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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

LIFE žurnalas paskelbė var
dus 12,987 Amerikos kareivių 
ir jurininkų, per 18-ka karo 
mėnesių atidavusių savo gyvy
bę už Ameriką. Tame sąraše 
randasi 29 neginčijamai Lietu-5 

viski vardai. Nėra abejojimo, 
žuvusių Lietuvių yra daugiau 
negu 29, bet del pavardžių su-
amerikoninimo jų iš sąrašo ne
galima patirti. Tai butų musų 
gerbiamų korespondentų dar-
ibas, kuyie' privalėtų musų 
spaudai tuojau pranešti kiek
vieno karžygio vardą, kaip tik 
jis paskelbiamas giminėms, ar 
vietinei Amerikonų spaudai. 

Štai tie 29 Lietuviai, Life 
žurnale paskelbti: 

Baravikas, Algirdas F. (Worcester, 
Mass.) 

Bajorims, Joseph (Chicago Hts, 111.) 
Baltascavage, Joseph G. (Shenan

doah, Pa.) 
Deksnis, John (Chicago, 111.) 
Guokas, Edward J. (Chicago, 111.) 
Gabrys, John (Detroit, Mich.) 
Jencius, Joseph (Waterville, Me.) 
Kaminskas, Peter P. (Chicago, 111.) 
Kazmauskas, Anthony (Cicero, 111.) 
Krumas, Mitchell (Garfield, N. J.) 
Kalitis, Anthony (Luzerne, Pa.) 
Matusevičius, Peter J. (No. Brook-

field, Mass.) 
Meilun, Andrew (Amsterdam, N.Y.) 
Maulukiewicia, Joseph J. (Shenan

doah, Pa.) 
Pacuska, Alexander (Boston, Mass.) 
Pitrenas, Joseph (Newark, N. J.) 
Petrucka, Paul (Mahanoy City, Pa.) 
Pangonis, Joseph Jr. (Scranton, Pa.) 
Paltanavich, Anthony V. (Wilkes 

Barre, Pa.) 
Papeika, Bernard (Wyoming, Pa.) 
Rakauskas, Edward J. (Hartford, 

Conn.) 
Radzevičius, Vincent (Brook  lyn, 

N. Y.) 
Rokus, Joseph (Mildred, Pa.) 
Stosilavage, George (Taraatjua, Pa.) 
Šlapikas, Edward (Wanamie, Pa.) 
Tamalunas, Anthony (Pittsburgh) 
Wydila, John C. (Kulpmont, Pa.) 
Yukas, Steve J. (Pittsburgh, Pa.) 
Yatzun, Stephen (Scranton, Pa.) 

• 
BUTŲ GRAŽU ir atmintina 

jei gerbiami korespondentai 
kolonijose kurie minėtus jau
nuolius pažino, parašytų musų 
spaudai trumpas jų biografijė-
les. Reiktų pranešti ir vardus 
tų Lietuvių kareivių kurie pa
skelbti savo suamerikoninto-
mis pavardėmis. A m e r ik o s 
Lietuviams privalu pažinti tuos 
kurie už jt| laisvę galvas pa
guldė ! 
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Sala Sicilija Skubinama Užkariauti 
ARTYN PRIE PAČIOS ITALIJOS 

AMERIKIEČIAI IR BRITAI STUMIAS 

LIETUVOS laisvas klausimu, 
du musų veikėjai įspėja nedžiū
gauti. Prof. Pakštas sako: 
"•Lietuvos laisvės viltys nėra 
didelės". 9LA Prezidentas F. 
J. Bagočius, 7-to Apskrities 
pirmininkui laiške rašo: "Susi
bėgusios aplinkybės, kol kas, 
mums Lietuviams nėra labai 
prielankios ir džiuginančios". 
Tiesa, Atlanto Čarterio princi
pai dar garbinami, bet nenori
ma jų Lietuvai taikyti. Iš 
Maskvos kabeliuojama ilgi lai
škai Amerikos ir Anglijos lai
kraščiams, tikinanti jog Lietu
viai norį Rusijos globoje gy
venti. Musų pardavikei spau
dai įsakoma siųsti ilgi protes
tai Valstybės Departmentui, 
"sudrausti" Amerikos Lietuvių 
kovą už Lietuvos laisvę. So
vietų konsulato New Yorke 
narys varinėjamas po musų 
kolonijas prašyti musų visuo
menę pasitikėti "nauja, tauti
ne, demokratine" Rusija ir su
tikti buti jos "strateginiu ru-
bežium". Prof. Pakštas tei
singai sako: "Jei dabar lais
vės neatgautume, butume fi
ziškai išnaikinti". Ką naziai 
barbarai paliks, kiti pribaigs. 

• 
TOKIĄ valandą, kaip skau

du kad tik vienų viena Lietu
vai Vaduoti Sąjunga dirba. 
Pirmon galvon ji leidžia No-
rem'p knygą. Ji šaukia savo 

Liepos 15. — Britai ap
gulė svarbų Sicilijos uostą 
Catania, pusiaukelyje link 
Messinos, kuri randasi jau 
skersai vandenį pačios Ita
lijos. Catania paėmimas 
neišvengiamas. 

Amerikiečiai vėl pažin-
gėjo pirmyn ir paėmė dar 
du aerodromus. 

Iki šiol paimta apie 12,-
000 nelaisvių. Ašies apsi
gynimai Sicilijoje liko su-
paraližiuoti. 

Amerikos, Britų ir Ka
nados ginkluotos jiegos, va-
vadovaujant Generolui Ei-
senhouer, Liepos 10 įsiver
žė į Italijos salą Siciliją, 
pačios Italijos pašonėje. 

Nuo tos dienos ir eina Si
cilijos užkariavimas imant 
vieną miestą po kito. ; 

Liepos 12 jau buvo pa
imta apie dešimts mieste
lių ir pajūrio uostų. 

Liepos 13, musų jiegos 
paėmė dar kelis miestelius 
ir uostus, o Liepos 14 pa
ėmė Comiso ir Ponte Olive, 
du iš svarbiausių dešim
ties ašies orlaivių bazių Si
cilijoje. Alijantai pažingė-
jo pirmyn 15 mylių linkui 
Agrigento, kur sutraukta 
didelės ašies jiegos sutiki
mui įsiveržėlių. 

Miesto Augusta paėmime 
dalyvavo ir Graikų karo 
laivas, kuris smarkiai tą 
miestą bombardavo. 

Sicilija atakuojama karo 
laivais, lėktuvais, ir nulei
džiama kareiviai parašiu
tais. Ašies pasipriežinimas 
bendrai sako yra silpnas. 

Sicilija ir Italija ir yra 
tai antras frontas, kurį 
alijantai atidarė Hitleriui 
ir šį žygį reikia skaityti 
"pradžia pabaigos". 

Tiesa, Sovietai ne tokio 
antro fronto nori ir Mas
kva vis susiraukus kam ne 
Vokietija tiesioginiai už1 

puolama per Prancūziją ir 
Nederlandus. 

USA KARIUOMENE 
VEIKLA SAVITAI 

Pirmą kartą šiame kare 
pilna Amerikos armija ka
riauja atvirame karo lau
ke prieš Vokietiją ir Itali
ją. Naujoji U. S. 7-ta Ar
mija Lieut. Gen. Patton, 
Jr., užėmė 60 mylių iš 100 
mylių alijantų užimto Sici
lijos pajūrio ploto per pir
mas dvi dienas šio įsiverži
mo Europon. Sicilija skai
tosi jau Europos kontinen
to sala ir dalis. 

Su Amerikiečiais veikia 
Britų 8-ta Armija, kuri vi
jo ir sumušė Rommel'o jie-
gas Šiaurės Afrikoje. 

u  Pabaigos Pradžia", sa
ko Roosevelt 

Liepos 10, kaip tik atėjo 
žinios apie Amerikos-Britų 
ir Kanados jiegų įžengimą 
Sicilijon, Prez. Roosevelt 
paskelbė pasauliui kad ka
ras prieš Italiją ir Vokieti
ją inėjo į paskutinį savo 
laipsnį — visišką sunaiki
nimą nazizmo ir fašizmo, 
ir, sako, "šis žygis yra pa
baigos pradžia". 

Atitinkamu laiku, Vokie
čių jiegos Prancūzijoje bus 
užatakuotos iš dviejų pusių 
— per Viduržemio jurą ir 
iš Britanijos, pasakė pre
zidentas. 

, .  *-

MIRĖ TELŠIŲ VYS
KUPAS JUSTINAS 

STAUGAITIS 

Iš Šveicarijos išauta tele
gramas kad Liepos 8 Lie
tuvoje mirė Telšių Vysku
pas Justinas Staugaitis. 

Velionis buvo uolus Baž
nyčios tarnas ir nuoširdus 
Lietuvis patriotas. 

1917 metais jis, būdamas 
dar kunigu, buvo išrinktas 
Lietuvos Tarybos nariu, o 
vėliau buvo jos vice pirmi
ninku, pasirašė Lietuvos 
N e p r i k l a u s o m y b e s  A k t ą  
Vasario 16, 1918 metais. 

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę velionis akty
viai dalyvavo jos politiko
je ir yra buvęs Seimo pir
mininku. 

Liepos Menesio Vaizdas Šiaurės Atlantilf* 

H 

VAJUS PRIEŠ JAPO
NUS SEKASI 

IŠ Maskvos skelbia buk 
Vokiečiai užėmę Krasnoda-
rą pereitą metą, ten dujo
mis išžudę 6,000 žmonių. 

darbams. Kas svarbiausia: ji 
blikos Amerikos pripažintais 
kooperuoja su Amerikos pri
pažintais Lietuvos Respublikos 
žmonėmis. 

Džiugina faktas kad Ameri
kos Lietuvių visuomenė prade
da atsikvošėti iš ant jos kre
čiamos neigiamos propagandos 
ir netikrus pranašus jau ski
ria nuo tikrųjų. Kova sunki, 
bet ne be vilties. Mes laimė
sime. Telegrafuotiems laiškams 
tinkamai atsakyta. Ratoms-
kiui musų visuomenė nugarą 
atsuko. Pardavikės spaudos 
skundai gurban numesti. 

LVS leidžiama Norem'o kny
ga ir priešo propagandą išju
dino: Vilnis skelbia išeisianti 
kokio ten neskelbiamo auto
riaus Angliška knyga apie "ob 

Amerikos kareiviai, žal
svais rūbais, nuolat šaudy
dami veržiasi pirmyn per 
New Georgia salos pelky
nus linkui Japonų laikomo 
punkto Munda. Kaip ži
novai sako, tai jau reiškia 
galą Japonų valdymui tos 
lėktuvų bazės. Japonų da
liniai ten ginąsi neilgai ga
lės laikytis. 

Japonai sumušti Kula 
užlajoje, netoli Munda, pa
skandinta apie šeši kariš
ki jų laivai, prie apie de
šimties kitų paskandintų 
ten savatė pirmiau. 

Pastarų dviejų susirėmi
mų su Japonais padaryti 
Japonams nuostoliai siekia 
17 karo laivų. 

Japonų pastangos prista
tyti daugiau vyrų ir reik
menų įvairiomis vietomis 
sutramdytos. 

Šiaurės Pacifike, Ameri
kiečių lėktuvai bombarduo
ja Japonų laikomą salą 
Kiška ir karo laivai gau
bia ją visiškai at kirtimui 
nuo susisiekimo su Japo
nija. 

Išviso Japonų laivų nuo 
karo pradžios iki dabar nu
skandinta 540, iš jų 184 ka
ro laivai. 

USA LĖKTUVAI 
VIRŠ EUROPOS 

Liepos 14, kuomet Pran
cūzija minėjo Bastilijos iš-
griovimo arba Prancūzijos 
Laisvės dieną, tir kuomet 
Prez. Roosevelt Įpeikino ir 
žadėjo Prancūzams pagel
bėti atsteigti laisvą Pran
cūziją, tuo pat laiku Ame
rikos didieji bomberiai mė
tė bombas ir sprogdino tos 
pačios Prancūzijos dalis. 

Bet sprogdino del to kad 
tose dalyse įsiviešpatavę 
Vokiečiai naudoja Prancū
zijos įmones ir darbą sau 
karo pabūklams gamintis. 

Britų ir Amerikos lėktu
vai tęsia diena iš dienos 
Vokietijos, Prancūzijos ir 
Italijos strateginių punktų 
sprogdinimą. Negryžta de
šimtimis tų lėktuvų, tačiau 
ašies jiegų laužymas-plaiši-
nimas nesiliaus iki ašis ne
bus nugalėta. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angį} Duos Plieninenii 
S. V. kuro administrato

rius Ickes, akivaizdoje di
dėjančio paraližiavimo ge
ležies ir plieno industrijos, 
pasekmėje mainerių strei
ko vakarinėje Pennsylvania 
joje, įsakė 135,000 tonų an
glies pristatyti plieno iš-
dirbvstėms, vietoje duoti 
anglį kitur. 

Streikui tęsiantis užsida
rė daugiau plieno liejyklų 
Pittsburgh o srityje. Liepos 
10 dar streikavo 18,000 an-
uliakasi; iš 26 kasyklų. 

Amerikos Viešų Reikalų 
Taryba skelbia persergėji
mą kad dabar nepadarius 
atnaujinimo Minkštos An
glies Akto, po karo gali vi-
! ai sugriuti kasyklų indus
trija ir angliakasių unija. ̂  
ę  P a t a r i a m a  g a r a n t u o t i  
angliakasiams 200 dienų 
darbą metuose po karo. 

Amerikos lakūnai kur nors .saloje šiauriniame Atlan-
tike, su didžiuoju bomberiu. Patys Vokiečiai skelbia kad Ame
rikiečių panaudojimas palydovų lėktuvų sty laivus, gabenančiais 
karo reikmenis išnaikino daug submarinųr ^ " '' • 

LENKŲ VYRIAUSY
BES KRIZIS 

Londonas. — Žuvusio Si
korskio vieton, Lenkų vy
riausybės premjeru skel
biama Stanislaw Mikolaj-
czyk, kuris sakoma yra iš 
Lietuvos. Del valdžios in 

PIENO GAMYBA 
PAKILUS 

Nors šalyje trūksta mė
sos, ir tiems kurie mano 
kad tik mėsa yra maistas, 
darosi akyse tamsu ir vaiz
duojasi badas, tuo pat lai
kotarpiu pasirodė žymus 

exile krizės, buvo paskilbę pakilimas pieno gamybos.^ 
gandai jog prezidentas Wl. | Pienas taip pat yra mai-
Raczkiewicz norėjęs rezig
nuoti. Londone esantieji 
Lenkai nepasidalina vieto
mis naujoje vyriausybėje, 
daugiau yra norinčių mi
ni steriais buti negu užsi
mušė kartu su Sikorskiu. 

seimą ir telkia pinigus kitiems!jektyvę" Lietuvą. 

S. V. KONGRESAS išsi
skirstė Liepos 8 baigda
mas posėdžius. Susirinks Igų saiką, 
vėl Rugsėjo 14. 

RUSIJOS FRONTE 

Vokiečių-Rusų fronte 'ei
na susirėmimai Kursko a-
pielinkėse, kur sakoma va
dovauti ar sutvarkyti Ru
sų puolimą nuvykęs pats 
Hitleris. 

Bolševikai praneša už-
kirtę nazių veržimąsi pir
myn, ir vis skelbia padarę 
didelius Vokiečiams nuos
tolius. 

Vokiečiai skelbia Belgo-
rodo srityje sudaužę 200 
bolševikų tankų. 

Vokiečiai vis dar tebe-
valdo pačias turtingiausias 
Rusijos sritis ir Hitlerio 
rankose yra tris kartus 
tiek Europos kontinento 
kiek kada Vokietija vienu 
kartu yra turėjus. 

LAIVŲ skandinimas per 
Birželio mėnesį sumažėjo, 
Atlantike nazių submari-
nai veik išnyko, kuomet 
Amerika panaudojo lėktu
vus ir tam tikrus laivus ko
vai prieš submarinus. 

Anglijoje, sustre i k a v o 
Derbyshire angliakasyklos 
darbininkai protestuodami 
prieš naujai nustatytą al~ 

DEGTINĖS šioje šalyje 
esama pakankamai treje
tui metų, prie dabar įveda
mo suvaržymo perdidelio 
išpirkimo. 

Suv. Valstijų gyventoji! 
skaičius šiuo laiku siekia 
arti 136,000,000, padaugėjo 
4,200,000 nuo 1940 metais 
daryto gyventojų surašo. 

Skraidantis Garažius 

stingas produktas ir jo vi 
soki padariniai tikrai išlai
kys nuo badavimo mėsa-
ėdžius. 

Birželio mėn. pieno gau
ta bendrai 12,600,000,000 
svarų, .10 nuoš. daugiau už 
pastaru 10 metų to mėne
sio lygį. 

STIMSON LONDONE 

Suv. Valstijų Karo Sek
retorius Henry L. Stimson 
Liepos 11 pribuvo lėktuvu 
į Londoną svarbiems kari
niams pasitarimams, porai 
dienų praėjus nuo to kai 
alijantų jiegos įsiveržė Eu
ropon, per Siciliją. 

Stimson yra 75 m. am
žiaus. 

Vokiečiai kareiviai pra 
dėjo graibstyti ir taupyti 
svetimų šalių pinigus, bi
jodami kad jų šalies pini
gai karui pasibaigus liks 
be vertės. 

Šiame vaizde parodma ka
riškas jeep lioduojamas į dide
lį sklandytuvą, kurio priešakis 
atvožtas. Sklandytuvus trau
kia kiti lėktuvai ir pergabena 

ITALIJOJE, sulyg pra
nešimų iš Londono, vieto
mis pradeda apsireikšti su
kilimai prieš fašistus. Su
kilėliai sako nori "konsti
tucinės demokratiškos re-
publikos". 

Kitos žinios praneša kad 
Sicilijos gyventojai, žinoma 
ne visi, iš neapikantos įsi
veržusiems alijantamč, la
biausia Anglams, iš pasalų 

Britams 

Atkeršijo valdžiai. 
so, Mich. Vienas ūkinin
kas. ėmė laftaparė 30 akrų 
savo šieno, protestuodamas 
valdžiai del nedavimo ūki
ninkams reikalingų maši
nerijų. Jis norėjo nusipir
kti liodavimo mašiną, bet 
racionavimo ofisas atsisa
kė jam. duoti. 

Po karo, namų statyba 
Amerikoje taip staigai pa
šoks jog dabar jau tikrina
ma bus statoma po milijo
ną naujų gyvenamų namų 
kas metą. 

Anglijoje, darbo minis
terija paleido iš vietų virš 
3,000 valdiškų įstaigų dar
bininkų, perorganizavimui 
valdiškų įstaigų. 

Gina Amerikos darbinin
kų vadus. Maskvos propa
gandinis leidinys apkaltino 
Amerikos darbo unijų va
dus buk jie, prie kitų "re
akcinių" žygių "klaidina" 
ir kursto Amerikos darbi
ninkus į nepatriotiškus, ka
rui kenksmingus streikus. 

Amerikos Darbo Federa
cijos vice prezidentas Woll 
tą kaltinimą nuneigia. Jis 
sako, "nors išrodo kad Ko
munistų Inter nacionalas 
panaikintas, bet Rusų ko
munistų partija ir dikta
tūra kurią ji atstovauja po 
senovei tęsia savo kovą su 
demokratinių šalių darbo 
unijų vadais". 

Woll pareiškė kad, ne
žiūrint Rusų armijų kare 
atsižvmėjimų, šios -šalies 
darbo unijų vadai laikosi 
prieš komunizmą ir jo 
agentus šioje šalyje. 

Kia Kiti ICKIUvUl 11 v , . 
pataisymo reikalingus kareivių užpuolę pei pjauna Bll 
vežimus. > kareiviams gerkles. 

Per Birželio mėnesį pa
statydinta visoje šalyje 168 
prekių laivai, bendro svo
rio 1,675,500 tonų. Gegu
žės mėnesį buvo padirbdin
ta 175 tokie laivai. 

Viso per pirmą pusmetį 
švmet baigta 879 prekiniai 
laivai, daugiau negu buvo 
padirbdinta visą 1942 m. 

h 



D I R V A  

i KAIP PHILADELPHIJOS LIETUVIAI RĖMĖ PIRMĄ LIETU- DETROIT, MICH, 
i A, VIU SKRIDIMĄ PER ATLANTIKA LIETUVON 
r 
h įlO Meti} Dariaus ir Girėno Žuvimo Sukakties 

Paminėjimui 

' Rašo Zigmas Jankauskas 
(žemiau telpa istorinė peržvalga Dariaus ir Girėno atsilan

kymo Philadelphijoje. kurios originalas dabar kiek pataisytas 
ir paplatintas, su daugybe iškarpų iš Amerikonų ir Lietuvių 
spaudos, originaliai Kapitono Stepono Dariaus laiškai, daugy
bė paveikslų ir laiškų nuo rėmėjų, sveikinimai, Lietuvos Atsto
vybės, konsulų, ir USA Valstybės Departmento susirašinėjimai 
— viso suvirs keturi svarai, — buvo pasiųsta pirmos klesos ap
draustu paštu Lietuvos Aero Klubui, Prof. Z. žemaičio rankos-
na, Kaunan, 1933 metų pabaigoje, Dariaus-Girėno monografijai 
leisti. Ar ta; drauge su kitų Amerikos Lietuvių kolonijų surin
kta; istorinė medžiaga išliks nesunaikinta dabartinio karo, lai
kas pasakys! 

(šį raštą visą, arba jo dalį (išimant Dariaus-Girėno Testa
mentą) perspausdinti neatsiklausus rašėjo visiškai ufedrausta. 
—Autorius.) 

KAIP PRADĖJO TVERTIS 
KOMITETAS 

Pirmo pusmečio pradžioje, 
būtent, minint Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį Vasario 
16, 1932 metais, Lietuvių Mu-
zikalėje salėje, kur dalyvavo 
tuo laiku pribuvęs iš Lietuvos 
garbingas svečias, Prof. My
kolas Biržiška, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos reikalais, Philadel-
phiečiai Lietuviai ant greitųjų 
svečio aukštos misijos tikslų 
medžiagiškai paremti negalėjo. 
Po tos Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės, tuluose vietos 
veikėjuose gimė mintis kad 
Philadelphiečiai Lietuviai su
rengtų kokią kitą pramogą ku
rios visas pelnas, jei jo liktų, 
butų skiriamas išimtinai Vil
niui Vaduoti Sąjungos reika
lams, Kaune, Lietuvoje. 

Sumanytojams to prakilnaus 
darbo, jau anksčiau, dalyvau-

čirikas (vėliau Čiriką pavada
vo J. Maslauskas); 

Nuo Liet. Ukėsų PaSalpinio 
klubo — P. A. Keršis, S. Zu-
baitis (jį v&iau pavadavo A. 
Uršinskas); 

Liet. Reputiikonų Pašalpinio 
klubo — P. Bingilas, A. Tamu
levičius ; 

SLA 135 kuopos — A. Tva-
ranavičius, J. Masickas, A. 
Garliauskas; 

ALT Sandaros 42 kuopos 
(dabar neveikiančios) — J. V. 
Grinius, Z. Jankauskas; 

Tautinės Kat. bažnyčios Šv. 
Marijos parapijos — J. Pečiu
kas. (dabar jau miręs), ir F. 
Nemėk ša s; 

Pavieniai veikėjai — Kaz. 
Slavynas, S. Puteikis, J. Stre-
leckas, A. Antanavičius ir A. 
Norbutas (dabar jau miręs). 

šie draugijų atstovai ir pa
vieniai veikėjai buvo pirmi ku-

Kapt. Steponas Darios 

jant Lietuvių Muzikalio Namo j rie sudarė bendrą komitetą su-
bendrovės metiniame susirin^j rengti Vilniui Vaduoti Sąjun-
kime Sausio 28, 1932, buvo ma- gos naudai gegužinę Rugsėjo 
nyta šį klausimą pakelti pasiū
lant kad bendrovė pati imtųsi 
iniciatyvos parengti bendrą 
Philadelphiečių Lietuvių gegu
žinę, vasaros metu, V. V.~3ą-
jungos naudai. Tačiau Dend-
rovei turint daugybę savo rei
kalų aptarti, prie to esant jau 
vėlam laikui, sumanymo nega
lima buvo bendrovės susirinki
me pravesti. Darbuotojai ne
galėdami šiuo laiku pasinaudo
ti proga, pasikalbėjus savo tar
pe, nutarė to reikalo klausimą 

11, 1932, Vytauto Parke. Kiek 
vėliau prie komisijos prisidėjo 
pavieniai: Kaz. Valys, B. Taut
kus, N. Dailyda, A. Valiušis, 
M. Mankelevičius (buvęs pir
mininkas Liet. Muz. Namo b-
vės), F. Mockus (Liet. Taut. 
Baž. vėlesnis pirmininkas), P. 
Urbonas, V. Baranauskas, P. 
Biržis, S. Urbonas ir velionis 
Dr. E. G. Klimas. 

šiame pirmame Lietuvių Dr-
jų atstovų ir pavienių veikėjų 
susirinkime, pirmininku išrin-

pakelti SLA 135 kuopos susi- Į ktas A. Tvaranavičius, rasti-
rinkime, kuris trumpu laiku 
turėjo įvykti. 

Kovo 6, 1932, atSjus SLA 
135 kuopos susirinkimui, kuo-

ninku Z. Jankauskas. 
Atlaikius pasekmingai pa

rengtą gegužinę Vilniaus Va
davimo naudai Rugsėjo 11 d., 

pos atstovas, p. Adomas Gar- Vytauto Parke, šis komitetas 
liauskas, padarė kuopos na
riams pranešimą iš atsibuvu-
vusio Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo, iš jo raporto 
paaiškėjo kad iš to paminėji
mo vakare rinktų auktj lėšoms 
padengti, paliko $5.09, kuriuos 

tuo pasisekimu nepasikakino, 
bet savo užbaigtuvių susirinki
me Spalių 27, Liet. Muz. salė
je, nesilikvidavo, tik susikau
pus daugiau energijos, komi
teto reikalingumą užgyrė ir 
vienbalsiai nutarė palikti jį 

PRALEISTA NEPAMINĖ
TAS ASMUO 

Apvaikščiojant WI Afn Ati 
American" dieną, Lietuviai ga
na gražiai pasirodė, ypatingai 
išpirkime bonų, kurių suma 
siekė $37,226. Betgi praleista 
nesuminėjus tos dienos žy
miausias bonų pirkėjas, o tai 
buvo musų nuoširdus tautietis 
Matas Cibulskas, kuris tą die
ną nupirko bonų už $2,000. Tai 
buvo aukščiausia suma bonų 
pirkta paskiro asmens tą die
ną. 

Randu reikalinga pažymėti 
kad brolis Cibulskas yra vie
nas didžiausių patriotų kaip 
Lietuvos taip ir Amerikos. Pra
sidėjus pereitam pasauliniam 
karui, M. Cibulskas ir jo drau
gas Juozas Ambrose, vienin
teliai iš Detroito Lietuviai ku
rie pirmomis karo dienomis 
liuosnoriai įstojo į Amerikos 
kariuomenę, abudu tarnavo ar
tilerijoje, patys pirmieji buvo 
nusiųsti į Prancūziją ir visą 
laiką kovėsi iki karo pabaigai, 
abudu buvo sužeisti, bet laimė 
buvo su jais, išgijo ir dabar 
gyvena šioje musų kolonijoje 
gražų šeimyninį gyvenimą ir 
naudingą Lietuvai ir Amerikai. 

WATERBURY, CT. 

KUSIžUDŽ. Juozais F. t)k-
nisevičiuš, 55 m., rasta nusišo
vęs savo mažame kamberyje, 
prie jo gasolino patarnavimo 
stoties, prie Thomaston ave. ir 
Greystone rd., kurią jis opera
vo per 18 metų. Sakoma jis. 
nusižudė iš susigraužimo del 
mirties jo žmonos. Jis buvo 
pereito pasaulinio karo vetera
nas. Liko jo sena motina ir 
trys broliai, taipgi aštuonios 
seserys. 

PASKIRTAS VĖL 4 ME
TAMS. Waterburieciams žino
mas Dr. Frank Hill (Aukšti
kalnis), tarnavęs North Dako
ta valstijos sveikatos viršinin
ku, šiomis dienomis, kaip pra
nešta iš Bismarck, N. D., pa
skirtas 'toms pareigoms dar 4 
metų terminui. 

Dr. Hill yra brolvaikis vietos 
veikėjo Dr. M. J. Colney. 

METORŲ VEIKLA. Lietu
vių Moterų Demokratų klubas 
surengė draugišką sueigą Lie
pos 11 d., Jurgio Oranto na
muose ir kieme. Dalyvavo ke
letas miesto valdininkų. Klu
bo pirmininkė yra p. Zatlakie-
nel* 

WATERBURIO Amerikoniš-

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apife mirusius Lietuvius šiame skyriuje taljtinama dyka!) 

MIRE 10,500 IŠEI
VIU LIETUVIU 

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, šiame skyriuje žy
mimų mirusių Lietuvių skai
čius pasiekia 10,500. Mirusių 
surašas čia pradėta vešti Va
sario mėnesį, 1937 metais. 

Ftisiųskit žinias apie jusų 
kolonijoje mirštančius Lietu
vius, žinutės talpinamos šiame 
skyriuje nemokamai. 

GALDAUSKIENĖ Ona, 54 m., 
mirė Liepos 3, Cleveland, O. 

Dabar šiame kare jų sunams kuose laikraščiuose nuolat tel-
tenka ta pati misija atlikti: p. 
Cibulskio du sunai kariuome
nėje, o J. Ambrose vienas. 

Garbė mums visiems Detroi
to Lietuviams kad turime sa
vo tarpe tokių karžygių sti
rnas. 

ĮSTOJO KARO MOKYKLON 

Julius Molis, plačiai žinomų 
pp. Molių sunus, pereitą mėne
si baigė Wayne Universitetą, 
istorijos mokytojo kursą, su 
Bachelor of Arts laipsniu. Jis 

pa aprašymai apie Lietuvių 
gyvenimą. Tarp kita ko Lie
pos 10, Waterbury American 
įdėjo atvaizdą iš gyvenimo Wa-
terburiečio kareivio Jono J. 
Bružaičio, vienoje saloje Paci-
fike, kur.nėra buvus jokia mo
teris. Jis vaizduojamas savo 
privatiniame kambaryje, išlip
dytame įvairiais paveikslais. 

LIETUVIŠKAS GYVENIMAS 
Laikantis Lietuviškos patar

lės: Geriau vėliau negu niekad, 
dabar įstojo į karininkų mo- j pranešu džiaugsmingą žinutę 
kvklą, United States Marine Dirvos skaitytojams. 
Corps Officer's Candidate. 

Julius Molis yra aukšto ugio 
vaikinas, atletas, per porą rae-

| tų dalyvavo SLA 352 kuopos 
beisbolo jaukte, . taipgi ir uni-

Gal kitų kolonijų Lietuviai 
mano kad Waterburis apmiręs, 
kad nieko neveikia. Taip nėra. 
Priežasčių yfra daugybė kurtos 
kliudo, kaip ir visur kitur: vi-

versiteto studentų sporto jauk- j sokie suvaržymai susisiekimo, 
tuose, 
liau. 

Gero pasisekimo, Ju 
D. Rep. 

rengėjai L. N. dienos paskyrė1 veikiančiu faktoriupn Lietuvių 
V. V. Sąjungos reikalams. Philadelphiečių gyvenime to-

Musų veikėjams čia kaip liktlesniai veikti, pavadindami jį 
to ir reikėjo. Velionis vetera-j dabar Vilniui Vaduoti Komi-
nas veikėjas, J. Masickas, tuč j tetas. 
tuojau įneša tą klausimą kurį j 
su kuopos pirmininku, A. Tva- PAŽINTIS SU LAKŪNAIS. 
ranavičium, Sausio 28, 1932, 
Liet.%Muzikalio Namo bendro
vės susirinkime buvo suplana
vę. Kuopos susirinkimas šį 
klausimą priima ir čia pat iš-

abejojančių ir mažatikinčių 
kad Lietuviai galėtų oru Lie
tuvą pasiekti. Velionis S. Ma
sickas tokius ant vietos nutil-

.: <lė. 

K\ IL I IMAS .11' DALYV Al - ; Galop po ilgų išsikalbėjimų j 
II \ . \. (*L(iLTžiNĖIE. j visų atstovų prieita prie suta-

DER^ BOS SU JAIS, ir it. rimo kad lakunus turėti ren-
Musų kolonijos visuomenės! giamoje V. V. S. naudai gegu-

veikėjui veteranui J. V. Gri- j žinėje, Philadelphiečiams Lie-
renka komisinją iš J. Masicko,; niui dalyvaujant SLA 37-me i tuviams tas butų didi naujie-
A. Tvaranavičiaus ir A. Gar- Seime, Birželio 22, 1932 me- na, ir, nėra abejones, lakūnų 
liausko, kurie turi atsikreipti; tais, Pittsburgh, Pa., kaip SLA dalyvavimas padėtų ir pačią 
Į vietos Lietuvių draugijas, I Kontrolės komisijos pirminin- tą gegužinę padaryti įvairesne 
klubus ir kuopas prisiųsti sa- įkui, ten jam ir jo žmonai pir- ir daug pasekmingesne. 
vo atstovus sudarymui laikino j mu syk teko susitikti ir susi- Liko tik klausimas kokiomis 
komiteto parengimui laukuose pažinti su musų pirmais oro sąlygomis lakūnai galėtų pas 
išvažiavimo Vilniaus vadavimo į pionieriais lakūnais Kapitonu'mus atskristi dalyvauti. Nu-
reikalams paremti. į Steponu Darium ir Leit. Sta- į tarta vienbalsiai juos kviesti. 

Leit. Stasys Gimi.ts 

Ponui Griniui pargryžus iš 
SLA Seimo ir atsilankius dr-
jų atstovų ir pavienių veikėjų 
susirinkiman, Birželio 27, 1932 
m., Lietuvių Muzikalėje salėje, 
kalbant Vilniui Vaduoti reika
lams gegužinės reigimo klau
simu, jisai praneša susirinku
siems atstovams apie padary
tą pažintį su lakūnais ir propo-
nuoja susirinkimui ar nebūtų 
gerai kviesti juos rengiaman 
\ ilniui Vaduoti reikalams pik- venči savo kolonijoje, juodžiai 
nikan. Kadangi susirinkusiems j turi apėmę viską. 
apie Lietuvius oro skraiduolius j Visa kaltė yra miesto politi-
mažai arba visai buta žinoma j kierių kad leido juodžiams ap-
tai dalyviuose ta žinia sukėlė į sigyventi baltųjų žmonių gy-
nepaprasto žingeidumo ir en- venamoje dalyje. Baltieji per 
tuziazmo. Kilo ilgi ir platus | tai turi panešti didelius nuos-1 suomen§s veikėju Jonu Tareila 
apkalbejimai. Vieni uz, kiti | tolius, turi parduoti savo na-
prieš šį^ klausimą. Atsirado mus, krautuves pusdykiai ir 
~ — J 1 bėgti nuo juodžių jieškotis gy

venimui vietos kitur. V. M. 

KARIUOMENĖ LAIKOMA 
TVARKAI 

Po tų riaušių juodųjų su 
baltaisiais, nuspręsta palaikyti 
Detroite U. S. kariuomenės bū
rį iki Rugsėjo 2 dienos, tvar
kos saugojimui. 

Detroito rytų dalies Lietu
viams jau negalima ilgiau gy-

gasolino stoka, ir tt. Prie to, 
visi labai dirba, nes pas mus 
maž ne visos dirbtuvės išdirba 
karo reikmenis, visi įtempti į 
darbus dieną ir naktį, kaip ir 
aš pats. 

Bet jausmai ir meilė Lietu
vos neleidžia ramiai sėdėti. 

Mes suprasdami reikalingu
mą remti išleidimą Dr. Norem 
knygos "Timeless Lithuania", 
žinodami kad aukų rinkimo 
darbas yra nelengvas, vistiek 
stojom diAti. Jei žmoguje yra 
noro kokį prakilnų darbą dirb
ti ar remti, reikia padėti iš
tvermės ir tikslas bus pasiek
tas. , 

Taip pasitarę su ilgamečiu vi-

ALKOHOLIO GAUS 
IŠ KUBOS 

Kuboje, kaimyniškoje salo
je, randasi pakankamai paga
minto neutralio spirito, kuris 
sutinkama pirkti ir gabenti į 
Suv. Valstijas gaminimui deg
tinės, kurios trukumas čia ap
sireiškė. Degtinės kaina bus 
pabranginta apie 30 centų nuo 
kvortos, nes apie tiek atsieis 
pargabenimas to alkoholio. 

jei sąlygos bus prieinamos. 
Smulkesnių žinių ir informa-

Gavus nuo nekuriu draugijų!siu Girėnu. Pittsburghan jie 
pritarimą šiam sumanymui, ta j buvo atskridę orlaiviu iš Chi-
komisija Birželio 27, 1932, su- cagos, savo aukštos misijos S cijų patirti ir sužinoti susirin-
šaukia pirmą Lietuvių Drau- j reikalais — prašyta SLA Sei-įkimas čia pat paveda J. V. 
gijų Atstovų ir Pavienių Vei- mo skirti piniginės pagalbos Griniui. Šis susirinkimas taip 
kėjų susirinkimą Lietuvių Mu-j PIRMAM LIETUVIŲ SKRIDI-
zikalėje salėje, kurin pribuvo M UI PER ATL ANTIKĄ LIE-
nuo sekančių draugijų ir kuo
pų atstovai: 

Nuo Lietuvių Muzikalio Na
mo b-vės ir LDK Gedimino klu
bo — J. Ivanauskas, K. žalin-
skas; 

Šv. Jurgio Liet. Pašalpinės 
dr-stės — B. Sarcevičius ir A. 

TUVON. 
Šis susipažinimas pp. Grinių 

su lakūnais davė geros progos 
musų sparnuotiems Lietuviams 
pasiūlyki mintį kad jie ir Phi-
ladelphijon atskristų, jei vie
tos Lietuviai parengtų kokią 
tinkamą pramogą laukuose. 

pat nutaria V. V. reikalams 
gegužinę rengti Vytauto Par
ke. kurį Liet. Tautinė Bažny
čia davė nemokamai. Paren
ka spaudos komisiją iš A. Gar-
liausko, Z. Jankausko ir A. 
Tvaranavičiaus. Š. Masickas, 
J. V. Grinius ir J. Ivanauskas 
išrenkami sudaryti medžiagą 
pikniko programui. Nutarta 

taipogi užkviesti be jokios iš
imties visas Lietuviškas drau
gijas, parapijas, klubus ir kuo
pas, kurios neturi pasiuntinių 
V. V. Komiteto sąstate, prisi
dėti ir dalyvauti rengiamame 
Vilniui Vaduoti tikslui piknike. 

(Bus daugiau) 

Skaityk Amcrikpę 

'Lietuvit| Naujienas' 
$l6nesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
883 N. 6 Ct. Philadelphia, Pa. 
%r»jin—i—•• — i i • y 

kad ir mums reikia paremti tos 
knygos leidimas, stojom į dar
bą. šiądien su džiaugsmu ga
liu pažymėti kad mums į trum
pą laiką pasisekė sukelti apie 
$200 knygos leidimo parėmimui. 
Tas parodo kad pas mus yra 
gerų, nuoširdžių tėvynainių pa
remiančių gerus tautos tikslus, 
tik reikia juos aplankyti, pakaU 
binti. Bet ta pasiųsta suma nė
ra jau viskas. Turim vilčių dar 
ir daugiau aukų gauti tai kny
gai. 

Yra keletas musų vientaučių 
užsikrėtusių komunizmu, jie yra 
didžiausi Lietuvybės priešai. Iš 
nežinių man pasitaikė užkalbint 
vieną tokį, tai jis mane net ėmė 
barti, sako, "Eini senyn ir kvai-
lyn". Aš nesupykau, tik pama
niau apie apsisnargliavusį vai
ką kuris pyksta ant motinos jei 
ji nori nosį nušluostyt. Keiste
nybių visokių pasaulyje. 

Komunistai giriasi buk jie 
yra geri Lietuvos patriotai. Jie 
kaip ta varna medyje tupėdama 
kranksi ir mano kad ji gražiau 
už gegutę kukuoja. 

Petras Steponavičius. 

ZAiBORSKIENĖ Antanina, mi
rė BirŽ. įsi., Mahanoy City, 
Pa. 

BALUTIENĖ Stefanija (Vi-
dinskaitė), pusamžė, mirė 27 
Birž., Chicago je. (Tauragės 
ap., Sartininkų k.) Amerikoj 
išgyveno 35 metus. 

KARDOKAS P., 28 m., mire 
Birž. 28, So. Boston, Mass. 

(DAUGIRDIENĖ Adelė, mirė 
Birž. m., Girardville, Pa. 

ŽILEVIČIENĖ Apolonija,. 60 
m., mirė Birž. 17, Mattapan, 
Mass. (Ukmergės p.)- Ame
rikoj išgyveno 40 metų. . 

PREITIKIS Jetras, mirė Birž. 
20, So. Boston, Mass. 

KARP Juozas, 61 m.? mirė 30 
Geg., Dorchester, Mass. (Pa
svalio par.). 

STANEVIČIUS Viktoras, pus
amžis, mirė Birž. 26, Chica-
goj. (Šilalės p., Sireikių k.). 

BEKAMPIENĖ Marė, mir>§ 5 
Birželio, Luzerne, Pa. 

MINALDIENĖ Ona, mirė Bir
želio m., Mahanoy City, Pa. 

JAKUBAUSKIENĖ Marcelė, 
mirė Birž. m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

ŽITKUS Antanas, mire Birž. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

JOKUČIONIENĖ Ona, 58 m., 
mirė Birž. m., Reading, Pa. 

DRULIENĖ Marė, mirė Birž. 
mėn., Girardville, Pa. 

JURAŠKIENĖ Marė (Letukai-
tė), pusamžė, mirė Birž. 22, 
Chicagoj. (Laukuviškių p., 
Raseinių ap.). Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

RAUDONIS Vincas, mirė 16 
Birž., Nashua, N. H. 

VALAUSKAITĖ Eugenija, 26 
m., mirė Birž. 17, NeW Bri
tain, Conn. 

ZIGMANTIENĖ Ona, 56 m., 
mirė Birž. 18, New Britain, 
Conn. 

BtKRBAS' JtiMas,' S5 m.,-"mite 
Birž. 20, Philadelphia, Pa. 

KAZLAUČUNAS Mykolas, 53 
m., mirė Birž. 15, Camden, 
N. J. 

• Iš šikšnosparnių didžiausia 
yra tai skraidanti lapė, kurios j = 
išskėsti sparnai siekia penkias | = 

GUDINĄS Vincas, 53 m., mi
rė Liepos 6, Cleveland, Ohio. 

KLIMIENĖ Magdalena (Nor-
. kaitė), mirė Birž. 27, Chica^ 

goj. (Raseinių ap., Jurbarko 
p., žindaičių k.). 

KAZLAUSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Birž. 27, Chicagoj. 
(Panevėžio aps., Naujamies
čio p., Degionių k.). Ameri
koje išgyveno 37 metus. 

RUDIS Povilas, 43 m., mirė 
Birž. 20, Chicagoj. (Panevė
žio ap., Meškučių p., PuČakių 
k.). Amerikoj išgyveno 37 
metus. 

RAPNIKAS Elzbieta (Juoza-
paitė), mirė Birž. 20, Chica
goj. Gimus Pittsburgh, Pa.. 

JESIUNAS Aleksas, 59 m., mi
rė Geg. 18, Westville, 111. 
(Ramygalos p., Velžių vai.). 

ALDAKAUSKAS Juozas, 68 
m., mirė Geg. 30, Pana, 111. 
(Marijampolės ap., Juodarai-
sčių k.). 

KUBILINSKIENĖ Elzbieta, 58 
m., mirė Geg. 9, Johnson Ci* 
ty, 111. (Suvalkų r., Visku-
niškių k.). 

OLBIKIENĖ Marė, 68 m., mi
rė Geg. 25, DuBois, P'a. 

GULBINAS Ona, 29 m., mirė 
Birž. 18, Chicagoj. (Šiaulių 
ap., Joniškio p.). Amerikoj 
išgyveno 28 metus 

LAUCIUS Kazys, p u s a mžis, 
mirė Birželio 19, Chicagoje. 

. (Šiaulių aps., Žagarės par., 
Miknaičių k.) Amerikoj iš
gyveno 38 m 

TUMELIS Vincas, mirė Birže
lio m., New Britain, Conn. 

PINKEVIČIUS Teodoras, mirė 
Birž. 1, New Britain, Čonn. 

RUBINSKIENĖ Rozalija (Gu-
dauskaitė), pusamžė, mirė 
Birž. 27, Chicagoj, (Taura
gės ap., Girdiškių p,, Paže
riu k.). 

GASEVIČIUS Petras, pusam
žis, mirė Chicagoj, Birželio 
25. (Amerikoj išgyveno 43 
metus. 

MALINAVIČIUS Povilas, mi
rė Birž. 18, Miners Mills, Pa. 

MUCKUS Jonas; 55 m., mirė 
Birž. 18, Sylvan Lake, Pa. 

DETjIJA. C. J AK IBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis, nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

• PIRM žvaigždėtos vėliavos 
įvedimo, Amerikos kolonistai 
naudojo apie porą tuzinų' įvai
rių pavidalų vėliavų. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠILO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
4|Kuomet kanUmatT-s  v idur ių  užkietėjimu---
žarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau žiuo modemišku 
budu—kramtykite FEEN-A-M1NT. 5i sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FF.EN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-* 
MINT einant gulti, naudokite tiktai pa;;al 
nurodymus ant pakelio. Sekantį rytą ma
lonus palengvinimas jutus pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iSpildy-
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeni&kaL 

pėdas. 

ŠEŠETE 
rMIIIIINII!ini!l!IIHI!!!IIIIIIIEIIIl!lllllllliMIIII!lllimilllilllMIIIIII!llllli]|||!ill!l!iinill|>\ 
| Naujoje Vietoje , ^ 
| Nikodemas A. Wilkelis 
§ Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJAS 
s Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

Kaujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 

6202-01 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
|*:illlkllllBllllltlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllIlllllllllllllltillliIlllliailllSlllllillili&S f,ml 



D I R V A  

f!"*' Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksim! 

i [ 

A. SMETONA. 

Vyskupui Justinui Staugaičiui Mirus 
Kurie po karo sugryšime tė

vynėn, pasigesime ten gyvųjų 
tarpe daug žymių žmonių, ža
dinusių musų tautą iš miego, 
jai vadovavusių ir mynusių jai 
takus j laisvę. Vieni bus po 
bolševikų antplūdžio nukamuo
ti, kiti kurie ištremti Sibiran, 
bus gavę galą skurde, kiti, pa
galiau, antros, Vokiečių, oku
pacijos verguvėj irgi bus prieš 
laiką atsiskyrę su šiuo pasau
liu. 

Pernai pasiekė mus žinia 
kad Generolas Bulota, aušri
ninkas, 85 metų senelis, bet 
dar pajiegus, liūdesio prislėg
tas, miręs. Vargu ar galima 
abejoti kad jo ilgą amžių su
trumpino sielvartas del sunaus 
ištremto Rusijon, klaikaus li
kimo ir del giliai atjaustos ben
dros krašto nelaimės. Buvo 
graži laisva Lietuva, žydėjus 
ir dailiai tarpus, ir štai ji bai
siai nuniokota, pavergta! 

Dabar va atėjo kita liūdna 
žinia: Kunigas Justinas Stau
gaitis, Telšių vyskupas, š. m. 
Liepos 8 d. pasimiręs. Velio
nis, išgyvenęs septynias dešim
tis kelerius metus, didžiai nu
sipelnęs Bažnyčiai ir Tėvynei, 
yra istoringa asmenybė. Koki 
jo nuopelnai Bažnyčiai pasa
kys dvasininkai. Matyti, bu
vo daug pranašesnis už savo 
luomo bendrus, kad šventasis 
Sostas jį paskyrė naujos Telšių 
vyskupijos vadu naujai Įkurto
je Lietuvos Bažnyčios provin
cijoje. Mums pasaulionims lie
ka jį įvertinti, šiuo tarpu bent 
bendrais bruožais, kaip didelio 
masto Lietuvį veikėją, tautos 
žadintoją ir vieną žymiųjų ne-
prikladsomos Lietuvos kūrėjų. 
Su jo mirtim išnyko iš gyvų
jų eilės dar vienas asmuo, pa
dėjęs savo parašą po nepri
klausomos Lietuvos 1918 m. 
paskelbimo aktu. 

Kilimo Suvalkietis,: dvasinės 
Seinų seminarijos auklėtinis, 
jaunikaitis Justinas, kaip ir jo 
vienminčiai draugai klierikai, 
sėkmngai irėsi prieš Lenkišką 

•rovę, vedamą Lenkų ir sulen
kėjusių kunigų profesorių. Mo
kykla neįveikė nukalėti jo Lie
tuviškos sielos, — priešingai, 
dar labiau užgrudino jo atspa
rumą. Įšventintas kunigu, šia n 
ar ten eidamas pastoracijos 
pareigas, jis varo katalikiškai 
Lietuvišką vagą. Ir tos vagos, 
kaip matysime, buta gilios. 

Kunigui Staugaičiui, kaip ir 
daugeliui kitų ano meto gai
vintojų, teko dirbti tuo laiku 
kad Rusijos autokratinė val
džia, uždraudus Lietuvių kal
bos raštą, stengėsi surusinti, 
supravoslavinti Lietuvą. Bet 
toji nutautinimo pastanga iš
šaukė susipratusių jaunosios, 
mokslintos Lietuvių kartos pa
sipriešinimą. Pasirodo Tilžėje 
Aušra, netrukus rados Varpas 
ir Ūkininkas. Apie juos tel
kėsi mažas pasauliečių Lietu
vių inteligentų būrelis. Šalia 
tų periodinių leidinių jaunieji 
kunigai patriotai steigia kata
likišką Apžvalgą, paskum Tė
vynės Sargą. Kunigas Justi
nas Staugaitis uoliai dalyvauja 
tame draustinės spaudos žygy
je, nors dar nebūdamas veda
moje rolėje. 

Daug platesni ir šviesesni 
horizontai atsiskleidė Lietuvių 
sąjudžiui kai 1904 metais bu
vo jiems carinės valdžios grą
žinta spaudos teisė. Suvalkie
čiai kunigai pasirinko centru 
savo veiklai Seinus, čia mato
me Kun. Staugaitį vadovauja
moje rolėje. Jis vienas žymių
jų organizatorių šaltinio, re
daguoto Kun. Vailokaičio, jo 
uolus bendradarbis, jis ir Va
dovo, kunigams skirto mėnesi
nio žurnalo, svarbiųjų straips
nių rašytojas. Jo ir Kun. Lau

kaičio sumanymu, buvo pakvie
stas Prof. J. Jablonskis Sei-
nuosna, kad padėtų taisyti ir 
valyti Lietuviškų maldų nuo 
visokių kalbos svetimybių, pri
skretusių per sulenkėjusią baž
nyčią. Seiniečiai kunigai sa
vo lėšomis gelbėjo Jablonskiui 
išleisti Lietuvių kalbos sintak
sę. Tuomet iš viso buvo ku
nigų tarpe daug susidomėjimo 
Lietuvių kabos tobulinimu. 

Atsipalaidavus kiek Rusų 
autokratinės valdžios viržiams, 
rados daugiau laisvės ir gali
mumo visuomenei viešai orga
nizuotis. Kun. Staugaitis pa
sirodo nevienos Lietuvių orga
nizacijos priešakinėse eilėse ir 
jo žodis visur daug sveria ir 
nemaža lemia. Ėmė dygti vi
sur ir įvairaus pobūdžio parti
jų, kai Rusija ruošėsi žengti 
pirmus parliamentinio gyveni
mo žingsnius. Jaunieji Lietu
viai kunigai įkūrė krikščionių 
demokratų partiją. Jos kūrė
jų tarpe buvo ir Kun. Staugai
tis. 

Pasisakius stovinti tikybos 
ir tautos sargyboje, partija ne
galėjo rasti bendro fronto su 
Lietuvių radikalų ir socialistų 
srovėmis, išaugusiomis Rusų 
revoliucijonierių įtakoje, ir del 
to dairėsi talkos su varpinin
kų paliekanomis — tautinin
kais, kaip Dr. Basanavičius, 
siekusiais Lietuvos ateičiąi po
litinės programos, sudarytos iš 
savo krašto sąlygų, iš savo 
tautos ypatybių. Rastosios tal
kos rezultatas — Vilties laik
raštis Vilniuje, leidžiamas su
dėtinėmis kunigų ir tautininkų 
lėšomis. Vilties programa prak
tinio pobūdžio: Kelti aikštėn 
kas jungia Lietuvius, vengti 
tokių dalykų kurie juos galė
tų skirti. Siekti Lietuviams 
privalomų teisių mokykloje, 
bažnyčioje, administracijoje ir 
visose ūkinio gyvenimo srityse. 
Lietuvių ateities pagrindas — 
valstiečiai ir darbininkai. To
kiais maždaug dėsniais išklo
tas buvo Vilties vidurio kelias. 

šešerius metus tvėrė vilti-
ninkų talka. Jos reikšmė Lie
tuvių atgimimui buvo labai 
didelė. Toji talka užpylė pra
rają, buvusią tarp pasaulionių 
inteligentų ir kunigų, įrodė kad 
abejiems įmanoma dirbti iš-
vieno ir vienybėje pasiekti 
daug gero savo tautai. Bet 
talka iširo kai kr. demokratai 
prisiauklėjo išmokslinto jauni
mo. Tautininkai perleido Vil
tį kunigams, bet tas laikraštis 
virto kitoniška Viltimi, būtent 
ėmusia skelbti kad tautišku
mas turįs nusilenkti katalikiš
kumui. Daugiausia taip argu
mentavo Kun. J. Staugaitis. 

Bet jis, man rodos, klydo 
taip manydamas. Katalikų, 
kaip ir kitų tikyba turi suside
rinti su tautybe. Ta tiesa ypa
čiai pasitvirtina Amerikoje. Ji 
pasitvirtino ir pačioje Lietu
voje pirmojo pasaulinio karo 
metu, kada Lietuviams itin 
prireikė tautos vienybė. Jei 
ne viltininkų išgyventoji gady
nė, tai kažin ar butų buvus ga
lima sutelkti Lietuvos Taryba. 
Tame vyriausiame, istoringa-

PAGALIAU EINA
ME PRIE TVAR

KOS 

me, politikos organe suderinti 
tautos ir tikybos reikalai, at
kūrė nepriklausomą Lietuvą. 
Kelerių metų Tarybos vieniji
mo darbas privedė prie Stei
giamojo Seimo, sušaukto de
mokratiniais, jos paruoštais, 
įstatymais. 

Turėdamas nemaža politikos 
patyrimo, Kun. Staugaitis, kaip 
Steigiamo Seimo narys, vado
vavo dešiniam kr. demokratų 
bloko sparnui. Ir jo įtaka čia 
buvo labai didelė. Jį betgi daž
nai kur atsverdavo Kun. Kru
pavičius, vadovavęs kairiniam 
to bloko sparnui. 

Pasitraukęs iš viešosios po
litikos, Kun. Staugaitis lieka 
vir ecclesiasticus, daugiau at-
sideda katalikų visuomenės 
darbui ir tampa aukštu Bažny
čios ierarchu — vyskupu. Įku
ria Telšiuose mažąją seminari
ją, kurią netrukus paverčia di
džiąją. Kiti Lietuvos vysku
pai, kaip teko girdėti, nebuvo 
patenkinti tuo jo žygiu. Jų 
nuomone, kelios didžiosios se
minarijos mažam kraštui kaip 
Lietuva, sunkiai įmanomos. Be 
to, reikia žinoti kad visų dva
sinių seminarijų personalas 
Lietuvoje išlaikomas valstybės 
iždo lėšomis. 

Vyskupas Staugaitis buvo 
stiprios valios ir darbštus žmo
gus. Įvairus ir ir sudėtingi 
darbai pakirto ja sveikatą. Kas 
vasarą išvažiuodavo Prancuzi-
jon Vichy pasigydyti širdies. 
Pargryžęs atsilankydavo pas 
Prezidentą, su kuriuo rišo jį 
Valstybės Tarybos darbas, dir
btas jos prezidiume drauge ke
lerius metus. Dviejų okupaci
jų, Rusų bolševikų ir Vokiečių 
nacionalsocialistų jungas, be 
abejo pagreitino jo mirtį. . 

Toli esant nuo Lietuvos, 
mums sunku pasakyti kokią 
jos ateitį nujautė Vyskupas 
Justinas, būdamas mirties pa
tale. Bet galima spėti kad 
jam, gyvenusiam carinės Ru
sijos junge, skynusiam Lietu
viams kelią į laisvę, dėjusiam 
drauge su kitais patriotais pa
grindus nepriklausomai Lietu
vai, pagaliau mačiusiam ją par
blokštą ir mindžiojamą priešų, 
paskutinę valandą dingtelėjo 
Maironies paguodos žodžiai: 
Tarp skausmų į garibę! Nuka
muota Lietuva po ilgų kančių 
atsikels laisva. 

Konferencijai Suaukota apie $500 
TIMELESS LITHUANIA' LEISIME 4,000 

L'etuv'ų Taut * k Pasireikšta už Bendradarbiavimą tik su tais* kurie 
žiavimas Brooklyn, N. Y., Ge- Dirbs Grynai Lietuvos Nepriklausomybės Atsta

tymui. — Priimta Galutinai LYS Statutas. . 

Mirė Ištrėmime Vienas 
Latvijos Ministeris 

Liepos 7 d. mirė Washingto-
ne buvęs Latvijos finansų mi
nisteris Ludvigs Ekiš. Vienu 
metu jis buvo Kaune Latvijos 
įgaliotu ministeriu Lietuvai, pa
skum atstovavo savo kraštui 
Lenkijoje. 

• Ludvigs EkiŠ buvo draugin
gai nusiteikęs Lietuvai, geidė 
kad Latvija turėtų su Lietuva 
kuogeriausių santikių. 

Paliko žmoną našlę ir kelioli
kos metų sunų, einantį mokslą 
vienoje Washingtono kolegijoje. 
Mes labai apgailestaujame kad 
laimė nelėmė tam Lietuvių prie-
teliui išvysti savo gimtąją šalį 
laisvą ir nepriklausomą. 

gūžės 30 d., Rinkamai atliktas. 
Šis suvažiavimas padėjo kaip 
ir "stepping stones" tolimes
niam ir platesniam Tautinės 
srovės ir pavienių veikėjų su-
sikuopimui į vieną centrą. 

Tokio Centro reikalingumas 
senai Amerikos Lietuvių tau
tinei srovei buvo pageidauja
mas, ir ne vienas rašyto j as-vei
kėjas, pav., V. M. Klausutis, 
Inž. Simokaitis ir kiti spau
doje ne sykį nurodė ir ragino 
veikėjus eiti prie to tikslo. To
dėl tai nors sykį pradėta prie 
pageidautos ir tinkamos tvar
kos darbas dirbti. 

Kaip to suvažiavimo proto
kolas parodo, tai delegatai ir 
delegatės į suvažiavimą pribu
vo imant Mass. valstiją ir bai
giant Washington, D. C., — iš 
daugiausia Lietuviais apgyven
to Amerikos rytų pakraščio 
valstijų. Vakarus atstovavo 
Dirvos Redaktorius K. S. Kar
pius. Tautiniai laikraščiai ėmė 
daly vumą: Dirva, Amerikos 
Lietuvis ir Vienybė. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
metinis suvažiavimas Cleve
land, Ohio, Liepos 4, padarė 
antrą išeilės tinkamą žingsnį 
prie vieningo darbo. Dabar 
palieka Chicagos ir apielinkės 
tautininkams ir sandariečiams 
tą patį atlikti. O po to, visų 
trijų suvažiavimų išrinkti ko
mitetai privalo nuskirti vietą 
ir laiką iBendram Tautininkų 
Suvažiavimui arba Seimui, ku
ris išrinktų vieną aukščiausį 
Centrą (Supreme Council), ku
ris derintų vienodą akciją A-
merikos Lietuvių, LIETUVAI 
VADUOTI. 

Reikia pasveikinti sumany
tojus abiejų tų suvažiavimų. 
Reikia pagirti ir užgirti suva
žiavusių atstovų ir atstovių pa
sisakymą iš esmės už ką Ame
rikos Lietuviai Tautininkai sto
vės iki galo, pakol Lietuva ne
taps Nepriklausoma. 

Suvažiavusių delegačių ir de
legatų, Brooklyne, pasisaky
mas kad "Tik Lietuvos Respu
blikos likučiai užsieniuose pri
pažinti Alijantų ir Neutralių 
valstybių, tai yra Pasiuntiny
bė ir konsulai su Prezidentu 
Antanu Smetona, yra teisėti 
ir legalus Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybės atstovai" — 
yra daugiau negu girtinas. 

Lai kitų srovių vadai sako, 
kalba, ar rašo ką nori, bet šis 
pasisakymas Brooklyne suva
žiavusių Lietuvių atsako dau
gumos Amerikos Lietuviu troš
kimams ir norams. Kitaip ne
gali ir negalės buti. 

Lietuvos žmonės sužinoję šį 
pareiškimą Amerikos Lietuvius 
tik pasveikins. Paprastas ir 
sveikas politiškas galvojimas ir 
supratimas tai nurodo. Kurie 
mano kad viskas priešingai tu
rės eiti ir dėtis, tie save ir ki
tus tik apvils. Laikas tikrai 
tą parodysi. 

Taigi, nors sykį einame prie 
tikros tvarkos. 

Z. Jankauskas. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
metiniame suvažiavime, Liepos 
4, Clevelande, tarp kitų visuo
meninės reikšmės dalykų buvo 
pasireiškimai kad Lietuvai Va
duoti Sąjunga bendradarbiaus 
su kitomis srovėmis tiktai jei 
jos dirbs už atstatymą Laisvos 
ir Nepriklausomos Lietuvos, ir 
nesutiks bei nepritars niekam 
ii niekad kas norės krypti ar 
net talkininkauti ar tai su Len
kais, ar tai su bolševikais, ar 
su naziais. 

Toliau, suvažiavimas priėmė 
papildytus L. V. S. įstatus, ku
rių projektas buvo patiektas 
pirmame suvažiavime Birželio 
7-8, 1941 metais, Tabor Far-
moj, Sodus, Mich. 

Pasireikšta plačiau apie tę
simą konsolidavimo tautinės 
srovės, kaip tas darbas pradė
ta Brooklyno konrefencijoje, 
sutuokimui visų tautinių jiegų 
į vieną centralinį branduolį ir 
sujungimui visų išsidraikiusių 
šios srovės veikėjų sutvertų 
fondų Lietuvos reikalams į vie
ną stiprų frondą — Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos fondą. 

Iš raportų pasirodė kad LVS 
ižde randasi apie $6200, iš tų 
apie $2800 susiųsta aukų lei
dimui knygos "Timeless Lith
uania". 

Knygos numatyta buvo teis
ti 3000 egzempliorių, bet pa
sirodo kad to skaičiaus neuž
teks, ir Spaudos Komisijos re
komendacija priimta leisti. iš
viso 4000. knygų. { 

IS AMSTERDAM, N. Y. 
Petras Lalas su savo drau

gais vientaučiais prisiuntė pa
sveikinimą su aukomis: 
Mikolas Kerbelis 1.00 
Stasys Saldis 1.00 
Benjamin Janulis 1.00 
Povilas Plankis 1.00 
Antanas Stokna 1.00 
Bronius Belžakas 1.00 
Bronius Gustas 1.00 
Vasyl Miehaluk 1.00 
Jonas Bublinskas 1.00 
Antanas J. Lukšis 1.00 
Petras Lalas 1.00 
(Jie visi anksčiau yra 

aukavę knygai stambiau) 

Iš DETROIT, MICH. 

(Aukos prisiųstos suvažiavi
mui ir dalyvavusių delegatų 
duotos): 
Juozas Kripaitis 15.00 

(iš Ann Arbor, Mich.) 
H. Kapturauskas 10.00 
Ambrose J. Kizis 5.00 
F. Motuzas 5.00 
Dr. J. J. Sims 5.00 
Viktoras Petriką 5.00 

Iš PITTSBURGH, PA. 
ALT. Sandaros prezidentas 

Petras L. Pivaronas, biznierius 
ir žymus musų tautos reikalų 
rėmėjas, parodo kitiems biznie
riams kaip reikia Lietuvos rei
kalams aukoti. Jis prisiuntė: 

Knygai $25.00 
LVS reikalams 10.00 

Domini kas Kalėda 5.00 

Iš PASKIRŲ KOLONIJŲ 
Jurgis Lapinskas 

(Worcester, Mass.) 
Jieva Danielienė 

(Worcester, Mass.) 
V. A. Kersevičius 

(Scranton, Pa.) 
Stasys Rodavičius, 

(Akron, Ohio) 
Mot. Vilkišius 

(Lawrence, Mass.) 
Dr. J. A. Gaidis (per Ikž 

Vilki.šiu, Lawrence) 
J. Klimaitis 

(Pottsville, Pa.) 
J. Plečkaitis 

(Aliquippa, Pa.) 
St. Gegužis 

(Mahanoy City, Pa.) 

10.00 

10.00 

10.00 

5.00 

5.00 

5.00 
7.00 

1.00 

7.00 

(Clevelandiečių aukos suva
žiavimo proga suteiktos arba 
ten pat duotos bus paskelbta 
kitams numeryje.) 

Vyt. Markuzas prisiuntė: 
Vytautas Markuzas 5.00 
Pijus Dorinąs 5.00 
Juozas Klemerauskas 7.00 

KITOS AUKOS SIŲSTOS ŠIO
MIS DIENOMIS, del stokos 
vietos šiame numeryje, bus pa
skeltos kitą savaitę. 

AUKOS KNYGAI IR 
LVS REIKALAMS 

Su sveikinimais ir linkėji
mais LVS suvažiavimui, pri
siųsta iš įvairių kolonijų, arba 
delegatai atvežė sekančias au
kas knygai ir LVS reikalams: 

Iš BALTIMORE, Md. 
N.N. $5.00 
Joseph P. Mikelaiiis 5.00 

Delegatės Marė Milunaitieng 
ir Julė Rastenienė atvežė: 
LVS. Skyrius 4 $25.00 
M. & Mrs. G. J. Stokes 10.00 
Mrs. Magd. černeckienė 5.00 
Ksaveras Navickas 5.00 
Joseph George Mitchell 5.00 
Vincas Luiza *5.00 
Stasys Sederevičius 5.00 
M. Pečiulis 2.00 
Joe šakalis 1.00 
Mrs. E. Raila 1.00 
Louis Lietuvninkas 1.00 

P. P. Jaras prisiuntė narių 
mokesčių: 
Alena LevonaviČienS 2.00 
Magdalena Aleknavičienė 2.00 
Malas Mandravickas 2.00 
J. Galinaitis 2.00 
A. Jakaitis 2.00 

Iš AMBRIDGE, PA. 
B. Gramba atsiuntė suvažia

vimui aukų ir pats atvykęs au
kavo: 
B. Gramba 15.00 

($5 knygai, $10 Londono 
Atstotybei palaikyti) 

Adolfas Gramba 
Petras Gramba 
Jonas Kinderis 
Donald ir Alvin TVfihalich 
Pranas Ordonas 
Julia Ordonaitė 
Ona Triskienė 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Pagelbekįt išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

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

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji i ICTIIVAI VAIRUOTI C A ĮSIKIŠA 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps UEIUYMI VAWUUII jMJUnVJM 
knygoje. . 6820 Superior Avęnuf —* Cleveland 3, Ohio 

Atsargiai Prižiurekit 
Savo Maisto Sandėlį 

Kadangi šeimos maitinimas yra kasdieninė už
duotis, jums reikalingas maisto seifas—jusų 
Elektriškas Refrigeratorius — daugiau negu 
kitados kada. Bet jeigu su juo kas atsitiktų 
dabar, jus turėtumct dikčiai vargo gavimui 
kito arba pataisymui. 

Taigi elgkites atsargiai su savo maisto laiky
toju duodant jam tinkamą priežiūrą—kad jis 
galėtų prilaikyti jusų maistą, sveikatą, darbą, 
laiką ir pinigus ilgai dar po Pergalės. 

Kaip Prižiūrėti Tinkamai Savo 
Elektrišką Refrigeratorių 

1. Defrostuot dažnai. Neleist apšalti storiau negu 1-4 
colio. 
2. Laikyt kabinetą švariai. Iš lauko mazgoti drungnu 
vandeniu su muilu. Vidu mazgoti su lengva soliueija 
šilto vandens ir baking soda. 
3. Laikyt kondenserį laisvą nuo dulkių ir purvo. Tas 
lengva vartojant rankinį valytoją arba nozzle prie
taisą grindų valytojo. 
4. Neperpildyt. Nedėti karšto maisto į j|. Nedėti 
maistą kuriam nereikia šaldymo. Nelaikyt duris at
daras ilgiau negu reikia. 
5. Apžiūrėk durų uikabas, gumą, užraktą. Jei gumas 
sausas ir kietas, reikia najo. Jei užraktas ir užkabai 
liuosi, prišriubuot juos. žiūrėt kad plug butų įjung
tas saugiai ir patogioj vietoj. 
6. Aliejuoti. Jei jusų refrigeratorius yra atviro tipo 
mechanizmo, jis reikia laikas nuo laiko aliejuoti! kad 
geriau laikytų ir švelniau veiktų. 
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IEPOfS IS m*#i dešimts metų nuo skridimo į Lietu-

^ vą Dariaus ir Girėno, ir 17-tą dieną buvo dešimtme
čio sukaktis kai jiedu tragingai žuvo, pasiekę beveik pa
tį Lietuvos slenksti. Jų .nukritimas ir užsimušimas gi
rios pakraštyje prie Soldino, Vokietijoje, užbaigė jų re
kordinę kelionę taip skaudžiai visai Lietuvių tautai. 

Tais laikais atlikta jų kelionė padarė aviacijos sri
tyje naują rekordą, daug prisidėjo prie aviacijos vys
tymosi į tokią kokia ji yra šiądien, kada per tą patį At
lantiką skrenda lėktuvų tūkstančiai kas mėnesį be jo
kių beveik prietikių, ir kada lėktuvai užima vyraujančią 
rolę šio karo kariavime. Šiądien jau padaryta bandy
mai skristi per Atlantiką sklandytuvu—lėktuvu be mo
torų, kito liktuvo traukiamu. Tas bandymas pavyko 
gerai. Jeigu šiądien atsikeltų Darius ir Girėnas iš ka
po, po 10 metu pertraukos, nematę kas per tą laikotarpį 
aviacijoje atsiekta, nepaprastai nusistebėtų. 

Philadelphijos Lietuvių kolonija viena iš keleto ko
lonijų kur Darius ir Girėnas lankėsi rinkdami aukas sa
vo kelionės parėmimui, surašė to įvykio visą istoriją ir 
ją pavadinant "Kaip Philadelphijos Lietuviai Rėmė Pir
mą Lietuvių Skridimą per Atlantiką Lietuvon". 

Tas aprašymas pradėtas talpinti Dirvoje šiame nu
meryje ir seks per kelis numerius, 
sekkaipnoriųetųyrapatys kelionėirue. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

TAUTINIS posakis 1926 metais Lietuvoje buvo dide-
' lės reikšmės Lietuvai, nes sustiprino Lietuvą tauti

škai, išauklėjo patriotinę gentkartę, pastatė Lietuvą 
lygiomis su kitomis šalimis pasaulyje. Lietuvos vardas 
praplito kaipo rimtos, ekonominiai tvirtos šalies. 

To visko pasekmės yra ir tvirčiausias reiškinys 
Lietuvos valstybės atsteigimui. Jeigu ne Gruodžio 17 
perversmas, Lietuva jau tada už kelių dienų butų pa
tekus bolševikams. Tada įvykdžius Lietuvos prijungi
mą prie Sovietų, dabai' Lietuvos laisvės klausimui vie
tos jau nebūtų buvę. Visos musų kovos butų be reikš
mės ir prasmės. Dabar gi mes turim ir Prezidento Roo-
sevelto prižadą ir Atlanto Čarterio nustatymą kad vi
sos pavergtos šalys bus ątsteigtos nepriklausomomis, 
kaip buvo nrieš šio karo pradėjimą. 

• 
JZAIP atsargiai ir apgalvotai elgiasi alijantų karo va-
*^ dai, kurie palengva veržiasi Europon per Italijos 
salas, parodo šis faktas: Pereitą savaitę, pradėjus ofen-
syvą prieš Italijos salą Siciliją, vyriausias Alijantų karo 
jiegų vadas, Amerikietis Gen. Eisenhower paskelbė at
sišaukimą i Prancūzijos'gyventojus nurodydamas jiems 
kaip apsieiti ir užsilaikyti dabartiniu momentu. Jis 
pranešė kad Anglo-Amerikos-Kanados jiegos pradėjo 
pirmus žingsnius išlaisvinimo Europos kontinento, ir 
patarė Prancūzams buti ramiais, nesileisti susiklaidin-
ti gandais kuriuos priešai gali imti skleisti apie alijan
tų greita atėjimą. Tų gandų ir kurstymų patikėję gy
ventojai ga'ėtų imti kilti prieš okupantus, o tas duotų 
okupantams progą daug žmonių išžudyti visai be reika
lo. Gen. Eisenhower pataria kad Prancūzai lauktų tik
rų žinių, ir, sako, "kai ateis valanda smogti priešus, 
mes jums tikrai pranešime". 

Su įsiveržimu į Siciliją, Alijantų invazija Europon 
pradėta. Galim tikėtis ir pasitikėti Amerikos jiegoms 
ir laukti išblaškymo Europos padangėje priespaudos de
besų. Reikia mums tik labiau remti savo valdžią ir dir
bti karo laimėjimui. 

Z^EN. SIKORSKIO, Lenkų vyriausybės in exile pir-
mininko, žuvimas, kartu su penkiais ar šešiais ki

tais jo vyriausybės nariais, yra didelė tragedija didelė
je Lenkų tautos tragedijoje. Tiktai Stalino ir Hitlerio 
pravestomis "likvidacijomis" žuvo daugiau vienu kar
tu žymesnių vienos kurios valstybės narių. Šiaip gi dar 
nėra pasitaikę panašios tragedijos. 

Vaizdiai apie Sikorskį išsireiškia Vienybėje Juozas 
Tysliava: 

"Sikorskio mirtis — didelis smūgis Lenkams. Jis 
žuvo kaip tik tuo metu kai Lenkijos kariuomenė 'ruo
šėsi' žygiuoti Į Varšavą, Krokuvą, Poznanių, Lvovą ir 
Vilnių . Mes Lietuviai nesidžiaugiame Lenkų ir Len
kijos nelaimėmis. Bet, kovodami su kaimynų imperia
lizmu, patys Lenkai turėtų išsigydyti. Deja, Lenkai ser-
.3,'a ta pačia imperializmo manija kaip ii' ju kaimynai. 
Sikorskis buvo vienas iš tų maniakų." 

' • 

DUPINANTIS apie darbus kuomet pasibaigs karas, 
valdiška planavimo taryba skelbia kad po karo ga

lima butų tuoj imtis reikalingų darbu statybos ir tam 
tikrų pagerinimų, kurie atsieitų $7,695,000,000. Tokių 
darbų planai jau maždaug padaryti arba numatyti, jai 
tik jiems rastųsi pinigai, tuoj butų gatavi. 

Columbus, Ohio, atsibuvo didumos valstijų guber
natorių suvažiavimas, kuriame dalyvavo 45 gubernato
riai iš 48. Jie apkalbėjo tarp kita ko ir pokarinius ša
lies darbus ir reikalus. Pasekmingesniam tų dalykų 
apsprendimui buvo suruošta ir industrijų, darbo ir ag
rikultūros atstovų konferencijos Chicagoje, New Yor-
ke ir San Francisco. 

Nors dabar svarbiausias reikalas yra karo laimė
jimas ir to reikalo tose konferencijose nepražiurėta, ta
čiau kaip gubernatoriai taip ir industrijų vadai persi
tikrinę jog dabar reikia rūpintis ir kalbėti apie dalykus 
su kuriais teks susidurti karui pasibaigus. 

• 
•BRITANIJOJE, pakelis iš 20 cigaretu kaštuoja 

47 Amerikoniški centai, iš jų 37 centai yra karo taksų. 

"Galingas" Balsas 
Chicagos Vilnis ragino pa

minėti dviejų metų sukaktu
ves nazų įsibriovimo Lietuvon, 
surengiant visą eilę masinių 
mitingų, kurie pareikšią "ga
lingą" Amerikos Lietuvių bal
są. Savo tikrai galingą balsą 
Amerikos Lietuviai, kaip žino
ma, pareiškė Vasario 16-tą mi
nėdami. Ta diena buvo pami
nėta 54-se Amerikos miestuo
se, Kanadoje, Brazilijoje, Ar
gentinoje, Uragvajuje ir na-
zių pavergtoje Lietuvoje (nors 
naziai draudė). Buvo pirkta 
Amerikos karo bonai, rinkta 
aukų Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, sudaryta kraujo au
kotojų būriai, surinkta šimtai 
dolarių aukų Amerikos Lietu
vių Tarybai, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai, ir lokaliniams komi-
munistų balsas? Akurat de-

O žinote kiek vietų buvo pa
minėta "galingas" musų ko-
tetams. 
vyniuose miestuose, ir tai, vien 
Lietuvių komunistų pastango
mis tik šešiose vietose. Kai 
kur mūsiškiai Lietuvos parda-
vikai prisiplakė prie Ameriko
nų parengimų (Chicagoj, Det
roite, Easton, Pa.), kur norė
ta atiduoti pagarba Rusams už 
jų narsią kovą prieš nazius. 

Vasario 16-tą minint kalbė
jo : Lietuvos Prezidentas, Lie
tuvos Atstovas, Lietuvos kon
sulai, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos, Latvijos ir Esti
jos konsulai, o musų komunis
tams kalbėjo "konsulas" Ra-
tomskis. Amerikos Lietuvių 
tiktai masiniuose Vasario 16-
tos minėjimuose kabėjo: visi 
musų redaktoriai, daugelis iš
kalbingų kunigų, Prof. Pakš
tas, Pulk. Grinius, daug musų 
gabių advokatų ir eilinių vei
kėjų — viso apie 115 įvairių 
žmonių. O žinote kas musų 
raudoniesiems kalbėjo? Viso 
labo tik keturios "dūšios": Mi-

zara, Gasiunasr Fruseika ir 
lomskis. 

šitie parengfcnai parodė visą 
nesąmonę poetės Salomėjos 
Neries ir Pivošos-Griciaus (jei 
jie tikrai sašė) postrigavimų 
buk 99.89 nuošimčiai rinki
muose dalyvavusių 95.51 nuo
šimčių "Lietuvos piliečių" nu
balsavo Nepriklausomą Lietu
vą paversti Tarybine Lietuva! 
Tik palyginkite: 54 parengi
mai prieš 6, arba 115 kalbėto
jų prieš 4 (o jei pridėti "kon
sulą" Ratomskj tai bus tikra 
penkta koja). . 

t i i 

Prof. Pakštas 
Amerika praneša Prof. Pak

što išvykimą iš New Yorko, 
į vieną Minnesota valstijoj ko
legiją geografijos dėstyti. Jo 
vadovautas Lietuvių Kulturinis 
Institutas pasiliekąs jo globo
je, bet busiąs perkeltas į sa
vaitraščio Amerikos raštinę. 

Iš visų Lietuvių Tautinės 
Tarybos narių. Prof. Pakštas 
turi teisę savintis šiokių-tokių 
ryšių su musų visuomene, nes 
jis dirbo moksleivių ir kitose 
organizacijose, redagavo musų 
laikraščius, dirbo draugijose. 
Tačiau, ta jo veikla, kaž kodėl, 
kaip Prancūzai sako, nesuteikė 
jam "stažo" nei Lietuvoje, nei 
Amerikoje. Musų katalikai jo 
Institutą kaž kodėl silpnai rė
mė, nors patys Jbuvo pasiryžę 
jį skirti visu vadu Lietuvos va
davimo darbo. Metą rėmus, 
Katalikų Federacija atsisakė 
jo biurą finansuoti. Per du 
metu jo Institutas išleido tik 
du tikrai vertingus, nors ma
žus leidiniukus: A. Vaičiulai
čio musų literatūros braižinį, 
ir Prof. Senn'o metmenas apie 
musų kalbą ir jos istoriją. 

Lietuvių Tautinė Taryba, ku
rios sekretorium Prof. Pakštas 
buvo, talkšo neveikioje, nes ne
įstengė išspręsti bendradarbia
vimo su Lietuvos Respublikos 
pareigūnais klausimo. 

i r r 

Girdėjo kad Skambina 
Bolševikų Vilnis pasakoja: 

"Lippmannas nurodo, reikią 
sykį ant visados atsisakyti nuo 
planų sukurti prieš Sovietiją 
nustatytą buferinių valstybių 
bloką." 

Bet Lippmann nesakė kad 
reikia pasmaugti visų su So
vietiją rubežiuojančių mažų 
tautų laisvę ir paversti jas 
Maskvos lėlėmis. 
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GRAŽUOLEI 
(Putino eilės) 

Gražuole skaisčioji, gražuole meilinga, 
Tu mano svajotoji — nepasiekta. 
Tavim tik nurimo krūtinė geisminga, 
Tavim tik prinoko lakioji goda. 

Aš tau nepaspaudžiau dar rankos 
mylėdamas, 

Tu man nepravėrei dar savo širlies, — 
Tiktai, lyg žibintas ištolo spindėdamas, 
Nurimusioj sąmonėj vis vaidinies. 

Tu lik visados taip kilni, nepasiekiama, 
Lyg kalnų viršūnė per amžius balta. 
Aš tylųjį ilgesį, tavo man tiekiamą, 
Tai? .vienai iškelsiu skambia ja goda. 

Tik širdgėloj mano, taip ilgai kentėtoj#, 
Kaip šiądien, pradžiugink meilingu. 

žvilgsniu; 
Gražuole skaisčioji, giliai pamylėtoji, 
Tik tau savo amžiną godą rengiu. 

BUK DRĄSUS 
(Margalis) 

Nors ant tavęs dangus žaibuoja, 
Nors draskosi audra baisi, 
Gyvato^ laivas svieto juroje svyruoja, 
Ir plaka jį vilnis tamsi, — 

Vilties vardan įgyk tik drąsą tvirtfJ 
Brėkš rytas ir audra nutils; 
Pasieksi sau Aukščiausiojo kriaušę 
Ir kmės tau i^Ls! 

'(Tęsinys iš pereito nr.). 

— Kunigaikštis! — sušuko atėjusis, 
matęs ant Algimanto akim. 

— Ne kunigaikštis, tik kunigaikščio 
sunus, Algimantas, Luiši! — pataisė kuni
gaikštiene. 

Luišis, nesakydamas nei žodžio dau
giau, pripuolęs prie vaikino pabučiavo 
jam ranką ir nubėgo aukštyn į kuorą. 

Po valandėlei per langą matyti buvo 
kaip verčiasi dumų kamuoniai nuo kuoro 
viršaus, Jysdami ilgais smūgiais per auk
štą padangę. 

Neilgai truku®, per prasivėrusias du
ris kitas žmogus suriko: 

— Į pili renkasi svietas n«o Kumelių 
ir Skilandžių, šukaudamas iš džiaugsmo 
jog kunigaikščio sunus sugryžo. 

— Ką tu kalbi gero, Bartnike? nu
traukė vyrą Algimanto motina, — svietas 
apie sunaus sugryžimą dar nieko negali 
žinoti. 

— Žino, kunigaikštiene, žino! — at
vertė tas. — Jį matė jojant šičion Skilan
džių lankuose kerdžius ir Kumelių apy
gardoje pakelevingi žmonės girioje. 

— Tš ko gi pažino? — neiškentė ne
paklausus kunigaikštienė. 

— Panašus esąs visai i fcėvtį — atsa
kė vyras. 

Bešnekant taip, nusileido -nuo kuoro 
ir Luišis. Girėdamas šnekos galą, jisai 
paėmė Bartniką už rankovės ir pakreipė 
į šalį kurioje dar gulėjo ant alsos Algi
mantas. 

Bartnikas buvo brolis Luišio ir Baso, 
kuris save vadino ir Ivonu ir Dimitru, be-
jieškodamas Tranaičio sunaus, kunigaikš-
tyčio Algimanto. Po Bartniko priežiūra 
Algimantas vaikystėje augo ir mokinosi 
pirmutinių kareiviškų pareigų. Nors ir 
pulkas metų praslinko nuo tada kada jie
du paskutinį kartą matėsi, vienok dabar 
Algimantas, kada pabudęs pamatė savo 
augintoją, išsykio pažino ir puolė prie jo 
su linksmu šuksmu. Bartnikas pažino 
taipogi kunigaikštytį ir su ašaromis ant 
akių sveikino ir glamonėjo savo mylimą 
augintinį. • 

Kada truputį apmalšo sujudimas, iš
šauktas netikėto pasimatymo, Luišis pir
miausia užklausė Bartniko ar ne svetimi 
tie šarvuoti kuriuos jis matė einančius 
pilies linkui. 

— Tai savi, brolyti! suramino tas. 
— Bet kodėl jie šarvuoti ir raiti? 
— Ir pėsti eina, brolyti, ir raiti joja, 

o daugiausia važiuote važiuoja, veždami 
visokį labą į pilį pradžiai gyvenimo savo 
valdovui. 

Girėdamas tai, Algimantas metė akim 
į motiną ir Į abu vyru. Ir nepajuto jisai 
kaip jo akys prisipylė ašaromis. Kada jas 
užslėpti nuo kitų ir nepasirodyti minkš
tu labai, nusisuko jisai į šalį. 

Neilgai trukus pilyje pasirodė pirmi 
žmonių pulkai. J minios šauksmus turėjo 
pasirodyti Algimantas su motina. O po 
šitam nebuvo ir galo klykavimui nudžiu
gusio svieto. Po pirmų pulkų ėjo kiti 
pulkai. 

Kuris ten vyrų ėmė taisyti pilies var
tus, ar tai dureles. To tiktai ir reikėjo 
kitiems. Bematai, po priežiūra Luišio ir 
Bartniko su Virpša, prasidėjo trusas apie 
visos pilies sutaisymą. Minios svieto su 
spatais šlemavo perkasą apsupanti pilį, ki
tos minios iš girių traukė medžius pilies 
sienoms ir kuorams taisyti. 

Užtvino pilis pulkais svieto, pulkais 
darbininkų ir kareivių. 

Stovėdami aukščiau kuore, Algiman
tas su motina žiurėjo į žmonių trusą, iš 
reto pašnekėdamas tai su vienu tai su Au
tu iš žmonių. 

Algimanto begalinio nuolaidumo dė
mė, kuri nemažai gąsdino motiną, dabar 
pradėjo išnykti. Tiesa, ir iš budo ir iš 
žodžių Algimantas pasiliko nuolaidus, bet 
tame nuolaidume buvo jau tvarka. Taip 
kada užėjo kalba tarp srities kunigų apie 
norą svieto liktis po Aršiojo valdžia, kal
ba turhut tyčiomis pakelta Tranaitienės, 
tai Algimantas ne tik pristojo prie tos 
minties, bet motinos nusistebėjimui pri
dėjo: 

— Kol ažgyvas, nepaleisiu Aršiajam 
»usų šalies! 

Iki tankiai nakčiai t rusė svietas, ypač 

A N T A S 
dar gal ir dėlto su dideliu pasiryžimu, jog 
gavo žinią pavakaryje apie Aršiojo vyrų 
pulką, besirengiantį užpulti ant pilaitės Jr 
paimti Algimantą su motina. 

Naktį į apygardą išjojo žvalgai kad 
duotų gandą jeigu pasirodys kur nors Ar
šiojo vyrai. O ant pilies sienų sustojo ki
ti sargai nuolatinei sargybai. 

Naktis vienok praslinko ramiai, nors 
ir laukė visi užpuolant nakties metu. Se
kančią dieną pasirodė jog svietas ne tuš
čiomis kalbėjo apie Aršiojo pulko atėjimą. 
Priešpiečiais pasirodė sarginiai dūmai pie
tų linkui, ix) jų nepoilgam vyresnysis Ar
šiojo pulko atsiuntė į pilį grąsinantį parei
kalavimą išduoti Algimantą su jo motina, 
kaipo keliančius maištą, o patiems žmo
nėms įsakė pasiskirstyti po savo namus. 

— Viskas turi buti išpildyta kol aš ne
apjosiu trijų sykių aplink pilį, « šaukė 
Aršiojo pasiuntinys. 

Apgarsinęs tokį nusprendimą, Gudas 
pasuko žirgą aplink pilį. Bet čia jau su
gadinta jam visas jo mandrumas. Vienas 
iš vyrų sustvėręs jo žirgą už kamanų Al
gimanto vai du davė pasiuntiniui patarimą 
grvžti atgal, arba, jeigu nori, luktelti tajn 
tikroje vietoje atsakymo. 

Gudas išsykio buvo besipriešinąs, bet 
kai jį paglostė akmeniu iš vilksnio iš pi
lies sienos paleistu, jis tapo švelnesnis. 

Tuo tarpu Algimantas teiravosi su 
kitais vadais ir kunigais apie tai kas at
sakyti. 

— Kas atsakyti? — paklausė Bart
nikas. — Atsakyti tą ką butų atsakęs to
kioje dėtoje Tranaitis: paslėpkit savo gin
klus ir grvžkit namon atgal ramiai, nieką 
neužgaudami! 

— Tai galėjo sakyti mano tėvas, — 
atsiliepė Algimantas. , 

— O tu ar nę tėvo sunus? —- atvertė 
Bartnikas. f 

— Tėvo tai tėvo, tiktai aš tų pa jiegų 
neturiu ką tėvas turėjo, — atsidusęs atsa
kė jaunas kunigaikštis. 

— O kas tau pasakė kokios tavo pa-
jiegos? — neliaudamas prieštaravo Bart
nikas. Norėjo dar ką tai užmesti Algi
mantas, bet sulaiko vyrų murmėjimas, ir 
jų pulke buvo girdėti šūksmai: 

— Gerai sako Bartnikas! Gerai sa
ko! 

Į kalbą galiaus įsikišo ir Virpša, kai
po prityręs vyras, primindamas jog nie
kas nežino kokio didumo kariuomenė ei
na ant pilies. Bet ir Virpšą umai sutrė-
mė sargai, kurie matė Aršiojo pulką ir 
spėtinai minė jo skaitlių. Pirma, vienok, 
negu pabaigė pilies apgynėjai tartis, Gu
das, turbut, nusibodęs laukti, suriko: 

— Buvo jums duotas laikas išpildyti 
valią kunigaikščio, o dabar pajusite kaip 
sunki jo ranka kada jis kovoja! 

Tai pasakęs, pasuko savo žirgą atgal 
ir užtrimitavo. Iš artimos giraitės išsi-
pulė šarvuoti Aršiojo kareiviai ir gulė ant 
pilies, apsupdami ją iš visų pusių. 

Vietoje slėptis už pilies sienų nors ir 
ne visai sutaisytų, Algimanto vyrai išsi
pylė laukan patikti priešų ir puolė urmu 
ant užpuolikų, kurie suvis nesitikėjo tokio 
priėmimo, šykštus Gudai kibo išpradžių 
j kovą, bet tai išėjo jiems tik į blogą: Al
gimanto vyrai, pasinaudodami iš šito, spė
jo juos apsukti ir kada GujJų pulkąvedys 
patėmijo jog apgynėjai daug skaitlinges-
ni ir norėjo bėgti, jau buvo per vėlu. Į ku
rią šalį jie tiktai metėsi, visur juos suti
ko šarvuotų vyrų eilės. Muštynė buvo 
trumpa. Sudaviečiai išblaškė, išteriojo 
Gudų pulką, palikdami tiktai vieną gyvą 
ir tai sužeistą, kad butų per ką nusiųsti 
gandą Aršiajam į Dainavą apie jo pulko 
žuvimą. 

Leisdamas šitą vyrą- iš Kirsnos gryžti 
pat Aršųjį, Algimantas jam pasakė: 

— Klausyk! — tarė Gudui. —- Parjo
si tu atgal pas savo kunigaikštį, klaus jis 
tavęs apie pulko atsitikimus, tai jam pa
sakyk mano vardu taip: Pulkas išžudytas. 
Ir kiek pa jiegų turiu tiek padėsiu tamT kad 
sii^ kiekvienu pulku, atsiųstu į mano tėvo 
sritį, butų taip padaryta kaip "su šituo. O 
ką apie Aršiojo apsiėjimus su mano tėvu, 
seneliu ir'manim, tai aš atiduosiu kunigu 
seimui nuspręsti, še tau šitą gromatą", 
nunešk Aršiajam. Joje jisai ras tą pati 
pareikšta ką aš sakau žodžiu. # 

(Bus 
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KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

TUOJ po įvykusios Tauti
ninkų konferencijos Brooklyn, 
N. Y., senukas Grigaitis gavęs 
nuo savo klapčiuko ilgą ir iš
kraipytą pranešimą apie kon
ferencijos eigą, tuomi dar ne-
Jlasitenkino ir ėmė j ieškoti ki
tuose tautininkams priešinguo
se laikraščiuose papildančių ži
nių savo zaunoms. 

Išcitavęs N. Gadynės pieme
niškas zaunas ir išniekintą 
iiietuvos Himną, ir be pasipik
tinimo tai užgyręs, ėmėsi ci
tuoti katalikų Ameriką, kuri 
irgi sėmė žinias iš to paties so-i 
cialistų klapčiuko, sandariečio 
fcailin ilindusio K. J. Paulau
sko žinyno. 

Išcitavęs Amerikos redakto
riaus mintis kurios buvo pa
remtos Paulausko prasimany
mais, Grigaitis pridėjo ir savo 
ffcu senai nuvalkiotą dvyliakj. 

"Tautininkai kurie buvo su
sirinkę Brooklyne, atstovauja 
Rhti-demokratinę srovę. Savo 
falvosena jie yra giminingi 
bolševikams. Tik spalva jų ki
tokia (vieni juodi, antri rau
doni), bet principai tie patys", 
sako jis. 

KAD tautininkai butų gimi
ningi bolševikams tai tik Gri

gaičio senoje galvoje gaidukai 
taip gieda. Sveikai protaujan
tis žmogus "jam netikės. Ta
čiau kad Grigaitiniai socialis
tai, juo labiau pats Grigaitis, 
yra giminingi bolševikams įro
dymų toli jieškoti nereikia. 

Jų ir spalva vienoda ir prin
cipai (jeigu jie juos turi) vie
nodi ir visas veikimo būdas 
vienodas: niekinti ir griauti 
viską kas tik Lietuviui ir tau
tininkui yra gerbtina ir miela. 
O jų demokratija tai tik ant 
liežuvio galo, kaip vištai piep-
čius. 

Kaip £Ia senai Grigaitis Su 
Bimba buvo pasibučiavę ir su
darę bendrą frontą kovai prieš 
jiems nepatinkamą Lietuvos 
valdžią? 

Jie bendru frontu šaukė A-
merikos Lietuvių "kongresus", 
kiršino Amerikos Lietuvius 
prieš Lietuvos valdžią, rinko 
iš jų aukas ir tomis aukomis 
šelpė tuos kurie rengė dirva 
revoliucijai Lietuvoje, nekreip
dami domės kas su Lietuva 
atsitiktų, bi jie atsikeršys. 

ŠIĄDIEN, kuomet Lietuvoje 
sąlygos pasikeitusios, kuomet 
jau trečias metas Lietuvą 
trempia žiaurus okupantai, — 
Grigaitis pasirinko sau kitą 
partnerį, klerikalus, ir su jais 
bendru frontu veda atkaklią 
kovą prieš Lietuvos valdžios li

kučius kad jų neprileisti prie 
bendro visų Lietuvių veikimo 
už atgavimą Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės. 

TŲ DVIEJŲ izmų, tai yra 
klerikalizmo ir socializmo, va
dai gerai žino kad jie veikda
mi bendrai su Lietuvos val
džios likučiais — su Prezidedn-
tu A. Smetona, kurį Amerikos 
valdžia skaito Lietuvos prezi
dentu, pasitarnautų daug dau
giau atgavime Lietuvai nepri
klausomybės. 

Tačiau jų tas izmas, jų tas 
nedoras kerštas prieš jiems ne
patinkamus asmenis išstato 
Lietuvą pavojun, bet jie to ne
paiso, kad tik jų tikslas — ker
štas bus atsiektas. 

Kas jiems Lietuva.? Kis 
jiems Lietuvos nepriklausomy
bė? Juk jie yra internaciona
listai, jų tėvynė yra po kepu
re. Jie nepripažysta nei tau
tu nei rasių, jiems visi lygus. 
Jie nenori nei nepriklausomos 
Lietuvos, jeigu ji nebus po ko
kio internacionalo padu. 

• ŪKININKAI Ohio valstijo
je šymet daug sunkiau dirba, 
turėdami mažiau pagalbos ir 
norėdajni padidinti maisto pro
duktų kiekį, kaip valdžia rei
kalauja. Darbininkams ukėse 
šymet moka po $2.95 dienai, 
su valgiu; pernai mokėta po 
$2.35 dienai. 

MES DUODAM IR IšKEIčIAM EAGLE STAMPS 

The May Co's 
cool. Basement 

'-j*" k 

JIE VĖL SUGRYŽO! . . . 
TAI GERAS INVESTMENTAS 

TIMME TUFT" 
i,75 COATS 

Šiuos ploščius jus norėsit dėvėti diena 
į dieną—per visą žiemą! Puikaus dar
bo iš Alpaca VILNOS veltinio . . . pa
mušalas išmuštas del daugiau šilumos 
ir grožio! Rudos, šviesios ir beige 
spalvos; apvedžiota linksma raudona, 
žalia, ruda flanelio pyne. Mieros 10 
iki 18 panelėms ir moterims. 

Patogus Budas Pirkti! 
1. Mažas Deposit palaikys jusų pioščių 'ki 

reikės musų Will Cail storage dykai. 
2. Naudokitės musų Patogiu Išsimokėjirno 

Pianu. Pasitarkit su musų Credit Dept. 
3. Naudokitės Advance Credit Kuponais. 
4. Charge kostumeriams—Jusų pasirinkimas 

bus palaikytas storage dykai iti Spalių 1 
ir padėstns sąskaiton katia pasiimsit. 

The Kai' Co. Basement 

APSIMOKĖS JUMS SAUGOTI DALYKUS KURIUOS TURIT 

PAGALVĖMS 
APSAUGOTI 

49 
Palaikykit srvo pagalves švariai ir 
liuosas nuo dulkių ir apsivėlimo šiais 
puikiais muslino apvalkalais . . . jie 
Jie apdengs jusų pagalvę pilnai! 

Peršti! ar Telefonu Užsakant 
Kreipkitės CHerry 3000 

Priimama užsakymai del 2 ar DaulPtt 
šių Pillow Protectors. . 

Thfr May Co. Basement 

BALTIMORE MD. 
Birželio 26 d. turėjo įvykti 

vietos Stalincų laibai plačiai iš
garsintos Gasiuno prakalbos. 
Atėjus skelbtam prakalbų lai
kui, nusiskubinau į salę kad 
gauti atsisėsti, nes tikėjausi 
publikos bus pilna salė; ir la
bai nustebau radęs salę tuščią: 
sėdėjo 7 vyrai ir 3 moterys, ir 
visi išskyrus vieną moterį, Sta
lino garbintojai. Nustebęs kad 
tiek mažai klausytojų tėra, pa
kalbinau vieną gerai pažysta
mą, "Ar bus prakalbos?" At
sako, "bus kaip tik susirinks 
daugiau publikos". 

Nutariau laukti ir išlaukiau 
daugiau valandą laiko, o tos 
publikos kaip nėra taip nėra. 
Nusibodus laukti apleidau sa
lę ir nuėjau žemyn į barą, čia 
žmonių pilna, o į Stalincų jo-
marką niekas neina. Apie 9 
vai atbėgo kąji komunistėliai 
ir ragina žmones eiti į viršuti
nę salę, sako tuoj prasidės pra
kalbos, kalbėtojas pasakys la
bai daug naujo apie Lietuvą. | 
komunistų maldavimą niekas 
nekreipia dėmesio ir į jų per
šamas prakalbas neina. Ko
munistėliai matydami kad jų 
niekas neklauso išėjo, o publi
ka iš jų gardžiai pasijuokė. 

'Už poros savaičių netikėtai 
pateko į mano rankas Laisvės 
nr. 156, kur tula Vinco Duk
tė (tai Ona Kučan skaitė) ra
šo apie tas prakalbas—rašo ir 
apgailestauja kad žmonių atsi
lankė mažai. Jeigu jau "patys 
komunistai kurie visuomet mo
ka padaugint skaitlinę tris ir 
keturis kartus, prisipažysta 
kad žmonių atsilankė mažai 
tai aišku kad vargu ten ir bu
vo daugiau kaip 10 asabų. 

Vinco Duktė rašo, "aukų su
rinkta $30.38. Kaip susirinku
sieji mitingan taip aukavusie
ji pilnai gali jaustis atlikę sa
vo užduotį, del kurios ne tik 
raudonarmiečiai bet ir Lietu
vių mokyklų vaikai-mergaitės 
bus karštai dėkingi." 

Už ką gi tie Lietuvių moky
klų vaikai-mergaitės bus jiems 
karštai dėkingi? Ar už tai 
kad Stalincai susikolektavę sa
vo alkaną pilvą pašeria? Iš 
tų $30.88 jie turėjo užmokėti 
už salę, spaudą, kalbėtojo ke
lionę ir sugaištą laiką ir tiems 
"Lietuvių mokyklų vaikams-

; mergaitėms" niekas n?liko, o 
vienok komunistai burbulą pu-

i ii 

čia kad bus "karštai dėkingi". 
Dar gerai kad jų paskelbtų 

aukotojų eilėje nematyti nei 
vieno tikro Lietuvio \ardo, vi
si Stalincai, tai tegul jie ir še
ria tuos savo pedliorius. 

Komunistai pedlioriai moka 
visokiais patriotiniais obalsiais 
kaulinti iš visuomenės aukas, 
bet tie jų obalsiai yra ne kas 
kitas kaip tik jų pačių alkanas 
pilvas, tat laikas Lietuvių vi
suomenei jau pažinti juos ir 
pasakyti, "nei cento Stalin-
cams Lietuvos išdavikams". 

P. faras. 

•JUODOSIOS meškos, po 
savo žieminio miego išėjusios 
iš savo urvų yra tokios pat rie
bios kaip buvo kada nuėjo ru
denį miegoti, ir nesiskubina 
pultis prie cdnsio. 

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

Nauji Karo Vaizdai 
Karo vaizdai iš Navy musių New 

Geor'ftik Saloje, pradedami jodyti 
penktadienj, Liepos 16. 

Vaizduojama U. S. laivynas ku
ris pastaromis dienomis pradėjo 
plaišinti Japonų bazes Pacifiko sa
lose.' 

Paf-odoma tikrai karo laivų su
sirėmimas, nuolatinis bombardavi
mas Japonų bazių per ištisą naktį 
ir dieną. 

Kiti vaizdai yra ir pastaro už
ėmimo Pantelleria, kur susikirsta 
su Ašies jiegomis. 

Ypatingas trumpas . vaizdas rodo
ma "Merchant Seaman", kaip pa
ruošiami prekiniams laivams jurei-

* H,ppODROMg 

"Action in thė North 
Atlantic" 

Warner Bros. nauj&s įdomus Ju
rų veikalas "Action in the ftorth 
Atlantic" pradedamas rodyti ket
virtadienį, Liepos 15. Tai atvaiz
davimas karžygiškų vyrų kurie tar
nauja pergabenime laivais prekių 
ir karo reikmenų pervežime šiame 
pasauliniame kare. Jie plaukia ir 
žūsta atvirose jurose nuo Ašies už
puolikų. Tačiau, kiti išlieka nuo 
nuskendimo, bet plukauja po daug 
dienų, kartais net mėnesius ant plu-
kanų iki išgelbstimi, ir vėl vyksta 
i naujus pavojus. 

Vaidinime dalyvauja ftumpfarey 
Bogart, Raymonds Massey, Allan 
Hale, moterišką vadovaujamą rolę 

fejf&a:'?' 
tiLS-r. "*L ' '"•> fVa- " • • 
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OPEN 4 

JUNE 26th 

through 

LABOR DAY 

KEEP FIT FOR VICTORY! Tako an "all-out" vacation at 
nearby Cedar Point, this summer. Closer to home ... you spend 
less time getting there . . . more time for fun. Save tires . . . 
save gasoline. On arriving, park your car for the duration of 
your stay ... No car is needed at the "Point." • Every summer 
resort recreation! Swim in the blue waters of Lake Erie . . . 
relax on the white, sandy beach. All sports and amusements 
... tennis, riding, boating, golf, fishing. Exciting fun in the famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from home. 

BASI L Y REACHED by convenient rail, bus and 
•#earner routes, at well as U. S. Route 6 and Ohio 2 

CiJcfarloctd'CravtlXuneu orCfuio Oak for fotttr or write CEDAB P0INT-0N-LAKE ERIE, SandvftY, 0. 

ft Vacation Means Increased AbilitT to Work and Help ma the Wai 1 11 1 i .1 I 1 !• 1 . . • * ^ 

VEL 
SUGRYžO 

TARNYBON 
•yELEFONŲ išdirbimas namų naudoji

mui sustojo tūlas laikas sustojo tūlas 

laikas atgal kuomet Western Electric dir

btuvės persimetė gaminti telefonų prietai

su kariaujančiam frontui. Kadangi jau 

negalima gauti cradle telefonų, naudoja
ma statieji telefonai aprupinimui naujų 

įvedimų, reikalavimų prtedinių Įrengimų, 

ir persikeliant į naujas vietas. Taigi jei

gu jųs gausit stačiąjj telefoną, žinome 
kad suprasit kame dalykas. 

Laikykit lupas arti prie ra
gelio kuomet vartojai kal
bėjimui stačiąjj telefoną. 

Klausykit "The Telephone Hour" Pirmadieniai* H Vakare, ant WTAM, WLW ir W£8PD 

PIRKIT WAR BONDS DEL PERGALĖS 

© 

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. 
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••A I TO THE EDITOR 
OF THE NEW 

REPUBLIC 
ATIDUOKIT SENUS 
REKORDUS KAR

EIVIAMS 

Per Clevelando teatrus veda
ma vajus surinkimui jūsų at
liekamų senų ir sulužusių re
kordų (plokštelių) kareiviams. 
Tai yra "Records for Fighting 
Men" vajus. Priimami ir su
lužę bei kitaip sugadinti. Jie 
bus perdirbti į naujus rekor
dus. 

Kurie turit rekordų dovano
ti perduokit i savo kaimynišką 
teatrą, American Legion Post, 
arba telefonuokit ENd. 8044, 
sutarimui paėmimo tų rekordų 
iš jusų namų. 

SAUGOKITĖS KLAS
TINGŲ PINIGŲ IR 

VOGTŲ ČEKIŲ 

Jauniausias Kalinys 

25 METŲ SUKAKTUVĖS 
Geri Dirviečiai, Jonas ir Jie-

va Zorskai rengia savo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties paminėjimą, šio šeštadie
nio vakare, Liepos 17, Mačiu-
tos sode ir salėje. Pokilyje da
lyvaus užkviesti jų giminės ir 
artimi draugai. 

Linkime jiems ilgiausių me
tų ir geros sveikatos ir ateity
je. 

RABINAMS SEKASI 
Iš Lietuvos pabegrę Telšių 

seminarijos rabinai jsteigė sa
vo seminariją Clevelande. Da
bar ta seminarija Įsigijo nau
jas didesnes patalpas ir turi 
jau 300 mokinių. Telšiuose 
sako turėjo apie 500 yabinukų. 

NORI MOTERŲ Į DARBUS 
Clevelande agituojama ne

imti vyrų į tokius darbus ku
riuos gaii atlikti moterys, o 
vyrai privalo eiti į didesnius, 
sunkesnius karo darbus.. 

Karo industrijose dabar sa
ko dirba jau apie 75,000 mo
terų, 6,000 daugiau negu du 
mėnesiai atgal. 

šį rudeni pradės platų vajų 
suagitavimui vyrų ir moterų 
eiti dirbti nors dalį savo lais
vo laiko karo reikmenų gami
nimui. 

ŽUVO 55 
Trafįko nelaimėse Clevelan

de nuo šių metų pradžios iki 
Liepos 14 žuvo jau 55 asme
nys. Pernai per tiek pat lai
ko buvo 65. 

Paraše kaip ir Buvęs 
Gabaliauskas davė ilgą "ap

rašymą" LVS konferencijos, 
taip kaip butų joje buvęs. Mes 
žinojom kad jam nereikia kon
ferencijoje jo 'korespondentės' 
Gabaliauskienės turėti, todėl 
konferencijos maršalka jos ir 
neįleido. 

Gabaliauskas tą konferenci
ją arba suvažiavimą vadina 
"seimu" ir sako, tautininkai 
pasielgė "nedemokratiškai" ne-
jsileisdami jo 'korespondentės'. 

Tame pat numeryje Gaba
liauskas praneša apie Tarybos 
rengiamą jo taip garsintą "sei
mą", kuris virto tik konferen
cija. Bet į tą konferenciją jis 
jau senai skelbia kad neturės 
Miti įleisti — ne tik Dirvos ko
respondentas, bet nei vienas 
tautininkas atstovas, nors to-
cija. Tačiau, į tą jo 'seimą' jis 
kie ir butų išrinkti. Tada su-
lyg Gabaliausko proto tai bus 
1 asielgta demokratiškai. 

LVS suvažiavimas buvo pri
vatinio pobūdžio, valdybai rin
kti ir apyskaitoms išduoti. 

Tas gi Gabaliausko 'seimas' 
kaip tik vadinamas visų Ame
rikos Lietuvių ir taįkomas ap
tarimams Lietuvos vadavimo 
reikalų. 

Butų gera žinoti kokia mie-
rele Gabaliauskas savo "demo
krat izmą" mieruoja.  ž i n .  

DIVORSAI DAUGĖJA 
Nors visi dabar daug dirba 

ir rodos neturėtų laiko nei peš
tis nei divorsų j ieškoti, tačiau, 
kaip skelbia apskrities teismo 
ofisas, šių metų pirmą pusme
tį divorsų jieškoti kreipėsi 500 
daugiau negu per tą patį pus
metį pernai, šymet per 6 mė
nesius divorsų kreipėsi 3,114, 
pernai per pusmetį 2,591. 

Per visus karus žmonės bū
davo bandomi visokiais budais 
apgauti klastingais pinigais. 

Ir šio karo metu valdžia rū
pinasi mokinti žmones apsisau
goti apgavikų. 

šiuo kartu paminesime dve
jetą apgavysčių kurios labai 
plinta, kaip praneša valdžios 
įstaiga, vykdanti Secret Serv
ice Crime Prevention Progra
mą. 

Amerikoje išeinantiems • ki
tataučių kalbomis 1,496 laik
raščiams išsiuntinėta praneši
mai paskelbimui skaitytojams 
kad saugotųsi apgavystės. 

Karo metu viena rūšis apga
vysčių yra tai platinimas ne
tikrų popierinių pinigų. Bu
kit atsargus nuo tokių pinigų. 
Jie platinami visaip: bizniuo
se ir privatiškai, net per vai
kus. Kaip skelbia Secret Serv
ice, jie savo vadovaujamomis 
pamokomis išgelbėjo tūkstan
čius berniukų ir mergaičių nuo 
tapimo kriminalistais iš jaunų 
dienų, sulaikant juos nuo pra
dėjimo platinti klastuotus pi
nigus, kuriuos jiems įduoda tų 
pinigų dirbėjai iškeitimui. 

SAUGOKITĖS ČEKIŲ 
Kita paprasta apgavystė pa

sikartoja su valdžios čekiais. 
Dabar kai valdžia pradėjo 

siuntinėti tėvams ir šeimoms 
kareivių čekius, tuos čekius iš 
laiškų dėžučių prie namų vagia 
ir labiau dar vogs gaujos tam 
tikrų žulikų. 

žinoma, valdžios čekis visa
da bus geras, ir jeigu jųs iš-
keisit tokį čekį, galit gauti už 
jį pinigus visada. Bet jųs ga
lit patekti į bėdą už to čekio 
iškeitimą, kaip už jo pavogimą, 
jeigu čekis vogtas ir ne to kam 
priklauso. 

Todėl Office of War Infor
mation pataria visiems štai 
ką: Pažinokit tą kas indorsuo-
ja čekį. Jeigu jusų kaimyno 
sunus ar duktė tarnauja karo 
tarnyboje ir jųs pažystat tą 
kaimyną, galit čekį iškeisti; 
jeigu nepažystat to asmens ku
ris prašo čekį iškeisti, nors ir 
pasirašo ant čekio prie jusų 
akių, atsisakykit keisti, nes jis 
gal turi vogtą čekį. 

Edward S. Dow, l:J metų am
žiaus mokinys iš Newburyport, 
Mass., įžengia kalėjiman, kur 
nuteistas nuo 14 iki 20 metų 
už nužudymą 72 metų amžiaus 
moteries. 

M I R I M A I  
ŠIMKUS Kostantas, 48 metų, 

nuo 1327 E. 66 st., mirė Lie
pos 8, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse 12 d. Pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Eleonora, dūkti 
Kostancija, ir trys sunai ka
riuomenėj : Sgt. Walter, Pvt. 
Anthony, Corp. Frank. 

AMšIEJUS Antanas, 70 metų, 
nuo 1377 E. 33 st., mirė Lie
pos 11, palaidotas 14 d., Kal

varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Paėjo iš Navikų, Suvalkijos, 
Amerikon atvyko 1899 m. 

Liko žmoną, Ona, dukterys 
Alena Kvederienė, Ona Wilke. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis. 

ŽŪSTA DAUGIAU-
SI SENESNIEJI 

Jau senai pripažinta kad di
džiausias skaičius trafiko ne
laimėse, ypatingai pėksčiųjų, 
yra senyvesnio amžiaus vyrai 
ir moterys. Pereitą metą 75 
iš 127 užmuštų buvo asmenys 
virš 45 metų amžiaus ir dau
giausia tarp 55 ir 64 metų. 

Daugelyje atvejų yra kaltė 
pačių pėksčiųjų kad nesisaugo-
ja eidami per gatvę. Bet pa
tirta ir tam tikros sąlygos ka
da automobilistų kaltė. Kuo
met dienos ilgėja ir daugiau 
buna šviesos, automobilistai 
suvažinėja mažiau, negu į ru
denį kada dienos trumpėja. 

Pėkstieji žūsta svarbiausia 
del to kad automobilistas ne
gali jų pamatyti savo važiavi
mo sąlygose. 

Cleveland Police Dept. 

PAŠTU prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiusti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 

Dirbtuves Rūpinasi 
Pokariniais Darbais 

Clevelando Ekonominio Plė
timo komitetas apdirbo pokari
nių darbų programą, prie ku
rio jau prisidėjo 226 vietos iš-
dirbystės, kurios rūpinasi grei
tu pasiruošimu gaminimui vi
sokių gyvenimui reikmenų po 
karo. 

Apskaičiuojama kad jau šių 
metų gale žmonės išpirktų vi
sokių reikmenų už apie 22 bi
lijonus dolarių. O su bėgan
čiu laiku visko reikalitiga bus 
žymiai daugiau, 

PADĖKA 
Reiškiame savo nuoširdžią 

padėką visiems kurie dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse mū
sų vyro ir tėvo, Vinco Gudi
no, kuris mirė Liepos 6. Dė
kojame už gėles draugams ir 
giminėms. Taipgi ačiu grab-
nešiams ir laidotuvių direkto
rei Delia Jakubs už jos prie
lankumą. 

ALOIZAS JANL'šIS, ilga
metis Dirvos skaitytojas, su
sirgo, turėjo pasiduoti ligoni
nėn operacijai. 

Mrs. Magdalena Gudinąs 
ir šeima. 

LANKĖSI SLAVINSKAS 
Liepos 14, trumpam laikui 

Clevelande lankėsi ilgametis 
buvęę veikėjas, scenos artis
tas Adomas Slavinskas. Da
bar jis gyvena Sheltofi, Conn. 
Jis yra Dirvos skaitytojas nuo 
jos įsteigimo. Apsilankė re
dakcijoje ir pas kitus savo ar
timus draugus. 

• NEKURIOS mėsos parduo
tuvės Clevelande ruošiasi lai
kyti atdaras savo duris tiktai 
tris dienas savaitėje, del mi
sos stokos. 

OHIO valstijos viršininkai 
raginami dabar apsirūpinti į-
gyti teises naujiems keliams 
statydinti tuoj po karo, kad 
nereikėtų paskui gaišuoti ir 
laiką aikvoti. Jau numatyta 
apie 900 viešų kelių projektų 
miestų srityse, kuriems reika
linga bus apie 150 milijonų do
larių. 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratoriui 

Turiu pilną apdraudę tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

T E t E F A C T  

SIR: In his "Should Russia At
tack Japan", Yakhontoff, strong in 
He would have the New Republic 
the Pacific, is weak in the Atlantic, 
readers believe that "Russia is in 
earnest in approving the Atlantic 
Charter", whose signatories pro
claimed the "desire to seek no ter
ritorial changes that do not accord 
with the freely expressed wishes of 
the people concerned". Russia 
might be in earnest as regards Al
bania, or Luxembourg, but the ear
nestness dies an inglorious death as 
soon as the question of applying a 
good neighbor's policy toward the 
unhappy Baltic States of Lithuania, 
Latvia and Estonia comes up. 

For instance, in addition to the 
w;dely commented article in the 
Moscow Pravda of February 8th, 
there recently appeared semi-official 
cabled letters from Moscow1 in the 
New York Herald Tribune and the 
Manchester Guardian (England) 
claiming all's well in the God's 
world on the Baltic, since Commis
sar Dekanozov, backed by Russia's 
armed might and police, staged an 
election in which 99.89 per cent of 
the 95.51 per cent of Lithuanians 
participating voted for a "legal" 
incorporation into the Soviet Union. 
Our Under Secretary Welles de
scribed these elections as "devious 
processes", and the whole action 
as "predatory activity". 

A man styled "attache of the 
Soviet Consulate in New York" . by 
Lithuanian Communist papers, is 
going around Lithuanian settle
ments in the United States and 
Canada beseeching Lithuanian pub
lic opinion to recognize the results 
of these "elections". 

So, there is considerable doubt 
about Russia's earnestness as to 
the Atlantic Charter. Since a 
chain is only as strong as its weak
est link, if we let Russia choose the 
nations to which the principles of 
this Charter are to apply, why not 
let England, the United States and 
all the other. United Nations to do 
the same? Then; where is the At
lantic Chartęr, so "earnestly" ap
proved ? ( 

If, as Yakhontoff wishes us to 
believe, "Russia stands firmly by 
the agreements she makes", the 
Lithuanians, no doubt, would like 
her to return to the firm stand 
taken in the peace treaty between 
Lithuania and Russia, of July 12, 
1920, where jt was stated: "Russia 
without any prejudice recognizes 
the self-rule and independence of 
Lithuania with all political conse
quences . . ..^nd for all times re
nounces with good will all the so
vereignty rights of Russia, which 
it has had in regard to the Lith
uanian nation or territory". 

Vyt. Sirvydas. 

INCOME PAYMENTS AND TAXES 
9 

1940 

1942 

19431 

TAXES: $3 BILLION 

TOTAL INCOME PAYMENT: $76 BILLION 

JOTAL INCOME PAYMENT: $115 BILLION 

"TOTAL INCOME PAYMENT; $135 BILLION 

TAXES, 
$6'/2 BILLION 

TAXES: 
$13-15 
BILLION 

J 

THE PER/SCOPE 
By ŠARŪNAS. 

NAMAI GERAM PELNUI 

Pasirinkit vieną arba abu šiuos 
gerai pastatytus namus po 12 kam
barių su garažiais, 7211 Lexington 
ave. ir 7215 Lexington ave. Kaina 
žemiau vertės, nes reikia išdalinti 
palikimo turtą. Kreipkitės 

FLorida 4655. 

REIKIA DARBININKŲ 
Prie budinkų prižiūrėjimo, čiagi-

miai ir ateiviai piliečiai. Nuolatinė 
vieta, mėnesinė alga su overtime. 
Geros darbo sąlygos. Vyrai tarp 18 
ir 50 metų, geroj sveikatoj, kurie 
liuosi nuo drafto. (30) 

Mr. WRIGHT ENd. 0475 
1032 E. 62nd Street. 

MIEGAMAS KAMBARIS 
Išsinuomoja miegamas kam bari s 

vienam vyrui arba dviem mergi
noms, visai arti prie gatvekarių li
nijos. (29) 

1309 EAST 65TH ST. 

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

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

IN HIS BOOK, "6ne World", 
Wendell Willkie says he noticed an 
all-pervading feeling among the 
peoples of this planet: "I found this 
dread of foreign control every
where". 

Can anyone blame the Lithuanians 
for not wishing to be controled' by 
Soviet Russia ? * 

/## 

ONE OF THE MOST Important 
reasons why Lithuanians do not 
want any kind of Russian control 
is mentioned in James E. Brown's 
"Russia Fights". The author was 
a correspondent for the Interna
tional News Service and a member 
of the little group of newspapermen 
like Joseph Barnes, Demaree Bess 
and Walter Duranty who were de
scribed in "Mission to Moscow" as 
unofficial diplomatic colony and 
who acted as informal advisers to 
Davies during his ambassadorship 
in Moscow. Brown returned to 
Russia in IMS, after your years' 
absence. 

In his book Brown suggests that 
if the Russians were allowed a free 
hand in Germany after the war, 
even "for a few weeks", there 
probably would be no rupture of 
the peace from that quarter for 50 
years. On the basis of .what he has 
heard of Soviet occupations of the 
Baltic States, Brown says there 
would be little fight left in the Ger
man people after such an occupa
tion — and no "enemies of the 
people" left above ground who 
might whip it up. 

The Lithuanians know how ter
rible was the occupation by the So
viets. In many ways it matched 
the still more terrible occupation by 
the Nazis. 

/// 

ANNE O'HARE M'CORMICK 
writes in the New York Times: 
"Three years of German domination 

have proved that Europe cannot be 
ruled by one power or by armed 
power. We have to live' in the fut
ure with nations that will govern 
themselves according to their own 
ideas and character". 
The Lithuanians did not give in 

Lithuania is one of those nations, 
either to the Russian or German 
style of living. They want to live 
their own, free and independent 
style. 

Underwater Ballet į. 

t £* 

Scene from an underwater ballet 
routine performed in a Los Angeles 
swimming pool by Belita, an ice-
skating star. Belita claims that un
derwater ballet helps to perfect her 
sense of rhythm and graee. 

APPOINTED AGAIN 

PELNINGAS IR SAU
GUS UŽDARBIS 

Lietuvių Bankinė įstai
ga ir vėl depozitoriams pri
rašė 3 nuošimtį už pirmą 
pusmetį 1943 metų. 

Kiekviena depozito kny
gutė iki $5000 yra po Fede
ral Insurance Corp. valdiš-
ša apdrauda. 

Morgečiai čia padaromi 
mažomis ir didelėmis su
momis, taisymui arba per
kant namą. 

Paskolų reikaluose pata
rimai dykai. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa!! 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- ? 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. T$d#jl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

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

1 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
•  »  I H  1 1 1  • > • • • • • • <  • • • • • » < <  m i l  

DR. FRANK HILL (AUKŠTAKAL
NIS) REAPPOINTED HEALHĮT 

OFFICER 

Dr. Frank Hill, of Waterbury, 
Conn., went to Bismarck, North Da
kota, to direct the State department 
of preventable diseases, in October, 
1940, and in January, 1942, was 
appointed! State Health Officer and 
now reappointed for four years as 
the North Dakota State Health Of
ficer. The North Dakota Health 
Council president is pleased with 
Dr. Hill's unique administrative abi
lity and training to head the N. ft. 
State Health Department, especially 
during this period of extreme em
ergency when the health resources 
of the state are severely taxed. 

He has written many articles on 
health in the medical journals in 
the past four years. 

Dr.. Hill was one of our young 
Lithuanian persons responsible for 
the large collections of Lithuanian 
books on the shelves of our large 
Bronson Library; he also arranged 
the Waterbury Lithuanian Directo
ry, which the Lithuanians of Water
bury are proud of. 

Dr. Frank Hill (Aukštakalnis) is 
the only Lithuanian in the United 
States that holds a position of this 
type. He is a progressive young 
Lithuanian, loves his nationality, 
ant we are proud of what he has 
accomplished here in Waterbury 
for the Lithuanians. 

He is a nephew of Dr. Matthew 
Colney, and has practiced medicine 
for many years ir Waterbury,' be
fore leaving for the west. 

Mrs. M. J. Colney. 

DAIRYING is reported to be 
America's largest industry; 26,000,-
000 dairy cows supply the mater
ials. 

K A I M Y N I Š K O S  
U Ž E I G O S  

Cain Park Theatre 
"PERSONAL APPEARANCE" 

Linksma komedija bus statoma 
šiame teatre pradedant trečiadieniu 
Liepos 21, iki šeštadienio, Liepos 
24. Tai "Personal Appearance", 
Lawrence Riley kūrinys, vaizduojąs 
filmų artistės atvykimą ir apsisto
jimą mažame miestelyje Pennsyl-
vanijoje. Vadovaujamoj rolėj vai
dina Jane Lloyd-Jones, kuri paeina 

L n s Ar.gr>'r-p. 

JACK GANSON 
T A V E R N  ,  

LIETUVIŠKA UŽEIGA. " 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
_Jack Ganson-Karabinas, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų mietfef 

pravažiuojanti LietuviaL 

Helen Urbšaitli Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėlė šiltesng" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFE, OHIO 

PASIRĖDYKIT VASARAI 
Vėsiais Dėvejamais Reikmenimis 
Didžiausias pasirinkimas Dabar! 

MARŠKINIAI 1J5 iki 2.95 
Didelis pasirinkimas gražių mar
škinių, pasirėdymui ir sportinių. 

SWETERIAI 1.95 
Vilnoniai be rankovių — vie

nodu spalvų ir maišytų. 

PLAUKIMO KELNĖS 1.95 
Su prilaikytojais viduje, įvairių 

mėgiamų spalvų. 
PAJAMAS - 1.95 

Gražios Broadcloth. Susegamos 
arba užsimaunamos per galvą. 

UNION SUITS 1.50 
Gero darbo, trumpom rankovSm 

ir pilno ilgio blauzdom 

SLACK SUITS 4.95 
Karštam orui tinkamos kelnftl 

ir išlaukiniai marškiniai. 

DYKAI GREEN STAMPS 
1 £ja galit igkeisti 

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
1.65 iki 3.95 

Jausies vėsiai ir patogiai po 
gera skrybėle. Naujausių stilių 

ir spalvų. 

KELNĖS 2.45 iki 6.50 
Sportui arba Šiaip Dėvėjimui 

Didelis pasirinkimas įvairių gerų 
kelnių — vilnonių ir Gabardi-

nes ir skalbiamų slacks. 
KAKLARAIŠČIAI 1.00 

Gerai žinomos Silvo Brand — 
gražių marginių ir vienodų 

Gražios PETNEŠOS 1.00 
Elastiškos arba megstinės — 
užsegamos arba užkabinamos 

Gražios KOJINĖS 3 prs. 1.15 
Pilno ilgio ir trumpos Bayon 

ir Vaitos kojinės 

•H kožnu pirkiniu. ftYlfAI 
savo Stamp Books. • IV/VI 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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