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AUKŲ fr prenumeratų No
rem'o knygai! Tai musų de
gamas valandos šūkis. Visi su
pranta svarbą Amerikos visuo
menėje tupėti laisvos Lietuvos 
idealui draugų. Bet tiems bu-
'iimiems draugams neturime j 
tSankas paduoti leidinio kuris 
pasakytų kas mes, ko norime, 
kodėl norime ir kodėl Lietuvių 
teuta laisvės verta. Norem'o 
knygą išleisti atsieis kiek kaš
tavo išleidimas Dr. Vinco Ku
dirkos Raštų. Tėvynės Mylė
tojų draugijai tada talkon at
ėjo žymus skaičius draugijų ir' 
A&menų. Ateikime visi dabar 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai tal
kon! Draugijos, kuopos, klu
bai susirinkimuose nutarkite 

•kirti auką; pavieniai, siųskite 
prenumeratas ir aukas. Da
rius ir Girėnas Liepos mėnesį 
(10 metų atgal) išskrido pa
skelbti Lietuvos vardą pasau
liui. Pakilkime ir mes, Liepos 
mėnesi Norem'o knygą baigti 
išleisti! 

• 
SVARBIAI tarptautinei mai

sto konferencijai Hot Springs, 
Virginia, Lietuvos Atstovas P. 
Žadeikis kukliai priminė kad 
Lietuva, žemės ūkio ir gamy
bos šalis, turi stiprų norą ben
dradarbiauti konferencijos dar
buose ir nutarimuose. žino
vai sako, net ramiu laiku du 
trečdaliu žmonijos neturi ga
nėtinai pavalgyti, nes visas 
mitybos klausimas nėra tinka
mai sutvarkytas. Hot Springs 
konferencija turi tikslo nutie
sti šiam žmonijos klausimui 
ipokslinį išsprendimą. Gaila 
kad Lietuva nėra Susi vieni ju-
Mų Tautų tarpe. Bet jos bu
vimą Atstovas priminė. Poka
rinio šelpimo klausimą spren
džia Lehman'o ir Susivieniju
sių Tautų jau Įkurtos komisi
jos. Lietuviams reiktų nesnau
sti ir šioms savo buvimą bei 
reikalus priminti. 

• 
MUSŲ raudoni vėžiai "nusi-

pažangiavo" iki grinoriška An
gliška kalba parašymo "atsi
šaukimo" j Valstybės Sekreto
rių p. Hull ir Amerikos Kon
gresą. Sako, Amerikos Lietu
viuose didelis, vai didelis "er-
myderis" ir prašo p. Hull ir 
Kongresą tą ermyderį nura
minti. 

Mat, Amerikos Lietuviai gei
džia ir dirba už Atlanto čarte-
rio principus ir Lietuvos lais
vę bei nepriklausomybę, o tas 
musų vėžiams peilis po kaklu. 
Aišku, šunies balsas dangun 
oenueis. Amerika paremta lai
sves, ne vergijos pagrindais. 
Nuo savęs galime patarti: "už
sidarykite, draugučiai, savo 
perplačias armonikas, tapkite 
tikrai nuoširdžiais Amerikos 
demokratijos patriotais, ir vi
si 'ermyderiai' kaip kumparas 
pranyks!" Jusų mažuma, kaip 
įkyrus zirzliai, tik daugumą er
zina. 

MUSŲ KOLONIJOSE Lietu
voje gimusių žmonių skaičiui 
mažėjant, vyksta dvasinė per
maina. Dienraščio Draugo ko 
respondentas apie Spring Val-
Jėy, 111. (5.010 gyventojų) sa 
ko: "Su sena j a karta nyksta 
senovės Lietuviškas širdingu
mas. Jaunieji jau neturi ori 
ginalio linksmumo ir tikro šir
dingumo". Gal negalima sa
kyti kad musų jaunimas nelin
ksmas ir širdingumas jau ne 
Lietuviškas, bet šio krašto. Ar 
re sakydavo čia pagyvenę Lie
tuviai, Lietuvon parvykę, kad 
"Lietuvoje linksmiau" ? 

• 
SLA pradėjo savo ketvirtą 

liauju narių prirašymo vajų ir 
sako, vaįap. jau 
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Sustreikavo suvirš Puse Milijono Angliakasiu 
VALDŽIA IMASI GRIEŽTŲ PRIEMO

NIŲ STREIKĄ SULAIKYTI 

Birželio 1 dieną John L. 
Lewis, nesiskaitydamas su 
valdžia, iššaukė streikuoti 
apie 530,000 angliakasvklų 
darbininkų. Tuomi sulai
kyta anglies darbai antru 
kartu bėgyje pastarų 30 
dienų. 

# Lewis išragino angliaka
sius streikuoti neatsižvelg
damas | Prezidento Roose
velto persergėjimą jog to-
kis visuotinas streikas ne
bus toleruojamas. 

4 Streikas prasidėjo nežiū
rint Kieto Kuro Adminis
tratoriaus siūlymo laikino 
susitarimo plano. 

^ Unija reikalauja, maine-
riams mokesties pakėlimo 
po $2 dienai. Manoma jog 
unija sutiktų ant $1.50 pa
kėlimo, tačiau kasyklų ope
ratoriai nesutinka tiek mo
kėti. 

Angliakasiai pradėjo sa
vo streikavimą pateisinda
mi nesudarymu naujos su
tarties, kuri baigėsi Kovo 
31 d. * 

Streikas apima Pennsyl
vania, W. Virginia, Illinois, 
Ohio, Alabama, Kentucky, 
Indiana ir kelias vakarines 
valstijas. 

Nors kasyklos skaitosi 
paimtos valdžios kontrolėn 
ir prieš valdžią streikuoti 
yra nelegališka, tačiau an
gliakasiai niekur neatėjo 
dirbti. 

Karo Darbo Taryba iš
leido pranešimą jog visos 
derybos tarp unijos ir ka
syklų operatorių nutrau
kiamos ir nebus pradėtos 
iki darbininkai negryš at
gal prie darbų. Visas rei
kalas pavedamas pačiam 
Prez. Rooseveltui, imtis to
kio žygio kokis matysis rei
kalingas karo meto apy-
stovose. 

Lewis, angliakasių uni
jos viršininkas, nepripažy-
sta Karo Darbo Tarybos. 

Pranešimai sako, Prezi
dentas Roosevelt pasiryžęs 
išleisti įsakymą angliaka
siams gryžti j darbą. 

MUSSOLINI skelbia lai-
kysiąsis kare prieš aliian-
tus nežiūrint Amerikos ir 
Britanijos pageidavimų iš
traukti Italiją iš karo. 

Italai stiprinasi ruošda
miesi pasipriešinti alijantų 
galimam veržimuisi Itali
jon iš Tunisijos. 

ATTU SALA IŠ JA-
PONŲ ATIMTA 

Japonai persergsti Ame
riką ir Britus nesinaudoti 
Sibitu įrengimui lėktuvų 
stočių Japonijos puolimui. 
Jei Rusija sutiktų leisti 
Amerikiečius į Sibirą, Ja
ponai sako suruoštų Rusi
jai tokį "blitz" karą kurį 
bolševikai ilgai atmintų. 

Gegužės 30, po 20 dienų 
atkaklių mušiu su Japo
nais, šie galutinai tapo su
mušti ir Attu sala iš Ja
ponų atimta. Japonai tuo
se susirėmimuose neteko į 
2,000 vyrų ir daug jų su
žeista. i 

Ta sala yra nusikišus iš 
Alaskos linkui Japonijos; 
ji priklauso Amerikai, tik 
buvo Japonų staiga užgro
bta karo pradžioje. Ame
rikiečiai tą salą užvaldyda-
mi turės artimą punktą Ja
ponijai atakuoti. 

S. V. karo vadovybė pra
neša dar nuskandinimą 7 
Japonų laivų Pacifike. Vi
so iki šiol nuskandinta 240 
Japonų laivų. 

AFRIKOJE, kaip galu
tinai S. V. Karo vadovybė 
praneša, nuo Lapk. 8 iki 
Gegužės 18- užmušta ' 2,184 
Amerikos kareiviai, 9,437 
sužeista, dingusių ir nelai
svėn patekusių 6,937, arba 
viso nuostolių 18,558 vyrų. 

Išviso alijantų nuostolių 
vvrais ten buvo mažiau ne
gu 70,000. 

Ašies nuostoliai 323,000, 
iš jų 30,000 užmušta. 

PER GEGUŽĖS menesį, 
kaip praneša, alijantai nu
skandino daugiau Vokiečių 
sumbarinų negu jų padaly
ta naujų. Kiek žinoma, da
bartiniu laiku padaro po 
14 naujų submarinų. Jų 
skandinimas pašoko 25% 
lyginant 6 mėnesiais pir
miau. 

Reikia dar 11,000 dakta
ru. Armijos ir Laivyno 
karinių jięgų sveikatos ap
žiūrėjimui šymet reikalin
ga bus surinkti dar 11,000 
daktarų. Kai pilna kvota 

KITAS KARO PA
SKOLOS VAJUS 

BIRŽELIO 15 

Amerikos žmon&fls pila
si pinigai į kišenius ben
drai imant 140 bilijonų do-
larių sumoje į metus — 20 
nuoš. daugiau negu metas 
atgal. Taigi, trumpu lai
ku Iždo Departmentas pa
siryžęs prašyti žmonių vėl 
investuoti daugiau savo pi
nigų karo laimėjimui. 

Naujas karo bonų vajus 
prasidės Birželio 15. 

Trys Žymiausi Kinijos Karo Vadai N 

DAR PULS RUSIJĄ 
ŠIĄ VASARĄ, ŽI
NOVAI TIKRINA 

Iš Londono praneša kad 
nežiūrint Vokiečių namie 
skelbiamų pranešimų jog 
naziai šią vasarą neata
kuos Rusijos, tiems tikrini
mams alijantai netiki. Su
laukus vasaros, kaip tiktai 
žemė sukietės ir pasidarys 
galimas laisvas., ginklų gar 
benimas, tikima riaziai už
puls Rusiją. 

Alijantai reiškia pasiti
kėjimo kad Stalinas neda
rys paskiros taikos su Vo
kietija. 

Pranešimais B 'Maskvos, 
raudonieji numušė 123 na-
zių lėktuvus Kursko fron
te, Birželio 2 susirėmimuo
se. 

Atsibuna susirėmimų ir 
Kaukazo fronte, bet šiaip 
visur kitur Rusų-Vokiečių 
karas veik nejuda. 

PRANCŪZAI kaVia«to-
jai, Gen. DeGaulle ir Gen. 
Giraud, nors prie didelių 
nesusipratimų, bando Įvyk
dyti tarpusavį susitarimą. 
Jiedu sudarė valdantį ko
mitetą, kurio pirmininkais 
skaitysis abudu. 

Valdžia įsteigė Karo Mė
sos Tarybą, kuri tvarkys 
mėsos reikalus ir saugos 
nuo plitimo juodosios riii 

bus sudaryta, armija ir lai-Įkos prekybos. 
vynas .turės 53,000 dakta-

Kinijos didieji vadai — iš kairės dešinėn: Prezidentas Liii 
Sen, Generalissimo Kai-šek ir Generolas Čang ču-čung, karo 
veiksmų ministeris. 

BRITU NUOSTOLIAI 
-V 514,993 VYRAf 

ąuyaa UŽLIEJIME 
î'jEUVO 20,000 ° 

Britai Iki Gegužės pa
baigos, per visą šį karą tu
rėjo jau 514,993 vyrų nuo
stolių visose karo jiegų da
lyse. 

Užmušta 92,089 
Sužeista 88,294 
Dingę 226,719 
Nelaisvėje 107,891 
Tie nuostoliai tenka ši

taip: Britanijai— 275,844; 
Kanadai — 10,422; Austra
lijai — 58,959; Nauj. Ze
landijai — 19,435; Pietų 
Afrikai — 22,615; Indijai 
— 101,979; kitoms koloni
joms — 30,829.^ 

Japonai per radio platina 
savo propagandą 22-se kal
bose, daugiausia Aziatiško-
se. 

Nugalėtas Nazių Vadas 

rus, o 80,000 liks aprūpin
ti 120 milijonų civilinių 
žmonių sveikatai. 

Repuhlikonai jau susirū
pinę skelbia buk Preziden
tas Roosevelt "jau kandi
datuoja ketvirtam termi
nui 

KINAI šiomis dienomis 
turėjo gerą pasisekimą Ja
ponų užpuolimuose, prane
ša išžudę apie 30,000 Japo-
nų. 

11 žumušta. Pyote, Tex. 
— Karo lėktuvui atsimu-
šus į kalno viršūnę laike 
skridimo, žuvo 11 karių. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Karo reikmenų produk
cija, kaip praneša Karo 
Mobilizacijos direkto r i u s 
Byrnes, daro smarkią pir-
mynžangą. Iki šiol išdirb
ta jau 100,000 karo lėktu
vų, 2,225,000 kulkosvaidžių, 
44,830,000 bombų, 100,000 
lėktuvams šaudyti kanuo-
lių, virš 1000 prekinių lai
vų ir 100 aliejui gabenti 
tankerių per 12 pastarų 
mėnesių. 

Šymet per 5 mėnesius 
padaryta jau 100 karo lai
vu. 

Penki nužudyti, tikėję 
prie Leesburg, Va., rasta 
nužudyta 5 asmenys: pats 
ūkininkas, jo žmona, sunus, 
ir du darbininkai. 

Vokiečiai skelbia jog An
glų lakūnų išbombarduotų 
tvenkinių nelaimė pasiekė 
20,000 žuvusių skaičių. 

Vokiečiai tikrina ruošią 
didesnius atkerštus Ang
lams už tai. 

TAKSŲ PLANAS, kuriuo 
reikės pradėti mokėti už 
šiuos metus "income tax" 
šymet, ne kitą metą, tuoj 
jau bus padarytas įstaty
mu. 

S. V. Vice Prez. Wallace 
stovi už įsteigimą tarptau
tinės pasaulinės jiegos kuri 
palaikytų pasaulyje taiką. 

vę 42 naujus narius. Tai ge 
ra pradžia. Visi kurie gali, 
bet dar nėra šios nuo 1886 me 
tų gyvuojančios organizacijos 
nariai, privalėtų įstoti. Ypa-

;ai reikalinga jatmįmo,  ̂

Laivas milžinas Norman-
die, kuris apvirto uoste lai
ke taisymo New Yorke, iki 
šio rudens bus pertaisytas 
ir bus tinkamas naudoji
mui. Pertaisymas atsieis 
virš 19 milijonų dolarių. 

Prancūzų karo laivynas 
buvęs Aleksandrijoj, Egip
te, sutiko prisidėti prie ali-

, jantų, 

DAVIES GRYŽO. Pre 
zidento Roosevelto specia-
lis pasiuntinis pas Staliną, 
Joseph Davies, per Sibirą 
ir Alaska gryžo atgal į S. 
Valstijas. Jis apskrido ap
link žemės skritulį ir nusi
skubino į Washingtoną su 
raportu prezidentui. 

NORI ATSISTATYDIN
TI? Buvo skelbta buk S. 
S. ambasadorius Maskvoje! 
Adm. Stanley rezignavo iš 
savo vietos. Pastaru lai
ku pranešimai sako jis tik 
norįs atsistatydinti. 

Adm. Stanley yra tas ką 
pereitą žiemą iškėlė -aikš
tėn faktą jog Stalinas slė
pė nuo Rusijos mužikų ga
vimą maisto ir karo reik-

jmenų iš Amerika*, 

Varšava visai Vokiečių 
naikinama. Sako, ten iš
žudyta bent 40,000 Žydų, 
ir Lenkai taip pat daugiau 
miršta negu gema. Pav., 
1941 pirmą pusmetį Varša-
voje mirė 21,800 asmenų, 
gimė tik 8,000. Ir taip iki 
dabar. Maisto gyventojai 
visai kaip negauna, ir žie
mą kuro "tiems kiaulėms", 
kaip Vokiečiai Lenkus va
dina, neduoda. Sunki ir ap
gailėtina Lenkų ir Žydų 
padėtis. , 

Gen. Jurgen von Arnim, bu
vęs Tunisijos Vokiečių ir Ita
lų jiegų vadas, paimtas nelai
svėn, parodoma žygiuoja i be
laisvių stovyklą Londone. Jis 
užėmė Maršalo Rommel vado
vystę kai Rommel išskrido į 
Vokietiją, pirm negu alijantai 
Tunisiją užkariavo. 

Tarp I^enkų ir čekų vy
riausybių in exile ryšiai 
nutruko jiems besitariant 
apie sudarymą Lenkų-Če^ 
kų konfereracijos. Taigi, 
kaip tik kas su Lenkais 
stoja į tikrą darbą, tuoj 
arba buna apgaunamas, 
arba turi nuo jų šalintis 
pirm negu jie spės pagau
ti į savo nagus. 

Akron, O. — Po keleto 
dienų didžiausio šio mies
to istorijoje streiko, gumų 
dirbtuvėse darbai vėl pra
sidėjo pereitą savaitę. 

Apie 50,000 gumų dirb
tuvių darbininkų, pildyda
mi Prez. Roosevelto įsaky
mą sutiko gryžti į darbiuM* 
tiijose „_didfe!ėse gumų iš-
dirbystėse. 

Karo nelaisviai parga
benami iš Šiaurės Afrikos, 
kurie daugumoje bus leis
ti dirbti Amerikos ukėse, 
pagelbėjimui išspręsti mai
sto trukumą. Bet jau ruo
šiasi tam tikra grupė ge
rų "demokratijos" garbin
tojų pradėti rėkti kad tie 
nelaisviai darbininkai bus 
tai "vergai" ir jų darbas 
negalima išnaudoti. 

Amerikos ukėse Gegužes 
1 dieną priskaityta 10,492,-
000 darbininkų. Tai buvo 
304,000 mažiau nuo Gegu
žės 1, 1942 metų, bet net 
1,184,000 daugiau negu bu
vo Balandžio 1, 1943. 

Amerikos lėktuvų dirb
tuvės jau pradės išdirbti 
po 1000 sunkiųjų bomberių 
į mėnesį, taipgi po gerą 
kiekį naujų 'super-bombe-
rių" kitą Balandžio mėnesį. 
Tuo budu didysis oro ofen-
syvas priešams pasidarys 
galimas ir laimėjimas už
tikrintas. 

Demokratai, kaip ban
domi balsavimai parodė, 79 
nuoš. pritaria kad Roose
velt kandidatuotų 1944 me
tais vėl. 

Vasarai artėjant rūpina
masi gauti visoje šalyje 
bendrai apie 60,000 moterų 
uniformuotai armijai dar
bams ukėse. Tai moterų 
armijai organizuoti įsteig
ta Moterų Divizija pava
dinta U. S. Crop Corps. 

Rekrutavimo centrai bus 
atidaryta dideliuose mies
tuose ir nekuriuose mažes
niuose. 

Moterys kurios išlaikys 
sveikatos kvotimus bus pa
siųstos specialiam lavini
mui žemdirbystėje, pirm 
negu jos vyks į ukes dirbti. 

Kongrese pravedama bi-
lius kuris uždraus streika-

įvimą karo metu. 

Kanadoje pravesta mė
sos racionavimas: ten ga
lės gauti vienas asmuo tiį 
1 svarą mėsos jei be kaulų, 
ir pusantro • svaro jei su 
kaulais, savaitėje. 

ii'Mv i* •. 
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i BENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 

PITTSBURGH 

Jauni Džiovininkai 

Aklas Patriotas 

Nuo pradėjimo imti draftuo-
t!$ vyru i karinę tarnybą, Alle
gheny apskrityje apie 1800 vy
rų buvo atmesta del to kad jie 
pasirodė turi> jau įsivyravusią 
džiovą. 

Visoje Pennsylvanijoje per tą 
patį laikotarpi atmesta 11,973 
vyrai turintieji džiovą. 

Džiova, sifilis, silpnaprotyste 
yra keletas priežasčių del kurių 
nepriimama kariuomenėn vyrus 
kurie nėra raiši ir neturi jokių 
vttmiškų trukumų. 

PATARTA ATBEGC-
LiAMS EITI DIRBTI 

Dirbtuvės Paleis Vy
rus Karui 

Penki šimtai karo reikmenų 
dirbtuvių Pennsylvanijoje ki
tą mėnesj paleis iš darbų apie 
10,500 jaunų vyrų kurie ikšiol 
buvo vis palaikomi darbuose ir 
laisvi nuo ėjimo kariuomenėn. 
Tie jauni vyrai, visi drafto 
amžiaus, paleidžiami sulyg iš
dirbta nauja tvarka parūpinti 
| jų vietas kitus darbininkus. 

Apie galą šio meto iš vienos 
Pennsylvanijos bus paimta ka
riuomenėn apie 1,100,000 vyrų. 

Neregystė nesulaikė James 
Black, trijų vaikų tėvo, nuo 
pasitarnavimo Šaliai kaip ge
riausia jis gali. Jis čia paro
doma laike darbo vienoje Ohio 
karo dirbtuvėje dirbantis bom-
beriams dalis. Jis taipgi per
ka karo bonus ir jau šešis kar
tus davė kraujo Raud. Kryžiui. 

PHILADELPHIA 

ton, Ind., prisimindamas perei
to karo metu nekuriu sumanių 
musų vadovų padarytas ža
las Lietuvai ir nuskriaudimą 
Amerikiečių surinkimais iš jų 
aukų Lietuvos reikalams, ra
šo : 

Dabar kaip girdėti tų musų 
naujų emigrantų-pabėgėlių čia 
yra atsibeldę apie 300. O ką 
jie gero veikia? Tik tarp Lie
tuvių Amerikiečių įnešė demo
ralizaciją ir nori kad mes jiems 
kišenius prikimštume dolariais, 
o jie iš musų tik dailiai pasi
juoks, kaip nekurie jau yra 
pasakę kad mes Amerikiečiai 
turim daugiau dolarių negu 
proto. 

Tegul jie eina dirbti ir už
sidirba sau dolarių tai žinos 
kaip lengvai jie gaunami. 

Nupirlto Bomfeerį 

Gegužės 16, apvaikščiojant 
'I am an American Dieną", 

Senas veiklus Amerikos Lie-j buvo pardavinėjama karo • bo-
tuvis, Jonas Skinderis, iš Clin-Inai. Pereitą sekmadienį The 

Detroit Free Press paskelbė 
kad bonų buvo parduota už 
$372,025. Sulyg tautinių gru
pių foorxu pirkime Lietuviai 
stovi antroje vietoje. Būtent, 
Sirijonai išpirko bonų už $79,-
225, Lietuviai už $37,225; tre
čia vieta teko Čekams su $20,-
000.- Musų senosios tėvynės 
kaimynai pasirodė labai pras
tai: Vokiečiai bonų išpirko už 
$800, Lenkai už $575, O Rusai 
nei už centą. 

Dabar ui tuos pinigus bus 
nupirktas bomberis, kuris bus 
užvardintas "Americans-Ali — 
Detroit". 

REIKĖS MOKYTOJŲ 

Apskaičiuojama kad iki ru
dens mokslo meto Pennsylva
nijos viešoms mokykloms rei
kalinga bus apie 3000 mokyto
jų, kurių skaičiai praretėja ir 
per vasarą dar daugiau pra-
retės. 

Mokytojų paruošimo direk
torius ragina aukštesnes mo
kyklas supažindinti savo mo
kines su mokytojavimo profe
sijos patogumais, kad daugiau 
norėtų siekti mokytojavimo 
nftkslo. • i. » 

n ^i. V/J ' 

WOYMING KLONIS 
ir • 

NETIKĖTAI ŽUVO LIETU
VIS KARYS 

Lietuvis karys, Staff Sergeant 
Juozas Krokus, iš Ashley, Pa., 
žuvo netikėtai sprogime išti
kusiame stovykloje, Camp Ed
wards, Mass. Paliko motiną, 

SUDĖTA VIRŠ $100 AUKŲ 
KNYGAI IR PAŽADĖTA 

DAUGIAU 

Ketvirtadieni, Gegužės 27, 
atvyko čia Dirvos redaktorius 
p. K. S. Karpius, Lietuvai Va
duoti Sąjungos Centro Sekre
torius. Sustojo ir nakvojo pas 
senus pažystamus pp. K. že
maičius. Tą patį vakarą įvy
ko susirinkimėlis, į kurį suėjo 
apielinkės kaimynai, geri Lie
tuviai. Gerb. Karpius susirin
kusiems tarp kitko paaiškino 
ir apie" spausdinamą svarbią 
Dr. Owen J. C. Norem knygą, 
"Timeless Lithuania". Kaip 
žinom, Amerikos Atstovas No
rem pats gyveno Kaune kai 

BALTIMORE MD. 
DAINOS ŠOKIS. Gegužės 15 

Lietuvių Dainos Draugija tu
rėjo šokį, kuris labai gražiai 
pavyko. Draugijos nariai la
bai stropiai dirbo padarymui 
šio vakaro pasekmingu. Prie 
to buvo leidžiamas laimėjimui 
$25 vertės karo bonas. Tas pa
rodo kad Dainai rupi ne vien 
tik pasilinksminimas bet taip
gi išlaimėjimas šios šalies ka
ro.* 

IŠ LVS 6-to Skyriaus 
Susirinkimo 

MlfHS BBSM, mm 
fleitą ^savaitę mirė E<fsel 

Ford, vienatinis sunūs Henry 
Ford, prezidentas Ford Motor 
Co., 49 metų amžiaus. 

Nuo 1919 metų, kai 0 
vo 25 metų amžiaus, tėvas 
Henry Ford pavedė jam visas 
jų kompanijos dirbtuves val
dyti ir prižiūrėti. Per 24 me
tus jis buvo prezidentu Ford 
Motor Co. 

Edsel Ford buvo tykus žmo
gus, nereikalavo jokios garfoes. 
Buvo gabiausias dirbtuvių ve
dėjas, kaip žinovai jį pripažy-
sta. 

Paliko dar gyvus savo senus 
tėvus, žmoną, tris sunus ir 
dukterį. Du jo sunai tarnau
ja kariuomenėje; 

Henry Ford, netoli 80 metų 
amžiaus, vėl pats imasi prižiū
rėt savo milžiniškas dirbtuves, 
iki jo sunaus vyriausias sunus 
gryš iš kariuomenes, V. M. 

MIRIMAI 
HiRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinioa m arusius Lietuvius 'šiame skyriuje talpinama dykai) 

N of s vakarėlis labai greitai 
praėjo, tačiau linksmai pralei-

Lenkai paskelbė Lietuvai uiti- j s*-os valandos bus mums^ graži 
matumą, kai Vokiečiai atplėšė 
Klaipėdą ir visą tą kraštą nuo 
Lietuvos, kai pagaliau Rusai 
atėjo ir okupavo visą Lietuvą 
su visu jos geru, ir terorizuo
dami naktimis ramius gyven
tojus ir daugelį atplėšę nuo sa
vu jų išgrūdo į šaltą Sibirą. 

Gale redaktorius aiškino kad 
kitų kolonijų Lietuviai šios 
knygos išleidimui pritarė duo-
sniu prisidėjimu pinigiškai. 

Philadelphijos Lietuviai vi
suomet buvo jautrus visiems 
svarbiems Lietuvos reikalams, 
tat ir šiuo sykiu nepasigailės 
paremti knygos leidimą. Pra-

atmintis. Jeigu aplinkybės da
leis, Daina žada dažniau pana
šias pramogas surengti. 

Olga Matulionytė. 

SUŽEISTAS KOMP. 
J. ŽILEVIČIUS 

du brolius ir tris seseris. Bu-
\o baigęs Hanover High moky- i ^žiai svečiui sudėjo virš $100 
klą 1936 m. Buvo gerai prasi- knvgns leidimui ir pažadėjo 

ELIZABETH, N. J. — Au
tomobilius užlėkęs sunkiai su
žeidė kompozitorių J. Žilevičių 
pereitą savaitę, bandant perei
ti per gatvę. Sulaužyta koja 
ir kitaip sunkiai sužalotas, gu
li ligoninėje. 

Sekmadienį, Gegužės 30, Dr. 
J. J. Sims rezidencijoje įvyko 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 6-
to skyriaus susirinkimas. Ap
kalbėta visi skyriaus bėganti 
reikalai. Daugiausia apsistota 
ant LVS metinio suvažiavimo 
klausimo* Kaip žinoma suva
žiavimas rengiamas sekmad., 
Liepos 4,. Clevelande. Išrinkta 
suvažiaviman trys delegatai: 
Dr. J. J. Sims, V. Mot\izienė. 
ir H. Kapturauskas. Kadangi 
Detroite randasi net keturi L. 
V. S. centro tarybos nariai — 
Dr. J. Jonikaitis, J. Smailis, 
F. Motuzas ir V. Petrikas tai 
delegatų į Clevelandą važiuoti 
susidaro viso 7. 

Komisija kuri buvo išrinkta 
parinkimui aukų knygai "Ti
meless Lithuania" iki šiol pa^ 
sirodė mažai dar pasidarbavo; 
aktiviškiausias pasirodė tiktai 
Vytautas Markuzas, kuris su
rinko tai knygai jau $30, ne-
priskaitant paties savo aukų. 
Kiti buvę užimti šiaip reika
lais, bet toliau žadėjo ir jie 
savo pareigą atlikti. 

Kalbėta apie parengimą iš
važiavimo' ar pikniko, bet kad 
dabar važiavimas susiduria su 
gasolino klausimu, todėl palik
ta parengimas iki rudenio. 

D. Reporteris. 

lavinęs, nes tarnavo inžinierių 
korpuse. 

Jo lavonas parsiųsta palai
doti jo gimtiniame kaimelyje. 

MIRfi. Juozas šnipas, su
laukęs 75 metų, pasimirė. Jis 
Išgyveno 52 metus Wiikes-Bar-
ye. Paėjo iš Papiškių k., Z. -
jjyškit vai. Paliko vieną brolj, 
tris sunus, tris dukteris, vie
nuolika anūkų ir gausią gi
minę. Buvo Dirvos skaitvtc-
jas. 

LIETINGAS ORAS. čia ly 

duoti daugiau. 
Tos knygos išleidimas atsieis 

keli tūkstančiai dolarių. Ji bus 
300 pusi. didumo, su daugeliu 
iliustracijų. Knyga bus išsiun
tinėta diplomatams, S. V. se
natoriams ir kongresmanams. i n „ ,. 

, , . ,. , ., ras A. Rudi parvažiavo is gubernatoriams, svarbių laik- u . , . v . . kariuomenes pavieseti. jo po-rascių redaktoriams, žymiems 
knygynams, ir tt. 

A! m, OHIO 
Smulkios Žinios 

Aukcs knygai priimama vi
sokios, davusieji gi $5 ar dau
giau gpus vieną knygą. Au
kotojų vardai tilps knygoje. 

Philadelphijos Lietuviai, pa-
» be,veik lštlsai> vi'skf ?atvi' dėkime išleisti ta svarbia šiuo 
eę ukius niekas negali diroh. menlentll k " "Timeless Li-

faipgi trūksta ūkininkams thualli,- Sav0 aukas gaWe 

gasolino ūkio masmoms ope- priduoti K. žemaičiui, 1201 
ruoti, trūksta sėklų, ir Green st aria si„sti , centra; 

bulvių. 
Valdžia gi tuo tarpu reika 

lauja visko kuodaugiausia 
ginti. 

Praeitą savaitę i kariuome
nę iššaukta 15 Lietuvių jau
nuolių. J. J. Nienius. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga — 
6820 Superior ave., Cleveland, 

Rep. 

sunis kareivis Vladas Kcrne-
liukas. Viešėjo 9 dienas. 

Jonas Apšega gavo žirną 
kad jo sunus Jonas kariuome
nėje tarnaudamas, apsivedė su 
kitataute žmona. 

Pulkienė lankėsi Clevelande, 
dalyvavo savo sesers dukters 
Sįellos Malonis vestuvėse, ku-

.ri ištekėjo Gegužės 31. 

DAR APIE "I AM AN AMER
ICAN" DIENOS IŠKILMĘ 
Si šventė šymet Detroite ap

vaikščiota iškilmingai, vadova
vimą paėmus vietos dienraščiui 
Free Press. 

Iškilmės programe kalbėjo 
Detroito Mayoras Ed Jeffries, 
Free Press redaktorius Paul 
Deac, kuris buvo šios iškilmės 
eisenos vadas. 

Gegužės 16 minėjime viii 
kiek galėjo pirko Karo Bonus. 
Lietuviai dalyvavo eisenoje ir 
gražiai pasirodė, dalis Lietu
vaičių buvo tautiškais rūbais. 
Lietuviai bonų išpirko, kaip 
paskelbta, už $14,000. 

Amerikiečiai pagerbė rašėją 
Oną Aksomaitienę, čia gimu 
sią Lietuvaitę, kuri atstovauja 
Lietuvius kur tik gali, ypač 
Angliškoje spaudoje, rašo apie 
Lietuvių veikimą. Ji sėdėjo 
rezervuotoje sėdynėje sykiu su 
kitais Anglų spaudos atstovais 
per visą iškilmę. 

Per pereitą Pasaulinį Karą, 
Ona Žilinskaitė - Aksomaitienė, 
dirbdama J. L. Hudson's krau
tuvėje Detroite, kaipo viršinin
kė vieno departmentė, taipgi 
turėjo War Bond skyrių ir lai
mėjo prizą kaipo geriausia bo
nų pardavėja toje įstaigoje. 

Koresp. t 

UmmI LIETUVIAI — GERI 
AMERIKIEČIAI 

Detroite visi Lietuviai per
ka karo bonus, bet gal but 
daugiausia Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos nariai. Štai tik iš 
artimųjų sužinojau kiek jau 
yra pirkę bonų: 
Viktoras ir Margaret 

Petrikai už $27,000 
Dr. J. Jonikaitis 
Juozas Tamošiūnas 
Leonardas ir Mirga 

Michael 
Feliksas ir Vera 

Motuzai 
Vincas Dapkus 

2,000 
1,500 

1,200 

1,000 
1,000 

D. Report. 

•SUAUGUSIO žmogaus ku~ 
Kalnas, ne vidutiniai yra 222 kalai. 

Jų Motina Išeina į Karus 

PRIIMS VAIKUS 
DIRBTI 

•KINIJOJE senesniais lai-į Philadelphijos Karo Laivy 
kais, asmenys sugauti dirbime no,darb"OSe. ta'P desperatiška 
klostuotų pinigų buvo patalpi-! rell"a darji 

narni už pabaudą dirbti pini-! mnk« kR[l Pasir>'20 imtl l dar 

gų kalimo įstaigose, kad jų bą ir vaikus nuo 16 metų am-

be reikalingai. 
talentas nebutu suaikvojamas $iau_s\k,me b"s Pa^ayti pa-j 

dejejais prie kitų darbininkų. 
Lavintieji darbininkai priima
mi nuo 20 metų ir daugiau. 

Vaikams mokestis nustatv-Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

SMN.6St. Philadelphia, Pa. 

ta 77c valandai, arba $30.80 
už 40 valandų; dirbanti 48 va
landas gaus iki $40 savaitėje. 

Prasilavinusiems kokio nors 
amato mokestis $1.14 valandai 
ir daugiau. 
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j • Palikdama šešis savo vaikus, ši kalė išvyksta į karo tar-
I nyfbą.. Jos savininkas iškabino tarnybos vėliavą su žvaigžde. 

AMSTERDAM, N. Y. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KLUBO VEIKLA 

Amerikos lietuvių Klubas 
Įsitaisė vėliavą su žvaigždėmis 
kurios parodo kad jau išėjo 
karo tarnybon 62 jo nariai 
7'a vėliava buvo dedikuota sek
madienį, Gegužės 23, ir ta pro
ga per iškilmes klubas nupir
ko karo bonų už $5,000 ir pa
skiri nariai užsirašė bendrai su 
klubu bonų už $25,000. 

Pirmiau klubas yra pirkęs 
karo bonų, taigi dabar patiss 
klubo yra jau nupirkta bonų 
už $15,000. Klubo iždininkas 
Jurgis Galuša jau perdavė pi
nigus šios srities War Savings 
Komitetui. 

Nariai ir svečiai dalyvavę 
Service vėliavos dedikacijų iš
kilmėje sumetė $77.84 aukų 
Raudonajam Kryžiui, prie tos 
sumos pridėjo klubas $25 ir 
R. K. perduota $102.84. 

Vėliavos iškilmėse vėliavą 
priėmė klubo pirmininkas S. 
Ambrasas iš Navy Lieut. F. 
R. Ballman. Dedikacijoje pa
sakyta prakalbos, programo 
vedėju buvo Antanas Stokna. 

Iš Amsterdamo Lietuvai šel
pti Fondo, kaip jau buvo pra
nešta, paaukota $300 Dr. No-
rem'o knygai "Timeless Lith
uania'' leisti. Be to paskiri 
asmenys jaudavė tai knygai 
apie $50 ir dar yra daugiau 
kurie paaukos. Knygos aukų 
darbu užsiima P«_ Lsles, per jį 
galite aukoti. Koresp. 

MIRĖ 10,300 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 10,300, nuo Vasario 
mėnesio, 1937 metų. 

VIRBICKAS Jonas, 64 metų, 
mirė Geg. 16, So. Boston, 
Mass. (Vabalninko par.) 

BITAUTAS Kazys, pusamžis, 
mirė Gegužės 17, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Vainutos p., 
Buikiškių k.) Amerikoj iš
gyveno 32 metus. 

MATULIS Juozas, 86 m., mirė 
Geg. 17, White Cloud, Mich. 
(Gruzdžių par.). 

BAGDONAS Feliksas, mirė 
Japonų nelaisvė, Geg. 12 d. 
Paėjo iš Shenandoah, Pa. 

KRUNGELEVIČIUS Vincas, 
mirė Geg. mėn., Tam aqua, 
Pia. Amerikoj išgyveno 30 
metų. 

PELECKIS Jonas, 68 m., mi
rė Bal. 21, North Aftington, 
Mass. (Vabalninko par.). 

KARANAUSKIENĖ Ona, 64 
m., mirė Geg. mėn., North 
Abington, Mass. (Telšių p.) 

POVILAITIENĖ Kostancija, 
61 m., mirė Geg. 18. South 
Boston, Mass. (Vabalninko 
par.) Amerikoj išgyveno 30 
metų. 

INDRUŠAITIS Adomas, 63 m. 
mirė Geg. 18, Charlestown, 
Mass. (Radviliškio p). Ame
rikoj išgyveno 32 metus. 

VALEIKA Žanas, mirė Geg. 
11, Cambridge, Mass. 

MINIAUSKAS Benediktas, mi
rė Geg. 13, Cambridge, Mass. 

MITENIS Stasys, 49 m., mi
rė Geg. 15, Brooklyn, N. Y. 

PARULIS Stasys, 70 m., mirė 
Geg. 16, apsišutinęs karštu 
vandeniu, Brooklyn, N. Y. 

DASČlUS Leonas Donald, 16 
m., mirė Geg. 16, Kenosha, 
Wis., kur buvo ir gimęs. 

STRELIENĖ Anelė, pusamžė, 
mirė Gegužės 19, Chicagoj. 
(Biržų ap., Vabalninko par., 
Žemaitėlių k.). Amerikoj iš
gyveno 32 metu. 

ŠEKAITIENĖ Marė, mirė Ge
gužės 10, Miners Milla, Pa. 

PADOLSK1ENĖ L., mirė Geg. 
4, Swoversville, Pa. 

MACEINIENĖ Katrė, miii 4 
Geg., Inkerman, Pa. 

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

S A ROK A Praia®, ifiirS 
21, Elizabeth, N. J. 

llEVALTIENĖ Veronika, mi
rė Geg. 4, Pittsburgh, Pa. 

KVECIENĖ Ona, mirė Bal. 21, 
Port Washington, Wis. 

LEMBUTIS Mikolas, 50 metų, 
mirė Geg. 2, Piladelphia, Pa. 

SKUČAS Edvardas, užmuštas 
k^ro lauke, Afrikoj, Bal. 12. 
Gyveno Spring1 Valley, 111. 

ŠI VOKAS Mateušas, 70 metų, 
mirė Geg. m., Granville, 111. 
(Garlevos par., Gudelių k.) 

SINKEVIČIUS Antanas, seno' 
amžiaus, mirė Geg. 4, Sugar 
Notch, Pa. Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

ŠERPETIS Jonas, mirė Bal. 6, 
Westville, 111. 

SLENDžIAUSKAS S., mirė 17 
Balandžio, Avoca, Pa. 

BARBŠTIS Pranas, mirė Bal. 
15, Brooklyn, N. Y. 

šATKUS Juozas, p u s a m žis, -
mirė Gegužės 10, Chicagoj. 
(Tauragės ap., žigaičių p.). 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

RADVILA Pranas, 58 m., mi
rė Bal. 19, Lee Park, Pa. 
(Sųvalkų rėd.) 

LISAUSKAS Petras, 50 metų, 
mirė Bal. 17, Simson, Pa. 
(Vilniaus red., Musnikų v., 
Vaišvilų k.) 

STANKUS Jonas, 60 m., mi
rė Kovo' 9, Tamaqua, Pa. 
(Kauno rėd., Alkapodžių k.) 

BERTULIS Mikas, 58 m„ už
muštas anglies kasykloj Ge
gužės 4, Benld, 111. (Eržvil
ko p., Džiugų k.) Amerikoj 
išgyveno 37 metus. 

DONICKAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Geg. 14, Chica
goj. Amerikoj išgyveno 29 
metus. 

SUNELAITIS Vincas, 68 m., 
mirė Geg. 7, DuBois, Pa. 
(Vilkav. ap., Pilviškių par.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

.JUCAITIS Zenonas, 56 metų, 
mirė Geg. 13, Milwaukee, 
Wis. (Telšių ap.) Amerikoj 
išgyveno 38 metus. 

KAMARAUSKAS Antanas, vi
duramžis, mirė Geg. 4, Ga
ry, Ind. 

Y AKAS Jonas, pusamžis, mi
rė Geg. 15, Chicago^, ^ur 
buvo ir gimęs. 

KALĖDA Jurgis, mirė Geg. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

KALVICKIENĖ Emma, mirė 
Geg. mėn., Deep River, Ct. 
Gimus Mahanoy City, Pa. 

JURGELIONIENĖ S., mirt 5 KALVAITIENĖ Agnė (Valen-
Gegužės, Pittston, Pa. 

TAMULIENĖ Paulina, mire 7 
Gegužės, Edwardsville, Pa. 

VAKTARAS Martynas, mirė 7 
Gegužės, Plymouth, Pa. 

BIELSKYTĖ Morta, mirė Ge
gužės m., Lynwood, Pa. 

KULIKAUSKAS Stasys, mirė 
Bal. 24, Simson, Pa. 

ŠEŠKAITIS Kazys, mirė Bal. 
30, Detroit, Mich. 

GALICKIENĖ Jieva, mirė 22 
Balandžio, Wilburton, Okla. 

PLEJERIS Mykolas, mirė Ge
gužės 7, Minersville, Fa. 

JESVIiLA Elijošius, mirė Geg. 
2, Minersville, Pa. 

STRELčIUNIEftĖ Regina, mi
rė Bal. 20, Philadelphia, Pa. 

BRAŽUKAS Vincas, mirė Bal. 
1, Moundsville, W. Va. 

tiejutė), mirė Geg. 9, Phi
ladelphia, Pa. 

\ 

VINIS SURENKA 
MAGNETU 

New Yorko valstijoje, Sene
ca karo reikmenų stotyje, iš
vengimui pradūrimo kariuome
nės trokų ratų gumų, išgalvo
ta panaudoti magnatą surin
kimui keliuose esančių vinių. 
Per pirmas dvi dienas tokių 
pastangų surinkta net 700 sva
rų įvairių vinių. Tos vinys iš
mėtytos atidarant medines dė
žes kuriose sugabenama karo 
reikmenys, k jos subado ratų 
gumus. 

DELiXIA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1/63 

P. J. KERSI8 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip-
kitee j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit pflt&rnavifttą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iftpildy-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba agmeniikaL 

' *£?. jul.I 
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rr L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 

Laisvę Pažinę —* r i^LUJl 
Jungo Nevilksim! $.% r\i, 

Lenkai ir Lietuviai 
Lietuvių Visuomenes Dalies Kontaktas su Len

kais ir to Kontakto Pasekme: K. Jurgėlos Strai
psnis- — Senoji Lietuva ir Senoji Lenkija. — 
1. Lietuvos Valdovų ir Lietuvos Politikų Sie
kimas Atsiriboti nuo Lenkijos. 2* Lenkų Ver
žimasis į Lietuviškąsias Žemes 

Vadinamos Lietuvių Tauti
nės Tarybos pro memoria nr. 
2 rodo kad ta taryba palaikė 
santikius su tūlais Lenkų par-
eigonimis. Buvo kalbų apie 
konfederacijas bei federacijas, 
apie glaudesnių santikių tarp 
Lenkų ir Lietuvių svarbą, apie 
tai ka'fl Lenkai pakartų tuos 
kurie Lietuviams pripažintų 
Vilnių, ir kad Lietuviai ne ki
taip pasielgtų su saviškiais 
kurie išsižadėtų Vilniaus.... 
šitokios kalbos ėjo maždaug 
prieš metus laiko Chicagos La 
ke Shore Klube, tarp Dr. Jo 
nuszos, Lenkų informacinio 
biuro vedėjo, bei Dr. Januszo 
Stamirowskio iš vienos pusės, 
ir vieno aukščiau minėtos ta
rybos nario iš kitos pusės. 

Prieš keletą mėnesių kitas 
Tarybininkas, p. Gabaliauskas, 
išpyškino savo lai k r a š t y j e 
straipsnį kad, girdi, Lenkų Ta
ryba Londone ir čionykštė Lie
tuvių Taryba turėtų užmegsti 
santikius. Gi paskutiniu me
tu apie santikius su Lenkais 
ilgą straipsnį parašė p. K. Jur-
gėla (Vienybės nr. 18, Bal. 
30), o š. m. Gegužės 2 tas pats 
p. Jurgėla New Yorko Lenkiš
kų draugijų iškilmėse pasakė 
kalbą. 

šitų faktų užtenka kad ga
lėtų padaryti išvadą jog Lie
tuvių (tiek Amerikos piliečių, 
tiek Lietuvos piliečių) tarpe 
atsiranda nemaža tokių kurie 
susižino, susitinka, *-pasikalba 
su Lenkais (Amerikos ir Len
kijos piliečiais). 

Iš Vienybėje tilpusio p. K. 
Jurgėlos straipsnio, iš jo Len
kiškose iškilmėse sakytos kal
bos ryškėja ir tų susitikimų, 
tų pasikalbėjimų su Lenkais 
rezultatai. K. Jurgėlos straip
snio mintis, viską trumpai su
glaudus, yra maždaug tokia: 
"Meskim šalin ginčus su Len
kais, užmegskim su jais drau
giškus santikius, ir viskas bus 
gerai. Lenkija ir Lietuva ben
dromis jiegomis atgaus nepri
klausomybę, apsigins nuo gro
buoniškų kaimynų, ir gyvens 
laimingai. Už glaudų Lenkijos 
ir Lietuvos bendradarbiavimą 
kalba ir istorija, ir geografi
ja". 

Yra istoring tiesa kad šimt
mečiais Lietuviai ir Lenkai tu
rėjo tuos pačius priešus: Vo
kiečius ir Rusus. Tiesa ir tai 
kad Lietuviai ir Lenkai padėjo 
vieni kitiems nuo priešų apsi
ginti. Bet, deja, tiesa ir tai 
kad Lenkai, užuot buvę dėkin
gi Lietuviams už pagalbą, nuo 
Jogailos laikų kėsinosi Lietu
vą prisijungti į 'Lenkiją ir bu
vo didžiausias Lietuvos sava
rankiškumo priešas, nors Lie
tuviai Lenkų atžvilgiu visuo
met buvo lojalus ir nei į Len
kiją nei į Lenkiškas žemes nie
kuomet nesikėsino. Betgi kiek 
tai liečia p. Jurgėlos tvirtini
mą kad senosios Lietuvos val
dovai nustatė Lietuvos politi
ką bendradarbiavimo su Len
kais prasme, tai čia jau gryna 
klaida. Lietuvos valdovai to 
bendradarbiavimo su Lenkais 
kratėsi, ir šviesesnieji jų aiš
kiai įžvelgė Lenkiškumo pavo
jų Lietuvai. Kad to bendra
darbiavimo su Lenkais nusi
kratyti nepasisekė, yra didžio
ji musų tėvynės tragedija, bet 
ne šviesiųjų Lietuvos patriotų 
siekimas. 

PRADĖKIME NUO VY
TAUTO 

Musų garbingasis valdovas 
Vytautas Didysis aiškiai buvo 

pasiryžęs atsisakyti nuo glau
desnio bendradarbiavimo su 
Lenkija, į kurį buvo tekę su
eiti bendrų karų prieš kryžiuo
čius metu. Tam jis buvo nu
sprendęs karunuotis ir tuo nu
kirsti visus saitus tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Karališkoji 
karūna jau «imperatoriaus pa
siuntinių buvo vežama, bet 
Lenkai, bijodami ginklu pasi
priešinti Vytauto karūnacijos 
sumanymui, o nesugebėdami 
jos sutrukdyti intrigomis, pa
sinaudojo klasta: suėmė impe
ratoriaus pasiuntinius ir su
laikė karūną. Tada Vytautas 
ryžosi karunuotis ir prieš aiš
kų Lenkų norą, bet šito jam 
nebeleidė padaryti mirtis. 

Vytauto pėdomis ėjo ir Švi
trigaila: ir jis buvo bent ku
rio artimumo su Lenkais prie
šas. Ir Zigmantas ėjo tuo pa 
čiu keliu, žinoma, nei švitri 
gaila, nei Zigmantas neturėjo 
Vytauto genijaus, todėl ir jų 
pastangos nusikratyti bendra
darbiavimo su Lenkija neatne
šė norimų pasekmių. 

Pradedant Kazimieru, Lie
tuvą ir Lenkiją valdė jau ben
dri valdovai, bet Lietuvos ba
jorija visuomet pabrė ž d a v o 
Lietuvos atskirumą, ir tikro 
vėje Goštautai ar Radvilai bu
vo didesni Lietuvos valdovai 
negu patys Didieji Kunigaikš
čiai. Tie Lietuviai kaip tik 
bodėjosi Lenkija ir bent jos 
nemėgo, jei jau ne nekentė. 

Mikalojus Radvila Juodasis, 
protestuodamas Varšavos sei
me prieš Lenkų pretenzijas, 
pareiškė kad Lietuvos teisėms 
ginti (t. y. prieš Lenkiją) Lie
tuva pirmoje eilėje susidės su 
s v e t i m o m i s  k r i k š č i o n i š  k o m i s  
valstybėmis, o jei reiks tai net 

"ir su pagoniškomis. 
Jau po Liublino Unijos, 1655 

metais, Vilniaus Vaivadai Jo
nušui Radvilui vadovaujant, 
Kėdainiuose buvo sudaryta Lie
tuvos-Švedijos sąjunga, o uni
ja su Lenkija nutraukta. Šve
dijos karalius paskelbtas di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu, 
o Lenkijos karaliui atimtas di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
titulas. • 

Aštuonioliktojo amžiaus pra
džioje, tuoj po Valkininkų kon
federacijos, Lietuvos didikai 
pasirašė raštą, kuriuo Augus
tas skelbiamas absoliutiškai 
valdančiu didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu su paveldėjimo 
teise. Tame rašte tarp kitko 
pasakyta: "Išsižadame savo 
beverčių Lenkiškų... laisvių." 

Iš tų istorinių pavyzdžių ai
škiai matyti kad pradedant 
Vytautu, baigiant 18-to am
žiaus bajorijos aktu, taigi ke
lis šimtmečius, Lietuva, lyg 
nujausdama nelaimę, kratėsi 
Lenkijos, norėjo išsilaisvinti ir 
gyventi savitu, sveiku, Lietu
višku gyvenimu, Lietuviška 
santvarka. »Bet likimas negai
lestingai riša Lietuvą į Lenki
ją, negeistini įvykiai trukdė 
atsiskyrimo planus, kol paga
liau Lietuva, Lenkiškos netvar
kos ir anarkįjos išmakuota, 
nustojus savo aristokratijos ir 
šviesios Lietuviško^ sąmonės, 
žuvo. 

Kaipgi, visa tai turint gal
voje, p. Jurgėlai gali ateiti į 
mintį tvirtinti kad Lietuvos 
valdovai siekė bendradarbia
vimo su Lenkais? Kaipgi sa
kyti kad bendradarbiavime su 
Lenkais yra Lietuvos išgany
mas? Tiek apie tai. 

Jei, iš vienos pusės, Lietu

viai ir Lenkai drauge kovojo 
prieš bendrus priešus, tai, iš 
kitos pusės, Lenkai naudojosi 
kiekviena proga kad užgrobtų 
Lietuviškųjų žemių. Kai po 
Vytauto mirties Lietuvoje ki
lo valdymo sunkumų, Lenkai 
klasta ir jiega užgrobė Lietu
viškąją Podolę. Kai Lietuvai 
teko vesti sunkų karą su Mas
kva, Lenkai, užuot padėję Lie
tuvai, pradėjo kišti nepalan
kias unijos sąlygas ir karaliaus 
padedami, užėmė iki tol Lietu
vos valdytą ir senųjų didžių 
Lietuvos kunigaikščių įgytą 
Ukrainą ir kitas žemes. Šitų 
dviejų pavyzdžių akivaizdoje, 
norėtume paklausti p. Jurgė
los: ar daug vertas sąjungi
ninkas kurs nelaimės valando
je ne tik nepadeda savo kovų 
draugui, bet smogia jam peiliu 
į nugarą? * 

Štai trumpai peržvelgėme se
nosios Lietuvos santikius su 
senaja Lenkija. Kitą kartą 
žvilgterėsime į nepriklausomy
bės laikotarpį. 

(Bus daugiau) 

Knygai Nesuaukota nei $1500; Reikia m $4000 
Iš LVS 4-TO SKYRIAUS VEIKIMO 

Padare Pelno $50. Pradėjo Augti Nariais 

BALTIMORE, Md. — Geg. Į kviečiantis į tautininkų konfe-
24, Lietuvių salėje Įvyko Lie-'renciią, kuri rengta Gegužės 
tuvai Vaduoti Sąjungos 4-to 
skyriaus susirinkimas. Kadan
gi susirinkimas buvo šauktas 
atvirutėmis tai ir narių atsi
lankė daugiau. Matomai žin-
geidavo patirti kiek skyrius 
gavo pelno iš a^vo gegužinės, 
rengtos Geg. 8 4 

Gegužinės rengimo komisija 
išdavė raportą, pasirodė kad 
skyrius padarė $50 pelno tą 
vakarą. Nariai apsidžiaugė, 
nes vietoje jų tikėtų nuosto
lių, nes pasitaikė tą vakarą 
prastas oras, dar liko pelno. 
Tuoj buvo duota Įnešimas ren
gti kitą tokią pat pramogą, ir 
nutarta rengti vakarą Birželio 
12, Lietuvių salėje. 
. Toliau buvo skaityta laiškas 
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30, Brooklyn, N. Y. Po trum
po pasikalbėjimo nutarta kon
ferencijoje nedalyvauti. Nariai 
kurie kalbėjo tame klausime 
išsireiškė kad jau ir taip mes 
turime perdaug visokių centrų 
ir jeigu dar pradėsime tverti 
rytinius, vakarinius, pietinius 
ir šiaurinius centrus tai pas 
mus pasidarys tikras "Babilo
nijos Bokštas" ir mes nežino-
sim nei katro centro klausyti, 
šiądien musų svarbiausias cen
tras yra tai Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos centras ir mes tik 
su juo ir stovim. 

AUKOS NOREM'O KNYGAI 
TIMELESS LITHUANIA* 
Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LVS Centras, N 6820 Superior Ave., * Cleveland, Ohio 

Stambiai Prisidėjo Phi
ladelphia, Brooklyn as, 
Amsterdam, Roches
ter ir kt. kolonijos . 

LVS METINIS SUVAŽIAVI
MAS 

IVYKS CLEVELANDE LIEPOS 4 

VAISIEMS Lietuvai Vaduoti Sąjungos skyriams ir na-
* riams šmomi pranešame kad Lietuvai Vaduoti Są

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

LVS. skyrių, veikėjų ir narių prašome: 
1. Rūpintis pasiųsti nors vieną atstovą iš skyriaus 

į suvažiavimą. Taipgi kviečiami nariai, nariai rėmė
jai ir garbės nariai. Lietuva yra šio karo auka, todėl 
kad ir karo metas, negalima apleisti darbų už jos at-
steigimą, privalom dirbti neatsižvelgiant } 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. Pasirvžkit šymet padaryti savo $25.00 auką Lie-
twvai Vaduoti Sąjungai, atžymejimui 25 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Jubilejaus. 

Visos aukos bus įrašytos į LVS įtaisytą puikią AM
ŽINA KNYGĄ. 

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. 

Ar šios mintys buvo teisin
gos ar klaidingos lai tą spren
džia patys skaitytojai. 

MUSŲ NAUJOS SĄJUN-
GIETĖS VEIKIA 

Tik Balandžio 27, prie LVS 
4-to skyriaus prisirašė ketu
rios dailiosios lyties narės jau 
rodo savo veiklumą, štai šia
me susirinkime poni M. Milu-
naitienė jau perstatė keturis 
naujus narius į LVS — dvi mo
teris ir du vyrus, o J. Gutaus
kas vieną vyrą. Tokiu budu 
LVS 4-tas skyrius paaugo pen
kiais naujais nariais. 

Kitos narės nustebusios kad 
p. Milunaitienė net keturis na
rius iškart perstatė, lyg pavy
dėdamos jai pareiškė, "Palauk, 
mes tau nepasiduosim ir kita
me susirinkime tave pralenk
sim". Valio naujos sąjungie-
tės, mes tik ir laukiame kad 
jus pradėtumet lenktyniuoti. 

Sekantis skyriaus susirinki
mas įvyks Birželio 29, papras
tu laiku, ir toj pačioj vietoj. 

Taipgi prisiminkite kad šeš
tadienio vakare, - Birželio 12, 
Lietuvių salėje įvyks skyriaus 
šaunus parengimas. Bukite ir 
jame. P. P. Jaras. 

Iš ROCHESTER, N. Y. 
Rochester, N. Y., kolonija, 

kur randasi patriotingų Lietu
viu, pati atėjo Į talką knygai 
"Timeless • Lithuania" leisti, 
prisiunčiant $47, Petro Norke-
luno pasidarbavimu. Aukavo 
šie: 
Petras Norkelunas 
Juozas Braknis 
Mikolas Kanapickas 
Juozas Dirsas 
Kazys šilinis 
Ignas Kairis 
Knstas Stašaitėi 
Kazys Zlutkusi 
Feliksas Palukte 
Juozas Rickis 

Iš BALTIMORE, 
Jonas Lietuvnikas 

Marė Milunaitieru® 
tė vėl $12: 
Mr. & Mrs. A. Zinzeleta 
Elzbieta Sadauskienė 

$5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 

m. 
5.00 

prisiun-

7.00 
5.00 

(Klaidos pataisymas: Bal-, 
timoriečiu aukotojų sąraše iš. 
anksčiau paskelbtame pataiso
mo: 
Buvo paskelbta: Mr. & Mrs. 
A. Briedis, turi buti: 
Mr. ir Mrs. Antanas Budris 
(jie aukavo $5.00) 

P. P. Jaras, Baltimores sky
riaus narių: 
Antanas ir Anastazija 

GINA LIETUVĄ 

žurnalas The Nation, Gegu
žės 22 dienos laidoje Įdėjo il
gą, viso puslapio Vytauto šir-
vydo straipsni, "Those Baltic 
States". Straipsnis gina Lie
tuvą ir Pabaltijo kaimynes 
prieš Sovietų užsimojimus. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 
Amsterdamo Lietuviai prisi-

skaito prie kelių stambiųjų ko
lonijų kurios gausiai parėmė 
"Timeless Lithuania". Jau bu
vo rašyta kad jų Lietuvai šel
pti Fondas paaukavo $300. 

K. Motuzo ir Jono Valaičio 
filmų rodymo laiku suaukavo 
$46. Dabar vėl Juozas Olšau
skas prisiuntė $20, šių: 
Juozas Schell $5.00 
St. Rimkunas §.00 
Antanas Lukšis S.00 
Juozas Olšauskas 5.00 

Petras Lalas gavo šiuos au
kotojus ir prisiuntė $®8: 

Budriai 
Jonas Požėras 
Salomėja Padzukienė 
Povilas Gurklis 
Kazy s Pečky s 

4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

PASKIRI AUKOTOJAI 
V. M. Stulpinas, 

Chicago, 111. $30X10 
Kanados Lietuviu Sąjunga 

Montreal, Kanada, 
per A. Sakalą 10.00 

Kun. F. M. Juras, 
Lawrence, Mass. f&.OO 

Kun. C. E. Paulonis, 
Brooklyn, N. Y. 5.00 

Kun. A. E. Gradeck 
New Haven, Conn. 5.00 

A. Janušonis 
Worcester, Mass. 5.00 

Jer. V. Mankus, 
Meriden, Conn. 5.00 

Paul Molis, Detroit 5.00 
J. Sekys, Hartford, Ct. 5.00 

Kun. J. Rast utis 
Ona židanavičiute 
Petras Lalas 
Kun. J. židanavičius 
Marias B. Rusilas 
Mikolas Kerbelis 
Ben. Gustas 
Jonas Bublinskas 
Stasys Saldis 
Juozas ir Urš. Baltrūnai 
Mr. & Mrs. P. Kaleinikas 

10.00 
7.00 
7.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 

VALAIČIO-MOTUZOS SU
RINKTOS AUKOS 

Kazys Motuzas ir Jonas Va
laitis lankydami rytines kolo
nijas parinko aukų knygai 
"Timeless Lithuania" leisti ir 
atsilankius LVS centro sekre
toriui K. S. Karpiui Brooklyne, 
Ona Valaitienė tų aukų prida
vė $140.25 

(aukotojų vardai bus 
paskelbta vėliau) 

Pagelbekit išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

BROOKLYNE SURINKTA 
LVS sekretoriui nuvykus | 

rytinių valstijų tautininku su
važiavimą, Brooklyn, N* Y., 
knygai gauta $112. Aukojo: 

Brooklyniečiai: 
Juozas Garšva $15.00 
Dr. Jonas Valukas 10.00 
Kazys Buividas 10.00 
Antanas Mikalauskis ' 5.00 
Dr. B. K. Vencius 5.00 
Juozas P. Ginkus 7.00 
Mikas. Buika 5.00 
Petras Pusnikas 5.00 
Jonas C. Baltus - 5.00 
Juozas Sagys 2.00 
X. Strumskis 5.00 
Pranas Rimkus 5.00 
W. J. Downer 1.00 
Antanas Vikrikas 5.00 

Kitų kolonijų dalyviai: 
Inž. B. F. Simokaitis, 

Fitchburg, Mass. 10.00 
Jonas Vaivada, 

Philadelphia, Pa. 5J0 
A. S. Trečiokas, 

Newark, N. J. 5.00 
Vytautas Abraitis 

Jersey City, N. J. 5.00 
Geo. B. Puidokas, 

Hartford, Conn. 5.00 
V. W. Ambrozevičius, 

Newark, N. J. 1.00 
Antanas Yasunas, 

Worcester, Mass. 1.00 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

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

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 liudytojoj kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia aikštėn naujų fak
tu, dar nežinotų viešumai. 

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

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

Taigi, šiuorm kreipiamės į Tamstą prašant padėti 
mums šį kilnų ir didelį darbą jkunyti, 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, iš draugijų, kuopų, klu
bų, profesionalų ir biznierių. 

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

LIETUVAI VADUQTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3Ž Ohio 

Iš PHILADELPHIA, PA. 
LVS sekretoriui atsilankiua 

Philadelphijoj, gauta $110 au
kų knygai. Aukavoj: 
Kun. Jer. J. Bagdonu 
Jos. Kavalauskas 
C. J. Roman 
A. Tvaranavieius 
Jurgis Barvainis 
Frank Macokas 
V. Valaitis 
Dominikas Antanaitis 
Frank Lulevičius 
Antanas Dzikaj^ 
Kr. žemaitis 
Kastantas Dudonis 
Juozas Gustis 
Lietuvos Prez. A. Smetonos 
Prakalbų Reng. Kom. 42.00 

(ši komitetą sudarė: 
Wm. Poška, pirm.; 
K. žadeika, vice pirm.; 
Krist, žemaitis, Ižd.; 
Jos. Kavalauskas ir kiti) 

$10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 

•JEIGU kiekvienas lietaus 
lašas nukrintantis šioje šalyje 
butų sunaudotas vandens jie-
gos gaminime, to vandens ne
pakaktų pagaminimui jiegos 
kiek jos šioje Salyje suvartė* 
jama4 . 
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D I R V A 

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

\/TSKĄ suvedus Į vieną punktą, reikia pasakyti, labai 
* gerai kad Stalinas pradėjo taip anksti prieš tai

kos atėjimą reikalauti savo kaimyniškų šalių, kaip Lie
tuvos ir kitų prisijungimo. Per tai pasaulis gavo pro
gą pamatyti Sovietų valdovų dantis ir jų didelius apeti
tus, o tos jų nusižymėtos praryti tautos gavo progą lai
ku pakelti prieš visą pasaulį savo bylą ir gauti visų sim
patijas. Pačioje Amerikoje nubluko samprotavimas 
jog Rusijai reikia tų šalių "strateginiais sumetimais", 
neutrali ška Amerikos spauda net šoko ginti tas mažas 
tautas, kurioms Rusų pavergimas grąso, ir per pusę 
metų ši klausimą taip išgvildeno kad dabar jis pa
sidarė aiškus visiems — Rusijai nereikia jokių pavergi
mu kaimvninių šalių savo žemių apsaugai. Reikia nuo
širdaus visų kariaujančių valstybių susitarimo nusta
tyti rimtą taiką ir ją saugoti kad nepasikartotų vienų 
užpuolimai ant kitų. 

Kas kita butų jeigu Stalinas butų laukęs ir vėliau, 
pasalomis iššokęs staiga pareikalauti sau tų žemių. • 

Jis, gal but, padarė ir klaidą: jis jau manė kad pra
dėjus pereitą rudenį vyti Vokiečius atgal, bėgą ir nu
bėgs iki Bėrimo. Ir tuoj pradėjo rūpintis pastatyti sa
vo reikalavimus, manydamas kad karas tuoj ir baigsis. 

Kaip dabar dalykai stovi; nei Anglija nei Amerika 
nieko Maskvai nepažadėję, nes jeigu butų pažadėta So
vietai netęstų savo reikalavimų. Atlanto Čarteris, už
tikrinantis mažoms ir pavergtoms šalims atsteigimą pa
silieka kaip uola nepajudintas. Tuo tarpu gi pradeda
mas judinti Stalinas-uola kad leistų naudoti Sibirą Ja
ponijos pasekmingam sumušimui. 

P\AUGELIS didelio biznio vedėjų skelbia jog po karo 
šioje šalyje vėl prasidės "auksinė gadynė", užeis ge

rovės laikai, panašiai kaip buvo po pereito karo per ke
lis metus. 

Karui pasibaigus, per kokj pusmetį bus taip sakant 
persi vertimo periodas, kuomet industrijos turės ir pa
siruošti gamybai ir žiūrėti kokis bus valdžios nusistaty
mas linkui didžiųjų investmentų kokius valdžia turi ša
lies industrijoje. Po to prasidės industrinio įtempimo 
laikotarpis, kuriuo nebus klausimo kiek mes galim par
duoti, bet kiek mes galim pagaminti. 

Žmonėms bus visko reikalinga ir bus laisva pirkti, 
lengviausia prieinamomis sąlygomis. Dirbtuvės grieb
sis išdirbti viską patenkinti žmonių reikalavimus. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas 

"Viskas iš Kiaušinio" 
Socialistų Naujienos turi ne

kartų elikzyrą visiems gin
čams tarp Lietuvos ir Lenkijos 
išspręsti. Sako: "Vilniaus gin
čas, ir kiti klausimai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos bus išspręs
ti aibėjoms pusėms naudingu 
budu (gal: abiejų pusių nau
dai?) jeigu jos turės tikrai de
mokratines valdžias". 

Mes atsimename kaip "pui
kiai" buvo išrištas Čekoslova
kijos klausimas kuomet Angli
ja, Prancūzija ir pati vargšė 
Čekoslovakija turėjo "tikrai 
demokratines valdžias*. Maty
ti, tarpusavio klausimus spren
džiant, prie "demokratinių val
džių" dar ir ko kito reikia. 
Laikui bėgant, gal tą net mū
sų socialistai patirs. 

Įdomu kad ir draugas Stali
nas naujieninių minčių laiko
si: "gryniausios demokratijos" 
valdžią savo šeštoje pasaulio 
dalyje turėdamas, jis visus 
klausimus su kaimynais tikisi 
išspręsti kada pas kaimynus 
sukurs tokias pat "gryniausios 
demokratijos" valdžias, kaip, 
pav., Paieckinę Lietuvoje. 

r t  r  

Žiuri, ir Nemato 
Naujienos aną dieną pareiš

kė šią "gilią" mintį: "Mažųjų 
tautų išsigelbėjimas yra inter
nacionalizme, ne nacionalizme". 
Gal but, bet Cornell universi
teto istorijos profesorius eme
ritus, Karl Becker, Yale Re
view žurnale tvirtina: "Nacio
nalizmas galingiausia musų 
moderninio pasaulio jiega". 

Kur tik, sako, nacionalizmas 
susikliovė su religija, socializ
mu, komunizmu, humanizmu, 
ten nacionalizmas vis laimėjo. 
Geras pavyzdis Rusija: jau ne 
vienas rimtas steb§tojas mums 
aprašė komunizmo tėvynėje at
siradusi naujovišką sovietinį 
patriotizmą, kuri Rusų elgęsis 
su Pavolgio Vokiečių respubli
ka ir Pabaltijo valstybėmis tik 
liūdnai pabrėžia. 

Nacionalizmo piktesnius pa
sireiškimus galima pažal>oti, 

Užtikrinimui visai saugios kelionės, yra jau gata- kaip įstatymai pažaboja pik-
vai paruošta planai išstatymui Atlantike plukančių sto
čių kas 800 mylių. Tokių stočių numatoma trys tarp 
New Yorko ir Londono, tuo budu, skridimas butų nuo 
vienos stoties iki kitos gal tik trys valandos laiko. Tose 
stotyse bus viešbučiai, restoranai. 

Jau keli metai atgal buvo paskelbta projektas apie 
sratvmą dirbtinų salų Atlantike, lėktuvams nusileisti. 
Tas sumanymas nepaleista ir iki dabar jis iki tiek išto
bulintas kad lieka visai galimas, ir jau numatyta net 
tam tikslui pinigai. O kaip tik pinigai randasi, Ameri
kiečių sumanumas viską padaro galimu. 

Jau dabar skelbia kad lėktuvais kelionė per Atlan-
iiką bus labai pigi — tik po 6 centus nuo mylios. 

P° io  karo, daug ko matysim naujo, ką dabar pats ka
ras įgyvendins, ištobulins, padarys galimu. Vienas 

greičiausia įvykdomas dalykas bus tai greitas pasieki
mas Europos — Amerika ir Europa susiartins tik per 
pusdienio tolį vienas kontinentas nuo kito. Amerikos 
Lietuviai kurie daugelis bijojo vykti į Lietuvą laivais, 
prisimindami savo vargingą kelionę į Ameriką 40 ir 50 
metų atgal, dabar galės skristi lėktuvais, ir pasieks Lie-
tuvą į 24 valandas. 

Tas'pasiekimas bus su sustojimais ir visai nepavo
jingas. Štai jau skelbia viena žymi Amerikos oro lini
ja apie lengvą kelionę į Europą lėktuvais. Jau žinoma 
yra kad iš Amerikos į Angliją lėktuvai pasiekia į 6—7 
valandas. Tai kariški lėktuvai. Tie patys lėktuvų mo
torai, dar geriau ištobulinti, bus pastatyti vežiojimui 
piisažieriii iš Amerikos į Europą ir atgal. 

tesniu® žmogaus-piliečio norus, 
bet jo internacionalizmu su
naikinti nebus galima kaip įs
tatymai ir krikščionybės doro
vė nesunaikina piktų žmogaus 
palinkimų. Ta prasme, tikime, 
"internacionalizmas" (s i a u ra 
"kolektyvio saugumo" prasme) 
ir bus kuriamas. Mes trokšta
me kad į šitokį "internaciona 
lizmą"- Lietuviai ineitų kaip 
atskira nacionalistinė tauta, su 
tokiomis pareigomis ir teisė
mis kaip Anglai, Amerikonai, 
Rusai ir kitos tautos, kurių 
"nacionalizmą" (gali ilgiausią 
musų gadynės politinę spėką, 
anot Prof. Beckerio) jokios 
naujieninės svajonės nesunai
kins. 
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Teisėti Atstovai 
Musų ktiirėji spauda spau

džia krokodiliaus ašaras, nes 
girdėjo kaip SLA prezidentas 
Bagočius, Kunigų Vienybė, A-
merikos Lietuvių. Taryba ir 
energingoji Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga, Amerikos valdžios 
pareigūnams paskutiniu laiku 
pareiškė milijono Amerikos 
Lietuvių troškimą po karo ma
tyti Lietuvą laisvą ir nepri
klausomą. Musų bolševikai pu
toja, buk aukščiau minėtos įs
taigos neturi teisės Amerikos 
Lietuvių vardu kalbėti. 

Bet pirmutinis demokratijos 
principas yra "visa galia kyla 
iš liaudies sutikimo". Ameri
kos Lietuvių gi liaudis, suor
ganizuodama ir dalyvaudama 
daugiau negu 50-tyje minėji
mų nepriklausomos Lietuvos 
25 metų jubilejaus sukakties, 
aiškiai pabrėžė savo valią. To
dėl jei Bagočius, jei Kunigų 
Vienybė, jei ALT, jei LVS kal
ba milijono Lietuvių vardu jie 
teisėti to milijono atstovai, ka
da Amerikos valdžiai praneša 
pagrindinį to .milijono troški
mą: po karo Lietuvą matyti 
laisvą ir nepriklausomą, jokių 
okupantų nevaldomą ir nediri
guojamą. - Tegul musų raudo
ni barabanščikai surengia to
kius masinius "Tarybų Lietu
vos" minėjimus. Tik tada jie 
galės kitąigt kalbėti. 

» # # / 

—Rusas "socialistas*' Keren
skį s paskelbė pripažystąs Pa
baltijo valstybes Sovietijai — 
varnas varnui akies nekerta. 

—Amerikos Raud. Kryžiui 
suaukota 138 milijonai dolarių 
per'paskutinįjį vajų; nusiskir-
ta buvo tik 125 milijonai. Lie
tuviai padarė savo aukų dalį f 
Worcesterio Lietuviai Kovo m. 
Raud. Kryžiui sukėlė $390, 
Chicagos — $15,000. 

t i  

-JDr. Vincas Fiejtari& i ; į 

A L  G  t  M  A  N  T  A  S  

ŽVEJŲ DAINA 
(Putinas) 

^ATALIKŲ bažnyčia susirupino persergėti moteris 
^ prieš greitą užsidegimą apsivesti, greitose šių die-
i'iii sąlygose ir įtempime. Patariama nesiskubint, kaip 
tik porelė susipažysta, nebėgti apsivesti. Sako, jaunie
siems kurie susigundo apsivesti greitomis, geriau yra 
rengtis vienas nuo kito šalintis ir užmiršti, tuomi bus 
i vengta visų nemalonumų ir širdgėlos kokia seks po 
lokio apsivedimo. Apsivedimą paclarąsina tokioms po-
t\)ms kurio® vienas kitą pažysta ilgesnį laiką ir drauga
vo dnv prieš karo prasidėjimą. 

EUROPOJE, karo pasekmėje, kaip iš Londono pa-
reiškia, liko išblaškyti iš savo namų ir šalių apie 20 

milijonų žmonių. Daugybei jų reikės parūpinti trans-
portacija sugryžti į savo gimtinę vietą, sako tas pra
nešimas. Naziai yra išgabenę iš gimtų vietų apie sep
tynis milijonus žmonių. Kiti turbut priskaitoma bolše
vikams. kurie taip pat milijonais vežė Lietuvius, Lat
vius^ Estus, Lenkusi Suomius, Rumunus ir kitus. 

• 
•BRAZILIJOJE, Amazono upėje įsteigiama "mie-

laširdvstės laivynas", kuris vežios gydytojus ir slauges 
bei sanitarijos inžinierius visa ta upe, į tolimiausius 
centrus kur dirba ir gyvena gumo medžių augintojai ir 
gumo surinkėjai. 

Ei, ūžkit, siauskit, putotos bangos, 
Aštriom viršūnėm taškydamos — 
Plukdinkit, neškit mus baltą laivą 
Nuo smėlio kranto į tolį blaivą 
Juodais verpetais švaistydamos. 

Kaip baltasparnės bangų žuvėdros, 
Po melsvą jurę skrajojame. 
Verpetuos laisvę ir šviesų turtą, 
Į gintarynus dugne užburtą, 
Audringoj jurėj žvejo jame. 

Nors kartą, vyrai, pakelkim galvas, 
Bangoms krutinę statydami! 
Tai veltui vėjai, nuožmiai sustaugę, 
Pravėrė gelmę, kaip mirtį baugią, 
Putas i veidą taškydami, 

Nuplėšim baltą nuo stiebo burę 
Į gelmę vairą skandinsime! 
Tik karštas širdis draugėn sukurę, 
Valia geismingai per audrią jurę 
| krantą laivą plukdinsime. 

Jau leidžias saulė — liepsnomis šyaįsto, 
Ir krinta bangos murmėdamos. 
Kaip paukštis laivas į krantą plaukia, 
Kur visą dieną vienvstėi laukia 
Mųs jaunos sesės ilgėdamos. 

.. (Tęsinys iš pereito nr.) 

— Ar jis tiko taip daryti? — rūpino
si Danu ta. 

— Bet kur tau klausys jis mano žo
džių. Po porai, girdi, dienų ties Detuva 
atsiras visa Aršiojo kariuomenė iš Daina
vos, kad paimti Ilgūną, ir man, girdi,, nie
ko neteks. Arba šiądien, girdi, atvesk jį 
į girią, arba nei nesirodyk man, užmušiu, 
sako. Ir sugriebęs mane už plaukų ėmė 
tąsyti ir mušti. O ką aš kalta, Danutėle? 
Ką aš galiu padaryti? 

— Na! Cit, neverk! — ramino ją ku-
nigyte, pati nerimasties apimta. — Aš ta
vęs niekam neišduosiu. Tiktai tu daugiau 
neik i paežerį viena. Ir jeigu nori, aš pa
liepsiu tą brudą Bindoką pagauti. 

— Ne! Ne! — sušuko mergina. — Ne
žudyk mankęs, Danutėle, neliepk gaudyti 
Bindoko, jisai mano jaunikis! Ot, jeigu 
nori man gero tai pamokyki kaip padary
ti kad vakare Ilgūnas butų vienas girai
tėje. 0 geriausia, Danutėle brangi, išvi
liok tu Ilgūną į girią! 

— Ar tu iš proto išėjai ar ką? — net 
pašokus nuo vietos nutrėmš mergą šalin 
kunigyrė. — Jis pas mus atėjo kaipo sve
čias ir kaipo svečias išeis. 

— Neišeis, kunigyte, neišeis, nesitikė
ki! Neteks jis į Bindoko globą, pateks į 
Aršiojo nagus! O jau vis jam reiks din
gti. Danutėle, jeigu tu man padėtum tai 
aš per visą amžių laiminga bučiau! 

— O ar butų laimingas Ilgūnas?., 
— Kas mums tas Ilgūnas? O antga-

lo, kas jau jam taip labai ir pikto butų? 
Sėdėtų, gal, sau kalėjime pas Romaną... 
Ne jis vienas sėdėtų! Geresni sėdi.... 

Per Danutos galvą blykstelėjo mintis 
kaip dabar pasielgti? Išduoti tėvui Žibuo-
nės negali, viena, nebus naudos, o antra— 
pažadėjo neišduoti. Eiti ir persergėti Il
gūną, Žibuonė pamatys ir kokią nors pik
tenybę padarys. Viena lieka dėta: nuduo
ti jog neva tinka su jos prašymu. Tada ir 
pasikalbėjimas su Ilgunu nebus Žibuonei 
įtartinas. — Tokiu budu persergėsiu vai
kiną, o paskui kaip laimė lems tegul taip 
ir bus, — mąstė kunigytė. 

O tuo tarpu kaip tyčiomis Žibuonė vėl 
ėmė sapalloti: 

— Jums tai, kunigyte, bus vieni juo
kai; o man laimė visam amžiui.... Neat-
sisakvkite. Aš jums atitarnausiu. Aš jus 
visą amžių neužmiršiu! 

— Gerai! — atsiliepė antgalo Danu-
ta. — Aš pasimąstysiu kas man padaryti. 

Iš džiaugsmo kad Danuta tinka ant 
jos piktos klastos, Žibuonė puolėsi dėkoti 
ir nepatėmijo jog visados mielas ir meilus 
Danutos balsas dabar buvo šiurkštus ir 
jog žodžiai visai ką kitą galėjo reikšti. 

— Paaudėk čia tu už mane, — atsilie-
pe Danuta, — tiktai žiūrėk, nepridirbk 
blakių dabar, kai galva užimta Bindoku. 

Ir pasodinus nemalonią merginą į sta
kles, Danuta išspruko iš rumų į sodą da
boti ar nepamatys Ilgūno, kad persergėti 
apie pavojų. 

Jaunų vyrų pulkelis kaip visada neuž
truko nepasirodęs kieme. Bet reikėjo pa
kantrumo Danutai nemaža pridėti kad 
prisitaikyti šūktelti Ilgūną, niekam nema
tant. Tam ji sunaudojo susitarimą su Il
gunu, kad numestas žolyno žiedas ženkli
no jog kviečia vienas kitą pasišnekėti. 
Sau Danuta paskyrė brolučio žiedą. Ir 
dabai* prisitaikius, per sodo tvorą numes
dama davė gandą ir pasislėpus žiurėjo kas 
toliau bus. 

Ilgūnas pamatęs brolučio žiedą pir
miausia paėmė jį ir paslėpė. Toliau Da
nuta matė jog jis atsiskyrė nuo vyrų ir 
nuėjo už sodo į tą pusę kur suaugę dideli 
medžiai slėpė nuo visų akių ir sodo dalį ir 
jo tvoras. Patėmijus, ir ji ten atsargiai 
nuėjo, bet nespėjo dar ji lemtai prisiartin
ti prie tvoros kaip jau Ilgūnas ją sutiko. 
Ant jo veido buvo ir nusiminimas ir džiau
gsmas. Norėjo jis praverti lupas, bet Da
nuta pratarė su paskubiu: 

— Bėgk iš čia, kur nori, ir slėpkis. 
Romanas už suėmimą tavęs pažadėjo, di
delius pinigus ir niekšai visokie jau suka 
apie Detuvą, tykodami tave paimti. Iš 
Dainavos eina kariuomenė ant Detuvos, 
taipgi tave suimti. Ak tiesa, tėvas neduos 
savo svečio, gins, bet kas iš to? Viena 
Detuva priešai Dainavo* visas pajiegas 
vis neatsilaikys. 

— Ko gi Aršfcijam reikUr ff manęs?. 
— paklausė Ilgūnas. 

.— Aš to tikrai nežinau, bet kaip man 
sakė tai del pinigų, iš godumo. Sako, Ro
manas taip daug pasiūlęs jog ir Aršiajam 
malonu pasidarė tave paimti. 

Ilgūnas nusiminė visai. "Liūdnos ir 
liūdnesnės mintys ėjo per jo galvą ir jis 
ne tai atsakydamas, ne tai pats j save tar
damas prakalbėjo: 

— Bėgti! O kur aš bėgsiu? Kur aš 
galvą priglausiu, būdamas be giminių, be 
draugų, be pažystamų? Bepig tam bėgti 
kuris žino kur bėgti ir nuo ko bėgti. 

— Nesirūpink labai! Pažystamų tu
ri, o draugų rasis ir tokių kurie už tave 
ir galvą paguldys. Bet dabar ne laikas 
apie tai mudviem kalbėti, kada kiekviena 
akimirka brangi. Ot, te mano skepetaitę 
ir bėgki į Krusuviškių ar Senpilės Ruš-
kius ir sakyki jog aš tave atsiunčiau, pra
šydama kad tave paslėptų. 

Ilgūnas priėmė skepetaitę, bet patė-
mijo: f 

— Ką jie pamanys? — 
— Pikto jie nepamanys apie mane. O 

ką daugiau pamanys, — kalbėjo užkaitus 
mergina, — to man ne gėda. Aš su tuo 
ir nesislepiu. Kur tu busi, ir aš ten busiu 
mintyse 

— Ir neužmirši manęs? — žengęs ar
tyn žingsnį su žibančiom iš džiaugsmo 
akim tarė Ilgūnas. 

— Ne, Danilėli! Neužmiršiu nieka
dos 

— Ir vardą žinai? — nusistebėjo jis. 
— Žinau! —: kurčiai atsiliepė mergi

na ir ašaros pradėjo ristis iš akių. 
— Laikas! — kalbėjo ji toliau. — 

Bėgki! Dievai didi duos, pasimatysim pas 
Ruškį.... . . 

Kaip tai atsitiko jog Danuta pasijuto 
Danylos glėbyje, nei ji nei Danyla nega
lėjo sdu gerai išaiškinti, vienok taip buvo 
jog skirdamiesi jiedu, apsiverkę, kelis sy
kius karštai pasibučiavo. 

— Gana! Bėgki! — atsipeikėjus tarė 
Danuta. 

— Lik sveika! — tarė tas, dar sykį 
bučiuodamas, ir išnyko sodo krumuose. 

Po valandėlei du vyru jojo į kampą 
žiemių ir vakarų, paskui pasuko stačiai į 
vakarus ir slapstydamiesi perjojo Jaus-' 
kuldės upę ir prasėlino pro Komiškius. 

Po dviejų dienų ties Detuva pasirodė 
Aršiojo vyrų pulkai ir jų vadas pareikala
vo išduoti vyro kuris save vadino Ilgunu. 
Pirma negu ką atsakyti, užlipo Kuras į 
pilies kuorą pažiūrėti su kuo jis turi dar
bo, ir nulipęs žemyn tarė į Detuvos valdo
vą: 

^ — Tai ne visos Dainavos pajiegos ir 
toli ne visos. Mes su surinktais vyrais ir 
dvigubam pulkui galėtume lengvai duoti 
atkirtį, o šitam, nėra nei kas šnekėti. 

~ Vis, žiūrėk, geriau butų be kovos 
apsiėjus, — neiškentė nepasakęs taikus 
Triobius. 

Kuras tiktai nusišypsojo k-kaip sie
ką dėjęs atsakė: 

— Ot, jųs patys ir pasišnekėkite su 
Aršiojo vadu, aš, tiesa, galiu ir žodį tar
pais nepataikyti. 

— Gerai! — atsakė Triobius ir užli
pęs ant pilies sienos labai nuolaidžiai pra
nešė Aršiojo vadui jog pilyje nėra tokio 
vyro ir jog jis nemažai stebisi Aršiojo ap
siėjimu, be jokios priežasties užpuolančio 
kaimyną. 

Bandė Triobius ir kiti išaiškinti vadui 
jog jie negali išduoti to kurio nėra, bet 
veltu. Tas kalbėjo savo ir antgalo savo 
šykštumu taip įpykdė Triobių jog tas už
darė ir pilies .vartelius ir uždegė ugnis ant 
kuorų. 

Aršiojo vadas kaip ir laukė šito. Da
lis jo kareivių tuojau ėmė aplinkui pilį 
statyti šėtras, o kita dalis tuo tarpu rišo 
pundus žabų, kad užkimšti griovius, išrau
stus aplinkui pilį. ir darė kopėčias įsiver
žti. 

Su nerimasčių vienok užpuolikų va
das patėmijo ir vienoje šalyje ir kitoje šar
vuotų pulkelius, atjojusių gelbėti Detuvą. 
Tiesa, tie pulkeliai buvo menki, bet jie bu
vo.... jie galėjo ir toli nunešti gandą apie 
nedorą užpuolimą ir visą Juoavėšiją su
kelti ' 

Klausyk, Detuvos valdovė! — už-
(DAUGIAU, ANT P, 5-TO). 

- .  ' t  v¥š&,-*„.V. 



^ J"** % "* ^W' tK*f**~% * 1* K. I* ( _ ,, "•«*? "T******" 

HI I I! I -.^ " '" ' .-.' -*»..*.-»• •*-"* *.-.*- >*•«#'%—-• ' *< " ' ""' 

^ » O'-*. J6JS§^ 

' ̂ 

I R»: V A 

*W .y, ;.,. ../.į ' #*. ,'.<??«> */,'. .£&•,-. ( "••••"v:''į ..-••V ' *•• - *<-y %įi%jkiv iii 'M 

i 

! 

1 

5 S 

I 
1 

/ 

Per TVOR4 
PASIŽVALGIUS 

Moteris Motormana* Vaizdai Didelio Pofvnrio Vakaruose 

RUSAI su Lenkais aną die
ną pasikalbėjo kaip žąsis su 
avižomis. 

LIETUVIŠKI bolševikai dik-
čiai renka aukų ambulansams 
Maskvai, bet nesako nieko apie 
šipkartes savo komisarams į 
Sovietų rojų. Kažin kodėl? 

MUSŲ katalikų vadams da
bar kaip tam žmogui kuris nu-
sistvėrė meškos uodegos: nei 
paleisti, nei laikytis socialistų. 

NAUJIENOS aną' dieną pa
sakojo : "Tokio dalyko kaip 
'dora' diktatūra pasaulyje ne
buvo ir nebus". Todėl ir Gri

gaičio diktatūra Nanjienų pa
rapijoje nedora. 

RAUDONA Vilnis sako, so
cialistų naujienas dažnai ap
ima "kvaitulys, dusulys ir cho
lera". Tai macni ligų kombi
nacija ir mes, kaip geri gydy
tojai, norėtume matyti žmogų 
visomis trijomis sergantį. 

KANADOS Lietuvių bolševi
kų organas, Liaudies Balsas, 
aną dieną nejučiomis išspaus
dino pasipriešinimą Stalino po
litikai. Sako: "Valstybės turi 
buti sudarytos taip kad prigu
lėtų tik žemė kur dauguma 
tos tautos gyventojų". Kadan-

• gi Lietuviai ne Rusai,- tai ( Liau
dies Balsas išeina prieš Stali
no valią, kuris Lietuvius būti
nai nori prikergti prie Rusų 
valstybės, nors Lietuvoje gy
ventojų dauguma Lietuviai ir 
jie privalėtų prie savo valsty
bės priklausyti. 

LIETUVIŠKI bolševikai ik-
šiam manė kad Smetona ir tau
tininkai yra didžiausi Lietuvių 
tautos priešai. Nereiks juokų: 
jų "literadurna" draugija da
bar išleido knygą "Didysis Lie
tuvių Priešas", kur aiškiai Įro
doma kad ne Smetona ar tau
tininkai priešas, bet Vokiečiai. 
Taigi, bolševikai j protą atėjo. 
Geriau vėliau negu niekad. 

\ 

RAUDONAS Andriuli ūkas 
aną dieną norėjo "iš Jokūbo 

yflt&r 

Amerikos miestuose matyti 
daug tokių vaizdų, čia matosi 
Mrs. Ruth Phillips, motorma-
no pareigose gatvekario opera-
vime, .Brooklyn, N. Y. 

T R U M P O S  
Ž I N U T E S  

I 

(Iš musų laikraščių) 

Išsilieję upių vandenys šešiose vidur-vakarinese valsti jose 
sudarė milžiniškus potvinius. Tūkstančiai žmonių liko be pa
stogės, sugadinta užsėti laukai. Viršuje: Kareiviai Indiana val
stijoje smėlio maišais užstoja vandeniui kelią. Apačioje Skau
tas išgelbsti kitą vaiką. 

SKLANDI TAUTI
NINKU KONFE-

RENCIJA 
• WORCESTER, Mass. — Sa-

vaitraštis Amerikos Lietu
vis turėjo savo pikniką sekma
dienį, Gegužės 23. Kalbėtoju 
buvo Vyt. Abraitis, iš Jersey 
City, N. J. 

• PHILADELPHIA, Pa.— Ku
nigas J. Bagdonas paėmė 

leisti ir redaguoti velionio Ku
nigo A. Miluko jsteigtą ir il
gus metus leistą laikrašti žvai
gždę. Tas laikraštis ir toliau 
bus leidžiamas kartą į tris mė
nesius. 

• PHILADELPHIA, Pa. — L. 
Ukėsų Fašalpinis Klubas, ku

rio narai yra ne tik vyrai bet 
ir moterys, nutarė jungtis su 
Lietuvių Muzikalio Namo B? 
ve." Klubo pageidavimą L. M. 
N* Bendrovė patenkino. To
kiu budu dvi stambios organi
zacijos, turinčios gana daug 
narių ir pinigų, susiliejo j dai
ktą. 

• BROOKLYN, N. Y. — Ge
gužės 15 d., §v. Jurgio dr-

ja iškilminga vakariene minė
jo savo 50 metų gyvavimo su
kaktį. Vakarienė įvyko Klas-
čiaus salėje. Draugijos pir
mininku yra Juozas Ambrazai
tis. Draugija turi 758 narius 
ir $50,956 turto. Per 50 metų 
gyvavimo mirė 419 draugijos 
narių. 

^ WATERIIURY, Coiui*-» šio 
miesto Lietuvių veikėjos p. 

M. J. Colnienė, J. Du.bauskie-
nė, ir Ona Stasaitienė, pralei-> 

dę tris savaites Floridoje, su-

BROOKLYN, N. Y. — Ge
gužes 30 d., Rytinių Valstijų 
Tautininkų konferencijoje be 
kita ko įvyko ir pačių Brook-
lyniečių tautininkų dviejų iki 
šiol nesutariančių frakcijų ga
lutinis susipratimas ir pasiry-
mas dirbti bendrus tautos dar
bus. 

Dalyvavo keleto kitų rytinių 
valstijų didesnių kolonijų at
stovai. Juose matėsi noras ir 
pasiryžimas dirbti išvien su 
visais gerais Lietuviais patrio
tais susispietus apfe Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą. 

Konferencija priėmė pasvei
kinimo rezoliuciją Prezidentui 
A. Smetonai ir kitas rezoliuci
jas. 

Išrinkta valdyba tvarkyti 
rytinių tautininkų reikalus; ji 
susideda vien Jš New Yorko 
srities veikėjų.. • • 

Iškelta mintis sukviesti pla
čios Amerikos tautininkų pa
sitarimą visiškam subendrini-
mui tautinių jiegų ir susistip-
rinimui reikalingiems darbams 
vykdyti. 

Paneigta nekuriu linkimas į 
bendradarbiavimą su Lenkais, 
ir pasireikšta prieš kitų srovių 
tarybų nenaudingą musų tau
tai šiuo metu veikimą. 

Dalyvavo apie 50 delegatų 
ir svečiu. Vieningai pritarta 

IS LIETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

riko priešu vadas, pamatęs Triobių ant ] imokytas, nupasakojo jog Ilgūną jisai 3U-
pilies sienos, — aš nenoriu kraujo pralie-jtiko Juodvėšijoj ir jog Ilgūnas rengėsi 
jimo, atiduok gerumu man Ilgūną, o jei- - ---- -i--* •=— 
gu teisybė jog jo pilyje nėra tai įleisk ma
no kelis vyrus i pilį kad jie galėtų parneš
ti man paliudijimą jog pilyje ištikro nėra 
Ilgūno, Bet turiu pasakyti jog už ma
žiausią klastą, kaip sakiau, pilį į pelenus 
paversiu, o svietą' ąr išžudysiu, ar į ver
guvę paimsiu. 

— Jeigu sveikas nori tai eik į pilį ir 
)ats su kokia dešimčia vyrų ir krėsk. Ap
žiūrėk nors ir visas pelių olas, jeigu_ nepa
sitiki mano žodžiams, — atsakė Triobius. 
— O ką tavo gąsdinimų, tai mes nelabai 

j j hijomės. I pelenus paversti Detuvą ne taip 
į lengva. Ir dar pridėsiu jog jeigu pilyje 
čia butų Ilgūnas tai aš stačiai sveikam at
sakyčiau jog jis pilyje, kaip dabar sakau 
jog jo nėra. Atsakęs uždaryčiau pilies 
vartus, kaip dabar uždariau, ir nuvyčiau 
nuo pilies tavo pulką, kaip ir dabai* pada
lysiu jeigu imsi sapalioti. 

— Ot, šitaip išsykio reikėjo su juo 
šnekėti, — šiepė dabar Kuras, — tai jis 
butų nei nebandęs gąsdinti ir butų jau na
mon besirengiąs. Ot, pamatysi, jis dabar 
bus švelnesnis* 

Ir tiesa, dabar ana be jokio skerseio-
jimo atsiuntė dešimts kareivių su vienu 
vyresniuoju. Ir tie tiktai neva žiurėjo, 
neva jieškojo Ilgūno. Radę Radusį ir iš 
jo sužinoję jog jis yra Ilgūno draugu, ėmė 
klausinėti kur jis dabar, kur jis pasipaži
no su Ilgunu. Radusis, turbut, keno nors 

KAŽ KOKS Prof. Pfeffer iš 
užsienio Vokiečių instituto prie 
Berlino universiteto, skaitė 
Kaune paskaitą, kurioje tarp 
kita ko pareiškė kad "naujojo
je Europoje" mažosios tautos 
turėsiančios tiktai "laipsniuo
tą savivaldą". "Tvarką palai
kančios" tautos turėsiančios 
vadovauti. 

• 
VILNIUJE, už nepakanka

mą langų aptemdymą vieną 
naktį Jmvo surašyta 38 proto
kolai. 11 žmonių buvo net už
daryti į kalėjimą, o likusieji 
nubausti piniginiai. 

' •  
NORĖDAMI suvaržyti Lie

tuvių gimnazijų veikimą, Vo
kiečiai Įsakė padidinti mokesti 
už mokslą visose gimnazijose 
ir progimnazijose. Turint gal
voje kad Lietuvoje uždarbiai 
yra labai žemi, daugelis ma
žiau pasiturinčių tėvų neturės 
iš ko sumokėti aukštesnių mo
kesčių už mokslą. 

• 
MOKYTOJŲ Lietuvoje stin

ga del to kad bolševikų oku
pacijos metu ištikro buvo iš
gabenta j Sibirą apie 10 nuoš. 

pristoti prie Aršiojo pulko sykiu su juo. 
Ir šitai buto teisybė. Ilgūnas vienu tarpu 
buvo bemenąs apie tai. Paklaustas Radu-
šis kur dabar Ilgūnas gali buti, nupasako
jo jog netikėtai Ilgūnas gavo gandą iš 
Kauno kad jis gryžtų namon į Kauną ir 
jog tenai renka nežinia kam kareivius. 

;— Ot, ir man, kaip tiktai susveiksiu, 
reiks ten keliauti. Ir mane kvietė. 

— Del ko tiktai tave ir Ilgūną kvietė 
į Kauną? — užmetė klausimį įietikėtai 
Aršiojo kareivių viršininkas. 

— Matai, męs kelionėje susitikome su 
vienu -vyru; Danyla. Susitikę, kone savai
tę drauge po girias medžiojome ir kada 
jisai ties Gardinu sėdęs ant pergų rengėsi 
leistis Nemunu žemyn tai mes susitarėm 
jog, jeigu rasime naudingo darbo tai jam 
duosim žinią, o jeigu jis ras tai jis mums 
duos gandą. Na, jis rado tai ir pakvietė 
mus. 

Vadas, gavęs šitų žinių, gryždamas į 
Gardiną drūčiai kasė galvą ir negalėjo iš
rišti vieno klausimo: ar tai Ilgūnas yra 
Danyla, kurį liepė pagauti Aršusis, ar, 
gal but, tas Danyla yra Danyla kuris, su-
lyg Ra du šio pasakos, sėdi dabar Kaune 
pas gimines, o Ilgūnas slapstosi. 

O Radusis tuo tarpu prunkštavę juo
kais, atsimindamas tą atsidėjimą su kokiu 
klausė jo melo Aršiojo tarnas. 

Seka: UŽKEIKTA PILIS. 

OS 

į;VS leidžiamai knygai "Time-; Uetuviu radžios mokyklų mo-
less Lithuania ir sudėta virs -
$100 aukų jos leidimui. 

(Bus plačiau pranešta pa
čių konferencijos vedėjų.) 

padaryti Izaoką" ir Amerikos I gryžo gerai atsilsėjusios ir su 
Lietuviams "broliais" įpiršti | daugiau energijos dirbti, nes 
Kubiliuną, Meškauską ir An-
cevičių. Mes tuos "brolius" 
grąžiname Andrulevičaui, pri
dėję dar Paleckį su pustuziniu 
jo komisarų. 

NORS Lietuviai dainuodavo, 
"Saulutė tekėjo", bet tai, ma
tyti, buvo tik "Smetoninė pro
paganda", nes tikrenybėje sau
lutė "taip valstiečių, taip dar
bininkų languose sužibėjo" Lie
tuvoje tik po Birželio 15, 1940, 
kada atvyko pusė milijono gin
kluotų bolševikiškų "astrono
mų" į Lietuvą. Taip bolševikų 
Vilniai praneša tūlas K. šar
maitis. 

BOLŠEVIKŲ Vilnies redak
toriai nudžiugo Amerikiečio 
rašytojo Lippmann'o pareiški
mu kad Atlanto čarteris nenu-
statęs rubežių įamžinimą. Tie
sa, bet Čarteris nustatė svar
besnį dalyką, kurį bolševikų 
pakalikai pražiopsojo: jis nu
statė kiekvienai tautai teisę 
gyventi po tokia santvarka po 
kuria nori. * 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko linoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų. 

darbo daug turim®. 

—Antanas Yar©sh*s tapo 
nubaustas $300 ir 4 mėn. kalė
jimo už sumušimą žmogaus. 
Jis turi įvairių reikalų su tei
smais nuo 1924 metų, ir vis 
ne gerais tikslais. 

—Lietuvių moterų Rūtos d-
ja ruošiasi minėti savo 50 me
tų gyvavimo sukaktį. Ši mo
terų draugija yra viena iš ge
rai pasiturinčių Lietuvių mo
terų organizacijų. 

• WORCESTER, Mass.— Ke
li jaunuoliai čia* pasiekė auk

štuosius mokslus.* Mokytoja 
Marijona Leonaitė baigė Clark 
Universitetą su M.A. laipsniu. 
Mokytojas Antanas Vestalau-
skas-West, po kelių metų mo
kytojavimo,' taip pat gryžo į 
Clark Universitetą ir dabar 
baigė įgydamas daktaratą. 

Mokytojas Kostas Pauluko-
nis paskirtas Grafton Junior 
High School vedėju. 

Antanas Jakutis, kuris bai
gė Worcester Polytechnic In
stitutą su aukščiausiais pažy
mėjimais, tapo paskirtas Har
vard Universitete fizikos tyri
nėjimo darbam?. 

*C, *- * . > 5 
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I DAYTON, OHIO Į 
GAVO MEDALĮ. Saržentas 

Juozas Šeškevičius, Jr., kariau
damas Afrikoje tapo sužeis
tas. Už pasižymėjimą jis ga
vo Purple Heart medalį, kurį 
prisiuntė savo motinai, Anta
ninai šeškevičienei. Jo dvi 
tetos, Margareta Humphrey ir 
Marė Mieldažienė gyvena Cle-
velande, ir jo pusbrolis Miel-
dažiukas taip pat yra militari-
nėje tarnyboje. 

UŽSIRAŠĖ KNYGĄ. Anelė 
Milašienė, nors yra Amerikie
tė Lietuvė, įvertina naudingu
mą Dr. Norem'o knygos "Ti
meless Litiuania" musų tautai 
ir sykiu Amerikos Lietuviš
kam jaunimui, nes ši knyga 
yra labai reikalinga. Ji nepra
šyta prisidėjo su parama, au
kodama $5 išleidimui šios kny
gos. Tai yra pavyzdis ir ki
tiems visiems Lietuviams ir 
Lietuvėms, pasekite A. Mila
šienės patriotiška žygį. 

D. Rep. 

• KIEKVIENAS žmogus per 
dieną paimta į save druskos 
nuo vieno šaukštuko iki dviejų 
trečdalių uncijos. Tas paeina 
nuo to ką valgo, o ne nuo jo 
kuno pareikalavimo. Vasaros 
metus kiekvienas privalo gau
ti daugiau druskai, 

»; t «s p nan. 

kytojų: jie pasirodė vieni at
spariausi, taigi ir pavojingiau
si, bolševikinei demagogijai ir 
propagandai. Tačiau jeigu Vo
kiečių komisaras remia nega
lėjimą įvykdyti jo sumanytos 
mokyklų reformos vien tik mo
kytojų stoka tai reikia taip pat 
Įžiūrėti Lietuvių mokytojų at
sparumą prieš naujus okupan
tus. Del to daugelis mokyto
jų yra Vokiečiams nepriimti
ni, nes nesutinka su jų moky
mo programų. 

• ' 
LfETUVIŲ laikraščiams įsa

kyta sumažint bent vienu treč
daliu savo puslapių skaičių, ir 
tas Vokiečių komisaro įiaky-/ 
mas aiškinamas esą del "po-
pierio stokos". Tuo tarpu Vo
kiečių laikraščiai, kurių Lietu
vos gyventojai neskaito, savo 
formato nėra sumažinę ir jie 
bendrai Lietuvoje labai mažai 
teturi skaitytojų. 

J. A. Urbonam 
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland, O. 
. -.y:4> .. 'i . . ' - i  .  
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Išvyko į Washingtoną 
Hypatija ir Violeta Y:aitės 

išvažiavo į Washingtona, pa
kviestos Lietuvos Pasiuntiny
bės, kur gavo tarnybas. 

Pakeliui jos užsuko į Brook-
lyną, aplankė savo teitą, Dr. 
Aldoną Šliupaitę. 

TRYS SUNAI TARNYBOJ 
Ilgamečio Dirvos skaitytojo 

K. Petreikio visi trys sunai 
tarnauja kariuomenėje. 

Pirmutinis, Kun. K. Petrei-
kis, buvęs Youngstowno para
pijos klebonas, pareitą metą 
įstojo kapelionu; antrą sunų, 
Joną, pašaukė prieš tris mė
nesius, ir dabar paskutinis sū
nūs, Benis, išėjo tarnybon. 

Petreikių namo lange kabo 
trys žvaigždės. 

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

Naujausi Karo Vaizdai 
Svarbiausi sekančios savaitės pa

veikslai Telenews Theatre prade
dant penktadieniu bus rodoma Įsi
veržimas į Attu. U. S. karo lai-

TELEFONO PARTY 
LINES ŽYMIAI 
PADAUGĖJO 

Karas padaugino .try v o namU na
mų telefono partijų linijos Didžiaja
me Clevelande netoli 35,000 nuo to 
kai Japonai užatakavo Pearl Har-

dienos rytą, Gegužės 11, kuomet 
kareiviai pradeda išlipti į kraštą 
užpuolimui ten įsiveržusių Japonų. 
Kiti karo laivai smarkiai apšaudo 
kraštą kad musų kareiviai galėtų 
išlipti. Attu yra pati svarbiausia 
Amerikiečių pergalės vieta Pacifike 
po Guadalkanalo. 

Taipgi rodoma nauji vaizdai pri
statymo reikmenų iš Amerikos ki
toms šalims, neatsižvelgiant priešų 
didžiausio trukdymo. 

Rodoma trumpas vaizdas "Air 
Crew", parodantis Navy Air Corps. 
Kitas įdomus dalykas tai Henry J. 
Taylor atvaizdavimas "Washington 
Report". Šiame atvejuje apkalba
ma "Will America be Bombed?1" -

šią filmą rekomenduoja matyti 

STATYS DIDELĘ LIGONINĘ j a^~ 
Paruošta visi planai ir kon-Į 

traktai statymui didelės Armi-1 
jos ligoninės greta Clevelando, 
Parma ir Parma Heights sri
tyje. Ligoninė bus pavadinta 
Cleveland General Hospital, su 
1500 lovų, ir kaštuos 4 milijo
nai dolarių. Jau nekurie pa-

vas permeta savo šviesą miglotos ',or' skelbia F. P. Merrick, di
vizijos komercinis vedėjas The Ohio 
Bell Telephone Company. 

Jis sako kad tas didelis padaugi
nimas kelių namų naudojimo vienos 
telefono linijos leido galimybes pa-

HIPODROME 

'The More The Merrier' 
šis linksmas veikalas paliktas ro

dyti dar vienai savaitei Hippodrome 
statai pradėta dirbdinti ir ke- j Teatre pradedant ketvirtadienio, 
lias privažiavimui tiesiamas. 1 Blrzell° 3* Jame vadovaujamas ro-

Ligoninė užims 150 akru 
žemės plotą, joje bus užlaiko
ma sužeisti gydomi kareiviai. 

• DIDŽIAISIAIS Ežerais bė
gyje- 1942 metų sezono geležies 
rudies pervežta rekordinis kie
kis 92,077,\)00 tonų. Daugiau
sia atvežta į Clevelandą. 

NERANDA KANDIDATO 
Clevelando Republikonai ko

lei kas neranda sau tinkamo 
kandidato miesto mayoro vie
tai prieš dabartinį Demokratą 
Mayorą Lausche. 

les turi Joan Arthur, Joel MeCrea 
ir Charles Cobuhn. Veikalas yra 
smagiausias įš visų šio laiko filmų. 

Jean Arthur vaidina gražią sek
retorę', gyvenančią Washingtone, 
kuri išnuomoja vieną kambarį savo 
bute nepažystamam, Charles Co-
burn. šis į savo kambarį prisiima 
dar vieną vyrą gyventi, ir nuo io 
prasideda įvairus prietikiai, jai gy
venant su dviem vvrais. 

didinti tokiu skaičium telefonų pa
reikalavimus be žymiai apsunkini
mo kritiškų karui reikalingų mede-
gų. Clevelando ribose rezidencinių 
partijų naudojimų telefono linijų 
skaičius padaugėjo išviso nuo apie 
100,000 kaip buvo prieš Gruodžio 
7, 1941, iki arti 194,000 dabartiniu 
laiku. 

The Ohio Bell turi apie 753,000 
rezidencinių telefonų per visą val
stiją ir iš jų suvirš 72 nuošimčiai 
yra partijų linijos. Šios skaitlinės 
neapima ūkių, kurios taip pat nau
dojasi vienomis vielomis. 
,._,/raip e*ant, The Ohio Bell virši
ninkai prašo telefono naudotojus 
pagalvoti ir apie kitus tos linijos 
naudotojus ir nekalbėti ilgai ir be 
reikalo, nes kitas gal but laukia 
naudoti telefoną butinu reikalu. 

Kadangi telefono kompanija ne
gali praplėsti savo aptarnavimo to-
l'iu 'indu kaip norėtu, ji uraso visų 
telefono naudotojų bandyti pasiten
kinti ir duoti kitam naudotojui pro
gą atlikti savo kalbėjimą. 

"Dirvos" Redakcija priima Ir 
laipina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, drauęijy su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio. 

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

Einant gandam* kad toje apielin- , ?mulkųs skelbimai 'Dirvoje', 
ėje srvvena Japonu šnipas, jų bu- * a1^ . pardavimas, iš-

šnipų gaudvti. | nuomavimas, krautuvių išnuo-
ampa areštuo- į mavimas ar pardavimas, pajieš-

kėje gyvena Japonų šnipas, jų bu-1 
tą apspinta F. B. I 
Abu, Jean ir Joel tampa 
jami, ir nuo to įsimyli. ' V 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Streel ENdicott 5025 

kad darbininkai turėtų darbo. 

Šalta Žiema Pakenkė 
Ohio Kviečiams 

Padaryta apskaičiavimai šių 
metų busimo derliaus ir spėja
ma kad žiemkenčių kviečių už- j 5 
derėjimas švmet bus 32 nuoš. i = 

Rūpinasi Darbais po 
Karo 

Clevelande jau sudaryta ko
mitetas iš aštuonių žymių biz
nio vadų, kurie rūpinsis išdir-
timo pokarnių darbų progra-! 2J E!! J s J15 ? !  -5"1 - ̂  : i; i 3 a i i; į: r! s: s j s j e : s e ^ s i f m s i: t i, i j a s k i 11 i i! £ 6 s s 11 ei s j * s 11:2 i! z s:! ; L11111 
mo, kad nesustotų bizniai ir s Naujoje Vietoje 5 

J Nikodemas A. WiSkelis į 
i Laiiiiuotas Laidotuvių Direktorius ^ 
| IR BALZAMUOTOJ AS | 

=j šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai j§ 
Naujoj, moderniniai Įrengto j nuosavioj vietoj g 

6202-04 SI PERIOR A\E. HEnderson 92B2 S 
menkesnis Ohio valstijoje ne- "»»'»»»"HiiHinimH»iniiHHiiiiiiniiiiiuimi»iiimnini[tmuitiimmMHHimiii>" 
gu buvo pernai. Kaltė yra bu
vusios ilgos ir šaltos žiemos. 

Skaičiuojama švmet kviečių 
bus gauta 24,663,000 bušeliu, 
kuomet pernai gauta virš '$$ 
milijonų bušelių. 

Del šalto, vėlyvo pavasario 
nukentėjo ir pievos bei ganyk
los. Nors melžiamųjų karvių 
skaičius padidėjo, bet pieno 
nuo karvės sumažėjo 5 nuoš. 

Lietinga Gegužės pirmutinė 
pusė suvėlino visą šio pavasa
rio sėją ir sodinimą. 

| VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir ApdraucU)s Agentūra. 

P .  P .  M  U  L I  O  L I S  
Vienatinė Vietiafi |*astoVi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672# į 
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Gema Daug Kūdikių 

Clevelande tikimasi Syinet 
sulaukti rekordinio skaičiaus 
kūdikių gimimo. Ligoninėse 
gimdymo skyriai jau perpildy
ti ir motinos po pagimdymo 
nelaikomos ligoninėse tiek il-
kai kiek buvo laikomos seniau. 

šymet per pirmus 1 mėne
sius gimė 7,684. Pernai per 
tą pati laikotarpį gimimų bu
vo 6,715, nors ir tai buvo jau 
rekordinis skaičius. Tai buvo 
jau didžiausias skaičius nuo 
1921 metų. Viso 1942 metais 
gimė 21,889 kūdikiai, o šymet 
tikimasi bus bent 3,000 dau
giau. 

Gimimų padaugėjimas, sako 
miesto sveikatos komisijonie-
rius, paeina nuo karo, vieni 
greičiau apsiveda, skubėdami 
vietoje laukti, kiti kad ir se
nesni žmonės, gerai uždirbda-
nai daugina savo šeimas, arba 
kurie neturėjo šeimų sumano 
jas auginti. 

• 121 VYRŲ Clevelando sri
tyje, už vengimą stoti kariuo
menėn, priteisti kalėjimo ben
drai 402 metus. 

Suimta dar 62 kiti vyrai ku
rie čia gyveno pasišalinę iš ki
tu Amerikos dalių, slapstyda
miesi nuo tarnybos. 

Rinks Vyrus į Karo 
Darbus 

Clevelando srities karo dar 
bo jiegų vedėjas praneša jog 
bus pertikrinama nebūtinų in
dustrijų darbininkai, kurių rei
kia tūkstančių į karo darbus, 
ir jie bus raginami pereiti j 
karo reikmenų išdirbystes. 

Sako, per dirbtuves eis pa
skirti rekruteriai, kurie, pa
matę stiprius, didelius vyrus 
kalbins juos pakeisti darbavie
tę, pereiti Į karo dirbtuves. 

šeši metai atgal Clevelande 
radosi 80,000 darbininkų kurie 
dirbo \XPA darbuose, neturė
dami kitokių darbų, dabar^jau 
valdžia sujieško ir paprastus 
darbininkus ir skiria juos j 
karo reikmenų išdirbystes. 

Planuoja Pokarinę 
Miesto Statybą 

Miesto planavimo komisija 
patiekė paruoštus planus mie
sto viešų darflbų ir pagerinimų 
bei pagražinimų ateityje, ku
rie apima 190 milijonų dolarių 
sumą. 

Tie visi planai, sako, nebus 
galima pravesti vien tik pa
ties miesto pinigais, pagalbon 
reikės valstijos ir federales 
valdžios. 

LVS 1 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyriaus svarbus susirinkimas 
bus laikomas penktadienio va
kare, nuo 8:15 vai., Dirvos re
dakcijoje. Nariai prašomi da
lyvauti, yra svarbių reikalų 
aptarimui ir pasiruošimas Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos meti
niam suvažiavimui. 

Džiovos Mirtys Kiek 
Sumažėjo 

Ohio valstijoje mirtys nuo 
džiovos tarp 1941 ir 1942 me
tų sumažėjo, tik žymiai paki
lo susirgusių džiova skaičius, 
kaip paskelbė Valstijos Svei
katos departmentas Ohio Vie
šos Sveikatos Sąjungos suva
žiavime. 

Tos organizacijos metinis 
raportas parodo kad 1941 me
tais nuo džiovos mirė 2,929 as
menys šioje valstijoje, arba 
42.2 nuo 100,000 gyventojų, gi 
1942 metais mirė 2,829, arba 
40.9 nuo 100,000 gyventojų. 

1942 metais džiova susirgi
mų buvo 6,168, prieš 4,473 pir-
mesniais metais. 

Kur Galima Pasimokyt 
Pilietybės Reikale 

Lietuviams patogios mokyklos ku
riose atsibuna pilietybės pamokos yra 
sekančios: 

Oollinwood High, East 152 st.r prie 
St. Clair, pirmadienio ir trečiadie
nio vakarais, tarp 7—9 vai. 

Kast High, 1380 E. 82 st., antra
dieniais ir ketvirtadieniais, tarp 7 
ir 9 vai. 

Glenville High, Parkwood Drive 
ir Everton Ave., pirmadienio ir tre
čiadienio vakarais, 7 iki 9 vai. 

John Adams High, E. 116 St. ir 
Corlett ave., pirmadienio ir trečia
dienio vakarais. 

Doan School, 1350 E. 105 Street, 
antradienio ir ketvirtadienio popie
čiais, 1:15 iki 3:15 vai. 

Y.M.C.A., E. 18th St. ir Prospect 
ave., ketvirtadieniais tarp 2:30 ir 
4:30 po pietų. 

Kurie nori šiaip informacijų ir 
apie pilietybės mokyklas gali krei
ptis j Citizens' Bureau, Marshall 
Bldg., telefonas CHerry 3796. 

Buna pamokos skaityti ir rašyti 
Angliškai, Amerikos demokratijos 
pamokos, ir ko ši šalis tikisi iš sa
vo piliečių. 

M I R I M Ą  
SIMONAITIS Mateušas, 67 m. 

nuo 9700 Kempton ave'., mi
rė Birželio 2. Pašarvotas sa
vo namuose, laidojamas šešta
dienio rytą, Kalvarijos kapi
nėse. Pamaldos 11 vai. ryto, 
P»irž. 5, šv. Jurgio bažnyčioje. 

Paliko 4 dukteris: Mrs. J. 
Renkiewicz, Mrs. G. Kuzas, 
Mrs. J. Sadauskas, Mrs. A. Ma-
čiokas; tris sunus: kareivi Jo
ną, Praną ir Kazį. 

Liko brolis Kazys Simonai
tis, gvv. Fruit Port, Mich. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

KALASUNAS Mikolas, senyvo 
amžiaus, nuo 19856 St. Clair 

ave., mirė Birž. 1, palaidotas 
4 d., Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Paėjo iš Bubių k., Vilkijos 
par., Kauno ap. Amerikon at
vyko 1913 m. 

Liko žmona, Petronėlė, vai
kai : Zuzana, sunus Corp. Mi
kolas, Stasys, ir Ona, jauname-
tė. 

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

SVEČIAVIMAISI 
Per Decoration šventę lan

kėsi Clevelande Dr. J. Jonikai-
tis iš Detroito, LVS. vice pir
mininkas ir LVS Spaudos Ko
misijos iždininkas. 

Daktaras viešėjo pas P. J. 
žiuri ir aplankė Prezidentą A. 
Smetoną jų vasarnamyje. 

Iš Chicagos lankosi K. Ste
ponavičius su žmona ir Jonas 
Byanskas su žmona. Vieši pas 
Wilkelius ir kitus savo pažys
tamus. 

Frances Polterytė buvo iš
važiavus šventėms pas gimines 
Pittsburgho apielinkėse. 

Dir vos redaktorius sugryžo 
iš Philadelphijos ir Brooklv-
no, parvežė apie $400 pinigų 
Dr. Norem'o knygai "Timeless 
Lithuania" leisti. 

LIETUVAITIS 
KVIEČIAMOS 

I WAAC 

Clevelande pradėta vajus ga
vimui daugiau merginų ir jau
nų moterų į Women's Army 
Auxiliary Corps, arba populia
riai žinomą WAAC. 

Priimamos moterys ir mer
ginos nuo 21 iki 45 metų am
žiaus, kurios neturi vaikų jau
nesnių per 14 metų. Turi tu
rėti dviejų metų high school 
mokslo ir gerą sveikatą. 

Toje tarnyboje yra progos 
moterims užimti 140 rūšių 
darbų, kaip tai radio operato
rių, radio mekanikų, medika-
lėje srityje, fotografavime, or
laivių mekanikoje, motorų ve
žėjų ir mekanikų, ofiso tar
nautojų, oro tėmytojų, rašyto
jų, kalbėtojų, įstaigų vedėjų, 
mokytojų, kalbų žinovių ir vi
sos daugybės kitokių. 

Norint įstoti, į WAAC rei
kalinga pirmiausia pereiti fi
zišką egzaminą, valdžios kaš
tais. Tie egzaminai bus veda
mi per dvi savaites laiko Cle
velande. Kada lieka priimta, 
moteris ar mergina vyksta į 
paruošimo stovyklą, kurių yra 
penkios. Paruošimas tęsiasi 5 
savaites, tuo laiku narės per
gyvena barakų gyvenimą: la
vinimąsi, mankštymą, marša-
vimą, discipliną, visą tvarką 
ir taisykles. 

Pagrindinis WAAC lavini
mas yra toks pat kaip ir kar
eivio, su ta išimtim kad jos ne
naudoja šautuvų. 

Baigusios tą pagrindinį ap
mokymą, kožna WAAC tada 
gali paduoti aplikaciją į Offi
cer's Training School. Jeigu 
joje parodo gabumą tada tam
pa vadovėmis. Arba WAAC 
gali įstoti į kitas specialisčių 
mokyklas pasiruošti kitokioms 
visokioms pareigoms. 

WAACs gauna gerą maistą 
ir visus rubus valdžios kaštais, 
ir pat pradžioje mokesties po 
$50 mėnesiui. Toliau gali už
sitarnauti daugiau. 

Dabar jau yra 150 WAACs 
Clevelande, bet norima jų su
rinkti daugiau. * 

Norinčios daugiau informa
cijų kreipkitės į WAAC sto
vyklą, Old Post Office Bldg., 
arba telefonu MAin 3140. 

Aplikacijų galite gauti ir 
Dirvos redakcijoje. 

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO 

ECHOES FROM GERMAN-OCCUPIED 
LITHUANIA 

IMS MOKINIUS 
Pradedant Birželio ir Liepos 

mėnesiais iš Cuyahoga apskri
ties bus paimta militariškon 
tarnybon apie 5,000 vyresnio 
amžiaus studentų. Tų eilėse 
pateks daug ir Lietuvių vaiki
nukų kuriems suėjo 18 ir 19 
metų amžiaus. 

Šaudymo Pabūklas 

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

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

Šis šaudomas pabūklas, ko
kie yra įtaisyti kariškuose or
laiviuose naudojamas lakūnų 
paruošimui šaudyti į priešo 
lėktuvus kuomet įsės į savo 
lėktuvą. 

NAMŲ SAVININKAMS 
Namų savininkų organizaci

jos susirinkimas bus laikomas 
trečiadienio vakare, Birželio 9, 
nuo 8 vai. Lietuvių salėje. 

Visi nariai atsilankykite, ir 
taip pat užkviečiame namų sa
vininkus kurie dar nėra na
riais. Kreipkit dėmesį į savo 
reikalus, ne tik dabar bet ir 
ateityje. Vald. 

•PER ŠVENTES Ohio val
stijoje įvairiose nelaimėse už
mušta 20 asmenų. 

•DEGTINĖ jau parduoda
ma. Galima gauti kvorta arba 
dvi puskvortės degtinės. 

• GEGUŽĖS mėnuo šymet 
buvo lietingiausias koks yra 
buvęs nuo 1894 metų. Norma-
lis lietus Gegužės mėnesį buna 
3.12 colių, šymet turėta 4.61 
colių lietaus. 1894 metais bu
vo liję iki 4.83 colių. 

1893 metais Gegužes mėne
sį lietaus turėta 7.41 coliai. 

VESTUVĖS DU BOIS, PA. 
Gegužės 29, DuBois mieste 

atsibuvo vestuvės Clevelandie-
čių, Jono Andriulio, su Evelyn 
Razevičiute, kuri Clevelande 
dirba, bet paeina iš to miesto 
ir ten gyvena jos tėvai. 

Vestuvėms buvo parvykęs 
ir jos brolis iš kariuomenės. 

Jaunųjų draugai iš Cleve
lando buvo pabroliai ir pamer
gės, ir šiaip buvo nuvykę vie
tinių į tas vestuves. 

Buvo nuvažiavus ir Marcelė 
Dumbliauskienė-Dunbar, pasa
kojo vestuvės tęsėsi dvi die
nas, pokilis atsibuvo Lietuvių 
salėje. Visi turėjo smagų lai
ką. Jaunieji gyvens Cleve
lande. 

In the article entitled "Lithuan
ians' Hatred", in the London Times 
of February 13, 1943, after refer
ring to other Nazi-occupies coun
tries, the author comments: 

The German^ are having still 
greater trouble with "volunteers" 
from Estonia, Latvia and Lith
uania. The Germans secured these 
levies by appealing to officers and 
men of the former national armies 
"to guard their own eastern front
ier as patriots. . ." 

Towards the end of 1942 the Ger
man S. S. General Wisotski, head 
of the German Gendarmerie in 
Lithuania, asked the Lithuanian 
battalions to take the oats, "I pro
mise to serve the Fuehrer faith
fully and to obey all his com
mands". The Lithuanian officers 
suggested another text, omitting 
the word "Fuehrer", and promising 
merely to "fight for the liberty of 
my beloved Fatherland, Lithuania". 

Wisotzki then proposed a third 
text, omitting both "Fuehrer" and 
Lithuania, but many soldiers and 
officers in Lithuania and most of 
those at the front refused to sign 
the oath, openly accusing the Ger
mans of deception: they had con
tracted for only six months' service 
on their own frontiers, and wanted 
to go home. Violent clashes were 
reported here and there, but the 
oath formally remained unsettled, 
and men in Lithuania ceased idl
ing the battalions. 

• • • 

A few articles, directed against 
the aspirations of the Baltic people 
for independence, were published 
in the Deutsche Zeitung im Ostland. 
An article by a certain G. Dressier 
appeared on November 17, 1942. 
He pointed out that the Baltic na
tions have always been extraordi
narily sympathetic towarfl England 
and that they were "directly stun
ned by the great and powerful 
friend". As a result, the article 
continues, it has been impossible 
to establish "an honorable friend
ship with Germany at a time when 
it was still possible to save oneself 
from the bloody Bolshevist catas
trophe". The author blames the 
Baltic nations for their trust in 
England and America and quotes 
Sir Stafford Cripps' statements in 
this connection. 

In another article, on November 
19, 1942, the same paper blames 
all those who "remain attached to 
the old conception of freedom" and 
ironically points out that Lithuania 
as well as the other Nazi-occupied 
small countries, was not in a posi
tion to lead a national policy, but 
served "as a football to large, anti-
European states". 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

THE LATVIANS of New York 
have issued a special English edi
tion of "Draga Vests", which gives 
a description of Latvian history 
and the activities of Soviet Russia 
as seen in 1940 by the representa
tives of our State Department. It 
is known that then the Russian 
activities in the Baltic States were 
described as "predatory" by Sum-
rer Welles. 

JONAS G. 
POIiTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Tariu pilcą apdraudą tos ruiies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

rjE 

LIFE gives the following little 
sermon anent what the United Sta
tes should do in squabbler?like the 
recent Polish-Soviet one: 

"The important thing to remem
ber is that no vital U. S. interest 
is involved in the Russo-Polish dis
pute. But besides self-interest, 
there is another necessary ingredf-
ent in American foreign policy. We 
should stand for certain principles 
such as freedom, democracy and 
economic progress. Standing up 
for these things may get us into 
trouble, but they also make the 
world a better place to live in. 
The TJ. S. has an interest in Europe 
and therefore a duty to understand 
Europe's problems, complex and 
tiresome though they may be. We 
also have a duty to apply ou^ prin
ciples through our foreign policy 
wherever we can. Some day a dip
lomatic incident will come along in 
which the U. S. can take a real 
stand on its principles in Europe. 
When it does, Americans should 
not be afraid to act on them." 

The editor of Life doesn't think 
that the present Polish-Soviet con
troversy is ' worth American inter
vention: "The Russian Government 
is a dictatorship; the Polish Gov
ernment is a shadow of a back
ward, anti-democratic pre-war re
gime. Neither state represents free
dom and democracy. And since our 
major self-interest lies with Rus
sia, our diplomats ought no to get 
too huffy in backing up the Poles". 

But how about the Baltic States? 
Kow about the principle of an in
dependent Poland ? 

SOME Baltimore Lithuanian 
"reds" have a truly "patriotic" 
scale to measure their attachment 
to the United States: they collected 
$140 for the American Red Cross 
and $845 for Russian relief. 

iii 
THAT the tTnited Nations as a 

group (and the United States par
ticularly) will have to restore 
starving Europe to health is now 
generally accepted. However, even-
if we restore Europe to health the 
population will not be what it was. 
When Americans revisit the oc
cupied countries the faces that will 
greet them will be largely old faces 
—faces that will bear the marks of 
studied cruelty which has no par
allel in modern history. And Lith
uanian Americans wonder how many 
Lithuanian faces will be left to 
greet them ? 

rrr 
IN HIS "Free Men of America", 

the Mexican Ezequile Padilla, po
litely, but with anxiety puts the in
escapable, crucial question that we 
will hear again and again insistent
ly; whether our almost decisive in
fluence is to be exercised in the 
way powerful countries always have 
done—like a boss; or whether we 
are working and will continue to 
work toward international democ
racy, and thus open a whole new 
era of human history. The free
dom of the Baltic States will be 
one straw in the wind. 

//# 

SCRATCH a Russian and you 
will find a Tartar. Scratch any 
Russian (monarchist, socialist, lib
eral, or bolshevik) and you will 
find a gentlerrtan with an itch to 
grab the Baltic States. Thus, it 
is no surprise to hear that Mr. 
Kerensky has joined the Stalin 
chorus and is singing the tune 
that Lithuania, Latvia and Estonia 
must be Russia's after this war, to 
make her "strong to preserve peace 
in Europe". 

THE METROPOLITAN STATE 
BANK of Chicago, whose president 
is a Lithuanian, J. Brenza, has in
vested one million dollars in the 
recent War loan. 

/// 

UNDERGROUND reports from 
Lithuania state there is a secret 
committee organizing the Lithuan
ian struggle against the Nazis. As 
a result, the Germans shot about 
a thousand peasants who took ac
tion against the colonizing activi
ties of the Nazis. The committee 
is issuing numerous pamphlets and 
leaflets urging the people to stand 
for their rights. The Nazis have 
closed the * Lithuanian university 
and placed several professors in 
concentration camps, but the agita
tion continues. 

//# 

: A REVIEWER of Dr. Alice Ham
ilton's recent work, "Exploring the 
Dangerous Trades", reminds us in 
the New York Times Book Review 
of the cost which has been paid for 
some miraculous advance of Amer
ican industry: "Here pass the lines 
of victims:" sick faces, the ruined 
and useless bodies pf those wasted 
while they made American wealth. 
They are a whole group sacrificed 
to our society: victims of phossy 
jaw, lead colic and palsy, the can
aries of picric acid poisoning, those 
poisoned by radium and ethyl, those 
suffocated, killed by silica, stone
cutters with dead fingers and the 
insane victims of mercury". 

The Lithuanian immigrants who 
helped to produce some of Amer
ica's wealth, could, also, tell quite 
a few stories of similar victims 
amongth Lithuanians. 

Hi 
THE LITHUANIAN C i t i z e ns 

Club of South Boston, Mass., an
nounced a literary competition for 
the best essay entitled "The Present 
Importance of Lithuanian Indepen
dence". Two prizes will be given 
(a $50 and a $25 war bond).' The 
judges are: the editor of Darbinin
kas, the editor of Keleivis, and at-
torney-at-law, Mrs. S. Shallna. The 
judges are instructed to base their 
selection more upon the cogency 
of the idea expressed than on the 
style or the language of the essays. 
The dealine jįs June 1st. 

iii 
A SWISS WEEKLY Der Aufbau 

published an article on the Baltic 
States in which it stressed that the 
real hope of these states for the 
restoration of their pre-war inde
pendence lies only with the United 
States. Soviet Russia wants them, 
and England is more than half 
willing to agree. Only the United 
States alone has (up until now) 
held out for the application of the 
Atlantic Charter to these republics, 
as well as to many others. 

New Summer Garb 

Summer dress and work uniforms 
of the marine corps women's re
serve are modeled here by Lieut. 
Kathleen Hogan, left, and Sergt. 
Donna Case. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
% Kuomet kankinatės viduiii) užkietėjimu—• 
iamos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
hudu—kramtykite FEEN-A-M1NT. 5i sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AM1NT. J"ik pakramtykite FEEN-A-
M1NT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

# 

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 

f i I 

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

6824 Superior Ave, 
LIQUOR WINE BEBR 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

z 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFE, OHIO 

NORIU PIRKTI NAMĄ 
Noriu pirkti namą, 1 ar 2 iei* 

mų, geroj vietoj, modemišką. Už
mokėsiu antkart. Duokit žinią 
raštu. (25) 

, & LUKOŠUS 
North pimstead, Ohio 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČiUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

Dabar Laikas Pirktis! 
VYRAMS IR VAIKINAMS 

Vasarai Skrybėlę 
PILNA GAUSYBĖ IR GERAS PASIRINKIMAS 

Šiaudinių Skrybėlių 1943 Metams 
Skirtingose Spalvose, Pavidaluose ir Stiliuose 

Kainos tik 1.65 iki 4 95 

Vasariški Įvairus Vyrams ir Vaikinams 
SPORT MARŠKINIAI GEROS KELNĖS 
vienodų ir maišytų spalvų, dide- Gausus pasirinkimas Vasarinių 
lis kiekis pasirinkimui nuo — Slacks ir šiaip geru kelnių — 

$1.65 iki $2.95 $2.95 iki $6.50 
DYKAI GREEN STAMPS 8U koinu pirkinio. 

čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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