukų siuntimu rū
pinasi ir TMD centro sekreto
rius M. Kasparaitis, Racine, i 
Wis. 

—J. J. Hertmanavičius iš
leido knygą Angliškoje kalbo
je apie Lietuvą. 

Traverse City, Mich., Gegu
žės 14 atsibuvo Michigan val
stijos vasarinių resortų opera
torių suvažiavimas aptarimui 
savo šios vasaros biznio pro
spektų. Jų suvažiavimą apra
šo The Grand Rapids Press, 
kuris pažymi kad to suvažiavi
mo principiniu kalbėtoju buvo 
Juozas J. Bachunas, kuris ope
ruoja resortus Sodus, pačioje 
Michigan valstijoje, ir Flori
doje. Jo nuomone, skelbimas 
spaudoje pagelbės Michigano 
resortų operatoriams palaikyti 
normali, ar net geresnį negu 
normalį biznį nežiūrint karo 

eto suvaržymų. 
Bačiunas tikrino kad "žmo

nes turi pinigų praleidimui ir 
jie atvyks į Michigan atosto
gauti jeigu mes aujcelsim juo
se tą norą'!. " 

Buvo apkalbčta' maisto, ga
solino ir keliavimo taisyklės. 

KLTKNA Jurgifc, 48 m., mirė 
Bal. 28, Chicagoj. (Raseinių 
ap., Viduklės par., Jukainių 
k.) Amerikoj išgyveno 30 
metų. 

RIMŠA Kazys, 66 metų, mire 
Geg. 8, Brooklyn, N. Y. 

BIELIAUSKAITĖ Agota, 62 
m., mirė Geg. 8, Brooklyn, 
N. Y. 

KLAIMIS Kazys, 17 m., mirė 
Geg. 6. Brooklyn, N. Y. 

BRAZIŪNIENĖ Teofilė, 40 nf. 
mirė Geg. 7, Kearny, N. J. 

MAČIŪNAS Adomas, 60 m., 
mirė Geg. m, Philadelphia! 
Pa. 

GRUMBLIENĖ Paulina, pus
amžė, mirė Geg. 6, Chica
goj. (Raseinių ap., Stulgitj 
p., Kražių k.) 

SčUKA Vincas, 43 m., mirė 
Geg. 5, Chicagoj, kur buvo 
ir gimęs. 

ORENTAS Juozas, mlr§ Bal. 
15, Wilkes-Barre, Pa. 

DAILYDA Juozas, mir$ Bal. 
30, Exeter, Pa. 

MISLERIS Jonas, mirė Bal. 
16, Eynon, Pa. 

RUNTIENĖ Kastancija, lllirŠ 
Bal. 13, Pittston, Pa. 

ŠAURUSEVIČIUS Antanas, 
mirė Bal. 1, Shenandoah, Pa. 

BUBILIENĖ Julė, mirS Bal. 1, 
Kenosha, Wis. 

BUTVILAS Petras, pusamžis, 
mirė Geg. 5, Chicagoj. (Uk
mergės aps., Deltuvos par., 
Kreivių k.) 

RIšKEVIčIUS Antanas, mirė 
Gegužės men., Shenandoah, 
Pa. 

BILIUVIEN# Antanina, mirė 
Geg. m., Maizeville, Pa. 

AKELAITIS Albertas, 22 m., 
kareivis, prigėrė besiirsty-
damas luoteliu Geg. m., Mt. 
Carmel, Pa. 

ŠKĖMA Vincas, 59 m., mirė 
Geg. 3, Hoosick Falls, N.Y. 

MINALGIENĖ Petronėle, 59 
mirė Geg. 6, Brooklyn, N.Y. 

URBONAS Jurgis, 73 m., mi
rė Geg. 3, So. Boston, Mass. 
(Kuršėnų par.) Amerikoje 
išgyveno 44 metus. 

ALIUKONIS Jonas, 32 metų, 
mirė Gegužės 3, So. Boston, 
Mass. 

SALVINAS JuoĖaSį 5® tti., mi
rė Bal. 11, Manthly, Pa. 

BRIZIENĖ Marė, 36 m., mi
rė Geg. 18, Cleveland, Ohio. 

POŠKUS Juozas, senyvo am
žiaus, mirė Gegužės mėnesį, 
Shamokin, Pa. 

VENSKIENĖ Katrė, 70 metų, 
mirė Gegužės m., Kenosha, 
Wis. 

RUSEVIČIUS Vincas, mire Ge
gužės m., Mahanoy City, Pa. 

G R I G A S  A l e k s a n d r a s ,  m i r ė  
Gegužės m., Minersville, Pa. 

MAROZAS Jonas, 60 m., mirė 
Geg. 9, Chicagoj. ; 

RADŽIUS Uršulė (Jankunai-
tė), pusamžė, mirė Geg. 10, 
Chicagoj. (Ukmergės apsk., 
Čiobiškio p., Janonių km.). 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

DEVEIKIENĖ Ona (Kazlaus
kaitė), pusamžė, mirė Geg. 
9, Chicagoj. (Klovainių p., 
Laipuškių k.]T 

RAMANAUSKAITĖ Kastanci
ja, 26 m., mirė Gegužės 5, 
Dorchester, Mass. Gimus S. 
Boston, Mass. 

BAKUTIS Jurgis, 67 m., mirė 
Geg. 7, So. Boston, Mass. 
(Raseinių p.). Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

ALEKSANDRAVIČIUS Anta
nas, 63 m., mirė Geg. 9, So. 
Boston, Mass. (Šiaulių par.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

BAŠINSKAS Vincas, pusam-
x žis, mirė Geg. 9, Chicagoj. 

(Telšių ap., Stulgių p., Anti
ninkų k.). Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

PAUŽ1ENĖ Uršulė (Juškaitė), 
66 m., mirė Geg. 11, Chica
goj. (Marijamp. ap., Kvie-
tiškės v., Nendriniškių k.) 

PIKČITJ'NIENĖ Petronė (Kin-^ 
deraitė), pusamžė, mirė Ge
gužės 11, Chicagoj. (Rasei
nių ap., Gaurės p., Dargaičių 
k.). Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

NEČUS Jonas, pusamžis, mi
rė Geg. 10, Chicagoj. (Tel
šių ap., Plungės p.) Ameri-
rikoj išgyveno 30 metų. 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

Streikuoja apie 50,000 
Gumo Darbininkų 

Akrdne šiomis dienomis su
streikavo keliodešimtys tūks
tančių gumo dirbtuvių darbi
ninkų, vadovaujamų CIO, pro
testuojant prieš pastarom die
nom Karo Darbo Tarybos nuo
sprendį pakėlime gumo darbi
ninkams mokesties. 

Streikas apėmė General, Fi
restone ir Goodyear gumų ii-
dirbystes, kur dirba daug ir 
Lietuvių. 

Streikeriai protestuoja del 
Karo Darbo Tarybos paskyri
mo jiems tiktai po 3 centus 
valandai, vietoje 8 centų kaip 
buvo rekomenduota special 3s 
Karo Darbo Tarybos komisijos 
tyrinėjusios gumo darbininkų 
reikalavimus. 

Streikas praplito labiau Ge
gužės 24 d., kai apie 49,000 gu
mo darbininkų išėjo streikan. 

Karo Darbo Taryba, kuri 
rūpinasi streiko baigimu, pa-

KUKUTIS Kazys, 58 m., mirė i reiškė atsisakanti net svarsty-
Geg. 9, Chicagoje. (šiauliu1 ^ reikalavimą iki strei-
ap., Pakruojaus p., Noriko: keI™ n<«rys ! darbus, 
nių k.) Amerikoj išgyveno 
38 metus. 

Daunorienės sunus iš kariuo
menės buvo parvažiavęs kele-

V \LSKIS Kastantas rowam ^envJ paviešėti pas savo v. . _ astantas, pusam motini^ ta proga pasimatė su 
žis, mirė Geg. 9, Chicagoj 
(Rokiškio ap., Zobiškių p., 
Pulcinavos vnk.) Amerikoj 
išgyveno 30 metų. 

BRIDIKIENĖ Jieva, mirė Ba

sa vo draugais. 
Feliksas Jankauskis su duk-

teria lankėsi Charleroi, Pa., 
pas savo brolį. Jo brolis yra 
geras Lietuvis ir Lietuvos pa-
geras Lietuvis patriotas, skai-

land. 17, Philadelphia, Pa. to Dirva. Kalina j. 

• BRAZILIJOS plotas yra 
"'Ms didelis kad jį viršija tik 
Rusija, Kinija ir Kanada. 

ršies penkios Dionne mergaitės, gimusios vienu kyrtu, jau 
«re*rai paaugėjusios. Jos pragarsėjo savo gimimu penkios ant 
syk, Dionne šeimoje, Kanadoje. Dabar jos pirmą kartą atsi
lankė Amerikos pusėje, dalyvavo penkių naujų laivų nuleidimo 
į vaude«j-iškilmėje Superior,^^ Wis. s ' r f. 

Skaityk Amerikt*? 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

!H8 N, e St. Philadelphia, Pa. 
IMIII iili.ia Al i ..• .1! •/ 

BET.IiA C. JA.KUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
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LITHUANIAN FUNERAL HOMf 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

p. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg., 
OFISO TiSLEPONAS: MAin 1771. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipildįf* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
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" >- -•• * "•- ' • • > J • * į." .V-. . V '• .' •> \ • ' ; .>• •••••," / •••••• ' r . 

D I R V A  

7 
„#K- T 

.f't 
į:iį 

m 

* 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 
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LIETUVOS PREZIDENTO 
A, SMETONOS KALBA 

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

ŽELIGOVSKIS VĖL 
TYKO VILNIAUS 

(Pabaiga i§ pereito nr.) 

Taip tat susidarė Goelbbels'o 
vadovaujamai propagandai dė
kingos medžiagos. Jis jau ir 
skelbia: Kominternas dar prieš 
karą įsikerėjęs visur pasauly
je, pogrindžio takais nepapras
tu atkaklumu tiesia savo "uos
tine jimus". Nusilpnėjus kari
nei Ašies galybei, jis pasireik-
šiąs aikštėn. Tat tesiryžta,-^-
propaganda taip ragina, — vi
sos tautos dėtis į Ašį ir drau
ge su ja kovoti prieš ginkluo
tą bolševizmą ir jo talką. Yra 
žinių, kaip gauname patirti iš 
laikraščių, kad tokia propa
ganda paveikė ne tik paverg
tuosius bet ir neutraliuosius 
Jie betgi mielai matytų visur 
Europos kontinente Amerikie
čius, na, ir Anglus, bet visai 
nelauktų Rusų, ypač jo rytuo 
se, nuo šiaurės iki pietų, kur 
jie savo neprašytu atsilanky
mu paliko koblogiausių atsi
minimų. 
, Atlantic Charterio autoriai, 

pasisakę geidžią kad jų patie
ktais dėsniais butų pagrysta 
pokarinė taika, tikėjosi para
mos iš savo vadovaujamų tau 
tų bei savo karinių sąjunginin
kų ir, gal but, daugiausia iš 
tos didžiosios galybės kuri va
dinasi spauda, viešosios nuo-
monės darytoja, visuomenės 
auklėtoja, žmonijos idealų rei
škėją. Bet spauda, deja, rie 
visa tinkamai atlieka tą kilnų 
uždavinį. Kai vieni plunksnos 
darbininkai, būdami ištikimi 
tiems idealams, drąsiai skelbia 
tiesą, kiti, nors ir demokratais 
dėdamies, žodžiu bei raštu ją 

Jsaloja, skleidžia žmonįų dva-
, sią troškinančias dujas, pagau
damas visuomenės požemio ka
nalais, vedančiais iš nuodingų 
Kominterno ir Ašies rezervua
rų. Jų tikinimu, » mažosios 
tautos kliudančios tarptautinį 
berdradarbiavimą ir pastovios 
taikos išsaugojimą. Jei taip, 
tai jos turinčios buti išbrauk
tos iš nepriklausomųjų šeimos, 
išnykti, vadinas, žuti, ir jų są-
skaiton reikią pasotinti didžių
jų apetitai. Taip mat, sako, 
realieji valstybių santikiai rei
kalaują. Kurie nesutinka su 
tokiu nuogu realizmu, artimu, 
kaip matome, cinizmui, tie ap
šaukiami Hitlerininkais, fašis
tais, o didžiųjų Amerikos vyrų 
idealizmas verčiamas utopija, 
paniekos dalyku. 

Istorija betgi rodo jojąr ir 
mažosios tautos, gynusios sa
vo gyvybę, yra didžiai nusipel
niusios žmonijos gerovei. Jei, 
pavyzdžiui, ne Austro-Vengri
jos ir Balkanų Slavų susipra
timas, jei ne Graikų atgimimas 
iš savo senovės garsių tradici
jų, jei ne Pabaltijo tautų ir 
Lenkų atkaklus atsparumas iš
saugoti savo kalbą, kulturą ir 
atgauti prarastą laisvę — tai 
Germanų imperija šiądien bu
tų siekus Uralo bei Kaukazo 
.kalnų ir Viduržemio jurų, ar
ba Azijatai butų įsitvirtinę 
Europos kontinente. Pasaulio 
rimtį kliudo perdaug išsipūtu
sios karingos imperijos, lai
kančios savo verguvėje eilę 
tautų, tat jos, pastovios taikos 
sumetimais, tektų susiaurinti, 
a p k a r p y t i .  M a ž o s i o s  t a u t o s  
yra tvirčiausia medžiaga pa
stoviai, teisingai taikai kurti. 
Jų nepriklausomybė, jų svei
kas, kulturingas individualiz
mas yra tikriausia priemone 
prieš didžiųjų išpuikusį impe-
ralizmą. 

Europos 'tftutoma suderinti 
peršama federacija J. A. Val
stijų pavyzdžiu. Bet tas su
manymas stokuoja rimto pa
grindo. Žmonės, čia naujoje 
tėvynėje ^įsigyvenę, nutolę ear 

vo pirmosios tėvynės, atsisa
kė savo tautinių skirtumų, ir 
kuria r naują Anglų kalbos vie
nalytę tautą. Europoje stebi
me priešingą istorijos linkmę. 
Ten tautos atkakliai laikosi sa
vo skirtingų kalbų, skirtingi! 
istorinių, kulturinių ir etninių 
ypatybių. Mažieji bijo kad jų 
federacijoje neprarytų didieji. 
Amerikoje, vadinas, siekiama 
integracijos, • Europoje — dif-
ferenciacijos. Pietinėje ir Vi
durinėje Amerikoje vyrauja 
visur, išskyrus Braziliją, Ispa
nų kultura ir kalba, tačiau ten 
ligšiol, rodos, nepasireiškė res
publikų tendencijos federuoi;is. 
Visuomet buvo, yra ir bus ma
žųjų tautų šalia didžiųjų. Be 
to, reikia atsiminti, Prancūzai, 
Ispanai, Portugalai, Holandai 
ir kiti Europiečiai, įsigalėję 
Afrikoje ir kituose kontinen 
tuose ir šimtmečius su jais 
bendradariavę, turi su tais 
kontinentais , daugiau įvairių 
interesų ne kaip su vienu kitu 
Europos kraštu. v 

Iš musų kaleidoskopiškai ap-
žvilgytų įvykių ir pasireišku
sios prieštaringų idėjų kovos 
aiškėja dabartinis demokrati
jų negalavimas, krizė, prasidė
jus dar toli prieš šį karą. Pa-
vyzdis — bolševizmas ir nacio-
nalsocializmas. Hitleris demo 
kratiniu Veimaro Konstituci
jos įstatymu pasiekė valdžios, 
formaliai laimėjo tautos balsa
vimu rinkimus. Dirstelėję 
senovės Graikiją, demokratijos 
lopšį, atsiminsime nevieną įvy
kį verčiantį mus rimtai pagal 
voti. Demos išvaro Aristidą 
iš gimtojo krašto del to kac 
atsibodo jo teisingumas. Atė
nų demokratiškai rinktas teis
mas, vadovaudamasis sofistų 
(ano meto laikraštininkų) su 
kurstytos minios nuotaika, bal
sų dauguma pasmerkė Sokra
tą mirti. Kristus, Dievas žmo
gus, plebescitu galutinai buvo 
nuteistas, o Barabbas, galvažu-
dis, išleistas laisvėn. 

šiądien mes giliai atjaučia
me neteisybę tų ir kitų pasau
lio tragingų žygių, pridengtų 
minios autoritetu, ir esame 
verčiami j ieškoti tikrojo demo
kratinės formos turinio. Kas 
jis yra? Jis yra, ar bent turė
tų buti, teisingumas, visur ir 
visuomet tas pats. Kaip buna 
įvairiaus stiliaus arkitekturų 
iš įvairios medžiagos (akmuo, 
geležis, medis), bet vienodai, 
tariant, sąžiningai apdorotų, 
taip pat gali buti įvairios for
mos demokratijų, bet vienodo 
teisingumo mastu pagrystų. 
šiuo atžvilgiu Romėnai yra 
mums palikę gražų sakinį: Jus-
titia est fundamentum regno-
rum: Teisingumas yra valsty
bių pamatas. Tik ant tokio 
pamato pastatytas tarptautinio 
bendradarbiavimo ir pasauli
nės taikos rūmas gali buti tvir
tas ir neišgriaunamas. , • 

Ar pasiseks toks pamatas iš
saugoti? Teisingumo jausmas, 
kad ir įgimtas žmogui, savai
me nesilaiko. Jis privalo rū
pestingo auklėjimo kad nenu
silptų. Atlantic čarterio švie
sų žibutį, tautų viltį, kurią 
taip didingai simbolizuoja A-
merikos Laisvės Stovyla, tem
do, kaip esame aiškinę, nuo
dingi propagandos rukai. Ima 
baimė, ar to žiburio neužgesins 
karo audros, nešančios impe
rializmo aistras ? Norėtume 
kad tuos abejojimus pakeistų 
optimizmas. Kai kurie Ame
rikiečiai idealistai drąsina pa
saulį kad Rusija, bendrauda
ma su demokratijomis, pati 
sudemokratėsianti. Vargiai pa
saulis duosis įtikinamas. Pa
saulio paguoda yra Amerikos 
ir Anglijos santarvė, glaudžių 

Garsusis Lenkų grobikas ir 
Vilniaus pavergėjas Gen. Želi
govskis dabar gyvena Šveica
rijoje. Jis suorganizavo šiau
rės Rytų žemių Sąjungą ir 
planuoja pasigrobti Vilnių ka
da karas pasibaigs. 

Bjauru kuomet šovinistiškas 
Lenkų dvarininkas tykoja gro
bio, kaip visi imperialistiniai 
grobikai. Savo lakūnų burį 
Želigovskis papuošęs Vilniaus 
Aušros Vartų ženklu. 

Tiems Lietuviams kurie no
ri su Lenkais bendradarbiauti 
užmiršdami Vilnių ir kitas bu
vusias Lenkų pagrobtas Lietu
vos žemes patartina prisidėti 
šion Želigovskio sąjungon. 

• 
IŠ PIENOCENTRO koopera

tinės bendrovės paskelbto pra
nešimo matyti kad šiuo metu 
ūkininkai tepristato apie pusę 
pieno kiekio, kurį pristatydavo 
nepriklausomos Lietuvos lai-
laikais. Vokiečių įstaigos pa
grasino imtis griežtų priemo
nių tiems kurie Vengia atlikti 
pieno prievolę. 

ryšių sutvirtinta tų didžiųjų 
demokratijų karinis pajiegu-
mas ir ryžtas laimėti ne tik 
karą bet ir teisingą taiką. Gal 
didieji karo žygiai, kurių visi 
taip kantriai laukia, privers 
Rusiją atsisakyti savo nepa-
grystų teritorinių reikalavi
mų. Brestą ir Amerikiečių 
įsitikinimas kad J. A. Valsti
jų uolus dalyvavimas pasauli
nės santvarkos kūrime yra ne
išvengiamas. 

Kokia Lietuvos pozicija šių 
perspektyvų akivaizdoje? Ji 
nori tikėtis sau šviesesnio ry
tojaus, geidžia. išsivaduoti iš 
Hitlerio verguvės ir bijo pa
tekti Rusijos jungan. Lietu
va nori atsikiirti laisva demo-
kratinga, nepriklausoma vals
tybe, derindamos i busimą Eu
ropos ir pasaulio santvarką. 

Dėstydamas savo pranešime 
eilę faktų, nušviečiau juos Eu
ropiečio ir Lietuvio požiuriu. 
Mano kalbos tikslas buvo ne 
ką įtikinti, o tik pažadinti Jū
sų malonaus dėmesio palanku
mą mano gimtajam kraštui. 
Jei tat man bus pasisekę, lai
kysiu save laimingu. 

LVS METINIS SUVAŽIAVI
MAS 

ĮVYKS CLEVELANDE LIEPOS 4 

STAMBIOS AUKOS NOREM 
LIETUVOS ISTORIJAI 

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

VTlferEMS Lietuvai Vaduoti Sąjungos skyriams ir -na* 
* riams šiuomi pranešame kad Lietuvai Vaduoti Są

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

LVS. skyrių, veikėjų ir narių prašome: 
!• 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 švmet padaryt! savo S25.G0 auką Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai, at/ymėjimui 25 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Jubilejaus. 

Visos aukos bus įrašytos į LVS įtaisytą puikią AM
ŽINĄ KNYC4. 

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

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

L. V. S. CENTRAS 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

PROFESIONALAI, 
PRISIDEKITE 

LIETUVIAMS TRUK
DO MOKSLĄ 

GRUODŽIO mėnesį Vokiečių 
komisaras išleido Įsakymą ku
riuo pertvarkoma Lietuvoje ir' 
kitose Pabaltijo šalyse moks
las. Jvedama 7 metų privalo
mas pradžios mokslas, tačiau 
įsakyme pasakyta kad 'del mo
kyklų stokos" šis įsakymas kol 
kas Lietuvoje dar nevykdoma. 
Vidurinis mokslas išeinamas 
per 4 metus, tačiau norint įs
toti į universitetą ar prade
dant mokytis amato, reikia 
dar privalomai lankyti dviejų 
ar trijų metų amatų mokyk
las. šio įsakymo tikslas esąs 
skatinti jaunimą eiti į prakti
nio pobūdžio mokyklas. 

šis įstatymas dar kartą įro
do Vokiečių tikslus; Pabaltijo 

jaunimui norima užkirsti kelią 
į humanitarinius mokslus, o jį 
siekiama geriausiu atveju iš
mokyti amato ar šiaip prakti
nės profesijos. Visa kita tu
ri buti palikta "valdovų" tau
tai.... 

DRAUGIJOS Užsienio Lie
tuviams Remti iniciatyva ir 
pastangomis, iš įvairių kraštu: 
Latvijos, Estijos, Prancūzijos, 
Anglijos ir kitų, 3939 metu 
vasarą į Lietuvą atostogauti 
buvo atvežama tų kraštų Lie
tuvių vaikų. Kilus 1939 me
tų karui, Lietuvoje taip pat 
vasarojo keletas užsienio Lie
tuviukų. Dalis jų turėjo gali
mybę sugryžti pas savo tėvus, 
o keletas iš Prancūzijos Lietu
vių vaikų iki šios žiemos gyve
no Lietuvoje. 

Dr. Norem "Timefesa Lith
uania" knygai leisti laikas nuo 
laiko atsiliepia su auka ir mū
sų profesionalai, bet palygina
mai mažas jų nuošimtis, todėl 
prašome ir jų atsižiūrėti la
biau į reikalą ir pasiskubinti 
atsiųsti savo auką. 

Aukotojai didumoje yra pa
prasti Lietuviai, kurie mažai 
tą knygą ir- skaitys, gi profe
sionalai ir moka Angliškai ir 
jiems ši knyga ypač bus nau
dinga, kaipo lengviausia prie
monė apsipažinti su Lietuva ir 
turėti sau medegos pažinti sa
vo tautos istoriją. Tankiai pa
sitaiko kitataučiai draugai pa
klausia Lietuvių advokatų, da
ktarų ir kitų profesijų žmonių: 

"Where is Lithuania?" 
"Who are the Lithuanians?" 
"What is their language?" 

Paskubėkit prisiųsti savo $5 
ar $10 paratnai šio didelio dar
bo, o jums "Timeless Lithua
nia" šimteriopai apsimokės. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

Iš Amsterdamo Gauta 
$300; Iš TMD Cent
ro — $75; iš Balti-

res vėl $35 

Augina Vitaminus 

Lietuvos šelpimo Fondas, 
Amsterdam, N. Y. pa
skyrė $300.00 

Tėvynės Mylėtojų D-jos 
Centras 75.00 

Mrs. Anelia Melaszus, 
Dayton, Ohio 

Zigmas Jankauskas, 
Philadelphia, Pa, 

Jonas Mončiunas, 
Hartford, Conn. 

Margaret Sėlius, 
Cleveland, O.

Frank Erickson, 
Worcester, Mass. 

RaltimorieČių aukos: 
DLK. Kęstučio Dr-jt 
Mr. ir Mrs. J. Kablii 
Mr. ir Mrs. J. Kiškis 
Ona Bilienf 
Mr. ir Mrs. A. Briedis 
Mr. ir Mrs. B. Aleknavi

čius 

5.00 

5.00 

5JOO 

5.00 

5.00 

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

5.00 
I 

ŠIAULIŲ APIELIN-
KĖS MIESTAI ŽY
MIAI NUKENTĖJO 

Vaiki; (I lot,draugijos New 
Yorke vaikučiai ant namo sto
go paruoštoje žemės dėžėje 
mokinami sodinti daržoves. 

Pagelbekit išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

štai Dr. Owen J. €. 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 nugal§-
jimą. Knygoje duoda vadovaujančių žmonių karak-
teristiką ir jų Įvertinimus. Skyrium stabtelėja ties 
sunkiomis Vilniaus ir Klaipėdos problemomis, plačiai 
paliečia nazių Neumann-Sasso bylą. Dokumentų švie
soje parodo agresingus Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos 
pasikėsinimus J Lietuvos nepriklausomybę. Ypač dfi-

Nustatyta kad Rusų-Vokie* 
ų karo metu Šiaulių apskri-

' rje buvo sudeginti ar dalinai 
apdegė 4,765 įvairus trobesiai. 
I;* apskrities ribose esančių 
miestelių beveik visiškai buvo 
sunaikinti du: Tryščiai ir Šiau
lėnai. 

Vokiečiams užiminėjaiit bu
tus, Šiauliuose šiuo metu 20 
seimų visiškai neturi namų. Jų 
i aidai • išmėtyti įvairiuose san
deliuose. Apie 30 šeimų taip 
pat gyvena išsimėčiusios at
skirais šeimos nariais pas pa
žystamus. Apie 50 šeimų gy
vena nepakenčiamuose butuose 
ar beveik negyvenamose patal
pose. Be to, apie 20 butų rei
kia paliuosuoti įstaigoms ir 
"atvykstantiems" (t. y. Vokie
čiams) . 

LIETUVOS vyriausi sveika
tos valdyba įspėjo gydymo įs
taigas ir dantų gydytojus kad 
del medegų trukumo dirbtinius 
dantis galima dėti tik sunkaus 
kramtymo sutrikimo atvejais. 

mesb 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 iškelia aikštėn naujų fak
tų, dar nežinotų viešumai. 

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

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

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

Aukų prašome asmeniškų, H draugijų, kuopų, klu
bų, profęsionalų ir biznierių. 

i 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avo, Cleveland, Ohio]1 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
0 Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos—palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudo|« 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A* 

MINT einant gulti, naudokite tiktai pagftt 
nurodymus ant pakelio. Sekantį rytą m«. 
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau* 
stis puikiai. 

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 j savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 
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Si, 

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

IŽĄ reiškia Churchillo pasakymas, kalbant Suv. Vals-
" tiju Kongrese apie karo reikalus, Gegužės 19 dieną, 
kad Amerika ir Britanija dės pastangas prikalbinti Sta
liną duoti sutikimą naudotis Sibiru įrengimui lėktuvams 
stočių prieš Japoniją? Tas reiškia nei mažiau nei dau
giau kaip išreikalavimą kad Stalinas sutiktų atidaryti 
antrą frontą Japonams, kaip pats Stalinas šaukiasi kad 
Amerika ir Anglija atidarytų antrą frontą Vokiečiams. 

- Amerika iki šiolei davė Rusijai ginklais ir maistu 
pagalbą didesnę negu reikštų antru frontu pultis j Vo
kietiją, kada tam neatėjo laikas. Stalinas tuo tarpu, 
naudodamasis Amerikos ginklais ir maistu, skelbėsi ka
riaująs karą pats vienas, ir net nuo savo žmonių slėpė 
gavimą tos gausios paramos iš Amerikos, kad žmonės 
tikėtų jog visa tai turima to "genijališkojo saulės" ma
giškos lazdelės pamojimu. 

Amerika tikrumoje kariavo Rusų karą, eidama Af-
rikon su didelėmis jiegomis. Amerika negalėjo savo 
karo — jos karas tik su Japonais — kariauti, nąt turė
jo daug ką prarasti, kad Rusija butų gelbstima. 

Dabar ateina laikas abiem pusėm kariauti — gal 
but ir yra Stalinas raginamas kad atidarytų antrą fron
tą Japonijai, jeigu jis nori buti tikras Roosevelto ir 
Churchillo ginklo draugas. Ketvirtas ginklo draugas, 
Kinų vadas Čiang Kai-Šek, kuris ilgiausia šiame kare 
kariauja, sunkiausiose sąlygose atsisakė Japonams nu
sileisti, tuonii gelbėdamas ir Amerikai, ir Anglijai ir pa
čiai Rusijai. 

O ką svajoja Stalinas? Jis, dėdamas pastangas pa
laikyti taiką su Japonija, gal mąsto vėliau padiktuoti 
kitiems savo alijantamg, kaip tik Vokietija bus nuga
lėta. 

Ar Roosevelt ir Churchill tikrai sutarė reikalauti 
kad Stalinas leistų panaudoti Sibirą prieš Japonus, iš 
kur arčiausia Japoniją sprogdyti taip kaip dabar sprog
dinama Vokietija iš Anglijos? 

Ar Stalinas, tokiomis sąlygomis, sutiks su Preziden
tu Rooseveltu ir Churchillu susitikti pasitarti,* kaip šie
du planuoja? 

Jeigu karas tai karas besąlyginis. Jeigu reikalau
jama antro fronto Vokiečiams tai tas pats turi buti pa
daryta ir Japonams. Priešai turi buti sutriuškinti ir 
nugalėti visi, o ne vieni prilaikomi draugais, saviems 
tikslams. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas 

Apie Am. Liet. Tarybą 
Dirvos skaitytojai gerai ži

no neigiamą jos nuotaiką Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Ta
rybos neveiklumu piktinasi ir 
Amerikos Lietuvio gabus ben
dradarbis, V. M. Klausytis, ku
ris sako: "Kolonijose Lietuvių 
nepasitikėjimas Tarybai didė
ja, nes veikėjai mato jos pasy
vumą". Veikėjai, sako, pasy
vumo priežastį randa srovinių 
laikraščių redaktorių (kurie 
ALT nariai) nepasitikėjimu 
vienas kitam. Klausutis lin
kęs redaktorius teisinti apsi-
krovimu srovinių organizacijų 
ir laikraščių darbais. Tokiu 
budu, nėra laiko svarbiausiam 
tikslui: Lietuvos laisvei dirbti. 

dimą: ji parašo kokį raštą ar 
rezoliuciją ir vėl snaudžia. 

Pagrindinė to neveiklumo 
priežastis - aiški: tai negamtinė 
katalikų koalicija su socialis
tais. Katalikai gal norėtų bu
ti budresni, daugiau veikti, bet 
nenori ant savo sprando nešti 
negyvą socialistų nerangumo 
naštą. Musų socialistai vis no
ri "grynumo": '"grynos demo
kratijos", "gryno socializmo", 
"gryno" šio, gryno to, todėl ir 
drovisi susitepti darbu, neš 
darbininko rankos paprastai 
ne 'baltos^ o pūslėtos. 

Į JKRAINIEČIAI, norėdami atsikratyti Lenkų, kalba 
^ apie susiartinimą su Rusija. Tai gal but ta dalis 
Ukrainiečių kurie palinkę j komunistus ir kaip musų 
Lietuvių dalis, garbina Staliną. Kiti Ukrainiečiai nori 
visai nepriklausomos Ukrainos. 

Bendrai, TJkraniečiai kratosi Lenkų net ir dabar, 
kuomet neturi jokių vilčių atsteigti savo valstybę. 

Lenkai yra imperialistai ir dairosi kurias kaimy
niškas žemes vėl grobs, sako Ukrainiečiai. 

Gaila kad atsirado tokių Lietuvių kurie pradėjo ro
dyti palinkimą j Lenkus, kaipo Lietuvos vaduotojus. 

Iš Lietuvos kokios menkutės žinios ateina, vis skel
bia jog visų Lietuvių viltys yra Amerika: visi ten pasi
tiki kad Amerika gelbės Lietuvai tapti laisva. 

Tuo tarpu pas mus atsirado vyrų kurie pastumia 
Ameriką į šalj, lyg reikšdami Amerikai nepasitikėjimą, 
i)* visas viltis deda į Lenkus! Tik jau ne prieš gerą. 

Amerika sėdės prie taikos stalo ir su dideliu balsu, 
todėl neklaidžiokime pakampėmis, nejieškokime "drau
gų" pas Lenkus, nes galime labai apsivilti patys ir pa
daryti žalos savo visai tautai. 

Jeigu Amerika mus neužtars — kaip Prez. Roose
velto yra pažadėta — ir dar Atlanto Čarteris neatšauk
tas, — tai tokių "draugų" kaip Lenkai pagalba mums 
nieko nereikš. 

Lenkai tiems musų Lietuviams kurie su jais "ben
dradarbiauja", visai neužsimena kad va, broliai Litvi
nai.'musų klausimas del Vilniaus neišspręstas, sėskim 
iv apkalbėkim ... O mūsiškiai jau patys sau įsišnekėjo 
lead Vilniaus klausimas mums "antraeilis...." Lenkai 
to tik ir nori erirdeti. 

/^EGUŽĖS 30 vadinama Dekoracijos'Diena, arba At
minties diena — Amerikoniška šventė, kurios reik

šmę ne visi žino, nors džiaugiasi kad ta diena yra dar 
viena diena parvesti ir buti liuosu nuo darbo. 

Kiti tą dieną panaudoja pagerbimui savo mirusių
jų artimų asmenų ir vyksta į kapines, perka, gabena 
gėles papuošimui kapų, iš ko gėlių pardavėjai padaro 
daug biznio. 

Decoration Diena Įvesta atminčiai ir kapų papuoši
mui žuvukių Amerikos Civiliniame Kare 1861-1865 me
tais kareivių. Dabar ta šventė apima papuošimą kapų 
ir kitų visų karų kareivių ir, kaip minėjome, šiaip miru
sių. 

Kitais metais, prie laisvo gasolino ir automobilių 
važinėjimo, t ą ' dieną visoje salyje užsimušdavo šimtai 
daugiau žmonių, kurių kapai tekdavo puošti kitą metą 
po to, Švmet tikrai daug mažiau bus tokių žuvimų ir 
mažiau naujų kapų atsiras sekančiomis dienomis po tos 
šventės, kuri susidaro beveik iš trijų dienų, pradedant 
šeštadieniu ir baigiant pirmadieniu, nes ji oficialiai bus 
švenčiama Gegužės 31, del to kad 30-tą išpuola sekma
dienis. 

Ą PSKAIČTIJOJAMA kad dabartiniu laiku načių už-
* ^ kariautose šalyse po Hitleriu randasi apie 48 mili
jonai Romos Katalikų. Po Vokiečiais yra 45 dioceziios 
ir 17,000 parapijų, kuriose veikia 22,000 kunigų ir 8990 
vienuoliu. 

Gali buti ir čia tiesos dalis, 
nors mes manome, svarbiausia 
neveiklumo priežastis tai ne-
naturališka socialistu - kataliku 
koalicija, kur nei viena nei ki
ta pusė negali nuoširdžiai ki
tos gerbti, ar bendrai dirbti. 

Rašytojas V. M. Klausutis 
siūlo Amerikos Lietuviams or
ganizuotis pagal .valstijas, už-
megsti santikius su Ameriko
nų organizacijomis, ypatingai 
Kongresmanais, ir Ameriko
nais veikėjais. Sako, reiktų 
leisti daugiau informacinės li
teratūros Angliška kalba apie 
Lietuvius, Lietuvą, jos laisvę 
ir teises. Jis nesitiki nieko 
gero iš dabartinių ALT vadų-
redaktorių ir ragina iniciatyvą 
imtis kolonijų veikėjams, pa
sauliečiams ir dvasiškiams. 

r  r  i  

"Truputį Sparčiau" 
Sandara del Lietuviškos ko

alicijos darbų sako: "Bendra 
akcija turėtų trupučiuką spar
čiau vystytis negu iki šiam lai
kui". Visi pastebi Amerikos 

i i i  

Raudona Erezija 
Dusyk iš nuostelbos akis pa-

trynę, aną dieną musų bolše
vikų redakcinėje apžvalgoje 
skaitome: "Kuomet mes sa
kom kad rubežių klausimą rei
kia atidėti iki taikos konferen
cijos tai Lietuviški Pilsudski-
ninkų kompanai protestuoja". 

Jei šitą Vilnies posakį kas 
nors Rusiškai išverstų ir bol 
ševikų bosams įteiktų tai mu
sų komisarukai turėtų gerokai 
pakaisti ir aiškintis. Nejau 
jie nežino kad Lietuviškų ir 
Lenkiškų rubežių klausimą Ma 
s.kva jau senai išsprendė? Lie
tuva jau Soviet i j os neatplėšia
ma Tarybinė respublika. Tas 
pats ir su iš Lenkijos atimto
mis Ukrainiečių ir Baltgudžių 
žemėmis. Koks čia "atidėji
mas iki taikos konferencijos", 
kurį Vilnis propaguoja? Tai 
raudona erezija! 

# # / 

—New York Latviai pradė
jo leisti Angliška kalba žur
nalą "Drauga Vėsts". Panašus 
leidinis Lietuviams senai rei-
kalingas.-

—OPA ekonomai sako, šiuo 
laiku darbininkas privalo gau
ti nemažiau $2,000 per metą 
uždarbio tinkamai pragyventi. 

—Brazilijos valdžia uždarė 
visus Lietuvių (taip ir kitų 
svetimkalbių, net Amerikonų) 
laikraščius: mat, nori staiga 
subrazilinti visus savo gyven
tojus. 

-Baltimorės Lietuviai ko
munistai šiaip įrodė savo "pa
triotiškumą" Amerikai: Sovie-
tijai aukų surinko $885, o A-

A L G I 
(Tęsinys iš pfcreito nr.) 

Lietuvių Tarybos amžiną snau- merikai tik $140.. 

ŠVENTYKLĄ ŽLI!:S 
(Putinas) 

Pripinkite, sesės, vainikų žalių 
Iš pievų ir girių kvapiųjų gėlių, 
Papuoškite aukurus ir altorius, 
Užkurkite smilkalus gintarinius. 
O kai tik sulauksime ryto aušros 
Ii* skardžiai trimitai iš kuoro sugros, 
Pakelsime balsą ir eisim visi 
Kur spindi mi|s džiaugsmo šventykla 

šviesi > 
Kaip miškas rnųs vėliavos žydrios šlamės, 
Ir sienos drebės nuo trimito giesmės, — 
Skliautai gintariniai, paskendę aiduos, 
Kaip pajūrio uolos per audrą skanduos. 
Išnarstėm mes jūrės drumstus verpetus, 
Žvejodami gintaro šviesius turtus. 
Kas žuvo garbingai — garbe amžina, 
Gyviesiems gi nauja atgimimo diena. 
Sveika musų žemės šventykla šviesi! 
Tu naujo laimėjimo žiedas esi. 
Mes eisim tolyn su šviesos spinduliais 
Garbingais žmogaus ir Dievybės kelia^. 

PAUKŠČIAI KURIE NEGRYŽTA 
(Vacys Šiužgdinis) 

Kodėl ir kur ir ko einu 
Toks vienas gludumo j  nakties.. . .  '  
šešėliai slepias duburiuose akmenų, 
Ik saulė patekės. 

» «4 i • i i * i |i 

Dar niekad nemačiau tiek la^lį geltonų 
Ir netikėjau kad sugryžt šakosn negalės. 
O gal žinau, kodėl ir kur ir ko einu, 
Ir ko toks vienas gludumo j nakties.... 

. kDr. Vincas Pietaris i .j 

A N T A S 
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atž^lfiu jį suramino Virpša, kurtam jis 
išpasakojo savo nerimasties priežastį pas 
Triobių. 

-- Nesirūpink! — tramdė tas. —- Ar 
tai maža svieto šitos šalies lanko aplinki
nes kunigaikštystes? Niekas, kaip pats 
matei, neatsižiurėjo į tavo kalbą ir nesi
dėjo jos į galvą. O t buvai tai -buvai! Ir 
aš buvau ne vienoje vietoje. O kas iš to? 

— Bet gandas apie tai gali prieiti iki 
Aršiajam, o tas jau griozdžia manęs. 

— Na, tegul sau ir griozdžia. O kaip 
sužinos jog tu čia esi ir kai ateis tave su
imti, mes tada ir rasim kokį nors pragu
mą pasitraukti į šalį. O kol kas malonu 
butų čia palūkėti, kol pasveiks Radušis ir 
sulaukti Ivono sugryžtant, ak tiktai jis 
čia, o ne kur kitwy mano nuomone, ims 
mus jieškoti. 

Pamąstė, palaužė galva Ilgūnas ir pa
siliko Detuvoje. y * 

— Tegul neša banga mano valtį kur 
ji nori!.... — mostelėjęs ranka nuspren
dė vaikinas. 

Skirmuntas, Bukota, Kasavos kuni
go sunus su Ilgunu dabar diena iš dienos 
vis naujus medžioklės budus išmislinėjo. 
Tai ant šernų jodavo į ąžuolų girias, tai 
susitarę ant suolų ties barčiais meškas da
bodavo, tai lapes, iš uolų dūmais išviję, 
šaudydavo, O kas pavakarę namie kokius 
nors žaislus pramanydavo, tai giesmes su
tartines užvesdavo, tai į valtis susėdę su 
giesmėmis keldavosi į ežerą žvejoklei. 

Tokiose dėtose prie vyrų, būdavo, pri
sideda ir mergos, neva padėti, o ištikrųjų 
linksmiau laiką praleisti. Ir jau į vieną 
valtį, būdavo, visados sėda Skirmuntas su 
Ilgunu ir Danuta su Kasavičiute, o Ko-
miškių valdoną kiekvieną sykį turėdavo 
meste išmesti. Į kitą valtį sėsdavo nors 
šlubas dar Radušis su Bukotuku ir vyres-
nėji Ruškytė su Bukočiute. 

Pradėjo umąi Ilgūnas užmiršti ir. t\x-

pestis visas ir pavojus. Žvejoklės, me
džioklės užėmė visą laiką, o kas liko tą 
skyrė beveik visą Danutai. Kaip viena 
diena pralėkė pora savaičių ramaus ir lai
mingo gyvenimo, apšviesto Ilgunui Danu-
tos meile, kol netikėtai ties jų galvomis 
nepasirodė nelaimė, kaip debesys tamsus, 
ir kol kaip vėtra neišsklaistė visas jų vil
tis į įvairias šalis. O buvo taip. Anksti 
išryto į Danutos kambarėlį įpuolė su ver
ksmais jos tarnaitė, jauna mergina, Ži-
buonė. 

— Kas tau? — paklausė kunigytė sy
kį, &ntrą, negaudama atsakymo iš gaikš-
ciojančios merginos. Visada švarios mer
ginos suvelti plaukai ant galvos ir sumata-
kyta pakaklė pirmiausia puolė Danutai į 
akis. Paskui ji užtėmijo ir nuplėštų plau
kų pluoštą ir toje vietoje galvos pasriuvė-
jusius kraujo taškelius. l 

— Kas taip tave dryso nuskriausti?—. 
paklausė rūsčiai Danuta. 

— Ugi Bindokas! — atsakė dab&r pa
klausta. 

— Už ką, ir kaifj čia jis atsirado? — 
suskubo klausti nerimasties paimta kuHi-
gytė. 

-*• Taip sau,.*. 
— Sakyk teisybę, žibuone! Nesislap* 

styk nuo manęs! Tu mane žinai. 
— Aš pasakysiu viską, tiktai neišduok 

manęs niekam, Danutėle, — pravirkus dar 
karčiau tare mergiščia. — Bindokas prie 
manęs gretinasi jau senai. Užvakar ry-
tą^, kada aš nuėjau į ežerą vandens, aš jį 
užtikau belaukiant manęs paežerėje. Ji
sai man paliepė išvilioti Ilgūną kokiu nors 
budu į girią ant vakar vakaro. O aš ne
išviliojau, per tai jis mane visą sudirbo 
paežerėje šiąnakt. Ką tik ištrukau; bu
tų gal ir užmušęs. ' . 

— Kam gi jam prireikė Ilgūno?' 
— Matai, Danutėle, tas Ilgūnas tai ne 

Ilgiinąč, tiktai pabėgėlis iš Romano, Da-

Midaus! — šuktelėjo Triobius. — 
Ir apsisamanojus bačka, iškelta iš gurbo, 
pasirito per kiemą link svečių. Tarnai 
ėmė leisti midų iš bačkų į ąsočius ir statė 
ant stalų, o vyrai pylė, liejo į ragus, į tau
res putojantį gėrimą. 

Išnyko ir apskųstiėji if skundikai; su 
linksmybe ir klyksmais puotavo visi. 

— Ir smarki gi ranka tavo, — kalbė
jo Bukota į Ilgūną. — Vargiai ir pats Ne-
mura smarkiau galėtų Įuršti. — Ir ši'edu 
narsus jauni vyrai susidraugavo. 

— Norėčiau dar aš, širdele, pamatyti 
musų kampą ne tiktai santaikoje bet ir 
tvarkoje,, — kalbėjo kitoje vietoje Dauk-
šys į Triobių. — Be tvarkos, matai, nieko 
gera negali buti. Be tvarkos ir musų ša
lis^ tiesiog palieti barščiai, o palieti barš
čiai tenka šuniui ir katei. 

— Jis lendk prie Danutės, kitur 
kalbėjo Komiškių valdovas į Jauskuldį. — 
O aš taip sumaniau jog Danutė turi buti 
mano. Matai, ties Komiškių laukais yra 
graži Triobiaus giraitė, na tai aš tą gi
raitę pareikalausiu pasogos. Ir tada* nuo 
Komiškių per dieną kelio bus viskas ma
no, ir į žiemius, ir į pietus, ir į vakarus. 

— O merga kaip, ar prielanki tau? — 
paklausė tas. 

~ Ar tai ji gali buti neprielanki? 
Tiktai, žinomas dalykas, jeigu kiekvienam 
duosi valią prie mergos lysti tai viso gali 
buti. Gali buti jog turintis miklesnį lie
žuvį koks padauža ir prisilimens prie jos 
ir labiau. Ir už tokio ji galėtų užsimanyti 
ir tekėti. Bet jau tai ne darbas leisti tė
vų dukterį už kiekvieno valkatos.... Dėl
to ir aš manau uždrausti jam šlejuoti prie 
merginos — šnairuodamas į Ilgūną 
Komiškis kalbėjo Jauskuldžiui. 

—- Ar tu žinąs, tu išmintingai kalbi, 
— pritarė tas, — tiktai aš vieno nesupran
tu, kuris vyras tinkamas jaunikis, o ku
ris niekšas, valkata.... 

Tryško putodamas midus į taures iki 
tamsiai nakčiai. Čia jau ant lauko šėtro
se sugulė įgėrę Juodvešių vyrai, o silp
nesni iš jų, kaip Komiškių valdovas, su
gniužo po stalu, užduodami nemažą baldą 
tarnams, kuriems tokius ir nunešti ir pa
guldyti savo vieton reikėjo. 

Nereikia buti dideliu žiniunu kad 
minti jog toji puota viena diena nepasi
baigė. Taipogi nesunku atminti jog ji 
pei •sikėlė į Bukotos pilaitę po porai dienų. 
Labai gali buti jog Ji butų ir ilgam užsi
tęsus kad ne seniai, kaip Daukšvs, Trio
bius ir kiti tokie. Jie po penkių dienų 
puotos ėmė skirstytis, o sekdami juos tu
rėjo ir jaunieji rengtis namon, nors tiems 
dar malonu buvo patriukšmuoti. 

Sų Triobium sugryžo ir Ilgūnas su 
Virpša. 

Po seimui visi aprimo Detuvoje. To
lydžio grasantis pavojus išnyko, o su juo 
ir reikalas skaitlingo kareivių būrio. Il
gūnas per tai ir sykį ir antrą užvedė kal
bą su Triobium jog dabar jie jam atlieka* 
mi. 

— Argi jau sveikam taip pas mane 
nuobodu? — prikalbinėjo šeimininkas sa
vo jaunam svečiui. — Dar nespėjo ir ben
dras, Radušis, susveikti, o jau nori trauk
tis. 

— Aš suvis ne del nuobodumo. 
— Tai delko? Reikalai? 
<— Kokie reikalai! — atvertė Ilgūnas. 
— Na, jeigu ne reikalai traukia tai 

nffra ko kalbėti. 
Ilgūnas ne visai atviras buvo su Trio

bium. Buvo priežastis del kurios jis no
rėjo pasitraukti nuo Triobiaus.: Buvo ir 
ne viena. Tiktai apie šitas priežastis jam 
nesmagu buvo kalbėti ne tik su Triobium 
bet ir su bent kuo kitu. Jisai patėmijo 
jog Danutė linksta prie jo, tai jį ir sulink-
smin^ ii^sykiu J=^sdino_. ? Vedes — !nyla tenai koks: Ir R°mana« už to Dany-

pamanS sau vyras, neturedaimus'"savo'nei -P-" - " mgus, ko ne pus£ savo kunigijos. Ot, jei
gu tą Ilguną-Danylą suimtų Bindokas tai 
išsyk jis pralobtų ir mane vestų. Aš ir 
norėjau išvilioti jį, kaip liepė Bindokas, iš 
pilies Į girią, bet ko aš kalta jeigu Ilgūnas 
į mane ir žiūrėti nenori. Palauk, sakau 
aš Bindokui, kelias dienas, jėig;u ne aš tai 
kita kokia merga išvilios jį tenai kur tu 
nori, — aiškino mergina. 

(Bu® daugiau) 

Sklypelio žemės, nei pastogės. Įtrauk
siu aš ją tiktai į vargus. Ot, geriau bus 
jpasitraukus. Jeigu kada nors duos die
vai prasigyventi, tai kas kita. Tada, jei
gu ji manęs lauks iki tam laikui, galėsim 
I r  s u e i t i  į  p o r ą . .  V  

Kita priežastis kuri varė Ilgunį iš 
jpetuvos buvo jo paties neatsargumas ko-
jkiu jis per seimą išsitarė apie Nemurą iri, 
įipie savo buvimą pas Romaną. Bet tuo į 
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MASKVOS diktatoriai mano 
kad rubežių stulpus čia ir ten 
perkilnojus Sovietija bus "sau
gi". Bet paprastas Lietuvos 
ūkininkas pasakys, jei pradėsi 
kaimyno ežią arti tai bus blo
gai, blogai! 

KAIP gera demokratinėje 
Amerikoje: Lietuviški bolševi
kai net rezoliucijas Edenui ga
lėjo siusti, o iš Stalino darbi
ninkiško rojaus Angarietis nei 
laiško savo draugui Ptuseikai 
negali pasiųsti. 

KONKURENCIJA geras da
lykas : Detroito Lietoviai ka
talikai surinko Amerikos Rau
donajam Kryžiui $2,300. Ki
ti Lietuviai, neapsileisdami, su
rinko $3,500. Daugiau tokių 
konkurencijų! 

TĖVYNĖJE A. B. Strimai
tis rašo: "Kiekvienas rimtai 
apgalvotas planas remiasi ti
kėjimu". Tiesa, tikėjimu rė
mėsi ir Lietuvos Atstatymo b-
vė, bet tikėjimas kaip kada ap
vilia. 

SLA Prezidentas Bagočius 
pasirašinėja 'aukščiausiu' pre
zidentu. Mums regis, Jurge
lionis buvo visa galva už Ba-
gočių aukštesnis, bet gal todėl 
iš vietos išskrido kad palikti 
Bagočių "aukščiausiu". 

KAIP skirtingi demokrati
nės Amerikos ir bolševikinės 
Rusijos pilietybės įstatymai. 
Amerikoj nueini Į teismą, pri
sieki ištikimybę, gauni piliety
bės popieras, ir- gali naudotis 
visokiomis teisėmis: kurti biz
ni. važinėti kur nori, dirbti 
ką nori, mokytis ko nori. So-
vietijoje gi kąs kita: ten at
eina raudonoji armija, tavo 
kraštą okupuoja, politinė poli
cija ištremia tave į Sibirą, Ma
skva padaro tave Sovietų pi
liečiu, ir paskui arba sušaudo 
kaip Atlerį ir Erhliką, arba 
badu išmarina kaip Lietuvius, 
Lenkus ir Ukrainus. Lietuvi, 
spręsk pats kuri pilietybės sis
tema geresnė! 

CHICAGOJE, pradėta rinkti 
bolševikams padėvėtų bet "ge
rai išvalytų" drapanų. Ypatin
gai reikia kelnių, nes prieš bol
ševikų diktatūrą bešliaužioją 
vabalai pabaigė antrą porą 
apie kelius pratrinti. 

TIES Stalingradu paimta 20 
Vokiečių generolų, Tunisijoje 
vėl paimta 20. Hitleris netru
kus turės vėl kreiptis j popie-
riuotojų uniją pa j ieškoti dau
giau kandidatų Į generolus. 

IŠ DIDELĖS Worcesterio ko
lonijos radosi tik penki bolše
vikai pasvenkinti vabalingą 
Vilnį Chicagoje. 

GABALIATJSKAS aną dieną 
rašė: "Musų pareiga kuogrei-
čiausia diplomatiniame fronte 
išstatyti savo geriausias tau
tos pajiegas". Jurgis Puspoli-
tikierius sako: "Musų pareiga 
kuogreičiausia patį Gabaliaus-
ką pastatyti užpakalin, į tau
tos užpečkį kad nebekenktų 
Lietuvos litisvStl reikalui." 

ANĄ dieną žiūrime, sociali
stų Naujienos rašo: "Baltijos 
jurų neitralizavimas atneštų 
tai Europos sričiai ramybę ir 
saugumą"/ Pirmas tokią min
tį pradėjo skleisti "fašistas" 
Voldemaras. Ar ne gėda "gry
nam demokratui" ' Grigaičiui 
"fašistinę" mintis skleisti? 

KIB1RKSTYS 
Rašo Titnagas. 

STALfliNO organas Laisvė 
labai piktinasi (ir yra kuo pik
tintis) naziais, kurie dabar plė
šia ir terioja Lietuvą, kiek jie 
gali ir turi ką plėšti iš Lietu
vos. 

Jų piktinimasis butų vie
toj, jeigu Lietuviškai kalbanti 
komunistai butų tikrai Lietu
viai patriotai ir tokį pat savo 
pasipiktinimą taikintų ir pir-
mesniam Lietuvos okupantui, 
komunistinei Rusijai. 

Kaip Vokiški naziai dabar 
plėšia iš Lietuvos viską ką tik 
jie gali ir turi ką išplėšti, taip 
ir pirmieji Lietuvos okupantai 
bolševikai plššė viską ką tik 
jie galėjo išplėšti, ir vežė vis
ką į Rusiją. Vežė ne tik Lie
tuvos mantą, bet ir žmones. 

SKIRTUMAS tarp tų dviejų 
banditų plėšikų yra tik toks 
kacf naziai išplėšę viską iš Lie
tuvos ir išveždami į Vokietiją 
nestyčioja iš tų nelaimingų 
savo aukų, kuomet Rusiški plė
šikai ne tik apiplėšė Ibet dar iš 
apiplėštų ir prievarta iš Lietu
vos vežamų žmonių žiauriai 
tyčiojosi. 

Rusai viliugingai ir banditiš
kai pavergė Lietuvą ir su Lie
tuviškų kvislingų pagalba, at
rėmę durtuvus į Lietuvos kai
miečių nugarą, privertė ištisus 
kaimus, ilgiausiomis virtinė
mis vežimų, vežti visus/savo 
javus ir visą kitą mantą į so
vietinius sandėlius. 

O pasityčiojimui iš verkian
čių savo aukų, sakė kad Lietu
vos ūkininkai savo noru orga
nizavo raudonasias gurguoles 
ir dainuodami vežė savo jąvus 
į sovietinius sandėlius, žinoda
mi kad jie iš ten gaus viską 
kas tik jiems bus reikalinga ir 
nereiks rūpintis nei badauti, 
nes didysis Lietuvos 'globėjas' 
Sovietų Sąjunga visko turi. 

Tai buvo bjaurus raudonųjų 
komunistų pasityčiojimas iš 
savo kruvinai verkiančių aukų. 

Iš durtuvais priverstos sa
vo aukos jie padarė "savanorį", 
o iš verkiančio—"danuojantį". 

Ar yra kada pasaulis matęs 
bjauresni pasityčiojimą ir sa
vo pavergtos aukos kaip kad 
buvo Rusų komunistų ir Lie
tuviškai kalbančių Stalino a-
gentų tyčiojimasis iš kankina
mų Lietuvių ? 

PAGALIAU, kas gi buvo tie 
sovietiniai sandėliai j kuriuos 
Lietuvos ūkininkai prievarta, 
"dainuodami", turSjo vežti sa
va visą mantą? 

Tai buvo tušti iš Rusijos at
varyti ištisi traukiniai su už
rašu "Maistas badaujančiai 
Lietuvai". Tie traukiniai, už
krauti Lietuvos išplėštomis ge
rybėmis gryžo į raudonąją 
pusbadžią ir nuskurusią Rusi
ją, be užrašų kaip "tušti" va
gonai. 

Del ko gi komunistiniai ban
ditai taip darė? Ogi tam kad 
pasityčioti iš savo kruvinom 
ašarom verkiančio vergo, Lie
tuvio, ir kad tuomi pateisinti 
tą savo banditišką žygį ir pa
rodyti nuskurusiems Rusams 
buk ištikro komunistinė Rusi
ja "teikia pagalbą" "badau
jančiai" Lietuvai, kuri "prašė
si" ir "savanoriai" prisidėjo 
prie "galingos" Sovietų Sąjun
gos 

PO PEREITO pasaulinio ka
ro atsisteigus Lietuvai, per 
tulą laiką valgęs gardžią Lie
tuvos duonelę Kazys Pilėnas, 
dabar jau pataikauja Lietuvos 
pavergėjui raudonajam Stali
nui. Jis per vieną New Yorko 
geltonlapį kaip tikras Stalino 
agentas puola Lietuvos veikė
jus ir patį Lietuvos Respubli
kos Prezidentą A. Smetoną. 

Kitados tas žmogelis, kuris 
dabar vadinasi Casimir P. tPal-
mer, buvo patraukęs Laisvę į 
valdišką teismą ir pridaręs jai 
daug nuostolių, šiądien jis su 
ta pačia Laisve pučia į vieną 
ir tą patį Stalino ragą ir tvir
tina Amerikos publikai buk 
Lietuvos žmones, jeigu jiems 

Du Nauji Reikšmingi Priedai Britų Laivynui 
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VIETINES 
Reikia Virš Puses Mili

jono Darbininkų 
Valdžios direktorius skelbia 

jog karo dirbtuvėms Ohio, Mi
chigan ir Kentucky plane rei
kalinga bus bėgyje sekančio 
pusmečio 529,100 daugiau dar
bininkų, kurie turės susidary
ti iš vyru ir moterų. 

žinios apie tokį darbininkų 
reikalavimą surinkta iš 2,300 
svarbesnių šios srities karo 
eikmenų dirbtuvių kurios da-
tar užlaiko bendrai 2,378,000 

darbininkų. 
Statybos darbuose numaty

ta bus paliuosuota 22,700 dar
bininku. 

POP KONCERTAI 
NUO BIRŽELIO 16 
Ši* vasarą, ClevelandieeiaF ir vi

sa šiaurinė Ohio vėl turės progą 
trerėtis "Pop" koncertais kuriuos 
tieks Cleveland Summer Orchestra, 
Vadovybėje Dr. Rudolph Ringwall, 
Specialiai papuoštoje miesto audito
rijoje, lyg kokiame atvirame sode. 

Numatyta duoti koncertus per 
keturias savaites, po tris kas sa
vaitę. 

Kaip ir kitomis vasaromis, šymet 
prie orkestro bus prikviesta patys 
populiariškiausi solistai kuriuos šio 
miesto publika pamėgo. 

Koncertai bus duodami kas tre
čiadienio, penktadienio ir šeštadie
nio vakarą, pradedant Birželio 1C>. 

Pirmuose trijuose koncertuose so-
Mstai bus šie: Larry Adler, pragar
sėjęs burnine armonikėle virtuoso; 

Margaret Speaks, populiari radio 
soprano; ir Eunice Podis, visoje ša
lyje jau praskilbus Cleveiandieti 
pianistė. 

Tikintų kaina yra visai prieinama 
koncertai bus tik pabiikos palinks-
koncertai ims tik publikos palinks
minimui, ne padarymui pelno. 

SVEČIAI 
Lankėsi Dirvos redakcijoje 

Akroniečiai K. Baublis su žmo
na ir kitais savo draugais. -

Inž. Edvardas Baltrušaitis 
su žmona, buvusia Rože Luko-
ševičiute, žinoma dainininke, 
važiuodami iš Saginaw, Mich., 
i Youngstowną ir Pittsburghą, 
apsilankė Dirvos redakcijoje ir 
pasimatė su savo kitais drau
gais. 

Du dideli Britu priedai karo laivynui. Viršuje, didysis ka
ro laivas H.M.S. Howe, apačioje lėktuvnešis Indomitable, abu 
tik ką baigti statydinti. 

LIETUVA UŽ DUOSNUMĄ LENKAMS, 
PATI PRAŽUVO 

L" r. m 

KIEK LIETUVA GERO DA
RĖ LENKAMS, BET ŠLĖK

TA NEI VERTINO 
Lenkijos galybės žydėjimo 

dienose Lenkai su savo mažais 
kaimynais kitokios kalbos ne
mokėjo kaip tik ginklu primin
ti savo kaimynystę. Lietuvai 
teko per jos savistovų gyve
nimą tik drebėti ir budėti kad 
Lenkijos ponstva nesumanytų 
tų grasinimų vykdyti prieš 
Lietuvą. 

Jeigu Lenkai butų mokėję 
draugiškai kalbėti, o ne vien 
ginklu žvanginti, ar Lietu
viams butų reikėjų tiek daug 
aukų sudėti ir žaizdų panešti 
prie šiaudinių' gairių bebudint, 
kad šlėkta nesumanytų visą 
Lietuvą okupuoti, ką padarė 
Želigovskis su Vilniaus kraš
t u ?  

Nesinori priminti ką Lenkai 
kitiems grūmojo ginklu, bet 
jie patys tokiais pat ginklais 
buvo parblokšti, kaip tik du 
dideli kaimynai susitarė pasi
dalinti Lenkiją ir visi jiega ir 
žiaurumu užpuolė Lenkus. 

Lenkai pamatę kad jų "didy
bė" ir galybė palaužta, metė
si Jbėgti pirmiausia į Rumuni
ją, bet rytų didysis kaimynas 
pastojo kelią ten pabėgti. -

Lenkams liko tik vienas at
viras kelias bebėgti — į Lie
tuvą. 

Išdidiems Lenkams negarbė 
buvo bėgti į Lietuvą, per tiek 
metų jų niekintą, pažemintą, 
kuriai reikėjo dabar lenktis ir 
prašyti pagalbos. Bet baugus 
karo belaisvio likimas ir oku
panto jungas ir čia palaužė 
Lenkų išdidumą, bėgo jie į 
Lietuvą — bėgo civiliniai, tik, 
žinoma, dideli žmones: grafai, 
bankieriai, dvarininkai, minis
ter jų valdininkai ir karuome-
nė. 

Bėgo jie į Lietuvą išsigelbė
ti, bet ir tada jie Lietuvai ga
ro nelinkėjo. Štai iš ko galima 
tas spręsti: kariuomenių vadai 
Lenkai įsakinėjo kad kareiviai 
ginklus paliktų Lenkijos pu
sėje prie Lietuvei sienos. Jie 
vertė nuo bėgių savo trauki
nius kuriais atvažiavo, trokus 
suvertė į griovius, tankus su
statė ir paliko ant vidurio ke
lio kad ir norintis kas važiuo
tas į Lietuvą negalėjo įvažiuo
ti, galėjo tik pėksti ir be nie
ko į Lietuva ineiti. Lenku ma
nymu, tegul Vokietis ar Rusas 
pasiima visą Lenkų gerą, kad 
tik Lietuviams netektų Lenkų 
ginklai ir kiti dalykai. 

Lietuvos kariai tą patėmijo 
ir Lenkams padarė pastabą: 

butų leista nusibalsuoti, dau
guma balsuotų pasilikti Tary
bų Sąjungoje. 

Stalino agentas, R. Mizara, 
pasigavęs to žmogelio tokį ne
pamatuotą tvirtinimą Ameri
koniškoje spaudoje, kaip ma
žas vaikas geležėlę radęs pa
šoko į aukštį ir džiaugiasi to
kiu Pilėno tuščiu tvirtinimu. 

Stebėtina kad dar nesenai 
buvę priešai ir bylinėjęsi teis
muose neva už garbės įžeidi
mą, šiądien jau liko vienmin
čiais ir susikabinę bučiuojasi 
ir gieda tą pačią giesmę iš Sta
lino kantičkų, buk Lįetuvos 
žmonės tikrai norėtų pasilikti 
Azijąto Staling vergi j oje. 

kokie jųs kariai, be ginklų. Ne-
kurie dar turėjo sugryžti po 
keliolika metrų pasiimti nume
stą ginklą. Tik vienas išviso 
Lenkų lėktuvas nusileidė Kau
no aerodrome, tas buvo paki
lęs ir ištrukęs iš apgultos Var-
šavos. Iš Vilniaus ir kitų Len
kų aerodromų pakilę šimtas 
Lenkų lėktuvų visi nuskrido 
pas Latvius. 

Lietuviams teko tūkstančiai 
arklių, nes su arkliais nebuvo 
kur išjoti kaip tik Lietuvą pa
siekti. 

Lietuviai pamatę Lenkus iš
tiktus nelaimės pamiršo visas 
Lenkų padarytas skriaudas ir 
ėmė teikti Lenkams visokia-
riopą pagalbą: pirmiausia mai
stą, mediciną, drabuži, vienu 
žodžiu, kas buvo reikalinga. 

Kol tarptautinės įstaigos at
sirado su kuklia pagalba Len
kams pabėgėliams Lietuvoje. 
Lietuviai vaišingai užtaikė tūk
stančius Lenkų atbegėlių. Tas 
Lietuvai kainavo milijonai li
tų. ' Ne vien tai buvo Lietu
vai finansinė našta, bet ir po
litiniai sunkumas. 

Lietuvos du didieji kaimy
nai negalėjo apkėsti kam Lie
tuva jų pridšus taip svetingai 
užlaiko ir dar pagelbsti išva
žiuoti į Angliją Lenkams dip
lomatams, politikieriams, ka
rininkams, lakunams, ir tt. 

Tie kaimynai ėmė Lietuvai 
atvirai grūmoti kad Lenkai 
iš Lietuvos žinias į užsieni 
siunčia jų priešams, kad j ie 
politikuoja Lietuvoje, ir k.?m 
jie perdaug vaišingai yra pri
imti ir tokiu pat budu išleidžia
mi į užsienį. 

Lietuvai buvo baugu tu grū
mojimų iš didžiųjų kaimynu 
pusės, bet Lietuvių geras bū
das ir vaišingumas nedaleido 
taip daryti su internuotais 
Lenkais kaip kad kaimynai rei
kalavo. Tio kaimynai negalė
jo pakęsti kad maža Lietuva, 
tarpe jų didelių būdama, išlei
stų jų priešus Lenkus | pla
tų pasauli. 

Už draugiškumą ir diiosnii-
mą Lenkams Lietuva pati bu
vo likviduota — pavergta. 

Bet ar Lenkai .dabar prisi
mena, Londone sėdėdami, Lie
tuvių pasiaukavimą jiems? Iš 
Lenkų to nereikia nei norėti. 
Lenkas buvo Lenkas liks Lie
tuvai ir Lietuviams nieko ge
ro nelinkintis. 

Jonas A. Armonas. 

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

HIPPODROME 

"The More The Merrier" 
Gegužės 27 pradėta rodyti nau

ja Columbia filmą, ''The More The 
Merrier", kurioje vadovaujamas ro
les turi Jean Arthur, Joel McCrea 
ir Charles Coburn. Rodymas pra
dedamas 1:00 vai. ryto, kad ir vė
lai po pietų dirbantieji karo darbi
ninkai galėtų matyti. 

Veikale dalykas einasi apie jrra-
žisįi sekretorę tarnaujančią Washin-
gtone, kuri pasiryžta palengvinti 
gyvenamų butų stoką sutikdama iš
nuomoti atliekamą savo kambarį. 
Ji prikalbama išnuomoti tą kamba
rį vyrui nors savaitei laiko. 

Neužtenka to, paaiškėja kad tas 
pirmutinis nuomotojas prisiima sau 
ir kita vvrą, Jcel McCrea, inžinierių 
atsilankiusį biznio reikalais. Taip 
ji priversta dalintis ta pačia virtu
ve ir vonia su dviem svetimais vy
rais. iš ko išsivysto pana juokingų 
apyatovų. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

KIEK DUOS DEGTINĖS? 
Tik kitą savaitę, po Birželio 

1 dienos, bus paskelbta kiek 
galėsit gauti degtinės: kvor
tą ar tik puskvortę. Greičiau
sia tik po puskvortę. 

| Naujoje Vietoje ^ 
f Nikodemas A. Wilkelfs į 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius §j 
| IR BALZAMUOTOJ AS S 
5 šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai B 
H Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj g 
3 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 3 

p.™.™ 

v Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
? tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
t kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
Ji šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 
•j; ir Apdraudos Agentūra. 

|  P .  P .  M  U  L I  O  L I S  
% Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
% GfiOG Superior Ave. Cleveland HEnderson (J729 

4">*> 

Afrikos Karo Vaizdai 
Patys Įžymiausi karo vaizdai 

iki šiol buvo rodyta yra tai oficia-
filmos pradedamos rodyti To!>-

news Theatre šį penktadienį. Tai 
yra aktualiai vaizdai Amerikiečių 
užpuolimų Bizerte miesto, to mies
to pasidavimas ir paėmimas tūks
tančių Nazių nelaisvių. 

Kiti vaizdai apima Arkivyskupo 
Spellman iš New Yorko lankymąsi 
Malta Saloje, kuri yra labiausia 
bombarduojama? tažkas pasaulyje. 

Nauji vaizdai iš Pacifiko paro
danti U. S. submariną susprogi
nant Japonų laivą vandenyje. 

Vaizdai iš Washingtono, parodan
ti Churchill'o istorine* kalbą Wash-
ingtone ir jo pasitarimus su Prezi
dentu Rooseveltu. 

Prie to rodoma kiti įvairus nau
jausi kariniai vaizdai. 

Me? Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

2 MAY CO. 
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Work Clfethmg—Second Floor 

Perstatoma 

Darbinius Rukus 
DVIEJŲ TVIRTŲ MEDŽIAGŲ 

Rusvi Hydro-Jean 
nannaaHBMMHi 

Plytuoti Slacks 
Task Jacket 
Hurricane Jacket 

4.79 
4.79 
4,79 

Mėlyni Power Covert 

Trumpom Rankovėm . < 1.89 
Plytuoti Slacks 3.7.v 
Detroiter Jacket 3.89' 
Hurricane Jacket 3.89 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

"Functional Clothing" yra visiškai naujos 
rūšies vyrų rųbai—pritaikyti laikams ku
riuose mes gyvename! Tai vra su spor
tiškumu mintyje rūbai gaminti vyram? 
kurie dirba karo dirbtuvėse — prie maši-
mi, draftavimo lentų ir rašomų stalų! 

lai* yra mus'kulingi rūbai gražios išvaiz
dos. Tai tvirti rūbai gerai padirbti. Tai 
Amerikos karas prieš Ašį! Ateikit pama-

juos — jie pagaminti jums! 
THE MAY CO. . . . MEN'S WORK CLOTHING 

ANTRAŠ AUKSTAS 

"•*& x: 

* * "»?•' 
' "I 

* * 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I 
'DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais | 

APLANKYKIT LIETUVIU DARŽELI 4~ 

Pasisemti sau Lietuviško Įkvėpimo — Pasiryžkit 
Paremti Lietuvos Laisvės Darbą! 

Mirė Katedros Gene
ralinis Vikaras 

Gegužės 24, mirė Msgr, Jo
seph F. Smith, 78 m. amžiaus, 
Šv. Jono katedros klebonas ir 
Clevelando diocezijos generali
nis vikaras. 

Katalikų Labdarybės 
Aukų Vajus 

Jau prasidėjo 25-tas Katali
kų Labdaros Korporacijos va
jus, kuris apima 14 apskričių 
sudarančių Clevelando diocezi-
ją. Penkiolika tūkstančių dar
buotojų pasiryžę sukelti tris 
šimtus tūkstančių dolarių or
ganizacijai kuri rūpinasi naš
laičiais, sergančiais, senais ir 
vargšais. 

Aukų rinkimas eina per ba
žnyčias ir tiesioginiai lankan
tis biznio Įstaigose ir privati
niuose namuose. 

95,577 KAREIVIAI 
Iš Cuyahoga apskrities, pri-

skaitant ir Clevelandą, iki šių 
metų Gegužės 1 dienos j gin
kluotas šalies jiegas jau pa
imta 95,577 vyrai. Tai yra 
beveik dvgubai Liek negu bu-
Vo išėję pereitame Pasaulinia
me Kare. 

Tame skaičiuje neineina ke
li šimtai moterų Įstojusių i 
moteriškus militarinės tarny
bos skyrius. 

Visoje Ohio valstijoje mote
rų dirbančių karo darbuose 
priskaitoma apie 295,000. 

DŽIAUGIASI DIRVA 
U. S. Marinas Vacius Zamb-

liauskas, kuris dabar randasi 
"kur nors Pacifike" pasiruošęs 
kovai su Japonais ar jau gal 
ir turėjęs susikirtimų su jais, 
rašo dar gavęs vieną Dirvos 
numerį tenai, nors ir pavėluo
tą, bet jam buvo labai Įdomu 
pasiskaityti ir patirti kaip to-
li-toli gyvenantieji Clevelan-
diečiai darbuojasi, kaip perka 
karo bonus ir rūpinasi laimė
jimu karo, kad ir Lietuva bu-
tŲ to pasekmėje išlaisvinta. 

Jis sveikina savo draugus ir 
pažystamus per Dirvą. 

Corp. Vacius Jurgelis, kuris 
randasi stovykloje Kaliforni
joje, taip pat pareiškė pagei
davimą gauti Dirvą ir toliau. 

LANKOSI PAS TĖVUS 
Lieutenant Elena Grigiute-

Klimas parvyko savaitei laiko 
paviešėti pas savo motiną, A. 
Grigienę. Clevelandiečių pla
čiai žinoma Elena tarnauja U. 
S. armijos slaugių eilėse. Ji 
iki šiol prisilaikė Camp Ben
jamin Harrison. 

Viešėdama aplanko savo pa
žystamus ir draugus. 

Albertas Vasiliauskas parvy
ko 10 dienų paviešėti pas tė
vus iš Mississippi valstijos. Jis 
yra militariškos policijos na
rys. 

Lankėsi pas savo tėvus Kris
tupas J. Tulauskas, Marine 
Corps kareivis iš San Diego, 
Calif. Svečiavosi per tris die
nas, ir Gegužės 18, 4 vai. po 
pietų, išvažiavo atgal į savo 
tarnystą. Svečiavosi trumpai, 
nes pati kelionė traukiniu už
ima 7 dienas Į abu galu. 

Aplankė tėvus, gimines ir 
pažystamus. Nupasakojo Ka
lifornijoje labai šilta. Viskas 
jam gerai sekasi ir smagu ten 
gyventi, Pacifiko pakraštyje. 

VISUOTINAS BLACKOUT 
Antradienio vakare, Cleve-

lande ir dešimtyje aplinkinių 
apskričių buvo surengta ban
dymai užtamsinimo (blackout) 
vienu kartu šioje didelėje sri
tyje. Prasidėjo 15 minutų iki 
10 vakare, kai jau buvo visai 
sutemę. 

Buvo betgi ir tokių žmo
nių kurie neužgesino visų švie
sų, net pačiame miesto centre. 
Priešų užpuolimo laiku tokie 
betvarkiai žmonės užtrauktu 
visam miestui nelaimę. 

Pavasaris, nors ir vėlyvas, 
pasiekė ir Lietuviu Kulturinį 
Darželi. Visi krūmai ir me
džiai jame jau susprogo, suža
liavo, kiti jau ir žydi. 

Ar senai buvot Lietuvių 
Darželyje? Nueiki t, nuvažiuo
kit vėl jį aplankyti, nusivež-
kit savo kaimynus, savo vai
kus. Tai vienatinė musų tau
tinė šventovė pasaulyje dabar, 
kur liuosai galime susirinkti, 
savo garsią praeitį prisiminti, 
kada musų tėvynėje Lietuvoje 
svetimi valdo ir trukdo Lietu
viams savo tautines šventoves 
lankyti. 

Darželyje stovi istoriški Ge
dimino Stulpai, čiurlena Kuni
gaikštienės Birutos, Vytauto 
Didžiojo motinos, atminčiai iš
statytas fontanas. 

Darželyje stovi paminklai 
didžių musų tautos žadintojų, 
Dr. Jono Basanavičiaus ir Dr. 
Vinco Kudirkos, kuris sukurė 
musų Tautos Himną. 

Tai tautinės dvasios pasisė-
mimo vieta — kur dabar lan
kosi laikas nuo laiko ir kitas 
didis Lietuvių tautos žadinto
jas ir darbuotojas, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona, dabar gyvenantis 
Clevelande. 

Darželį aplanko ir geri Lie
tuviai kurie iš kitur atvyksta 
pas vietinius Į svečius. 

šis Darželis yra vietos Lie
tuvių tautinio susipratimo sim
bolis. Jo išstatymui prisidėjo 
pinigais daug gerų Lietuvių, o 
darbo ir truso jo įrengimui pa
dėjo tam tikra dalis vietinių 
veikėjų, kurie buvo ir apkalba
mi, ir smerkiami ir įtariami. 

Šiądien tame musų Daržely
je rasi lankantis daug tų vie

tos Lietuvių kurie tlį darbą 
neigė, jo kurėjus žemino, nei 
centu neprisidėjo. Bet ir jie 
šiądien didžiuojasi tai "musų, 
Lietuvių, Darželis, gražiausias 
iš visų. ..." 

Tie gali atsilygint savo tau
tai už savo praeities negerus 
darbus aukojant dabar Lietu
vos vadavimui — kad butų iš
laisvinta Lietuva ir jos bran
gios istorinės vietos, kur kilo 
tie didvyriai kurių paminklai 
Darželyje dabar mus inspiruo
ja. šis Darželis bus puošnes
nis ir linksmiau jame bus lan
kytis kada Lietuva bus laisva! 

Nuneškit Dirvos redakcijon 
savo auką — penkinę ar de
šimtinę, paskirkit ją Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai, arba Dr. 
Norem'o knygai "Timeless Li
thuania" leisti. 

Kada Lietuva bus išlaisvin
ta, ten musų broliams veidai 
nušvis, mes čia busim vertes
ni, didingesnį, labiau gerbia
mi visų — nes kas norėtų pa
žinti ir draugauti su mumis 
jeigu mes busime vergų tau
tos žmonės, jeigu musų tėvy
nę kiti, svetimi despotai-dikta-
toriai valdys?! 

Lietuva mums padovanojo 
tuos paminklus, kada laisvai, 
gražiai gyvavo. Dabar ji par
blokšta, svetimą priespaudą 
kenčia. 

Aplankykit Lietuvių Darže
lį per Decoration Dienos šven
tę — ir ten pasiryžkit paskir
ti Lietuvai savo auką. 

Kurie jau davėt — duokit 
ir vėl, nes Lietuvos laisvė ver
ta mums ne vienos penkinės, 
dešimtinės, ar šimtinės, bet 
tai neįkainuojama brangenybė! 

K. 

Youth's Forum 
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO 

BALTICS' FEAR OF RUSSIA HELPS 
NAZIS TO RULE 

I R I M A I  
PON.GONIS Elena, 28 m., nuo 

951 E. 128 St., mirė Gegu
žės 23. Palaidota Geg. 27, Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Sam, du vaikai, 
motina, Jadvyga Cirkelienė, du 
broliai ir viena sesuo. Laidoji
me pasitarnavo laidotuvių di
rektorė Delia Jakubs. 

MOTERYS DARBE 
Iki šiol Clevelando srityje į 

darbus yra įstojusių 65,000 
moterų, kaip skelbia moterų 
darbo jiegų tvarkymo komite
tas. Dauguma jų stojo dirbti 
tiesiog dirbtuvėse, dalis paim
ta i raštines. 

Iki šio rudens, sako, reika
linga bus Clevelando dirbtuvė
se dar 67,000 darbininkų, ku
rių didelę dali turės sudaryti 
moterys. Reikalaujama dau
giau šiaip darbininkų, be jo
kių specialybių, paimtieji ar 
paimtos pralavinama tuoj pat. 

VAŽIUOJA Į RYTUS 
Dirvos redaktorius, Karpius, 

LVS centro sekretorius, ket
virtadienio rytą išvažiavo Phi-
ladelphijon, kur pasimatys su 
grupe tenaitinių patriotų vei
kėjų. Iš ten vyks į Brookly-
ną dalyvauti Rytinių Valstijų 
tautininkų šaukiamoje konfe
rencijoje, Gegužės 30. 

Julė Salasevičienė ir Ona 
Karpienė Decoration šventės 
proga važiuoja pasisvečiuoti 
Detroite. 

Roosevelt Atsižymėjo 

• MIESTO valdybos tarnau
tojams gaunantiems $1,320 ar 
mažiau į metą, bus pakelta 
mokesties po $5 iki $7.50 mė
nesiui daugiau. 

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

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

Leiskit Savo Dukteris } 
Jane Addams Voca
tional High School 

Praeitą mokslo metą Jane Ad
dams Vocational High School buvo 
labai pasitenkinus Lietuvaitėmis ku
rios čia studijavo, ir nori kad vėl 
daugiau Lietuvaičių Į šią mokyklą 
Įsirašytų. 

šita mokykla paruošia mergaites 
praktiškais kasdieniniame gyvenime 
reikalingais mokslais. Ji įsteigta 
1924 metais ir jgijo didelį patrau
kimą, taip kad reikėjo net praplės
ti, ir šiądien Jane Addams mokyk
la jau turi du skyrių. Originale 
mokykla randasi east side, 4940 
Carnegie Avenue, o vėliau įstaigtas 
west side skyrius, 4800 Detroit 
Avenue. 

Dabar ją lanko bendrai virš 1,400 
mokinių. Mokykla pritaikyta pa
ruošti industriniam reikalavimui iš
lavintų darbininkių ir visaip kitaip 
palanksti kitokiems reikalavimams 
su pasikeičiančiomis sąlygomis. 

Mokyklos vedėjai Įsitikinę kad 
be to ką paruošia mergaitę užsidir
bti sau pragyvenimą, dar rūpinasi 
kad ji butų paruošta sutikti gyve
nimą kaip pilietė, kaip šeimininkė 
ir kaip moteris. 

Jane Addams mergaitės paruo
šiamos, pirmiausia moteriškumui, o 
paskui industrijai. Prie svarbių 
amatų mokymo, jos dar būtinai mo
kinamos šeimininkavimo, kas apima 
viską nuo vartojimo naminių skal
bimo padargų iki išprausimo kūdi
kio. 

Motinos, pagalvokit apie šią mo
kyklą savo dukteriai, taipgi mergai
tės kurios norite praktiškai pasiruo
šti amatams ir gyvenimui, įsirašy-
kit i pamokas dabar, kreipiantis j 
sau artimesnę, kaip viršuje pažy
mėta adresai. 

PARSIDUODA PARMA 
I 

£0 AKRŲ FARMA, 6 kambarių na
mas, kiti pastatai, miškas. Ran

dasi Geauga County, kaina $3200. 
Kreipkitės informacijų: 2609 Can
terbury Rd., Cleveland Heights. 

Brig. Gen. Theodore Roose
velt, seniau buvusio prezidento 
Roosevelto sunus, parodoma 
kur nors šiaurės Afrikoje, šis 
generolas ir jo sunus pastaro
mis dienomis apdovanoti atsi-
žymėjimo ženklais. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojag, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

L= 

(THE . EVENING SUN, 
Baltimore, Md., May 21, 1943) 

John Colburn, Associated Press 
Correspondent, writes from Stock
holm as follows: ; 

Hitler's attetnptstto Na*ify the 
Baltic States have caused resent
ment that only fear of Russia has 
prevented opori rebellion; Recording 
to refugees streaming into this ne
utral sancVuaiak . ,,. ,. 

They say~*tliat resid*ehls l&l* Lith
uania, Latvia and Estonia, who two 
years ago hailed the Germans as 
liberators from Sovietization, now 
are waging ą bitter struggle against 
the new conqueror. 

The Germans have installed their 
own governing officials beside the 
three domestic governments and 
have taken other drastic measures, 
such as mobilization for labor and 
deportations, to stifl^ all spirit of 
independence, these sources said. 

Now Germany is considered al
most as great an enemy as Russia. 

German propagandists capitalized 
on deep-rooted fear of the "Red 
menace" to gnlist Baltic youths for 
fighting on the Russian front and 
to persuade skilled men and *omen 
workers to go to Germany to work 
in war factories and on the farms. 

They promised to restore private 
property and to give local govern
ing officials a greater degree of in
dependence. JJut they failed to keep 
their promises. 

The degree, providing for condi
tional return of property to "loyal 
persons" was issued just at the 
time of an appeal for labor volun
teers. So many workers fled to the 
woods that the Germans had to 
offer preferential treatment to get 
help for the factories. 

Suffered Many Casualties 
Despite threats, the Germans al

so had trouble getting volunteers 
for military service and were met 
by proposal tjhat the three countries 
be allowed to organize their own 
armies to fight only if their boun
daries were overrun.. 

However, t^ie Baltic military units 
have <^one much fighting in Rus
sia and. suffered many casualties. 
Now their members resent the Ger
man lack of consideration for them. 

The German civil commissioner 
of Estonia became so incensed at 
the opposition that he is reported 
to have ordered deletion of the line 
"but once the time will come" 
from the ballet play about Kalevi-
poeg, legendary Estonian hero. 

While the fear of Russia still 
overshadows the Baltic peoples, 
they acknowledge that the Rus
sians admitted making mistakes in 
the annexation of 1940, while the 
Germans declare boldly that they 
can make no mistakes. 

Economy Left in Ruins 
The economic systems of Lith

uania, Latvia and Estonia were left 
in ruins when the Russians re-

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

treated, and the Germans tried to 
keep the systems from rising anew 
until Nazi policies could predomin
ate, the observers say. 

Attempted Germanization steps 
have included: 

Creation of a scientific advisory 
board to see that ideas of scientists 
and inventors are adjusted to the 
needs of the wehrmacht. 

A revision of criminal laws along 
Nazi lines to permit wider applica
tion of death penalty. 

Restrictions of advanced educa
tion to "suitable pupils" selected 
by the Germans. 

Curtailment of the operations of 
the large universities of Kaunas 
and Vilnius in Lithuania as "hot-
beads of anti-German activity*'. 

Imprisonment or liquidation of 
a great part of the Jewish popula
tion and restriction of trade in 
large stores to persons with Ger
man passports. 

Colonization Pfcklt Opposed 
One of the most important Nazi-

fication steps which met much op
position was a colonization plan by 
which the best farms were turned 
over to Germans. Owners were 
forced to leave their' homes on 
short notice and even in the middle 
of the night. 

Farmers who failed to meet food 
quotas for the Germans also were 
evicted. 

An illegal Lithuanian newspaper 
said "colonization had been put 
forward under the cloak of re
establishing patriots who fled to 
Germany after the Russian inva
sion. There has been no repatria
tion, merely a mass seizuse of 
property. Those who do return 
must renounce all property claims." 

The influx of German officials 
caused a housing shortage and 
many Lithuanians were ordered to 
move from Kaunas to Vilnius. 

Ėven while Jewish persecution 
was rampant, the Germans sought 
to persuade the people that there 
was a difference between German 
Baits—ancient land barons hated 
throughout the Baltic—and Hitler's 
Nazis. They maintained the Nazis 
had eliminate4 al| class hatred and 
treated all alike. 

Despite Nazi colonization efforts, 
these sources said, some German 
families moved back to the Reich 
convinced that there is no future 
role for Germans in the Baltics. 
Many of these had been sent from 
the bomb-wrecked Ruhr. 

Church Property Retained 
While the Russians permitted 

services only by the orthodox 
church, banning Catholics and 
Lutherans, the Germans sanctioned 
those services, but created enmity 
by failing to restore church prop
erty and supressing religious pub
lications. 

Pastors also objected to sending 
high school boys and girls into the 
forccd labor service. 

PRANEŠIMAS 

KAZYS LEIMONAS CAFE 
1601 EAST 79 STREET 

naujoj nuosavoj vietoje — nu# 

GEGUŽĖS-MAY 28 
Savininkas LIETUVIŠKOS UŽEIGOS, nuo 7708 St. Clair 
ave., prikelia i naują nuosavą gražiai frengtą vietą 

1601 EAST 79 STREET 
ftiuovni kviečia savo draugus, kostumeriusi • r pažystamus 
apsilankyti viršminėtą dieną į naujos užeigos atidarymą, 
bus gera muzika, užkandžiai, greitas ir mandagus patar
navimas. , (22) 

It Will Be 'Cooler' 

AN AFFIDAVIT, signed by ten 
former members of the so-called 
"parliament" of Soviet Lithuania 
has been published in the Nazi-con
trolled press of' Lithuania. Accord
ing to this affidavit, it was not 
95.51 per cent of citizens participa
ting in the so-called elections for 
this parliament, but between 16 and 
18 per cent. Knowing the familiar 
Nazi trick of putting forth conve
nient facts at inconvenient mom
ents, some doubt could be cast 
upon this affidavit but for the cor-
raborating stories of several Lith
uanian refugees who participated in 
this election and then reached the 
United States. The suspicion lin-
gers that the election was a farce 1 
and a falsification of the nation's I 
will. 

rtt j 
A NAZI spellbinder by the name 

of Dressier expressed grave anxiety 
in the German organ, Zeitung im 
Ostland, about the sympathies that 
Lithuanians, Latvians and Estonians 
express for England and the United 
States. Dressier is trying to scare 
the people with the Bolshevist bo
gey. 

/#/ 

THE FEDERAL REGISTER for 
March 10, 1943, contains the an
nouncement that the Alien Proper
ty Custodian has taken over the 
property located in the Ozaukee 
County,' Wisconsin. This property 
being claimed by one Theodore Ja-
kubauskis, whose last known ad
dress was Breslau, Germany. This 
property belonged to one John Ja-
kubauskis, now deceased. The na
mes of these persons are Lithuan
ian, or Latvian, and it would be of 
interest to know how Theodore Ja-
kubauskis got to be a resident of 
Breslau, Germany. 

#// 

AMONG THE PILOTS bombing 
Tokyo with Gen. Doolittle was a 
Lithuanian flier, Theodore H. La-
ban, of Kenosha, Wis. His plane 
later landed in Soviet Russia, where 
he is now interned. 

/#/ 

DELEGATES representing 15,000 
Philadelphia Lithuanians adopted a 
resolution which was sent to Sec
retary of State Cordell Hull and 
which expressed the wish that the 
fate of Lithuania be settled accor
ding to the principles of the At
lantic Charter. The Philadelphia 
Lithuanian Americans have raised 
$2,000 for the American Red Cross, 
have bougtfi $500,000 worth of War 
Bonds and have organized a "blood 
bank". 

/## 

AT A MEETING called by the 
Darius-Girėnas American Legion 
Post 271 of Chicago a Lithuanian 
Soldiers Mothers' Club wm organi
zed with 1,500 members. 

#/# 

THROUGH the kindness of Dr. 
Johanna Baltrušaitis of Pittsburgh 
we receive an interesting item for 
our collection of things Lithuanian 
American. It is the publication of 
the University of Pittsburgh en
titled "The Lithuanian Classroom". 
It gives the history, description and 
illustrations of this memento of 
Lithuanian life in the United States 
located in the Cathedral of Learn
ing, University of Pittsburgh. 

/// 

THE CATHOLIC Lithuanian Al-
liance, popularly known under its 
Lithuanian initials of LRKSA, in
vested $100,000 in the War Loan. 
Another fraternal association, the 
LDS, invested $10,000. 

Fear of cooling off in the 'cooler' 
fills the face of eight-year-old Ed
die Conlan as he looks up into the 
imposing figure of the law. A tem
perature of 85 in New York promp
ted Eddie to cool off in the East 
river, but alas, the law put an end 
to that cooling thought. 

THE CATHOLIC PRESS Asso
ciation of the United States is con
ducting a contest for the best 
novel. One of the judges is Stan
ley Pieza, the lively Lithuanian 
staff reporter of the Chiemto Her-
raid-American. 

/// 

A LITHUANIAN, John Martin, 
of Kenosha, Wis., did not succeeds 
in the recent elections to the City 
Council. He was a former mem
ber and ran on a Labor ticket. He 
lost only by a few hundred votes. 

//# 
HOW difficult it is to give a 

helping hand to your own mother 
who is the unwilling guest of the 
Soviets in Siberia, is shown by a 
Lithuanian American who sent his 
mother a little package of cocoa, 
condensed milk, dried soup and 
some canned goods, to a total value 
of $19.40.' Guess how much trans
portation and custom duties he had 
to £ay? $37.77! 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miešti] 

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

ATLANKYKIT MUSŲ PUIKIĄ 

SERVE - SELF KRAUTUVĘ 
Geriausių valgių jusų stalui. Kainos pigio«* 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuves pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėlė šiltesnė" 
ALUS, DEGTINE, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

Ant U. S. Route 20 
Kazys Stonis, Savininkas. 

WICKLIFFE, OHIO 
* 

Dabar Laikas Pirktis! 
VYRAMS IR VAIKINAMS 

Vasarai Skrybėlę 
PILNA GAUSYBĖ IR GERAS PASIRINKIMAS* 

šiaudinių Skrybėlių 1943 Metamu 
Skirtingose Spalvose, Pavidaluose ir Stiliuose ' 

Kainos tik 105 iki 4 95 

. Vasariški Įvairus Vyrams ir Vaikinams 
SPORT MARŠKINIAI GEROS KELNĖS 
vienodij ir maišytų spalvų, dide- Gausus pasirinkimas Vasarinių 
lis kiekis įpiasirinkimui nuo — Slacks ir šiaip gerų kelnių — 

$1.65 iki $2.95 $2.95 iki $6.50 
DYKAI GREEN STAMPS "i kožnu pirkiniu. 

eia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai# 
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