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nerolo Sikorskio mirtis turės 
savo pasėkų ir Lietuviams. Dr. 
Jonas šliupas, savo 1887 metais 
išleistoje Lenkų kalba knygo 
je "Litwiny i Polacy", tikėjo 
kad Lietuviai tik su Lenkų ra
dikale grupe (socialistais) ga
lėsią teisingu pagrindu, Lubli-
110 Unijos griuvėsiuose, nusta
tyti modernius Lietuvos-Lenki
jos santikius. Sikorskio vietą 
užėmė Lenkas radikalas, Vals
tiečių partijos vadas, Stanis-
law Mikolajczyk, ir pranešimail 
iš Londono pasakoja apie bu-į Alijantu jiegOS Sicilijoje 
simą Lenkų vyriausybės trė-|už§mė miestą Enna pačia, 
mime "pakairėjimą". Dešinių ,me centre Sicilijos, kur su-
atstovas, Gen. Sosnkowski, pa-1 ejna vjSų geležinkelių ry-
imdamas Lenkų kariuomenės j gyS> fcajgj nukirto salos SU-
vado vietą, pasižadėjo politikon, sisįekimo linijas. Italai ir 
nesikišti. Jei šliupo viltis cei-1 Yokiečiai kareiviai trau-
singa, Lietuviai galėtų susitar- kjasį j šiaurryčius linkui 

Sicilijos Apgynimai Griūva; Bombardavo Romą 
Popiežius lanka Griuvėsius 

ti su Lenkų valstiečiais ir dar
bo grupėmis. Pažiūrėsime. 

• 
SIKORSKIO mirtis primena 

jo pagrindinę užsienio politi
kos liniją: pasitikėti Maskva 
ir j ieškoti su ja sutarimo. Len
kai turėjo tiek pat, jei ne dau
giau, priežasčių keikti ir ne
kęsti Maskvos kaip Lietuviai. 
Nepasitikėjimas Rusu tiek pat 
Lenko kraujuje jgimtas kaip 
ir Lietuvio. Bet Hitleriui So-
vietiją 1941 metais puolus, Si
korskis per radio prašė visų 
Lenkų pamiršti kas buvo, nes 
įvyko nauja būklė, reikalau
janti Rusams atleisti ir dova
noti. Sikorskis nuvyko Mas
kvon ir pasirašė su Sovietija 
draugingumo ir kitas sutartis. 
Tiesa, Maskva jas vienašaliai 
sulaužė, bert Sikorskis prieš 
mirtį, sakoma, vėl tiltus tiesęs 
susitarimams. Ar turėjo jis 
stiprių šalininkų Lenkuose pa
sakyti sunku, bet New York 
Times korespondentas iš Lon
dono pasakoja, Anglai linki 
Lenkams pastatyti atitinkamą 
Sikorskiui paminklą — tai tę
sti toliau jo susitarimo su Ma
skva politiką. 

Pas Lietuvius, kaip žinoma, 
nėra jokių stiprių, įtakingų, 
pasitikėjimo turinčių žmonių, 
ar grupių, norinčių pasitikėti 
Maskva. Mat, tarp Lenkų ir 
Lietuvių buklių yra skirtumas: 
Rusai kalba apie "stiprios Len
kijos" atsteigimą, bet Lietu
viams siūlo tik pražūtį Sovie7 

tijos "'federacijoje". 

Messina, paskutinio uosto 
Sicilijoje j Italiją. 

Nuo Enna alijant&i turi 
atviras duris iš užpakalio 
į pajūrio uostą Catania. 

Britų ir Amerikos jiegos 
stumiasi pirmyn, tuo tar
pu ašies vadovybė praneša 
apie jų kareivių "trauki
mąsi sulyg plano". 

Britų karo laivai iš van
dens neliaujamai bombar
duoja Catanią ir to miesto 
pasidavimas neišvengtinas. 

Kiti pranešimai sako jog 
ašies jiegos apleidžia mies
tus ir uostus Palermo, Tra-
pani ir Marsala vakarinia
me kampe Sicilijos. 

Visi Sicilijos apsigyni
mai griūva. 

Vienas sueme 130 Italų. 
Sicilijoj, B ritas Kapt. Moi -
ris, vienos civilines Sicilie-
tės merginos patarimu, nu
ėjęs į nurodytą namą, pa
jūryje, užtiko ir suėmė 130 
Italų kareivių. Jis ten ei
damas manė kad užtiks ke
lis savo priešus, taigi ėjo 
drąsiai, bet kada užkoman-
davo juos pasiduoti ir kai 
iš namo išėjo 130 ginkluo
tų Italų kareivių, o jis tu
rėjo tik vieną šautuvą, jis 
pats nusigando. Jie betgi 
visi jam pasidavė. 

LIETUVIŲ BŪKLĖ begalo 
traginga. Visi mato, Hitleris 
karą praloš. Nežiūrint kaip jo 
paskutinis puolimas Rusijoje 
pasibaigs, jis Anglijos ir Ame
rikos karo spėkų nenugalės, 
los jį prislopins. Bet tas, kaip 
Anglų žurnalo Nineteenth Cen
tury and After redaktorius ge
rai sakė, nereikš kad Vokietija 
karą praloš. Nazių propagan
dininkai tikisi Susivienijusias 
Tautas tiksluose suskaldyti ir 
išsigelbėti. Bolševizmo ir de
mokratijos vedyibos, kaip New 
York Times p. Daniell sako, 
yra "tik prievartos dalykas". 
Pokarinio susitvarkymo galvo
sūkiai net dabar kvaršina, 
kaip, pavyzdžiui, Prancūzų ne
galėjimas rasti bendros kalbos. 

Kitas dalykas, tai Rusijos 
pretenzijos Pabaltijyje, kurios 
priešingos Roosevelto mintims 
ir idėjoms. Pasaulyje, reiškia, 
pridėliota tiek kiaušinių kad 
nazių juodoji višta tikisi sau 
šiokį-tokį laimikį išsipereti, 
nors tos vištos plunksnos ir 
bus išpešiotos. Lietuvių būklė 
traginga tuo kad kada tik Lie
tuvis primena viešai savo tau
tos laisvės troškulį, visi Sovie-
tijos priešai jį padaro lazda 
Maskvai tvoti. 

ROOSEVELT bus išrin
ktas ir 1944 metais, sako 
Senatorius. Murray, Demo
kratas, iš Montana. Tokiu 
budu Roosevelt užimtų ket
virtą terminą, ko nėra lai
kęs jokis kitas šios šalies 
prezidentas. 

Sen. Murray sako, Roo-
seveltas privalo buti prašo
mas tarnaut dar vieną ter
miną, atsižvelgiant i jo di
delį reikalingumą šaliai. 

ATAKAVO ROMĄ 

Liepos 19 Amerikos la
kūnai bombardavo Romos 
miesto militarines sritis — 
tas padarė ir nuostolių ir 
Įspūdį j Italas. Tai buvo 
pirmas šio karo bėgiu ata-
kavimas Romos, kuri žadė
ta neliesti, kiek seniau. 

Romai padaryta didelių 
nuostolių pirmu atakavimu 
to miesto. Suplaišinta ei
lė militariškų punktų. Tuo 
pat laiku iš Ašies vadų, ku
rie yra kaltininkai šio ka
ro, pasipylė protestai jog 
suplaišinta bažnyčios, mo
kslo Įstaigos ir darbinin
kų gyvenami namai; už
mušta 166 asmenys ir su
žeista 1,659. 

Liepos 18 buvo smarkiai 
bombarduota Italijos mies
tas Neapolis, numesta tūk
stančiai tonų bombų, už
puolime dalyvavo virš 500 
alijantu bomberių, daugu
moje Amerikiečiu. ; ̂  

Prieš kelias dienas per
eitą savaitę, Prez. Roose
velt ir Churchill padarė at
sišaukimus į Italijos žmo
nes, raginant atsikratyti 
Mussolinio ir taikytis su 
alijantais, kitaip turės žū
ti. Susitaikius, galės gy
venti Italijos gerovei. 

Mussolini turėjo pasima
tymą su Hitleriu kuriame ^ ointis 
nors mieste Šiaurės Itali- 4""J 

joje. Spėjama kad buvo 
aptarta Italijos gynimas, 
nors atsilaikyti negalės. 

Iš Italijos praneša apie 
apsireiškimą sukilimų Ita
lų eilėse prieš savo karo 
vadus. 

Iki Liepos 2, alijantai su
naikino bent 3200 priešų 
lėktuvų Viduržemio jurų 
kare; apie 1500 kitų lėktu
vu sugadinta. 

SEKANTI PASKO
LA BUS 15 BILI
JONŲ DOLARIŲ 

S. V. Iždo Departmentas 
skelbia kad sekanti Karo 
Paskola, kuri bus pradėta 
kelti Rugsėjo 9 d., bus pen
kiolika bilijonų dolarių. 

Tos paskolos sudaryme 
negalės dalyvauti bankai, 
taipgi pinigus turės sudėti 
šiaip žmonės ir įstaigos. 

Pereitoje paskoloje, kuri 
buvo nuskirta 13 bilijonų, 
sukelta $18,500,000,000, tų 
pinigu virš 5 milijonus su
dėjo bankai. 

Prancūzų Vadas Giraud su Prez, Rooseveltu 

GYVAI VEIKIAMA 
PIETŲ PACIFIKE 

Pietų Pacifike, alijantu 
bomberiai nuskandino ke
turis Japonų laivus ir su
gadino porą kitų, sutram-
dydami Japonų pastangas 
pristatyti daugiau pagal
bos savo apsuptiems karei
viams Munda oro stovyk
loje Solomonų saloše. " 

Tame konvojuje vyko 11 
Japonų laivų, kiti pasisku
bino pasišalinti. 

Apie 150 Amerikos lėk
tuvų bombardavo Bairoko 
uostą, netoli Munda. 

Japonų įsistiprinimai ki
tose salose taip pat nuolat 
užpuolami, naikinami, taip 
kad Japonai dabar tegali 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Armijos vadovybe suti
ko paliuosuoti iš tarnybos 
4,500 vyrų kurie sutiks ei
ti dirbti į vario, zinko ir 
molybdenumo kasyklas. 

1100 sustreikavo. Det
roit, Mich. — Pereitą saj 
vaite buvo sustreikavę virš 
1100 darbininkų (CIO na
rių) Vinco Corp. dirbtuvė
je, del paleidimo iš darbo 
vieno unijos atstovo kuris 
nebuvo tinkamas jam pa
skirtam darbui. 

Vaizde parodoma Prancūzų vyriausias vadas šiaurės Afri
koje, Gen. Henri Giraud atsilankąs pas Prezidentą Rooseveltą, 
į Washingtoną atvykimo proga aptarti karo reikalus ir Prancū
zijos išlaisvinimą. 

MES NETURIME Sikorskiu 
Maskvon važiuoti tartis. Tie
sa, turime draugų Amerikonų. 
Juk važiavo Harriman, Will-
kie, Standley, Hurlely, Davies 
ir kiti. Bet mes prie jų ne
priėjome ir širdingai nepasi
kalbėjome. Gal buti, nebuvo 
drąsių ir "tinkamų" Lietuvių 
Amerikoje? Jei nebūvo Ame
rikos Lietuvių tai yra Lietu
vos Prezidentas. Bet musų ka
talikų tuli vadai atsuko prieš 
jį visus savo ražančius ir lita
nijas, o socialistai savo špygas 
ir liežuvius. Nepriklausomos 
Lietuvos vėliavą Amerikon at
vežusiam Lietuvos Prezidentui 
mes nesuteikėme moralinės pa
ramos, su kuria butų buvę ga
lima kalnus nuversti. To vie
ton mes kalėme vinis laisvos 
Lietuvos karstui! Istorija tin
kamai tuos musų siauraregius 
vadus pasvers. 

POPIEŽIUS, kaip prane
šimai sako, aplankė apga
dintas Romos dalis tuoj po 
U. S. lakūnų bombardavi
mo Romos, ir apžiūrėjęs 
jas pėkščias vaikščiodamas, 
meldėsi prie griuvėsių. Sa
ko, užgauta ir viena Ro
mos bažnyčia, 'prie kurios 
popiežius specialiai nuėjo. 

RUSAI APSUPA 
OREL 

SU JAPONAIS TEKS 
KARIAUTI 6 M.u 

Vice Adm. Herne prane
šė kad Su v. Valstijų karo 

LENKU VYRIAUSY
BE SUSITVARKĖ 

Londone galutinai susi
darė nauja Lenkų vyriau-

laivynas planuoja kariavi- svbė in exile. Vietoje Si
mui prieš Japonus dar še
šis metus, iki 1949 metų. 

Jis ir Karo Laivyno Sek
retorius Knox pareiškė ap-
gailavimą del nekuriu šios 

korskio premjeru tapo St. 
Mikolajczyk, kuris užsie
nio reikalų ministeriu pa
skyrė Tadeušą Romerį, ku
rią vietą laikė pats Sikors-

šalies gyventojų galvojimo | kis. Romer buvo Lenkų 
jog karas galės buti baig- atstovu Rusijoje kada nu-
tas greitu laiku. Sako, mes | truko santikiai tarp Rusi-
turim didelius tolius pa-1 jos ir Lenkų del suradimo 

42 milijonai darbo dienų 
pražudyta per Balandį šy-
met del darbininkų susir
gimų, nelaimingų įvykių 
ne laike darbo ir šiaip gai-
šavimų. 

Kovo mėnesi buvo pra
žudyta virš 43 milijonai 
darbininkų dienų del tų pa
čių priežasčių. 

Reikalauja prašalinti ko
munistus. New York. — 
Prekinių laivų aptarnauto
jų unija kreipėsi į Ameri
kos Darbo Federacijos vir
šininkus kad prašalintų iš 
jų unijos skyriaus komuni
stus ir jų draugus ir kad 
pašalintų juos iš visos or
ganizacijos. Laivininkai iš
nešė tuo klausimu rezoliu
ciją, įtardami komunistus 
stengiantis įsiveržti ir už
kariauti darbininkų unijas 
svarbiose industrijose tik
slu panaudoti jų ekonomi
nę jiegą siekimui savo po
litinių tikslų. 

Liepos 22 pranešimai sa
ko, bolševikų armijos, di
deliu įtempimu verždamosi 
prieš Vokiečius Orei srity
je, prasimušė pirmyn su
laužant priešų linijas, da-
ėjo visai arti to miesto. 

Sako, jei Vokiečiai nepa
sitrauks arba nepajiegs at
silaikyti Rusai apsups ir 
suims apie 250,000 nazių 
nelaisvėn. 

Rusai praneša apie pa
sisekimus prieš Vokiečius 
ir kitose fronto dalyse. 

siekti Pacifike ir išstatyti 
ten karo stovyklas nuo pat 
pagrindų. 

•'Mes nebūsim patenkin
ti Japonų laivyno sumuši
mu, aš noriu matyti musų 
kareivius užimant pačią jų 
sostinę Tokyo, jei norime 
išvengti kito karo musų 
gentkartėje", pasakė jis. 

U. S. Paštas šymet sako 
turės 15 milijonų dolarių 
deficito. 

Senatoriai Lankysis Karo Frontuose 

r-
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BOLŠEVIKAI VIRS
TA KVISLINGA1S 
Iš Maskvos praneša apie 

pakorimą viešoje aikštėje, 
Krasnodare, Kaukaze, aš
tuonių bolševikų kurie bu
vo virtę kvislingais - nazių 
tarnais. Tas parodo kad 
ir Rusijos žmonės kur tik 
gali nori atsikratyti Stali
nizmo ir griebiasi visokiu 
priemonių kuriomis tikisi 
išgelbėti savo liūdną dalį ^iš 

Į sovietinės vergijos. 
Maskva paskelbė pagra

sinimą jog pakars dar ir 
daugiau. 

Maskva siūlo Lenkams 
militarišką sąjungą prieš 
Vokietiją. Sako, Sovietai 
norį matyti po karo stip
rią nepriklausomą Lenkiją. 
Tik kokiam tikslui organi
zuoja bolševikų gaujas pa
čioje Rusijoje Lenkijai už
grobti,? 

tūkstančių sušaudytų Len
kų karių Katvn girioje. 

Marjan Seyda paskirtas 
ruošti duomenis taikos ta
ryboms ir surinkti doku
mentus ko Lenkai istori
niai pasiremdami reikalaus 
iš taikos konferencijos. 

Jeigu ne visos Lietuvos 
tai viso Vilniaus krašto su 
istorišku "Lenkišku" mies
tu Vilnium, tikriausia. 

Lenkų vyriausvbfi pada
rė sutartį Londone gavi
mui iš Škotijos viščiukų 
Lenkijai po karo. 

Chicagos gyventojų skai
čius padaugėjo — šiuo lai
ku turi 5,067,995 gyvento
ju. 

Naziai sušaudė 20 Italų 
darbininkų kurie pareika
lavo kad juos grąžintų at
gal Italijon. Jie dirbo sin
tetinio gumo gamyboje. 

Suv. Valstijose, 1940 me
tų statistikomis, buvo apie 
4,000 asmenų šimto ir dau
giau metų amžiaus. Ar jų 
skaičius sumažėjo ar pa
daugėjo dabar, tikrai ne-
nnspėja nei cenzo vedėjai. 
Daugiau asmenų suėjo po 
100 metų, tačiau kiek liko 
gyvų iš tų ką buvo 100 ar 
daugiau metų prieš tris 
metus? 

Reikalauja Ištyrimo 

Šie penki U. S. Senatoriai tapo išr inkti  aplankyti Amerikos 
kareivij laikomus karo frontus patyrimui žinių tiesioginiai. Iš 
kairės dešinėn: A. B. Chandler iš Kentucky, James M. Meade 
iš New York, R. B. Russell of Georgia, Ralph O. Brewster iš 
Maine ir Henry C. Lodge iš Massachusetts. 

S. V. valdžios įstaigose 
šiuo laiku tarnautojų turi
ma net 3,029,000 ir vis dar| 
ima daugiau. 

Jesse Jones, komercijos sek
retorius, pareiškia savo reika
lavimą kad Kongresas ištyri
nėtų jam padarytus primeti
mus iš Vice Prezidento Wal-

Jlace pusės. . 

Iki galo šių metų, Ame
rikoje bus sugabenta apie 
200,000 belaisvių įvairiose 
šalyse Amerikos kareivių 
paimtų. Jų išlaikymui nu
matyta reikės $271,000,000. 
Kurie sutiks dirbti tiems 
bus mokama už darbą nu
statyta mokestis. 

Amerika nevykdys jokio 
atkeršto prieš Japonus ka
reivius belaisvius už Japo
nijoje nužudymą Amerikie
čių kareivių. 

Iš Londono praneša apie 
Vokiečių panaudojimą di
delės ypatingos kanuolės, 
kuria per 22 mylių vande
ni iš Prancūzijos buvo ap
šaudyta Anglijos dalys. 

Po karo, Amerikoje plah 
nuojama palikti priversti* 
nas militarinis vyrų lavi-
mas, tai yra atitarnavimaa 
tam tikro nustatyto laiko* 

J* 
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[10 Metų Dariaus ir Girėno Žuvimo Sukakties 

Paminėjimui 

Rašo Zigmas Jankauskas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

LAKŪNAI SUTINKA 
ATVYKTI 

J. V. Griniui gavus nuo Ka
pitono Dariaus atsakymą, ant 
greitųjų buvo sušauktas V. V. 
Komiteto nepaprastas susirin
kimas Liet. Muz. salėj, Liepos 
14, 1932. Gauta laiškas štai 
kokio turinio: 

" Chicago, 111. 
3239 S. Halsted St., 

Liepos 1, 1932. 
"Aukštai Gerbiamas 
Ponas Grinius: 

"Labai malonu skaityti Tam
stos laišką, kad žmonės užfdo-
mauti skridimu į Lietuvą. Tok
sai apsireiškimas tik kelia mu
myse upą, nes nuo žmonių pa
ramos priklausys pasekmingas 
skridimas Lietuvon. Pinigai 
bus reikalingi, labai reikalingi, 
kad tinkamai pasiruošus tam 
skridimui. Ęinant prie reika
lo štai ką turime pareikšti 
Skridimas i Philadelphia žino
ma bus surištas su išlaidomis 
ir to delei butų pageidaujama 
kokia nors GARANTIJA, bu 
tent, jeigu visos organizacijos 
bendrai susidėjusios įdėtų $200 
'in escrow' (parankų) kokiame 
nors banke. Gavę banko pa
reiškimą skaitysime sutarti 
galioje. Tamistos beabejo no
rėsite kokiu nors budu surink
ti garantuotus pinigus. Tame 
reikale mes Tamistoms pagel-
bėsime šiuo budu: Prisiusime 
rėmėjų bilietus, kuriuos Tamis
tos išplatinsite po visuomenę. 
Kiekvienas aukavęs $5.00 ar 

A ii T an:? s T vai anavičhis 
Pirmininkas-ižd. pirmo Lie
tuvių Skridimo per Atlanti-
ką Lietuvon, 1933 rėmimo, 
VVS skyriaus komiteto. Phi
ladelphia, Pa. 

mo sunkumus, nutarta pasiū
lyti lakūnams ?avo išlygas ir 
reikalauti nuo jų koncesijų to
kių kad jiem ir V. V. reikalams 
galėtų išeiti Į naudą. Prieina
miausių lengvatų ir smulkesnių 
informacijų gauti nuo lakūnų 
vėl pavesta J. V. Griniui, šia
me susirinkime galutinai jau 
nutarta gegužinei laikyti die
na, — tai Rugsėjo 11, rezer
vuojant sekanti sekmadieni, 18 
dieną, jei pirmą pasitaikytų 
nepalankus oras. 

Išmatavimas lauko nusilei
dimui lakūnams su orlaiviu 
taipogi tiksliai pranešta. 

Nutarta pagaminti Įgalioji
mus parinktiems atstovams 

daug.au tampa luirm-remeju, aukas Hnkti gegužinei nuo vie. 
jam išduodamas b'ėmėjoMiario 
bilietas su šaknele, kuri ffnka 
vienam skridimui. Aukavę $1 
ar mažiau skaitomi nariais-rė-

tos vertelgų. 

Liepos 25, 1932 m., atsibu-
na reguiiaris Vilniui Vaduoti 

mėjais, išduodami tik nario I Komiteto susirinkimas. Jame 
bilietai, be šaknelės. Už išpar-' dalyvauja draugijų atstovai ir 
davimą šių bilietų skiriame or-j pavieniai darbuotojai. Pribu-
ganizacijoms 20'<. Musų aero-jvo susirinkiman A. Čiurlionis 
planas šešių vietų todėl galima {ka*P svečias. Pirmininkas A. 
vežti penkis keleivius ant kar- j Tvaranavičius praneša kad jis 
to, kas sudarys Tamistoms pel-j gavęs nuo nekuriu Lietuvių 
no vieną dolarj už kiekvieną' vertelgų pasižadėjimus duoti 
skridimą. jaukų tai rengiamai gegužinei; 

"Kaslink vietos. 500 vardų'tuo tarpu J. Pečiukas praneša 
ilgis pakaktų, jei nėra jokių- !  kad miesto Pietų dalies Lietu-
kliučių iš galų, kaip tai namų, | viai biznieriai pasižada gausiai 
medžių ir tvorų. Butų lajai j aukoti valgius tam tikslui, 
gerai jei Tamistos tiksliai iš-l Richmondo dalies Lietuviai 
matuotumet tą plotą ir pada-! darbuotojai B. Tautkus, S. Pu-
rytumete mažą braižyneli, pa- teikis ir N. Dailyda praneša 
žymint vietas gulinčias šaliai kad jie irgi neapsileis, pasiža-
nusileidimui skiriamo piuto.; dėdami surinkti aukų daugiau 
Tajp pat butų neprošali pa-;u^ kitus, čia nutarta taipgi 
klausti gero lakūno nuomonės J parinkti tinkamų mažiems vai-
Teisės kaslink nusileidimo ne kams dovanėlių išdalinti, at-
aerodromuose skiriasi kiekvio- minčiai Vilniui Vaduoti suren-
noj valstijoj. Kai kur jokiu ^toje gegužinėje. 
kliūčių nėra. Tuo reikalu p Skaitoma antras Kapitono S. 
tarčiau pasikalbėti su patyri;- Dariaus prisiųstas laiškas-, kil
siu lakunu arba advokatu.. riame jis dabar pateikia palen-

"Su kalba dalykas kit k uvinimų pas mus priimti, štai 

DETROIT, MICH. Linksmas Kariautojas 

NVMIttfi ANTANAS MASAI-
TIS 

Liepos 1§ buvo palaidotas 
Antanas Masaitis, apie 64 m. 
amžiaus. Pamaldos atsibuvo 
Lietuvių šv. Antano bažnyčio
je. A. Masaitis buvo gimęs 
Zubrickų k., Kauno valsčiaus. 
Amerikon atvyko dar jaunas 
būdamas ir apsistojo Pitts
burgh, Pa., kur gyvena ir da 
bar jo brolis ir brolėnas, kurio 
buvo atvykę į laidotuves. 

Dirvos Reporteriui nuvykus 
į Pittsburghą, SLA seiman 
1916 metais, teko susipažinti 
su velioniu, jis tuosyk ten tu
rėjo vyriškų rubų parduotuvę. 
Daug jis klausinėjo apie Det
roitą, matomai galvojo į Det
roitą vykti, ir už poros metų 
taip padarė. Detroite užlaiko 
įvairius biznius, paskutiniu lai
ku turėjo anglies biznį, ir ver
tėsi matyti gerai. Velionis at
rodė gana stiprus, bet turėjo 
aukštą kraujo spaudimą. Lie
pos 12 susirgo ir vos spėjo Dr. 
Jonikaitis atvykti kaip jis ap
leido ši pasaulį. 

A. Masaitis galima sakyti 
buvo grynai biznierius, nes tik 
apie biznį tegalvodavo, ir ma
tyt bUta didelio individo, kad 
prie jokios Lietuviškos nei A-
merikoniškos organizacijos ne
priklausė, bet šiaip mėgo Lie
tuvišką draugiją, visada daly
vaudavo parengimuose ir su 
pirmaisiais ateidavo, su pasku
tiniais išeidavo. 

Paliko du išaugintus ir iš
mokslintus sunus, kurie abu 
yra baigę aukštąjį mokslą; vy
resnysis veda anglies biznį, gi 
antrasis to biznio partneris, ir 
kiek lieka laiko praktikuoja ad
vokatūrą. Tebūna tau, Anta
nai, lengva šios šalies žemelė. 

Taipgi numirė Marė Luobi-
_ j j ikienė, 52 m. amžiaus. Palai-likus tolimesnems dervboms , , .v , , , .. j , ,7 ,r -rr ., ^ dota is tos pačios bažnyčios, vesti, dabar V. V. Komitetas!, . . . T> -• i • -

. «. , , i taipgi sv. Kryžiaus kapmese, nustato galutinas savo salvgas i T . ,. T -j ^ - • 
i i , .. /. . i Liepos 14. Laidotuvėmis ru-1 O I.'IIMO d IriiMinn A I« MM. 4 

pinosi laidotuvių direktorius D. 

Zigmas Jankauskas 
Pirmo Lietuvių Skridimo per 
Atlantiką Lietuvon, 1933 m., 
VVS skyriaus komiteto raš
tininkas, Philadelphia, Pa. 

bua atidėti vis* aviacijos pro
gramą sekančiam sekmadie
niui, Sept. 18. Bet tuomet pri
valoma bus dar už $50 išpla
tinti rėmėjų bilietų. 

"Rėmėjų bilietai skirstomi 
kaip pažymėta pirmame laiške 
po vieną dolarį ir po penkis. 
Aukavę penkis dolarius gauna 
teisę paskraidyti. 

"Jeigu šios sąlygos tamis
toms prieinamos malonėkite 
pranešti kuogreigiausia; pri
siusime daugiau informacijų, o 
taip pat ir rėmėjų bilietų. Iki 
pasimatymo. 

Steponas Darius." 

Išklausius atidžiai šio laiš
ko, susirinkusiuose išnaujo ki
lo gyvos kalbos tuo klausimu. 
Kadangi Kpt. S. Dariaus sąly
gos atstovams ir dabar pasi
rodė persunkios ir neįveikia
mos, o prie to, mažai laiko be-

Vadovavęs I»rit u lėktuvams 
Vokietijos užpuolime, Lakūnų 
Komandierius Guy Gibson pa
rodomas linksmame upe, po 
gavimo aukšto ordeno, Victo
ria Kryžiaus, Londone. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka!) 

MONTREAL 
K a n a d a  

tekūnams, kurias jie gali pri
imti arba* visai atmesti. At
stovui J. V. Griniui nepribuvus 
susirinkimas, pasiūlymo sąly
gas ir atsakymą Kapt. S. Da
riui pavest atlikti V. V. Komi
teto raštininkui. 

(Bus daugiau) 

A. Brazis* 

TRAFIKO MIRTYS 
SUMAŽĖJO 

ATVYKO JONAS SKINDRIS 

Pereitą savaitę atvyko iš 
Clinton, Ind., senas Ameriko
nas ir senas tėvynainis Jonas 
Skinderis; jis čia mano apsigy
venti, nes jo duktė čia gyvena. 

Jonas Skinderis yra amžinas 
TMD narys ir budėtojas, jis 
niekad neišleidžia iš galvos Tė
vynės Mylėtojų Draugijos rei
kalų. Jis centro valdybą pa-

CHICAGO. — Kaip Nacio-
nalė Saugos Taryba skelbia, 
trafiko nelaimės šalyje per kaltais ir paLaia, jei 
pirmus šiu metu mėnesius su-! io nuomone reikalai neatlieka-
mažėjo 37 nuošimčiais, arba 'mi t"*""™"- Dabar vietjnė 
išliko gyvi apie 3,000 asmenų f™D 68 ku°Pa tur«s uol« dar" 
kurie, einant 1942 metų žuvi- buotoją. Kep. 
mo kiekiu, budu buvę automo-! 

KALBĖS WALLACE 

MIRĖ K. JUŠKEVIČIUS 

Birželio 22 mirė Kazimieras 
Juškevičius, 67 metų amžiaus. 
Visą dieną darbavosi apie sa
vo nuosavus namus, parvažia
vęs į savo vasarnamį atsigulė 
pasilsėti ir tuo kart aplankė jį 
nepageidaujama viešnia. Ke
turis metus velionį kankino 
širdies liga. 

Iš Lietuvos kilęs: šyškų k., 
Alytaus parapijos; iš tėvynes 
išvažiavęs 47 metai. Škotijoje 
išgyveno 9 metus, kur apsive
dė su Magdalena Adomavičiū
te, atvyko į Montreal 1905 m. 
čia 22 metus išlaikė mėsos 
parduotuvę, buvo teisingas ir 
visiems prielankus žmogus. 

Jis daug darbavosi Liet. D. 
K. Vytauto Klube, tris metus 
ėjo klubo sekretoriaus parei
gas, prieš savo šią ligą buvo 
klubo pirmininku per tris me
tus. Visiems jo malonumas 
paliko neišdildomai atminčiai. 

Birželio 26 d. didelėmis iš
kilmėmis atlaikyta pamaldos 
šv. Kazimiero Lietuvių parapi
joje, iš bažnyčios palydėtas į 
Cote des Neiges kapine^ da
lyvaujant skaitlingai lydėtojų 
miniai. 

Paliko dideliame nuliudime 
savo žmoną, du sunus, Joną ir 

j Kazimierą, dvi marčias, Petro-
I nę Vilemiutę, ir Oną Šukiutę 
I iš Rochester, N. Y., du anukė-
lius, Jonuką ir Beverlukę. 

Reiškiame savo didžiausią 
užuojautą šioje liūdnoje valan
doje p. M. Juškevičienei ir vi
sos jos šeimos nariams. 

Tegul jam buna lengva ilsė
tis Kanados žemelėj. 

M. Arlauskaitė. 

gesnis, nes nei vienas nei ki- ,0 laiško, ru^vio 
tas nesame kalbėtojai. Dr. K-<- uiriny:--: 
ralius galės kartu atskristi i i  
kaipo kalbėtojas šį tą papasa
koti. 

Kapitonas Steponas Darius.' 

J. A'. G r i n i u i ,  

Suv. Valstijų Vice Preziden-
tas Henry A. Wallace kalbės 
Detroite sekmadienį, Liepos 25 
d. Jo kalba bus "America To-

bilių nelaimėse užmušti. 
šymet per pirmus tris * mė

nesius trafike žuvo 5,C50. Tą 
pati periodą pernai žuvusiu bu
vo 7960. 

Viena Kovo mėnesi švmet 
žuvo 1770; 1942 m. ~ 2460;1 morrow'' Pranešimas darbinin-
1941 m — 2740 " • ' kams ir indiistrialistams kaip 

_ mes pradėsim dirbt kada karas 
i baigsis ir užstos taika, 

e A » A T T* N i  Wallace kalbės 4 vai po pie-SAO PAULO, Brazilija j tų state Fair Grounds Race 

Track, kur yra vietų susėsti 
del 100,000 žmonių* 

DAR PRIE EKIO 
MIRTIES 

| LIETUVIŲ MOKYKLOS 
"Chicago, 111., j šiais metais Lietuvių moky-

Liepos 19, 1932. klų skaičius liko tas pats kaip 
ir pernai, tik su tuo skirtumu 
kad Seselės Pranciškietės lai
ko tris mokyklas, o Lietuvių 

Aukštai gerbiamas Tamsta 
"Musų sąlygos nėra sunkios 

Kai]) galima matyti, Kapt. ir jos ne nuo musų priklauso, 
Dariaus pranešime nustatytaį bet nuo kelionės ilgumo ir nuo j Sąjunga tik dvi. Mat, Sąjun-
gana sunkios sąlygos. Rengė- j praleisto laiko. Antra, kadan- į ga šiais metais vieną savo mo
jai gegužinės jokiu budu nega- gi mes ruošiamas skristi į Lie- j kyklą perleido Seselėms Pran-
lėjo permatyti kaip jas galėtų (tuvą taigi jokiu budu negalim i ci&kietėms, del lėšų stokos. 
priimti ir išpildyti. Juo labiau į rizikuoti savų pinigų, kurie 
kad 1932 metais ekonominė1 yra reikalingi tam skridimui, 
būklė šioje šalyje pasiekė že- j Todėl kiek pakeičiant savo pir-
miausio laipsnio. Bizniai su-'mąjĮ pasiūlymą, turime pareik-

Taip pat, Maironio vardo mo
kykla, Sao Paulo užmiestyje, 
kuri del stokos mokinių buvo 
uždaryta 1939 m., Sąjungos 

smuko, darbai sumažėjo, pini- šti štai ką: Organizacijos pri-!perleisti Kun. S. Grigaliunui, 
gi nes sutaupas dauguma žmo
nių prasi leido, kiti uždarytuo
se bankuose ir kitur juos pra
rado. 

Nekuriuose atstovuose dabar 
kilo abejonių ar lakunus galė
sime turėti rengiamoj V. V. 
reikalams gegužinėj. Visapu
siški ir ilgi ginčai pasileido su
sirinkime, tačiau po ilgų išsi
kalbėjimų ir išsemiamai apta
kus visus susidėjusius gyveni-. 

valo apsiimti išplatinti 200 do-! kuris vietos Lietuviams aptar 
larių vertės rėmėjų bilietų ir nauti atidarė joje bažnytėlę, 
minimus pinigus Įdėti 'in os- Sausio 6 d. Sao Paulo Arkivy-
crow' (už rankų) bankan mu- skupas įsteigė ten parapiją ir 
sų vardu prieš musų atskridi- Kun. Grigaliūną paskyrė jos 
mą, tuo budu nereikės savų pi- j klebonu. 
nigų į banką dėti. Už išpar- Visos mokyklos tvirtai laiko-

NELAIMfiS. Pereitą savai
tės pabaigą nelaiminguose at
sitikimuose Detroite žuvo du 
asmenys, aštuoni sužeista. Su
žeidimas įvyko kai busas per 
raudoną lempą važiavo Fort 
St. ir Central Avenue. 

Pereitą sekmadieni prigėrė 
trys asmenys: viena trijų me
tų mergaitė, su tėvais nuvykus 
į svočiifs, įkrito į duobę van
dens ir rasta prigėrus. Kitur, 
69 m. senutJ beraudama žolę 
iš vandenio įkrito ir prigėrė. 
Walnut ežere besimaudydamas 
prigėrė 21 m., amžiaus vaiki
nas. V. M. 

DEVYNI PRIGĖRĖ 

duotą dalį bilietų virš sąlygi- mos Lietuvių rankose ir Lie- J EAST T A  WAS, Mich.— Hu-
nės sumos (t. y. $200) organi
zacijoms skiriama 20'^ par
duotos sumos. Skridimui ne
įvykus del blogo oro, galima 

tuvių vaikai jomis prideramai | ron Ežere, Liepos 17 prigėrė 
naudojasi. Tų mokyklų išlai- Į 9 jauni asmenys, tarp 12 ir 22 
kymas yra garbingas uždavi- j metų amžiaus, išplaukę valti-
nys Brazilijos Lietuviams. Imi pasivažinėti ant. vandens. 

WASHINGTON. — Kaip bu
vo Dirvoje rašyta, Liepos 7 mi-

į rė Latvijos valdžios narys L. 
i Pjkis. Jisai buvo Latvijos mi-
nisteris Lietuvai 1934 metais. 
Pastaru laiku jis buvo finan
siniu ir ekonominiu patarėju 
prie Latvijos Pasiuntinybės. 
Jis yra parašęs kdtetą vertin
gų veikalų. 

Lietuvoje būdamas, jis lai
mėjo Kauniečių draugingumą 
ir Lietuvos Prezidento buvo ap
dovanotas aukštu garbės ženk
lu. Su jo mirtimi Latvija ne
teko uolaus darbininko, Lietu
va neteko kaimyno bičiulio. 

Jo pelenai bus perkelti Lat
vijon kai jos laisvė bus atsta
tyta karui pasibaigus. 

Gedulos apeigose besergantį 
Lietuvos Minister] atstovavo p. 
žadeikienė ir p. Kajeckas. 

Tą pat dieną jiems teko da
lyvauti kito kaimyno, Gen. Si
korskio, Requiem apeigose ir 
pareikšti Lietuvos užuojautą 
Lenkijos atstovui. 

VAICEKAUSKAI luozas, 77 
iHm mirč Birž. 0| Bingham-
ton, N. Y. 

MARKEVIČIUS Jurgis, mir§ 
Birž. m., New Britain, Conn. 

NAVICKAS Jurgis, mirė Bir
želio m., New Britain, Conn. 

KINčILIAUSKIENĖ (var das 
nepažymėta), virš 80 metų, 
mirė Birž. mėn., Paterson-
N. J. 

DANIELIENĖ Ona, mirė Bir£ 
m., Baltimore, Md, 

RATKEVIČIUS Kazys, 57 m., 
mirė Birželio 14, Sebastopol, 
Pa. 

MILIAUSKAS Juozas, 43 m., 
mirė Birž. 26, Edwardsville, 
Pa. 

KAVALIAUSKAS FTanas, mi
rė Birželio 22, Edwardsville, 
Pa. 

PALIONIENĖ Antanina, mirė 
Birž. 22, Wilkes-Barre, Pa. 

NAVICKIENĖ Elzbieta, mirė 
Birž. 23, Pittston, Pa. 

SAKALAUSKAS Antanas, mi
rė Birž. 25, Kingston, Pa. 

LUKOŠEVIČIUS Antanas, 41 
m., užmuštas automobilio, 27 
Birželio, Pittston, Pa. 

PIETERIS Tarnas, 69 m., mi
rė Kovo 13, Rockford, 111. 
(Marijampolės ftp., Trobiškių 
kaimo). 

KEZULIENĖ Ona, 52 m., mi
rė Geg. 27, Lawrence, Mass. 

STOŠKUS Juozas, iš Worces
ter, Mass., kareivis, užmuš
tas orlaivio nelaimėj, Alame
da, Cal., Birž. 22. 

TAMULONIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Liepos 5, Chicagoje. 
(Vabalninku p., Keikiškių k.) 

MANINGIENĖ Katrė, mirė 
Birž. mėn., Hartford, Conn. 

ADOMĖNAS Feliksas, mirė 
Birž. m., Hartford, Conn. 

MARCINKUS Andrius, pusam
žis, mirė Liepos 1, Chicagoj. 
(Marijampolės aps., Skriau
džių p., Kuprių k.). Ameri
koj išgyveno 25 metus. 

MALAUSKAS Jonas, 52 m., 
mirė Liepos 1, Chicagoje. 
(Telšių ap.). Amerikoj išgy
veno 34 metus. 

JUŠKEVIČIUS Kazys, 67 m., 
mirė Birž. 22, Montreal, Ka
nadoj. (Vilkaviškio ap., Al
vito p., čičkų k.). 

JANUS Lena (Gečaitė), pus
amžė, mirė Liepos 1, Chica
goj. (Telšių ap., Sedos p.). 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

BELAIšIS Antanas, pusamžis, 
mirė Liepos 4, Chicagoje. 
(Utenos ap., Debeikių par., 
Radiškių k.).- Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

RADVILIENĖ Jieva, pusamžė, 
mirė Liepos 3 d., Chicagoj. 
(Šiaulių ap., Norvaičių k.). 
Amerikoj išgyveno 13 metų. 

JUšINSKAS Antanas, 71 m., 
mirė Birž. 29, Philadelphia, 
Pa. > ' 

ANDRIUKAITIENĖ Uršulė 
(Vaičiulaitė), pusamžė, mi
rė Liepos 3, Chicagoj. (Šiau
lių ap., Žagarės p., Gražaičių 
kaimo). ė 

ADOMAVIČIUS Louis, pusam
žis, mirė Liepos 5, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Tytavėnų p., 
Kaimelės k.). 

VALANČIUS Povilas, fasam-
lis, mirė Liepos 5, Chicagoj. 
Amerikoj išgyveno 30 m. 

RALINSKAS Vladas, pusam
žis, mirė Liepos 6, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Vidukllis p., 
Kaltinėnų k.). Amerikoj iš
gyveno 36 metus. 

PEČIULION1S Pranas, mirė 
Birž. 25, Brooklyn, N. Y., 
išsirgęs ligoninėj 8 metus. 
(Suvalkų r., Kalesninkų k.). 

MILIAUSKAS Andrius, pus
amžis, mirė Liepos 7, Chica
goj. (Vilniaus ap.). Ameri
koj išgyveno 33 m. 

GABALAS Antanas, 57 metų, 
mirė Birž. 29, Philadelphia. 
Pa. 

BENDRIS Petras, 57 m., mirė 
Liepos 3, Philadelphia, Pa. 

NAUSĖDAS Juozas, 19 metų, 
mirė Liepos 4, Philadelphia, 
Pa. 

RAZMINAS Pranas, mirė 29 
Birž., Bayonne, N. J. 

Reikalinga 

V y r ų  
Darbas Visą Metą 

DRIVERS 
ir 

YARD MEN 
dirbti 

prie anglies į 
COAL YARDS 

] Pilietybes ir Gimimo 
j įrodymo nereikia 
Į Kreipkites Tuojau 
I Išsikirpk šį skelbimą ir 
I nusinešk su pas REČEP-
{ TIONIST, į 

j U. s. 
j EMPLOYMENT 
j SERVICE 
Į 1242 West 3rd 9t* 
j Būtinai nusinešk šį skel-
j bimą, ir Receptionist pa-
] skirs tave į artimiausį 
j COAL YAJRD prie tave 
I NAMŲ. • 

DELLA C. JAIvl BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME ' . 
tį 6621 EDNA AVENUE ENdicott 176J 

^Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

883 N. 6 U. Philadelphia, Pa. 
Wr, • • / 

'HMfflffttliHMg •iiiBinimuHumi 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

i 
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| Naujoje Vietoje g 
Į Nikodemas A. Wilkelis | 
i . Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJAS 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamfti 
s Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 

j 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 _ 



Tegul meile Lietuvos 
L Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę ' | U JI 

Jungo Nevilksim! v|įiį 

Tautininkų Konferencijos Atgarsiai 
Musų Internacionalistai Griauna Lietuvos Nepri-* 

klausomybes Pagrindus 

Rytinių Valstijų Tautininkų 
Konferencija Brooklyne prieš 
keletą savaičių pasirodė sulošė 
svarbesnę rolę negu patys ren
gėjai ar kas kiti tikėjo. Tą 
galima spręsti iš krikdemų-so-
^alistų - liaudininkų koalicijon 
suėjusių spaudos j tai atsilie
pimą. Atsiliepimas buvo pil
nas nekulturingumo, pagiežos, 
iškraipymų ir kolionių. Bet 
tas parodo kad sueiga buvo 
svarbi. Lietuvių kaip ir kitų 
tautų internacionalistai niekad 
nebuvo ir nebus savo krašto ir 
savo tautos draugai. Jie visa
da visu atkaklumu puola kiek
vieną tautinį judėjimą ar ap
sireiškimą. Amerikos Lietuviai 
yra liudininkai velniškiausių ir 
bjauriausių intrigų prieš Ame 
rikos Lietuvių judėjimą pagel
bėti Lietuvai atsteigti savo Ne
priklausomybę pereito karo pa
baigoj. šiuo momentu ji} . Ak
cija pasikartoja. 

Tame pasikartojime nieko 
naujo. Tai sena kova. Kova 
sena, bet priemonės naujos. Jų 
priemonės vartojamos dabar 
yra skirtingos nuo pereitų tuo 
kad pereitą sykį jie atvirai kai 
bėjo prieš Lietuvą ir jos lais
vės pastangas, o dabar jie ap
simovė kauke ir neva "drau 
.gus" nuduoda. Toki nauja 
priemonė apsunkino tikrų Lie
tuvos draugų pastangas. Toki 
padėtis dėlto reikalauja kad ti
krieji Lietuvių tautos ir Lie
tuvos draugai susikurtų orga
nizaciją ir išvystytų koncer
tuotą prieš juos akciją. 

PASTANGOS ĮVELTI 
LIETUVOS PREZIDENTĄ 
Kad .jie, papyJė^ vįrjtmę, insi

nuacijų prieš tulus atskirus 
asmenis, tai Lietuvių draugams 
nereikia susirupinti. Lietuviai 
jau gerokai pažysta raudonojo, 
juodojo ir ružavojo internacio
nalistų liogerio strategiją. Jie 
žino kad yra taikoma moraliai 
pažeisti kiekvieną svarbesnį 
Lietuvių ir Lietuvos draugą. 
Ir jei tie internacionalistiniai 
gaivalai ką nors plusta tai ge
ri Lietuviai, kad ir nematę ir 
nepažindami to asmens žino 
kad jis yra tikras Lietuvių ir 
Lietuvos draugas. 

Tačiau vienu dalyku geriems 
kenkti Lietuvos bylai. Mat, kol 
tai tų internacionalistų pastan
gomis įvelti ir sukompromituo
ti dabar Amerikoje viešintį 
Lietuvos Prezidentą. Tas da
roma vieninteliu tikslu — pa
kenkti Lietuvos vylai. Mat, kol 
Washingtonas laiko A. Smeto
ną Lietuvos Prezidentu, Ame
rikos vyriausybė tuomi pripa-
žysta Lietuvos egzis t a v i m o 
.simbolį. Su tuo simboliu pri-
pažysta Lietuvos interesų esy
bę. Amerikoje yra keletas mi
lijonų dolarių Lietuvos pinigų 
ant kurių Amerika dabar yra 
apekunas ir juos globoja iki 
Lietuva atsisteigs. Tie pinigai 
sudarys kertinį akmenį atsta
tytos Lietuvos valiutos ir fi
nansinio pamato, be ko jokia 
valstybė negali gyventi ir tar
pti. Sykį Washingtono politi
kai pakeistų savo nuomonę del 
to Lietuvos egzistavimo simbo
lio ir pasakytų kad jo nėra, ta
da automatiškai pasakytų kad 
ir Lietuvos nėra ir nebus, ir 
tada, tuos Lietuvos milijonus 
dolarių turėtų atiduoti tam 

. kas Lietuvą savinasi — Sovie
tų Rusijai. 

Ta linkme labai atkaklią ak
ciją varo Lietuvos kaimynai, 
Rusų ir (Lenkų diplomatai (tą 
darytų ir Vokiečiai diplomatai 
jei Vokietija butų ne priešų, o 
draugų liogeryje). Tie kaimy
nų diplomatai užkulisiniai nau
doja musų Lietuvius interna-
listus tarybininkus tai savo 
bylai. Lietuvos priešams svar

bu įrodyti kad ibietuviai dar 
vergai, nepriaugę ir niekad ne
gali subręsti iki rimto valsty-
aingumo. 

Musų internacionalistai ta-
rybininkai - jau sugebėjo gero
kai paruošti geros medžiagos 
Lenkų ir Rusų diplomatams 
prieš Lietuvos bylą. Ta me
džiagą jie dabar naudoja ir ją 
naudos ateityje,, ypatingai bu
simoje taikos konferencijoje. 

Tie Lietuvos kaimynų diplo
matai pristatys pluokštus me
džiagos, spausdintos Lietuvių 
kalba laikraščiuose, kuriuose 
tiek daug ras prirašyta tokioje 
dvasioje raštų kurie aiškiai ro
do kad patys Lietuviai savo 
vyriausybės nenori, jos neger
bia ir ja nepasitiki. Jie paro
dys aiškius dokumentus kad 
tos Lietuviškos tarybos ką 
skelbiasi atstovaują visą Ame
rikos Lietuvių visuomenę, at
metė pasiūlymą turėti garbės 
kalbėtoju Lietuvos Prezidentą 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimo šventėje, vietoje ^jo 
pasikvietė Lenkijos konsulą, 
visai nepaisydami to fakto kad 
Lenkijos vyriausybė tebedaro 
ne tik buvusias pretenzijas į 
Vilnių, bet dar jas padidino 
paskelbiant pasauliui kad ji 
nori turėti "globą" ant visos 
Lietuvos. Tie Lietuvos impe
rialistinių kaimynų diplomatai 
užkulisiniai mokės panaudot ir 
tą faktą kad Lietuviai, būda
mi Amerikos piliečiai ir Ame
rikai ištikimybę prisiekę, laužo 
ją kišdamiesi į svetimos vals
tybes vidujinius reikalus.- Pa
rodys kad Lietuvių laikraščiai 
kas numeris prirašo ilgiausias 
tiradas ir agitacijas klausimu 
kas yra, kas turi buti ir kas 
negali buti Lietuvos preziden
tas; kokia turi buti Lietuvos 
tvarka, kokios partijos turi ją 
valdyti. Tas juk, aiškiai su
prantama meta blogą šviesą 
ant visų Lietuvių. Reikia ži
noti kad tose sferose yra Lie
tuvai draugingų bet ir nedrau
gingų žmonių. 

Toki tų internacionalistų pa
ruošti faktai sudarys sunkeny
bes Lietuvos draugams už Lie
tuvą veikti, o jos priešams dar
bą palengvins. 

Tas musų internacionalistų 
liogeris su savo tarybomis nė
ra išminties pažiba, bet jie nė
ra jau tokie dideli durniukai 
kad to nesuprastų. Jie supran
ta kad jie lošia Judos Iskarijo
to rolę. Bet tie internaciona
listai yra karjeros žmonės. Pas 
juos ištikimybė, dora, aukšti 
principai neegzistuoja. Už pi
nigą juos bent kas gali papir
kti ir paperka. 

Taip dalykams esant nei vie
nas padorus ir geras Lietuvis 
negali buti ramus ir leisti 

tiems svetimiems gaivalams 
daryti moralinę žalą Lietu
viams ir ruošti Lietuvai ver
govę ir Lietuvių tautai pražū
tį. Geri Lietuviai Amerikoje 
turi veikti, turi parodyti Ame
rikos sferoms kad dauguma 
Lietuvių YRA ištikimi Ameri
kai ir nenori kištis į Lietuvos 
ar kitos svetimos valdžios po
litiką, kad jie nepaiso kas jos 
prezidentas ir kaip išrinktas, 
ir kad jie, sekdami geresnio 
šios šalies elemento pavyzdžiu 
yra draugais to krašto iš ku
rio jie ar jų protėviai kilę ir 
kuris gali buti ir yra tarptau
tiniuose santikiuose naudingas 
Amerikai. Turi parodyti kad 
šitiė internacionalistiniai gai
valai musų tarpe neatstovauja 
Lietuvių nei budo nei senti
mento, o yra svetimų papirkti 
karjeristai gramafonai. 

Turi parodyti kad tikrieji 
Lietuvos draugai Amerikos 
Lietuviai yra Amerikos tauti
ninkai, kurie supranta ir iki 
raidės laikosi savo ištikimybės 
Amerikai pažado nesikišti į 
Lietuvos ar kitos valstybės vi
daus reikalus. Parodyti kad 
jie pagerbia Lietuvos Preziden
tą ne del to kad juomi yra tam 
tikras asmuo, ir ne dėlto kad 
jis yra tam tikra sistema iš
rinktas, bet dėlto kad jis yra 
prezidentas jų protėvių kraš
to. 

Brooklyno konferencija pa
darė labai išmintingą žingsnį 
nutardama nieko bendro netu
rėti su internarionalistų tary
bomis, Lietuvos ar Amerikos 

Brooklyno konferenciją turė
tų pasekti kitų kolonijų konfe
rencijos, o tas, greičiausia kaip 
galima turi pasekti visų Ame
rikos Lietuvių tautininkų kon
gresas. , Reikalinga išrinkti sa
vo Nalionalį komitetą ir įpar
eigoti kalbėti Amerikai ištiki
mų Lietuvių vardu. Vardu tų 
didelės Amerikos Lietuvių dau
gumos kurie, nors be abejo tu
ri skirtingas nuomones ir pa
žiūras į kitų šalių, paimant ir 
Lietuvos politiką ir partijas, 
tačiau yra korektingi ir susi
laiko nuo aktingumo tame. 

Buti Lietuvos draugu Ame
rikos piliečiui nėra joks prasi
žengimas ar negarbė, priešin
gai, yra garbinga. 

Pats Prezidentas Roosevelt 
laiko sau garbe buti Holandų 
tautos žmogum ir griežtai rei
kalauja kad jo pavardė butų 
tariama Holandiškai Rozvelt, 
o ne Angliškai Ruzevelt. 

Kad tų musų internalionalis-
tų veidmainingumo dėmė ne
tektų visiems Lietuviams rei
kalinga organizuota akcija. Ta 
akcija reikalinga apginti Ame
rikos Lietuvių garbę ir sustip
rinti Lietuvos interesų akciją. 

D. Klinga. 

VIS PRISIMENA SO
VIETŲ APGAVYS

TES LIETUVOS 

Knygai Surinkta virš s3,500; Reikia dar *1,500 
Genevos, Šveicarijos dienra

štis vėl prisimena Rusų bolše
vikų negražius daribus. Rašo: 

"Lietuva, Latvija ir Estijįft 
buvo begėdiškai Maskvos ap
gautos, kai Sovietai 1939 me
tais joms pasiūlė pagalbos su
tartį, pagal kurią sovietams 
buvo užleista juros ir aviacijos 
bazės, o taip pat leista jų te
ritorijose įsikurti Rusų įgu
loms. Už tai- sovietai garan
tavo kad jokiu budu nesikė
sins į tų šalių nepriklausomy
bę ir vidaus santvarką. Rusija 
pasižadėjo jokiu budu nesikiš
ti į trijų Pabaltijo valstybių 
vidaus reikalus. 

"Po šešių mėnesių Maskva, 
sulaužydama visus savo pasiža
dėjimus, stačiai okupavo Pa
baltijo valstybes 

GINKLU SU ANGLI

JA UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras, 8820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

3olševistinę sistemą, svarbiau 
sias žemės ūkio ir pramonės 
jmones nacionalizavo, tūkstan
čiai žmonių buvo areštuota, iš
tremta, ar nužudyta; uždaryta 
vienuolynai, bažnyčios perse
kiojamos. 

"Tuo metu k&i siautė politi
nis ir religinis teroras, ūkių ir 
pramonės subolševikinimas at
nešė visuotinį gamybos susmu
kimą ir svaiginanti kainų pa
kilimą. šių trijų valstybių su
so vietinai gyventojai tuo sun
kiau pakėlė naują tvarką, pri
mestą jiems Sovietų Rusijos, 
nes jie pirm to išgyveno 20 
metų nepriklausomybės perio
dą ir, visada orientuoti į Va
karus, jie jau kovojo prieš ca
rinės Rusijos pavergimo me
todus." 

Toliau laikraštis atpasakoja 
Vokiečių karą su Sovietais, 
Lietuvių tautinės vyriausybės 
susidarymą Lietuvoje ir Vo
kiečių okupaciją, kai Vokiečiai 
prašalinę Lietuvos vyriausybę 
atsisėdo patys Pabaltijo vals
tybėse. 

Visus turtus kuriuos buvo 
"nacionalizavę" sovietai, kon
fiskavo naujasis okupantas. 

Sunkios rekvizicijos, griežti 
maisto suvaržymai, atstumian
ti nelygybė vietinių gyventojų 
ir Vokiečių traktavime, kruvi
ni keršijimai — 400 žmonių 
sušaudyta Lentupyje už dvie
jų Vokiečių nužudymą, masi
nis Lietuvių, Latvių ir Estų 
darbininkų siuntimas į Vokie
tijos dirbtuves — visa tai ne
prisideda prie padėties page
rėjimo. 

Pernai Lietuvių spauda pra
nešė kad lakūnas Martinkus, 
stojęs savanoriu tarnauti An
glijos kariuomenėje, žuvo vie
name žygyje prieš nazius, bom
barduodamas jų karinių įtai
su vietas. Dabar štai antras 
Lietuvos pilietis, Klaipėdiškis, 
Dr-o Frico Meierio, Pietų Ame
rikos Lietuvos Pasiuntinybės 
Įgaliotinio Brazilijoje, posūnis, 
Werner Hein, 1942 m. stojęs 
savanoriu Britų aviacijon, šių 
metų Birželio 22 d. dalyvauda
mas puolime iš Londono prieš 
Vokiečius, nebegryžo iš to žy-
čio. Jis, kaip lakūnas leitenan-

Jose įvedė tas, vadovavo sudėtingam bom-

Clevelandiečiai Prisi
dėjo su apie $200 

LVS suvažiavimo proga šie 
Clevelandiečiai, dalyvavę suva
žiavime ir vakarienėje, įteikė 
savo aukas knygai ir LVS rei
kalams (nekurie aukoja jau 
kelintu kartu): 

LVS skyrius 1 
Jonas Verbela 

$25.00 
20.00 

Siųskit Daugiau Aukų 
Knygai! 

Kas platina Dirvę — tas 
platina apšvietę. 

banešiui. 
Velionis dar labai jaunas 

žmogus buvo — tik 26 metų. 
Nuo 1933 m. mokėsi skraidyti 
Lietuvos ero Klubo globoje, la
bai mėgstamas draugų, paslau
gus, atsidėjęs skraidymo tek-
nikai, gerai išmokęs Lietuvių 
kalbos. • Jis tikėjo kad, kariau
damas už Anglijos laisvę, ka
riaująs ir už Lietuvos išvada
vimą. Savo artimiesiems pasa
kodavęs kad jo patyrimas, įgy
tas Anglijoje, busiąs naudin
gas ir Lietuvai, kada prireiks 
ji valyti nuo šiokių ar tokių 
priešų su' ginklu rankoje. 

D-ras Fricas Meieris, ge
riausias Klaipėdos advokatas, 
bendravo su Lietuviais ir jiems 
visur padėdavo. Už tą simpa
tiją Vokietininkai jo labai ne
mėgo. Kai nacionalsocialistai 
įsigalėjo Klaipėdos Krašte, Me
ieris pasiskubino iš ten pasi
traukti ir iškeliavo į Rio de Ja
neiro, Brazilijon, čia jam se
kasi verstis neblogiausia. Dr. 
Meieris, turėdamas Lietuvos 
pasiuntinybės agento titulą, 
daug padeda Brazilijos Lietu
viams kolonistams. Kartais 
jam tenka apleisti del to ir sa
vo verslo reikalus. 

Kuriems teko pažinti jo po
sūnį Wernerį tie atsimena jį 
kaip gentlemeną ir jo labai 
gailisi. Kad velionies paauko
ta gyvybė* jog, kariaudamas 
už Angliją, ruošąs kelią Lietu
vos laisvei, nebūtų veltui ir pa
teisintų jo viltį! 

Rio. K. J. 

(LVS ir tautinei spaudai) 
Alckas Banys 10.00 
Jonas Petrauskas 9.00 
Ona Baltrukonienė 6.00 
Alvina Baltrukoniutė 5.00 
Kazys Stonis 5.00 
Mr. & Mrs. Jack Ganson 5.00 
Feliksas Yucius 5.00 
P. J. žiuris 5.00 
Ann Anderson 5.00 
Juozas Blaškevičius 5.00 
Mr. Čiurlionis 5.00 
St. Milikauskienė 5.00 
Mr. S. T. Tamošaitis 5.00 
Vincas Ledas 5.00 
Margaret Sėlius 5.00 
Kareivis Petras Baltrėnas 5.00 
Agota Grigienė 5.00 
Juozas Alavočius 5.00 
Mr. & Mrs. K. štaupas 5.00 
Stasys Lukošius 5.00 
Jonas G. Polteris 5.00 
Pranas ir Petronėlė 

Kundrotai 5.00 
And. Urbšaitis 2.00 
Kazys Zinkevičius 3.00 
Katrina Matukonienė 2.00 
Anast. Andrijauskiene 2.00 
K. S. Karpius 2.00 
F. J. žiuris 1.00 
Adv. N. Rastenis 1.00 

•KAVOS stoka gali atnešti 
gerovę Amerikos raudonoj vy
no išdirbėjams, nes pasirodė 
to vyno pirkimas padidėjo gė
rimui namuose. 
• ŠYMET vištų lesinimui rei

kės apie 15 milijonų tonų, kad 
jos ištesėtų padėti virš penkių 
bilijonų tuzinų kiaušinių kvo
tą per metus. 

VOKIEČIŲ generalinis ko
misariatas buvo sušaukęs Lie
tuvos agronomus. Komisaria
to valdininkas pareiškė kad šy-
met "būtinai" turįs buti padi
dintas linų ir ankštinių sėjos 
plotas. Be to, rudenį irgi "bū
tinai" reikią bent 25 nuoš. vi
sos dirbamos žemės skirti žie
miniams javams. 

Lietuvos žemės ūkis pirmoje 
eilėje turįs tarnauti frontui. 

Pągelbekit isleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Gyvename labai svarbų metą, esame gal išvakaršse 
to rytojaus kada bus svarstomas, o gal jau ir sprendžia
mas, mažųjų kraštų likimas, taigi ir Lietuvos buitis. 
Bukime pasiruošę jį sutikti talkoje. Tegul laiku gauna 
Angliškai kalbanti visuomene tikrą Lietuvos nušvieti
mą. Dr. Norem'o knyga puikiai atitinka tą skubų už
davinį. Ji suras Lietuvai daug draugų, stojančių už 
Lietuvių tautos bylą. 

Lietuvos priešai yra prirašę ir dar teberašo apie 
ją visokių neteisybių. Jie siekia, suklaidinę pasaulį, 
pakirsti pasitikėjimą Lietuvių tauta. Tokios piktos li
teratūros yra paskleista visuose kraštuose. Mums rei
kia kovoti su ta piktybe, tiesa kovoti prieš melą, paro-

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

dytr Lietuvą tikroje šviesoje, parodyti kokia ji ištiesų 
yra buvus ir kokia dabar yra. Tokios šviečiamosios li
teratūros dar labai maža teturime. Reikia jos daugiau. 
Del to kiekvienas spaudos žodis, rimtai aprašąs Lietu
vių tautą ir musų gimtąją šalį yra mums labai brangus. 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue —- Cleveland 3, Ohio 

Už ŽENKLELIUS suvažia
vime : 
B. Gramba 1.00 
Adv. Nadas Rastenis 1.00 
Ona Karpius 1.00 
Julius Smetona 1.00 
Dr. J. Jonikaitis 1.00 
Julė Salasevičienė 1.00 
Vytautas Abrattls 1.00 
K. S. Karpius 1.00 
Dr. S. T. Tamošaitis 1.00 
Marė Mišeikienė 1.00 
Alekas Banys 1.00 
Dr. J. Sims 1.00 
Marė Sims 1.00 
Jurgis Salasevičius 1.00 
Jonas Brazauskas 1.00 
A. M. Praškevičius 1.00 
Juozas Kripaitis 1.00 
Viktoras Petrikas 1.00 
Veronika Motuzienė 1.00 
Hypatia Yčienė 1.00 
Jonas Alekna 1.00 
Juozas Bend i kas 1.00 

Iš BROOKLYN, N. Y.: 
Juozas Avižienius 3.00 

Pr. Narvydag prisiuntė au
kų $16 šių: 
Kazys šiaučiunas 5.00 

(Simpson, Pa.) 
Jonas Narvydas 5.00 
Veronika Norvaišaitė 5.00 
Pr. Narvydas 1.00 

J. Laučiškis prisiuntė $13, 
šių: 
Liudvikas Aleksiejus 5.00 
Jonas Laučiškis 5.00 
Juozas Ginaitis 1.00 
Walter Williamas 2.00 

(iš So. Boston, Mass.) 
Iš PHILADELPHIA, PA. 
Zigmas Jankauskas prisiun

tė $15, šių: 
John Lukas 5,00 
Joseph Matulonis 5.00 
Vincenta Jankauskas 3.00 
Flavius Jankauskas 2.00 

Iš KITŲ KOLONIJŲ 
J. Leoną it is .5.00 

Hartford, Conn. 
Antanas žiemys 5.00 

Rochester, N. Y. 
F. Silbelus 4.00 

New Haven, Conn. 
&hn Herman 1.00 

Glendale, W. Va. 

Gerbiami LVS darbuotojai ir 
Lietuvos gynėjai: 

Pasirodžius kad numatytas 
skaičius — 3000 egzempliorių 
"Timeless Lithuania" neužpil
dys reikalingų svarbių vietų ir 
asmenų, nutarta leisti 4000 
knygų, ir tas pareikalauja dar 
keliolikos šimtų dolarių dau
giau. 

Kadangi knyga bus gausiai" 
paveiksluota iš Lietuvos Ne
priklausomo gyvenimo vaizdais 
ir Lietuvos istoriniais žemėla
piais, ir bus tvirtais audimo 
viršeliais su gražiu Lietuvišku 
piešiniu ant viršaus, — knyga 
daroma taip kad patiktų ir 
skaitytojo akiai ir kad suteik
tų visą informaciją apie Lietu
vą — praeityje ir kai gyveno 
savo laisvą, nepriklausomą gy
venimą — tas reikalauja dik-
čiai pinigo, ir mes patys, Lie
tuvos Mylėtojai, privalome tą 
sumą sudėti, kad knygą galė
tume padovanoti visiems svar
biems asmenims ir įstaigoms 
kur tik galėsim rasti Lietuvai 
draugų ir jos bylos gynėjų, — 
todėl tai dar reikalinga dau
giau jusų paramo3, daugiau 
užsisakymų ir aukų! 

Skubėkit užsakymus ir au
kas prisiųsti dabar, kad jusų 
vardas ir auka galėtų buti pa
talpinta knygoje. 

Jau turim suaukotu pervirš 
$3500 knygai, tačiau reikalin
ga dar apie $1500. 

Dar pakartojame: visos pi
nigu sumos neturėjimas ne
kliudo knygos spausdinimo — 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ne
ša atsakomybę ant savęs ir 
darbą skubina. 

Reikia tik jusų paramos ir 
prisidėjimo, ir parodykit savo 
gerą širdį Lietuvai tie kurie 
dar neprisidėjot, kaip tie kurie 
jau gausiai aukojo ir davė! 

ATSIŠAUKIMAS 
Į DRAUGIJAS, 
KLUBUS, KUO

PAS 

PRISIDĖKIT PRIE IŠLEIDI
MO "TIMELESS LITHUA

NIA" TUOJAU! 

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

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

Visokios aukos, mažos ar di
desnės, bus nuoširdžiai Įverti
namos. Už stambesnes aukas 
bus duodama knyga arba ke
lios knygos, kurias galėsit pa
dovanoti savo miesto knygynai 
ir žymesniems Amerikos poli
tikos vadams, kurių žodis g>. 
Ii daug prisidėti prie Lietuvos 
atsteigimo. 

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

- Siųskit savo aukas; 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 

6820 Superior avs Cleveland, O, 
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

DOLŠEVIKŲ argumentai buk Lietuva ir kitos kaimy-
*-* ninės šalys Rusijai reikalingos apsaugai nuo prie
šų (Vokietijos) savaime sudilo, gerai tik kad Maskva 
taip anksti pradėjo apie tai kalbėti ir visi turėjo laiko 
rimtai apgalvoti, išdiskusuoti ir išspręsti tą klausimą. 

Šių dienų karo pabūklams nieko nereiškė Maginot 
linija/niekais nuėjo ir išgarsinta mitiška "Stalino li
nija", -- Vokiečiai kur ėjo ten praėjo. Šių dienų mecha
nizuotas kariavimo būdas, kuomet didesne dalimi ka
riavimas vedamas ore, kur jokių lubų nei tinklų neuž
tiesi priešui perlėkti, geriau pasiruošusios pusės nesu
laiko. Tą patvirtino ir Amerikos-Britų taip pat sulau
žymas pačių Vokiečių išgarsintos "Mareth Linijos", už 
kurios tikėjosi atsispirti kiek pačių Vokiečių išrekla
muotas gabus "lapė-kariautojas" Maršalas Rommel — 
šiaurės Afrika, — tuomi ir visa Afrika iš Ašies pa
mušta, ir Italija, nors skiriama Viduržemio juros, neša 
moderninio karo pabuklų-lėktuvų naikinimą. Nei že
mės, nei muro, nei plieno, nei vandens linijos šiądien 
neturi reikšmės. 

Ko pasauliui reikia tai rimtų valstybių užsibrėžimo 
ir pravedimo iki galo sulaužymo tokių "linijų" kokias 
suruošė Hitleris iš vienos pusės ir Stalinas iš kitos. 

Tos linijos galima sakyti yra tai brutališkas užri-
brėžimas užkariauti, pavergti kitas tautas ir išplėtus 
savo beprotiškai išsvajotas imperijas viešpatauti ant 
kitų tautų ir žmonių. 

Demokratijos rimtai nusistačiusios ir viešai sten
giasi nukariauti-sulaužyti nazizmo liniją. 1 

Reikia neatlaidžiai rūpintis ir dirbti kartu sulau
žyti ir komunizmo liniją. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Meška Intelektą Vartos 
Diktatūrų garbintoja Vilnis, 

diktatūriniu stilium praneša 
išėjimą "geros knygos" Ang
liška kalba apie Pabaltijo ša
lis. Ji busianti parašyta "ob
jektyviai, bešališkai". Kas ją 
parašė? Diktatūrinė Vilnis ne
pasako. Kas ją išleis ir finan
suos? Diktatūrinė Vilnis nu
tyli. 

Tuo tarpu "fašistinė" LVS 
nebijo savo leidžiamos Time-
lešs Lithuania nei autoriaus 
vardo, nei leidėjų vardo, nei 
firmos pavadinimo visuomenei 
skelbti. Tai toks skirtumas 
tarp tikrų demokratų ir apsi
metėlių. Apsimetėliai veikia iš 
pasalų, slaptai. 

t i r 

Geria iš Prispjaudyto 
šulinio 

Naujienos bara Sovfitu a-
gentą Niunką, posterigaujantį 
buk Lietuva, iki Sovietai jos 
nepaėmė, nebuvus nepriklauso
ma, bet "užsienio imperialistų 
išnaudojama ir pavergta". 

Aišku, ši Niunkos mintis la
bai niunkiška, bet jei Naujie
nų redaktorius pasiskaitytų 
1916 m. savo redaguotos Nau-

Amerikos spaudoje laikas nuo laiko pasirodo labai 
rimti parodymai kad greta nazizmo yra lygiai pavojin
gas ir daug kartų klastingesnis tai komunizmas, kurio 
propagatoriai, nelaimei, pasitaiko buti Amerikos karo 
sąjungininkais. Nežiūrint to bendrumo, nekurie rašy
tojai stengiasi atkreipti Amerikos dėmesį ir j pavojų 
kokis tuno už gražių, švelnių, bet klastingų žodžių žmo
gaus sėdinčio Kremliuje. Tą visapusiai nušviečia Max 
Eastman savo ilgame straipsnyje tilpusiame New York 
Times ir Liepos mėnesio ladoje Reader's Digest. 

Prieš kelias savaites, Detroit Times editoriale pla
čiai paliesta tas pavojus iš Sovietų Rusijos visai Euro
pai,. Anglijai. Detroit Times kelia aikštėn kad Rusija 
su savo sąjungininke Japonija, jeigu tik turės progą, 
gali padaryti dauę žalos pasauliui, ir sako, "kam duotis 
suvedžioti tam ik'iriam*Tsuvedžiotojui. Neturėtų buti 
kreipiama jokis dėmesys Į Rusų klastingas pretenzijas 
ir aiškinimusis." Tas laikraštis pataria jog vienatinis 
būdas užkirtimui Rusijai kelio prie jos tikslo sukomu-
nistint pasaulį yra kuogreičiausia prašalinimas Japoni
jos (musų No. i priešo ir Rusijos taikos sutarties part
nerio) — ir ta? reikia padaryti tuojau. Tada tarp Ru
sijos ir Japonijos negalės buti sudaryta militariška są
junga prieš mus. Anglija ir Amerika, tada, sako Det
roit Times, diktuos taikos išlygas ir Europa bus išgel- įšventinama negu jiems vietų 

Vieni Pirmyn^ 
Kiti Atgal 

Vienas šveicarų laikraštis 
sako, Vokietija dabar labiau 
sukrėsta negu pereito karo 
markės žlugimo metu, kada vi
durio luomas atsidūrė mirties 
pavojuje. Hitlerio paskelbta 
"pilna mobilizacija", sakoma, 
"naikina buržuazijos ekonomi
nį pagrindą". 

Vokietijai, tokiu budu, į bol
ševizmą dardant, bolševikiško
ji Sovietija buržujinasi: kari
ninkams sugrąžinta epoletai, 
ambasadoriams , įtaisyta uni
formos, steigiama ordenai Ge
nerolo Kutuzovo, Maršalo Su-
vorovo ir Kunigaikščio Alek
sandro Nevskio vardais. Ge
riausias Maskvos draugas da
bar yra turtingiausias Ameri
kos žmogus, Davies. Gandai 
eina kad Stalinas susikalbėsiąs 
su šv. Tėvu Romoje. 
4 Lietuviams šis Rusų subur-
žuazėjimas pavojingas sugry-
žimu prie caristinės imperiali
stinės politikos Pabaltijyje, ir 
atsisakymu nuo Lenino vestos 
prieš - imperialistinės politikos. 
Vienintelė Lietuvių viltis gludi 
Atlanto čarteryje ir Ameriko
je. 

/ / / 

Vartokime šį Ginklą! 
Lietuvos Atstovybė Washin-

gtone leidžia mėnesinį Current 
News on the Lithuanian Situa-
ation, kurio Birželio laida tiek 
pat įdomi ir naudinga kaip vi
sos kitos laidos. Nėra abejo
jimo, Atstovybė šį leidinį pla
tina kur tik Lietuvos laisvės 
kova to reikalauja. Bet Ame
rikos Lietuvių visuomenė čia 
žymiai galėtų padėti. Lietuvos 
laisvės priešai nesnaudžia. Ne
snauskime ir mes! Kur tik ga
lime, platinkime tarp Ameri 

Dr. Vincas Pietaris : 

A L G I  

jos Gadynės pageltusius lapus 
tai rastų kad jis pats tokių j k0s visuomenės veikėjų, spau-
"niunkiškų" minčių ten aps-jęjos žmonių, valdininkų, auto-
čiai pribėrė, niekindamas už rjų įr politikos vadų Current 
nepriklausomą Lietuvą kovo
jusius tautininkus ir katali
kus. Tada Naujienų dabarti
niam redaktoriui buvo "Visai 
aišku" kad nepriklausoma Lie
tuva busianti "imperialistų į-
rankišw. Niunka tais aiškini
mais ir dabar dar minta. 

# / # 

Nebėra pas Lietuvius 
Vietiį 

Jau keli metai pastebėta, 
naujų kunigų Lietuvių daugiau 

beta iš kruvino bolševizmo. Lietuvių parapijose yra. Gar
sas praneša kad naujai įšven
tinti kunigai L. Gillis, P. Ali
šauskas ir J. J. Kazlauskas pa
skirti į kitataučių parapijas 
Pennsylvanijoje. Draugas pra-

m 

L" Al P Lenka i moka buti dėkingi parodo šitas faktas. 
^ Kuomet 1939 metais Vokiečiai puolė Lenkiją, tik 
per Lietuvą bėgusieji Lenkai valdininkai ir karininkai 
ir dvarininkai tegalėjo atsidurti Londone. Kitur visurįnePa aPie Kun. V. Mikolaičio 
bėgusieji ir po šiai dienai tose šalyse laikomi nelaisviais. pakyrimą j kitataučių parapi-
Taip ištiko, tarp daugelio kitų, su Pulk. Beeku, užsienių Chicagos apielinkėje 
reikalų ministeriu, su Gen. Rvdz-Smigly ir kitais. Jie 
ir po šiai dienai Rumanijojse sėdi. 

Lietuva buvo tiek gera kad parūpino visokius do
kumentus Lenkams didžiūnams ir leido jiems iškeliau
ti į Angliją. Jie Londone ir įsteige saV© vyriausybę 
in exile. 

Ta vyriausybė dabar daro visokias klastas Lietuvos 
• eikalams kenkti, maišo-ardo Lietuvių veikimui užsie
niuose ir Amerikoje už Nepriklausomą Lietuvą, ir ruo
šiasi jei ne visą Lietuvą tai būtinai Vilnių ir Vilniaus 
kraštą vėl užgrobti, prijungti prie Lenkijos ir Lietuvus 
vėl savo vergais laikyti. 

Todėl, labai gaila kad jau dabar gatavai randasi 
lokių Lietuvių kurie kiša savo kaklus į Lenkų kilpas ir 
jų viliojami gražiais žodžiais, ar gal paperkami, skel
bia musų ta»"pe reikalą su Lenkais bendradarbiauti ir 
būtinai palikti Vilniaus klausimą ateičiai, kad dabarty
je, kaip f ik karas baigsis, Lenkai Vilnių pasigriebtų, 

News on the Lithuanian Situ
ation. Musų čia augę profe
sionalai iki vienam šį leidinį 
privalėtų gauti, skaityti ir sa
vo ofisuose turėti. Current 
News tai vienintelis naudingas 
Angliška kalba leidinys ginąs 
Lietuvos laisvės principą. (Ra
šykit į: Lithuanian Legation, 
2622 16th St. N. W., Washing
ton, D. C.) 
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Rasinė Neapikanta 
Prisimenant baltųjų susikir

timus su juodaisiais Detroite 
ir kitur, įdomu katalikų Drau
ge skaityti apie Lietuvių para
pijinę mokyklą Rockford, 111. 
Sako: "Lanko mokyklą Italu-
kų ir Negrukų. Įdomu pasi
klausyti kaip Italukai ir Neg-
rukai gražiai dainuoja ir žai
džia Lietuviškus žaidimus". 

D ADAUTI Amerikoje rodos nereikėtų, jeigu butų ge
ra tvarka. Pasirodo kad gyvulių mėsai šioje šaly

je yra priauginta tiek kiek dar niekad nėra buvę, bet 
tų gyvulių pavertimas i mėsą sutrukdomas. Jie nepa
tenka į skerdyklas del, gal but, užsispyrimo vienų pasi
naudoti, pasipinigauti iš karo; jie negaudami savo kai
nos atsisako i skerdyklas gabenti; kita, gal but yra 
kaltė nemokančių šalį tvarkyti karo metu nekuriu val
dininkų sėdinčių Washingtone. 

Rekordinis kiekis turima ir gatavų grudų duonai— 
apskaičiuota kad šį pavasarį grudų turėta 502 mi'ijonai 
bušelių, prieš 450 milijonus bušelių pereitą metą. 

•yIENA iš kiekvienų 16-kos mirčių Suv. Valstijo
se paeina nuo kokio nors nelaimingo atsitikimo. 

•VISOSE šalyse šiądien randasi apie 250,000 išla
vintų lakūnų, bet buvo tiktai 1000 kuomet šis karas pra
sidėjo. 

I UŽBURTĄ ŠALJ 
(Putino eilės) 

{ užburtą sali neilga kelionė, 
Kupina grožybių, lyg sapnų svajonė. 
Ant baltučio tako snaigių nubarstyto, 
Iš naktužės rumų žvaigždės nusirito. 
Gieda, groja minant žvaigždės sidabrinės, 
Jaunas džiaugsmo juokas skamba iš 

krutinės. 
Šaltis i pusnynus susižarstė sniegą, 
Kur Gegužės burtai sužavėti miega. 
Užgimdytą sodą eidams palytėjo 
Ir baltais žemčiūgais pušys pražydėjo. 
Eitum taip begalo per šviesius pusnynus, 
Pro kerus šarmotus taką prasiskynus. 

LIETUVA! 
(Margalis) 

Lietuva! graži praeity i e buvai, 
Bet tavo vainikas šiądieną nuvyto; 
Liuosybėje tankia giria žaliavai, 
O dabar nuoga grabe paguldyta! 

Nekartą mums akys nuo skausmo rasojo, 
Nekartą mums virė krūtinė, 
Širdis pažaidų kaip maldyt nežintfftf, 
Bet .. kas išliuosuos mums tėvynę ?..._. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Gandas apie Algimanto sugryžimą ir 

apie Aršiojo pulko sumušimą veikiai nu-
skrijo, tartum vėjo nešamas, per visą Su-
daviją, Juodvėšijos dalį ir Dainavos kuni
gaikštystę. Ne vienoje vietoje žmonės 
ėmė rinktis j kuopas ir kalbėti "nepride
rančias kalbas", kaip apie tai danešė po
pas Kostas Aršiajam iš Baltstogės ir Dai
li dų. Algimanto tėvo srityje gi ėjo tik
ras sukilimas prieš Aršiojo valdžią. Pra
dedant nuo tos valandos kurioje svietas 
išgirdo apie tikro kunigaikščio sunaus su
gryžimą, kaip vadino žmonės Algimantą, 
diena iš dienos ėjo svieto kova prieš Ar
šiojo tijunus. Visur žudė juos ir smaugė, 
vijo laukan iš gardų, pilių ir kaimų. Pa
pratę svetimu grauju misti, Gudai gynė
si, tikėdamiesi išsiturėti, telkdami vieni 
kitus, bet nieko negelbėjo. Sukilimo vil
nis prieš Aršųjį ėjo platyn ir tolyn, nai
kindama mažasias jo valdžios dėmes, nu
plaudama kaip šapus jo tijunus, kareivių 
pulkus! Antgalo ta vilnis persirito ir į 
Dainavos kunigaikštiją ir ten svietas ėml 
kilti preiš Aršųjį 

Karštas Dainavos kunigaikštis, išgir
dęs apie Algimanto pabėgimą, pirmiausia 
ryžosi sugauti jį ir nužudyti, kad sykį pa
baigti ant amžių su šita balda. Gali buti 
jog tai jam ir butų pasisekę padaryti jei
gu svietas butų ne taip ant Aršiojo įnir
tęs. Nes Aršusis gausiai prižadėjo užmo
kėti tam kuris pristatytų jam gyvą ar ne
gyvą Algimantą. Paskui gavęs gandą 
apie jo pulko sumušimą, Aršusis šoko rin
kti kariuomenę didžių didžiausią, kad vie
nu smugiu pabaigti su Algimantu, kol tas 
nespėjo dar pajiegų Įgyti, bet ir šitas pa
sikėsinimas nenusisekė. Lietuvių pulkai 
vangiai rinkosi, o Gudiškų baisu buvo im
ti iš pilių ir gardų, nes svietas visur tiktai 
ir laukė kad sukilti prieš Aršųjį ir hume-
sti jo valdžią. 

Dėlto pasimetęs ir pasitraukęs Aršu
sis užslėpė piktumą iki geresnių laikų ir 
nusiuntė pasiuntinius pas Algimantą pa
liauboms daryti. 

Aršusis skyrė Algimantui jo tėvo sri-
ti, išsižadėdamas ir valdžios ir duoklių 
joje. 

— Mamule! — džiaugėsi vaikinas su
laukės Aršiojo pasiuntinių: — Be vargo, 
be kovos atidavė jisai man mano tėviškę. 
Apie likusias mano teises aš tat nei kal
bėti nenoriu. Tuščia jų! Jieškant tų tei
sių reikia svietą atitraukti nuo darbų, rei
kia jį žudyti. O kas iš to per nauda! Na, 
įgysiu aš valdžią ant platesnės srities, Įgy
siu daugiau duoklės bet ar visa tai 
užmokės man už tą kančią kurią aš jaru-
siu matydamas vieną maniškių žuvusį, ar
ba nors sužeistą? Aš įsižiurėjau, mamu
le, kaip musų krašto žmonės myli mus ir 
kaip jie visur mums širdį rodo, ir aš pats 
juos taip pamylėjau jog užgauti juos vis 
tik tiek kiek mane užgauti. % 

— Tu, vaikeli, tikras savo tėvo su-1 

nus, — atvertė Tranaitienė. — Ir jeigu 
neturėčiau iš ko kito tai iš šito vieno ga
lėčiau tave pažinti.... Ir tėvas tavo už 
viską labiau mylėjo ir savo kraštą ir sa
vo žmones. O dabar ir pats matai kaip 
svietas myli, nesakau jį, bet jo atmintį, 
tave. Ot šitoje abipusėje meilėje, vaike
li, yra visas musų tvirtumas. Bėda tai 
šaliai, kaip Aršiojo Dainavai, kurioje val
dovas žiuri į savo žmones kaip į gyvulius, 
o žmonės valdovą laiko už šunį! Ten ne
sitikėk gero. Ar anksčiau ar vėliau ten 
žmonės vis jau bus šuns sukandžioti, o 
valdovas galvijų nudurtas. 

Tokioms paliauboms tiko visi,. 
Išvaikyta Algimanto srities liaudis, 

kaip tiktai išgirdo apie jo sugryžimą tė
viškėn, ėmė vėl rinktis ir gryžti į senas 
savo gūžtas. Atgijo vėl jau spėjusios gi
ria užželti vietos. Ties upeliais kur ne
senai tik antys veisėsi, po senovei sukle
gėjo vaikų balsai. Ant kalnelių ir kalvų 
kirviai su paskubiu užbeldė ręsdami sie
nojus gryčioms. Užkvėpavo, sujudėjo at
gijus pietų Sudavija. Svietas bėgo iš vi
sur į Algimanto valstiją, o ypač iš Daina
vos kunigijos. Iš tenai bėgo ne atskiri 
žmonės, ne kiemai, bėgo visi kaimai, pa
likdami nudirbtus laukus su javais, palik
dami turto daugybę, ko negalėjo išsineš
ti. Bet kiekvienas iš pabėgusių nešėsi su 
savim karštą piktumą ant Aršiojo ir norą 

A N T A S 
atgiežti visas apmaudas. 

Diena iš dienos augo Sudavijos liau
dis. Augo ir ėjo tvirtyn ir jiega jos ir lo
bis, o su tuo lobiu ir jos kunigaikštis, nors 
jisai nesirūpino lobiu. 

— Kaip tai nepilti duoklės kunigaikš
čiui. — kalbėjo vyrai Į tuos kurie tramdė 
nuo pilimo, sakydami jog kunigaikštis ne
reikalauja. — Nepilsime duoklės, kunigai
kštis neturės ištekliaus, neturės už ką pir
kti ginklų ir kariuomenės negalės laiky
ti. Tada ateis svetimas valdovas, kaip ans 
Aršusis, ir užims mus. Na, o Aršiojo na--
gus žinote. Dėlto pasirūpinkit kad nepa
tekti vėl į juos. 

— Tiesa! — atsakydavo ir tie tada.--
Aršusis ne duokles imlų tiktai svietą plė
šia. 

Ir neraginami žmonės pylė pylas, dė
jo duokles, kiek kas galėjo, savo valdovui. 
O tuos kurie ištekdami nenorėjo nei duok
lių duoti, nei pylų pilti, žmonės patys prie
varta vertė mokėti ir dar viršaus negu ki
tus. 

13. NORKŪNO PILIS 
Tenai kur tai toli žiemių Sudavijoje, 

netoli nuo šešupės krantų, įsigrudus į pel
kes ant aukštos kalvos stovėjo Norkūno 
pilis, atidalinta nuo tvirtos žemės iš pie
tų pusės plačiu perkasu. Iš kitų pusių 
šitą pili supo klampi pelkė, nors ir nela
bai plati. Anapus pelkės ėjo žema lygu
ma, kniumbanti vis žemyn link Šešupės 
krantų. Lyguma nuolat pažlugus vande
niu, įveržta išilgai keliais upeliais, arčiau 
upės krantų virstanti ir šian ir tei klam
piomis balomis, balaitėmis, klanais, myli
momis vietomis laukinių žąsų, ančių, ger
vių, baublių.,.. Tiktai į pietų šalį, eida
mas nuo pilies, matei tarpais aukštumė
les, išrėžytas kloniais ir aukštesnes lygu
mas, laisvas nuo 'vandens. Vienok pilies 
kalva viršijo visas kitas tos apielinkės 
aukštumas. Klonis upelio, rusenančio per 
pilies kiemą, nešė vandenį iš visų klonių 
kurie gulėjo į pietus nuo pilies; nešė į 
pelkę, iš jos j Šešupę. 

Senis Norkūnas, kuriam teko šita pi
laitė beveik visai suirus ir nuo kurio gavo 
ji vardą, pastarose gadynėse pakėlė pilies 
pylimą, atnaujino sienas ir padidino per
kasą. Maža to. Virš pilies vartų pasta
tė aukštą ąžuolinį kuorą, arba, kaip tuo
met vadino, veižą. 

Mėgo senis Norkūnas, užkopęs ant 
aukšto kuoro, pasigerėti puikia dievų do
vana — giriomis. Atsisėda, būdavo, jis 
ant kuoro ir akių negali atitraukti nuo 
apygardos. Į visas puses, kaip marios, 
banguoja girios. Eina jos iki upei, rūks
ta anapus upės ir, kaip tik akys užmato, 
tęsiasi j giliausią tolumą ir nyksta pilka
me ukų sluogsnyje. O viršum tų girių iš
mėtyti tamsiai žali guotai, kaip saujos žo
lynų — artimos pilaitės su jų sodais ir 
medžių guotais: Gabiauriškio> Sarakų, Pi-
lunų. Gaisrių ir kitos pilys. 

Nudirbtų laukų sklypelis buvo tiktai 
ties pilim ir anapus pelkės Senovinių auk
štumoje, per kokią penkioliką varsnų nuo 
pilies Į žiemius. 

Toms gadynėms Norkūno pilis buvo 
labai stipri, nors ir nedidelė. Kuriant ją 
nemanyta skirti jos sulaikymui svetimos 
šalies, einančios su didele kariuomene. 
Išstatė ją Norkūno prosenis, paskirdamas 
ją ypatingai tramdyti plėšikams, privisu-
siems po girias. Sukurė ją apginklioj vie
toj:, pats Norkūnas sustiprino ją, žinoda
mas plėšikų narsumą. Ir visame tame ne
buvo klaidos. Vyrų sauja, remdamasi ši
ta pilimi, ne tiktai pasekmingai gynė apie
linkės liaudį nuo plėšikų, bet valė dar ir 
kelius prekybai, užstojo pirklius-vaizbo-
rius nuo apiplėšimų. Per tai pirkliai, ei
dami iš Prūsų, taikydavo pirma savęs sių
sti pakeliui gandus j pilis, o ypač į Nor
kūno pilaitę, esančią pačioje girių gludu-
moje. Ir nebuvo tokio atsitikimo kad pi
lies vyrai neužstotų pirklių. Per tai ne 
dyvai jog Norkūno pilis buvo labai neken
čiama plėšikų. Ne sykį jie susitvenkę į 
gaujas bandė įsilaužti ir išardyti šią pilį. 

(Bus daugiau) 

• AUSTRALIJOJE, mažytės baltos skruz
dės sukrauja skruzdžių kalnus tris kartus auk
štesnius negu žmogus. 

4 
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DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGIO 
DEŠIMTMfTIS 

GERĄ epitafą Kominternui 
parašė Margučio Pustapėdis. 
Sako: 

Pakilk turtuos susižavėjęs 
Pasauli • buožiškų žmonių. 
Paspyrė Juozas viską koja 
Ir sakė; Eikit po velniu! 

LIETUVIŠKI raudonukai 
dideliu apetitu prikaišioja Lie
tuviams "kvfelingus" todėl kad 
Lietuviai nenori bolševikams 
pasivergti. Ką jie sakys kai 
pačioje Rusijoje žmonės neno
ri Stalinui vergauti ir virsta 
kvislingais daugybėihis, mato
mai jie nori Stalino atsikraty
ti! 

PRŪSE IKA pasakoja, Bos
tono Keleivio redaktorius įsi-
sejęs i Lewis'o "karietą". Tu
rėjo pasakyti "automobilį", nes 
Lewis senai karieta nebevaži
nėja. Kur Pruseika visą šį 
laiką gyveno? 

ETIKA yra etika. Socialis
tų Naujienos smerkia Lietu
vius kurie nepasitiki Europos 
Lenkais. Sako, Amerikoje gy
vena visokių tautybių žmonės 
(lie tik Europos Lenkai) ir 
aklą neapykantą prieš bile tau
tą neprivaloma varinėti. 

štai kodėl Naujienos taip 
"švelniai" visada rašo apie Ru-
Btts, jų vadą Staliną, raudonąją 
armiją, etc. 

NAUJIENOS rašo, Komin-
ternas žlugęs, nes neleisdavęs 
opozicijos. Kur socialistas ne
gali opozicijoje buti ten jam 
kaip žuviai be vandens. Ar 
ne graži buvo musų socialistų 
"nei cento Lietuvai" cpozicin-
ga politika? 

LIETUVIŠKI bolševikai, vie
ton drąsiai ruošti "socialės re
voliucijos" ant raudonų durtu
vu atvykimą Lietuvon (ir Pad-
leckinės Lietuvos sukurimą), 
sulindę lyg asilai i liūto odas 
ruošia "Tribute to Russia" su
sirinkimus. Amerikos talki
ninkę pagerbti geras dalykas 
ir reikalingas, bet musų bolše
vikai sako, Sovietija tai "vy
riausia jiega" kovoje už žmo
nijos laisvę, kuomet pati Mas
kva oficialiai aną dieną parei-
fikė kad be antro Amerikonų ir 
Anglų fronto ji nieko nepajie-
gia padaryti. Reiškia, vyriausai 
jiega yra ten kur geri žmonės 
lino, tik Lietuviški bolševikai 
save suvedžioja. 

•ŠIAURĖS Amerikoje esa
ma apie 140 skirtingų ružių 
flriežų, bet iš jų tik viena yra 
fMuodinga. 

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

Naujas March of Time 
Viena įdomiausių filmų kokia pa

siekė Clevelandą ir bus rodoma Te-
Jenevvs Theatre pradedant penkta
dieniu, yra tai nauja The March of 
•time's "Bill Jack vs. Adolph Hit
ler", dokumentariuis vaizdas gyve-
jįlSmo pragarsėjusioje Jack and 
Heintz dirbtuvėje. 

Ji traminta visą mėnesi laiko at
vaizdavimui kaip toje dirbtuvėje 
darbininkai dirba ir gyvena. 

Bill Jack tiki kad tik tokiu budu 
aip jo dirbtuvėje darbininkai ui-
likomi galima gauti pilną darbin-
'umą. iš jų. Jie gamina lėktuvams 
tarterius ir atlieka rekordiniai di

delius darbus; visi darbininkai stefl-
aiasi pribūti i darbą visada, nežin
ant 80 valandių ilgumo savaitės. 

Ten nėra streikų nei kitokių ne
susipratimų tarp darbdavių ir dar
bininkų. 

WASHINGTON, D. C., Lie
pos 15. — šia proga p. žadei-
kis, Lietuvos Įgaliotas Minis-
teris Washingtone, prisiniinė 
kad jam teko buti liudininku 
to nepaprastai jaudinančio įvy
kio kai lėktuvas "Lituanica", 
vairuojamas Dariaus ir Girėno, 
Liepos 15, 1933 metais, saulei 
tekant pakilo iš Floyd Bennett 
lauko New Yorke, "kad orlai
vio kraulą nugalėti", gi ištik-
rųjų kad nugalėti Atlantą ir 
nusileisti Kaune. 

Lakūnams jų kelionėn besi
ruošiant teko ilgokai palaukti 
išskridimo progos. Kapt. Da
rius dažnai užeidavo į Lietuvos 
Generalini Konsulatą ir kar
tais pasiskųsdavo kad Brook-
lyno Lietuviai buvo pradėję 
abejoti ar skridimas beįvyks. 
Nepaisant 'moralinio slėgimo 
bei finansinių ir teknikinių 
kliūčių, Kapt. Dariaus pasiry
žimas pasiliko kietas kaip plie
nas. Jis mat žemaitis. Pana
šiai jautėsi ir Girėnas. 

Išskrido jiedu rytui išaušus, 
tik mažas Lietuvių būrelis te
buvo to išskridimo liudinin
kais. Tai buvo gražus ir ne 

Kareiviams Užsiėmimas Sveikstant^ 

Lietuvos garbei. Tas jų žygis 
turėjo ir turės didelės auklėja
mos reikšmės Lietuviškam jau
nimui. Tas jų žygis vaizdžiai 
ir tvirtai sujungė Ameriką su 
Lietuva. Tautos kurios gali 
išaukėti tokių ryžtingų sun u 
kaip Darius ir Girėnas, negali 
išnykti. Dariaus ir Girėno 
kantrumas, sąžiningas kruopš
tumas besiruošiant ir jų hero-
iška dvasia bevykstant yra pui
kus pavyzdis kiekvienam iš 
musų šiais klaikiais laikais. 

L. P. S. ž. 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

RŪPINAMASI LIETUVOS 
GELBĖJIMU 

čia susiorganizavo Lietuvių 
draugijų komitetas Lietuvai gel
bėti. Iki šiol dar viešumon ne
buvo išeita, kaip tai su prakal
bomis ar pikniku, bet ižde jau 
turi virš $60. Gegužės 30 d. j 
buvo surengta piknikas Belicko | 
darže, vietą davė dykai, pelno! 

Marinas Charles West, po sužeidimo gyjantis, užsiima pie
šimu. JĮ aplanko ir apžiuri Amerikos Raudonojo Kryžiaus at
stovė Naujoj Zelandijoj. Programe kareivių užsiėmimui Įvesta 
odos daiktų dirbimas, piešimas ir medžio drožinėjimai. 

Amerikos net Mulai Važinėjami Orlaiviais 

užmirštinas rytmetis. "Litua- j ^ 0  ar^i $30. Nors kurie bu-
nicos" motorai šildydamies taip vo aPsiėmę išgarsinti ši paren 
staugė kad susikalbėti nebuvo 
galima. Ir lakūnų ir išlydėto 

gimą nei vienos atvirutės ne
išsiuntė, bet pelno padaryta at-

jų širdyse buvo tik viena abe- siI.ankius. ?ericms Lietuviams, 
jone: ar įsteigs "Lituanica" ^ gausią paramą garbė pri-
pakilti j orą su taip sunkiu ga-
solino ir aliejaus kroviniu.... 
Bet štai kapitonas imasi už 
kontroliuojamų įrankių, akim 
ir galvos linktelėjimu lyg sa
k y d a m a s ,  " i k i  p a s i m a t y m o  
Kaune". 

"Lituamca" pasileido bėgti 
ilgu pasibėgėjimo taku, kurio 
gale upė. Mes visi tai maty 

klauso Petraičiui, Lukoševičiui. 
Ubartai, nes jie daug leido pi 
nigų. 

Akrono Dr-jų Taryba Lietu
vai gelbėti nutarė nesidėti prie 
jokio centro, keliant savo ko
lonijoje pinigus, iki ateis rei
kalas Lietuvai pagelbėti. 

Birželio 27 komitetas laikė 
susirinkimą pas B. Yarašių, 

darni lyg pastirę stovėjom beibuvo nutarta vadintis Akrono 
žado ir laukėm stebuklo. Ste
buklas įvyko: "Lituanica" pa
kilo ir pasuko per Atlantą Lie
tuvos link. Tai buvo didelė va
landa: regėjom didvyriško žy
gio pradžią. Atsimenu, mano 
žmona ilgai akim lydėdama ir 
skepetaite mosikuodama pasa
kė: "Pavojaus baimė jiem sve
tima". 

Sekančią dieną nuvykęs Chi-
cagon radau ministerį Balutį, 
koifsulą Kalvaitį ir Chicagiečių 
minią belaukiančius naujienų 
apie jų skridimą.^ Atėjo ir nau
jienos: Darius ir Girėnas per
skrido Atlantą, bet nakties au
droje užklupti, žuvo drauge 
su orią) vi u Soldino miške, Pru-
suose, - netoli 'Lietuvos žemės. 
Tos džiaugsmingos ir skausmo 
pilnos žinios stačiai parbloškė 
Chicagiečius ir sukrėtė visą 
Lietuvių tautą. ! 

Darius ir Girėnas savo skri-l 
dimą buvo paaukoję jaunosios 

Lietuvių Taryba Lfetuvai 'Gel
bėti. 

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti sekmadienį, Liepos 25, 
pas JV Zdanius, 1139 Marcy st., 
nuo 4 'vai. po pietų. Visi drau
gijų atstovai malonėkit laiku 
pribūti, taipgi kviečiame ir ne 
atstovus kurie turi gerų suma
nymų Lietuvos gelbėjimui. 

P. Jurgelis. 

Amerikiečiai karo lauke naudoja ir mulus, kuriuos į reika
lingas vietas pergabena lėktuvais, šiame vaizde parodoma mu
lai atvežti prie lėktuvo, kur nors salose Pacifike, kurie perga
benami į reikalingas vietas kitose salose oru. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli-
mn i kita vietą gyventi. — 

Kitas Siuntinis Tvirtų Visad Žydinčių 
Bench Hvhrid Teas — Ohio Augintos 

ROSERUSHES — 10 už $1.00 
EKSTRA DIDELI KRŪMAI — 10 už $2,00 

Kiekvienas rišul's turi 10 sveikų dideliu augalų, puikiausios mai
šytos rūšies su geriausiom šaknį) sistemom* reikia juos pamatyti 
tikram įvertinimui. 

Užsakymai telefonu ir paštu skubiai išpildomi. 
Paltu užsakant pridėkit 30c už kožną 10 pakavimui ir siuntimui. 

Pilniausias pasirinkimas Visokiausių Augmenų 

Andrew C. Booth, Inc. x 
10200 Carnegie Ave. fErbr 8548 — 9641 

Atdara vakarai" iv Sekmadieniai?; 
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• ŠVEDIJOJ - statoma mies
telis kuris visas bus paskirtas 
įvairiausiems moksliškiems ty
rinėjimams. 

KIBIRKSTYS 
Rašo Titnagas. 

TAS apkerpėjęs P. Grigai
tis, per visą savo netrumpą 
amželį nieko nesukuręs nau
dingo ar pamokinančio, kaip 
tik kitus kritikuoja, niekina 
jų nuveiktus naudingus tautai 
darbus, ir sau nepatinkamus 
asmens niekina, kurie su jo 
mintimis nesutinka. To paties 
negarbingo nusistatymo jis lai
kosi ir senatvės sulaukęs. Mat, 
jis gyvenime nieko neįstengė 
naudingo nuo kitų pasimokinti. 

Kalbant apie jo kritiką, jei
gu ją taip galima vadinti ko
kią Grigaitis vartoja, tai jis ir 
kritikuoti nemoka kaip rimtas 
žmogus. Jo "kritika" tai plu-
dimasis ir švaistymas riebiais 
epitetais j tuos asmenis kurių 
mintis ar darbus jis stengiasi 
kritikuoti. 

SKAITANT jo atsiprašant 
"kritikas" taip ir matai žmogų 
įpuolus] | didžiausią despera
ciją. 

Labiausia tas žmogelis puo
la visu žiaurumu tautinės kry
pties veikėjus su kuriais jis 
kaipo Marksistas labiausia ne
sutinka. 

Tas atbukusio proto Mark
sistas paskutiniu laiku pradėjo 
žiauriai pulti vieną iš įžymiau
sių tautinės srovės spaudos 
darbininkų, Vyt. Sirvydą, ku
ris ne tik Lietuvių bet ir Ame
rikonų spaudoje gina Lietuvą 
ir jos garbę nuo visokių sveti
miems parsidavusių Lietuvos 
išmatų. 

Kiek atkandęs savo dantis į 
Vyt. širvydą, prikibo prie kito 
tautinės srovės veikėjo P. J. 
žiurio už tai kad jis priminė 
socialistų kerštavimą Lietuvos 
Respublikos Prezidentui Anta
nui Smetonai. 

ŠTAI KOKIAIS epitetais tas 
nusenęs Marksistinis tipas sa
vo atsiprašant "kritiką" P. J. 
žiuriui pradėjo: 

"Fašistinis tauškalas, vienas 
iš nachališkiausių smetonizmo 
pedliorių, dinastijos organe", 
ir tt. Senis daėjo net iki to 
kad atvirai pasisako jog Sme
tona "turėjo buti sušaudytas 
kaip Lietuvos išdavikas".... 

Ar tai taip kritikas rašo 
žmogus kurio protas sveikas? 
Rimtas bešališkas žmogus to
kią atsiprašant "kritiką" pava
dina paskutiniu desperato pa
sišvaistymu. 

Grigaitis, mat, mano kad juo 
labiau jis plus tuo lengviau nu
galės savo užpuolamą auką. 

SANDAROS redaktorius M. 
Vaidyla, kuris yra ALT narys, 
savo prieraše prie P. P. Jaro 
straipsnelio tilpusio Sandaros 
nr. 27, sako kad ALT nėra iš
leidus savo vardu nei vieno 
raštelio kuriuo butų niekina
mas Prezidentas A. Smetona. 

Na o kaip su ALT nariais 
Šimučiu, Grigaičiu ir kitais, 
kurie būdami ne tik ALT na
riais bet ir tos tarybos vadais 
diena iš dienos kuožiauriausia 
puola ir niekina Prezidentą A. 
Smetoną? Ypač Grigaitis, ku
ris peržengia visas žmonišku
mo ribas ir daėjo iki to kad ap
gailauja jog A. Smetona nebu-

I vo sušaudytas. 
Reiška, kada tokie tipai yra 

už tarybos sienos tai jie gali 
žmones ir kuolais mušti ir ta
ryba bus vistiek "gera"-"ne-
kalta", nors tie patys tipai ir 
ta ALT valdo. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
^ Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
/arr.os neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau Siuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-M1NT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
"velniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite F^LEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma-
i orius palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

KEEP FIT FOB VICTORY! Take an "all-out" vacation at 
nearby Cedar Point, this summer. Closer to home ... you spejiįl 
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 sumnni 
resort recreationl Swim in the blue waters oi Lake Erie . . . 
relax on the white, sandy beach. All sports and amusemei 
... tennis, riding, boating, golf, fishing. Exciting fun in tne famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from home. 

EASILY REACHED by convenient rail, bus and 
mteamer routes, a* well am V. S. Route 6 and Ohio 2 
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T rumpai 
kai turi kalbėtis 
Long Distance 

O 

Šioje musų gyvenamoje srityje karui reikalinga 

pasikalbėjimo vielos, taigi prašome jus nekalbė

ti perilgai. Duokit kitam žmogui progą. SekaA" 

tį kartą tas kitas žmogus gal busite tamsta pal» 

laukiąs progos kalbėti. 

T H E  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O .  
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Rudenį Reiks Atsukti 
Laikrodžius 

Clevelando miesto taryba su
tiko prisitaikyti prie Ohio val
stijos legislatures pravesto įs
tatymo atsukti laikrodžius va
landa atgal, pradedant nuo ru
dens, paskutinio sekmadienio 
Rugsėjo mėnesio, iki paskuti
nio sekmadienio Balandžio mė
nesio. 

Vasaros metu, kada ilgos 
dienos, tas pagreitintas laikas 
nekenkia, bet žiemos metu kai 
dar [) valandą ryto buna tam
su, yra nepatogu. 

Lietuvių Bankas Gerai i Šoka iš Lėktuvo 
Progresuoja 

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

SVEČIAVIMAISI 

Pereitą savaitę Clevelande 
buvo sustojęs ir lankėsi Dirvos 
redakcijoje lakūnas Sgt. Leo
poldas Vytautas Grigonis, se
niau buvęs Lietuvos "Maisto" 
bendrovės atstovas New Yor-
ke. Jis tarnauja pilotu Ame
rikos karo orlaivininkystėje, 
užsitarnavo tolesnio studijavi
mo aviacijoje ir karo vyres-
nyl>čs pasiųstas į Syracuse 
Universitetą, Syracuse, N. Y. 

Capt. John Rakauskas par
vyko į Clevelandą paviešėti pas 
savo žmoną ir sunų. Jis pri
silaiko Camp McCoy, Wis. 

Karys Juozas Rati la, kuris 
tarnauja daugiau kaip metas 
laiko Amerikos ginkluotose jie-
jrose, sugryžo iš toli paviešėti 
pas savo draugus Clevelande, 
praleido keletą dienų pas pp. 
Edward Schultz'us. 

Kariškio tėvai likę Lietuvo
je, jo seserį bolševikai ištrėmė 
1 Rusiją, kitas brolis tarnauja 
Amerikos armijoje, randasi už-
juryje. 

Pas pp. Schultz taip pat ato
stogauja jauniausia Lietuvos 
pabėgėlė, Danutė Armonaitė, 
kuri su tėvu turėjo pabėgti iš 
Lietuvos bolševikams okupa
vus Lietuvą, o jos motina pa
liko Lietuvoje. 

Jaunieji Shultz'ai eina savo 
tėvų keliu: karui prasidėjus, ir 
prieš karą atvažiavus iš Lietu
vos buvo sunku gauti darbą, 
tai Szlultz'ų tėvai priėmė į sa
vo dirbtuvę visus Lietuvius 
jaunuolius kurie 'tik kreipėsi 
prašydami darbo. Dabar pas 
jaunuosius Schultz'us randa 
vasaros atostogų malonumą 
karo audrų atskirti nuo savųjų 
jauni Lietuviai. 

Senieji Schultz'ai paeina iš 
Lietuvos, o jaunasis jų sunus 
vedęs Jurgelytę, taip pat prieš 
karą atvykusią Amerikon. 

Karys Kastas Savickas, iš
tarnavęs tulą laiką, parvažiavo 
i Clevelandą keletui dienų pa
viešėti par draugus ir gimines, 
ir vėl gryžo tarnybon. 

Pas Leopoldą Liutkų viešė
jo žmonos vyras, Jonas Laba-
šinskas. iš Lindhurst, N. J. Jis 
•ravo pirmą kartą pamatyti 
Lietuvių Darželį. 

Pas Joną ir Marge Verbe-
lus vieši jų giminaitė Jean 
Blewis iš Shenandoah Heights, 
Pa. 

Ona Karpienė su savo gimi
naitėmis savaitei laiko išvažia
vo atostogų Į Tabor Farm. 

Clevelando Lietuvių finansi
nė įstaiga, Lithuanian Savings 
and Loan Association, gyvuoja 
gerai kaip parodo pirmas šių 
metų pusmetis. Per pusmetį 
paaugo bendru turtu kuris bu
vo $1,196,510. Išmokėjo po 
3 nuoš. dividendų stockholde-
riams ir depozitoriams moka 
3 nuoš. už padėtus pinigus, ši 
įstaiga yra po Federal Insur
ance Corp. ir kiekviena knyge
lė iki $5,000 valdžios garan
tuota. 

UŽSIDARĖ 40 MĖSINIŲ 
Delei mėsos trukumo šiomis 

dienomis Clevelando srityje 
užsidarė tarp 40 ir 50 mėsos 
parduotuvių. Turės užsidaryti 
ir daugiau, sako mėsinių są 
jungos vedėjas. 

ŽUVO 5 CLEVELANDIEČIAI 
Pirmadienį, oro nelaimėje su 

karišku lėktuvu prie Malcolm, 
Neb., užsimušė 13 karių, tarp 
jų penki Clevelandiečiai, bet 
nei vienas nepasitaikė Lietu
vis. 

r 

DARIUS AND GIRĖNAS 
(Theį Tenth Anniversary of Their Trans-

Atlantic Flight) 

STOKA DARBININKŲ 
Clevelande apsireiškė stoka 

paprastų darbininkų tam tik
ruose darbuose, neskaitant jau 
amatininkų. Trūksta darbinin
kų prie sunkiųjų darbų plieno 
ir geležies liejyklose. 

Taipgi reikalinga darbinin
kų anglies yarduose ir išvežio-
tojų anglies į namus. Darbuo
se prie anglies priima nepilie-
čius ir nereikalinga pristatyti 
gimimo liudymų. , 

Norintieji gauti darbo kreip
kitės į U. S. Employment Ser
vice, 1242 West 3rd Street. 

81,312 Raišų 
Clevelande randasi 81,213 

įvairiai fiziškai ir protiškai ne
įgalinčių asmenų, kurių aprū
pinimui ir lavinimui reikalinga 
daugiau pastangų. 

štai kaip jie dalinasi: 
Kūniškai raišų 17,566 
Silpnos sveikatos 27,100 
Kurčių ir nebylių 432 
Visiškai kurčių 468 
Silpnai girdinčių 11,345 
Visiškai aklų 855 
Aklų viena akia 3,061 
Nuomari turinčių 3,485 
Silpnapročių virš 17,000 
Daugelis tų neįgalinčių as

menų gavo laikinus jiems pri
taikytus darbus karo ir šiaip 
darbuose, bet jų ateitis neuž
tikrinta. 

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

Smulkus skelbimai 'Dirvoje', 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali 
pm patalpinti Šia kaina. 

Dirva Cleveland, O. 

PADĖKA 
šiuomi reiškiame slVo nuo

širdžią padėką musų kaimy
nams ir draugams kurie daly
vavo šermenyse ir palaidojime 
musų vyro ir tėvo, Kastanto 
Šimkaus, Liepos 12 d. Dėko
jame už gėles, grabnešiams už 
pasitarnavimą ir laidotuvių di
rektoriui N. A. Wilkeliui už jo 
gražų patarnavimą laidojime. 

Mrs. Eleonora Šimkus 
ir šeima. 

IŠĖJO LAI V YN AN 
Bernardas Kundrotą, viena

tinis Petronėlės Kundrotienės, 
iš Cleveland Heights sunus, įs
tojo į U. S. Navy ir išvyko į 
Great Lakes karo laivyno vy
rų lavinimo stotį prie Chica-
gos. 

NUŽUDĖ ŠEIMĄ 
Joseph Schartner, 36 metų, 

nuo 2930 Solon st., protiškai 
nesveikas, Liepos 20 savo na
muose nužudė savo žmoną, dvi 
dukreles ir pats nusižudė. Jis 
pernai paleistas iš valstijinės 
proto ligų ligoninės. 

Kitus šeimos narius jis pa
smaugė, o pats rastas pasiko
ręs. 

SKIRIA SPECIALIUS 
POLICININKUS 

Miesto Saugos Direktorius 
Frank D. Celebrezze paskelbia 
paskyrimą apie 2,500 specialių 
apsaugos policininkų sąryšyje 
su civilian defense. Tie spe
cialus policininkai turės lanky
ti policijos mokyklą dvi savai
tes laiko. 

Lieut. Col. Harvey J. Jab-
lonsky 1933 metų All-Ameri-
can futbolo žvaigždė, dabar 
tarnauja Dėdei Šamui. Čia jis 
vaizduojamas šokant iš lėktu
vo. kaipo parašiutininkas. 

RENGIA PIKNIKUS 
Nors rimtesnės įstaigos ka

ro delei šią vasarą visai susi
laikė nuo rengimo piknikų, ta
čiau atsiranda sabotažnikų ku
rie rūpinasi tik savo asmeniš
kais reikalais ir rengia pikni
kus žmonių išmelžimui ir val
džios erzinimui, nes tai rei
škia naudojimą gasolino ir kt. 
Po piknikus važinėdami kiti 
neteks ir savo gasolino korte
lių, nes valdžios agentai apžiū
rinėja tokias nereikalingas va
žinėjimo vietas. 

Kada dabar visi stengiasi ei
ti dirbti karo pastangoms di
dinti, nekurie musų dykaduo
niai nori tik dyki valkiotis ir 
piknikus rengiant pinigauti — 
taip jie įvertina Ainerikos ka
ro' pastangas. 

Rimti žmonės privalo nuo vi
sokių pašalinių pramogų susi
laikyti ir sabotažnikams pasa
kytų kad eitų dirbti naudingą 
ir reikalingą darbą. 

Darb-kas. 

VYSKUPAS IŠVAŽIAVO 
Liepos 20 d. iškilmingai iš

leistas Vysk. MacFadden į sa
vo naujai įsteigtą vyskupiją 
Youngstowne. Išleistuvėms ir 
naujai pradžiai jam Clevelan
do katalikai sudėjo $15,000. 

Vysk. James A. MacFadden 
kunigauja jau 38 metai laiko, 
palengva kilęs aukštyn iki vy
skupo. 

MIEGAMAS KAMBARIS 
Ifsirmomoja miegamas kambaris 

vienam vyrui arba dviem mergi
noms, visai arti prie gatvekarių li
nijos. 32) 

1309 EAST 65TH ST. 

ATžYMĖJIMO ŽENKLAI 
DARBININKAMS 

Thompson Products dirbtu
vės duoda savo darbininkams 
specialius ženklus už pasižy
mėjimą prie darbo, sąžiningai 
atliekantiems pareigas karo 
reikmenų gaminime. 

šiomis dienomis gavo tuos 
specialius ženklus keliolika tos 
kompanijos darbininkų, tarp 
kitų apdovanotas tokiu ženk
lu ir Lietuvis, gerai žinomas 
Clevelandiečiams Jonas Admo-
nas. 

NAMAI GERAM PELNUI 

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

FLorida 4655. 

BEIKIA 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 kambaril 

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

1309 EAST 65TH ST. 

Namų Bar genai 
2 ŠEIMŲ, po 6 kambarius, furna-

sai, garažiai, ant E. 66 ir Supe
rior — $6500. 

3 ŠEIMŲ, 7 kam. 1 šeimos, 10 kam. 
2 šeimų, ant Russell rd.—$8500. 

2 ŠEIMŲ po 5 kamb. and Decker 
ave — $5500. 

1 ŠEIMOS, 7 kamb. ant E. Ill St. 
prie Superior — $4500. 

2 ŠEIMŲ, 10 kamb. ant E. 06 St.— 
$3000. 

Platesniam žinojimui kreiptis 
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Avenue 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

The effbrt by two Lithuanian 
Americans to make a historic non
stop New York-Kaunas Trans-At
lantic flight in July, 1932, will al
ways be a shining inspiration to 
all Lithuanians. The names of Da
ilus and Gironas hid two stout, 
patriotic hearts and their real na-
mess of Jucevicius and Girskis, ob-
mixicus to them on account of 
i'oicnized sound. 

They both belonged to the Lith
uanian tribe called Žemaičiai, noted 
i'or its patriotism and obstinacy. 
Stephen Darius was born in the 
Tauragė district, January S, 1896, 
and Stanley Girėnas in the Rasei
niai district, October 4, 1893. They 
both lost their fathers early: Da
rius at the ajre cf 8, Girėnas when 
11. Darius came to the United 
States when ho was eleven, and Gi
rėnas at the age of fifteen. Both 
-ettled in Chicago, the most popu
lous Lithuanian colony in the Uni
ted States. It is to be noted that 
Girėnas was the sixteenth child in 
their family, 

Both youngsters early showed 
their mechanical inclinations and 
love of aviation. Girėnas was al
ways puttering around, first, with 
?. bicycle, then with a motorcycle, 
then with a motor boat, and, final
ly, with a plane. Darius went to 
a technical school and worked in 
the Wright Brothers factory. In 
1&17 they both joined Uncle Sam's 
forces as volunteers, since, as we 
have said, the Žemaičiai are inten
sely patriotic. Darius served with 
the Communications Branch, was 
wounded, and received two cita
tions. Girėnas was lucky in getting 
in the aviation. "My heart is in 
the sky", he said. 

After the war, Darius took a 
university course in aviation and 
became one of the organizers of a 
group of young Lithuanian Ameri
can volunteers tx> go to Europe and 
figth for Lithuania's freedom. He 
went to Lithuania in 1920, and par
ticipated there, among other activi
ties. in the annexation of Klaipėda 
(Memel) to Lithuania. He received 
a silver medal for this. In 1927 he 
returned to the United States via 
Paris, and saw the enthusiastic re
ception accorded to Lindbergh. This 
left a lasting impression upon Da
rius. He immediately bought a 
plane and started to prepare for a 
Trans-Atlantic flight in Lithuania's 
honor. In these preperations he 
met Girėnas and both made an in
separable team. 

In 1938 they bought a Bellanca 
plane with $3,200 which they saved 
up. Lithuanian Americans began 
to take interest ip the ambitious 
project of these two lovable young 
men, and soon a fund of $8,456.31 
was raised to recondition the plane 
for an oceanic flight. This sum 
was not sufficient to install a radio, 
or safety devices for the pilots. 

On July 15, 1933, at 6:24 in the 
morning, the plane (named Lithua
nia) rose on its fatal historical 
flight. It ma/de the flight across 
the Atlantic.- but it crashed July 
17, about 1:00 A. M. in Germany, 
in the forest of Soldin. It appears 
that Girėnas was piloting before 
the crash. The electrical torch of 
Darius was still burning and his 
wrist watch was still ticking when 
his body was found, but his brave 
heart and the heart of his comrade 
Girėnas were stilled forever. 

Their death roused and moved 
the Lithuanian nation as nothing 
had done before. Their bodies were 
brought to Kaunas by a special 
plane, and were met at the border 
by the symbolical number of nine 
Lithuanian planes. A crowd of 
50,000 was in the funeral cortege 
which wound its sad" way through 
the ancient streets of Kaunas. 

Lituanica weighed about 8,300 
pounds and was in the air 37 hours, 
11 minutes. Darius had 1,796 hours 
of air experience (187,000 miles), 
Girėnas 1,289 hours (113,600 miles). 

V. 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

Lieutenant Peter €. Stonis and Bride 

Cain Park Theatre 
•SWEETHEARTS" 

_ "Sweethearts", viena iš populia
riausių Victor Herbert's ooerečių, 
bus statoma Cain Park Theatre 
kita savaitę, pradedant trečiadie
niu, Liepos 28, ir baigiant šeštadie
niu. Liepos 31. 

Bette Thomson, gerai žinoma sa
vo dainomis lengvose operose, dai
nuos Sylvijos rolėje. Šioje opere
tėje ineina keletas plačiai dainuo
jamu dainų. 

"\ 

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

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

WILLIAM HENRY CHAMBER
LAIN has this to say in the Sum
mer issue of the Yale Review: 

"As is well known, another ques
tion that may raise difficulties 
(between the Soviet Union and the 
Anglo-Saxon bloc), unless it is dis
cussed and settled in advance, is 
the location of Russia's Western 
border. Stalin has publicly hinted 
very strongly that he expects at 
least a restoration of his frontier 
of 1941, including Latvia, Lithua
nia. Estonia, Eastern Poland and 
Bessarabia. A strickler for the four 
freedoms might feel that plebiscites 
should be held in at least some of 
the countries. But the probabili
ties are that the United States and 
Great Britain, war weary and ap
preciative of Russia's services in 
the common cause, will not object 
seriously to enlargement of the 
original Soviet boundariM". 

/// 

TO DO SO, would be to sanctify 
what Hitler done when he softsoap-
ed Stalin to stay quiet while he per
formed his nefarious deeds in the 
West and tried to "blitz" England. 
"Plebiscites" were already held in 
the regions under discussion. As 
regards Lithuania, Bolshevik propa
gandists claim "99.89 per cent of 
the 95.51 per cent" of the Lithuan
ians participating "voted for incor
poration into the Soviet Union". • 

BUT MR. A. STAKNYS, a well 
known Newark, N. J., Lithuanian, 
who participated and was forced 
to vote in this "plebiscite", thus 
describes it in the weekly Amerika 
of Brooklyn, N. Y.: The Russian 
Red army occupied Lithuania on 
June 15, 1940. The "plebiscite" 
elections were called for July 14-
15, 1940. During the intervening 
month the Russian NKVD police, 
under the personal direction of 
Commissar Dekanozov, confiscated 
all the Lithuanian newspapers, 
closed all Lithuanian organizations 
and appropriated their resources, 
took over all business establish
ments and commercial houses. All 
political parties were closed. 

//# 

THE ELECTIONS were prepared 
by the Lithuanian Communist Par
ty, guided by special "counsellors" 
appointed by Moscow. This party 
appointed all the candidates. For 
instance, in Kretinga, the candidate 
was chosen at a special meeting to 
which only non-Lithuanian mem
bers of a local flax factory and 
and some Lithuanian Communists 
were invited. The rest of the 3,000 
inhabitants were ignored. The 
chosen candidate was approved by 
the County Committee of the par
ty, which debarred all 'non-reliable' 
candidates. The strength of the 
Lithuanian Communist Party rrntv 
be guessed at by the situation in 
Palanga, as described by Mr. Stak 
nys This town and vicinity hsu 
3,000 inhabitants. The Communists 
numberecL only 17 persons, of whom 
eight were non-Lithuanians. Only 
or^e of them was a High Scho 
graduate. The rest were not ev< 
primary school graduates. But 
these 17 were all-powerful since 
the v were supported by the foreign 
NKVD police and the Red army. 

#// 

THUS there were no opposition 
candidates. Sensing that the people 
will not go to the polls to produce 
the "99.89 per cent", the Bolshevik 
authorities decreed that the world 
'Balsavo' (voted) must be inscribed 
in the Lithuanian passports of all 
inhabitants. Those who could not 
later produce a passport with this 
"Balsavo" stamp would be deemed 
"enemies of the people". During 
the preelection campaign nothing 
was said about incorporating Lith
uania into the Soviet Union. This 
came under the insistence of Deka
nozov when the elected Deputies 
held their first session. Many even 

,of this bunch of hand-picked Soviet 
stool pidgeons could not stomach 
selling Lithuania's freedom down 
the river, but is was too late. It 
was do or die. 

#// 

THE LITHUANIANS, Ū* Lat
vians, the Estonians, the Poles, the 
White Russians, the Ukrainians do 
not want any more such "plebis
cites". 

M 

Miss Julia Nagy, 2976 E. Derby
shire Rd., Cleveland Heights, daugh
ter of Mr. and Mrs. Navy of Am
herst, Ohio, and Lieut. Peter C. 
Stonis (son of Mr. Kazimieras Gri-
bauskas and Mrs. Mary Stonis), 
5807 Linwood Avenue, were married 
July 6 in St. George's Church. 

Miss Adele Stonis, sister of the 
bridegroom, was maid of honor and 
Mrs. Eleanor Havlik, sister of the 
bride, was bridesmaid. Pvt. Vin
cent Bokowski, of Camp Framing-
ham. Mass., was best man and Mr. 
Eddy Stonis, brother of the bride
groom, was the usher. A breakfast 
followed at Lithuanian Hall. The 
couple left for Austin, Texas, where 
they will reside, as Lieut. Stonijl 
is stationed at San Marcos, where 
he is an instructor. 

Lieut. Stonis attended the St. 
George's parish school, graduated 

A WAAC Takes Over 

f t : - i  m e t  

from East High, and Fenn College, 
and was employed by the Federal 
Reserve Bank before his entering 
military service. 

The young couple extend their 
thanks to all their Cleveland friends 
who attended their shower party 
and wedding, and for their precious 
gifts. _ 

' JACK GANSON * 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliiams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit:. 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
-Jack Ganson-Karahinas, SifirT *** v 
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PAŠTU prenumeratą galima 
fiųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 
v > 

VISOKIA APDRAUDA 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
's* tirtas Informacijai ir praktiškus patarimus reikale viso

kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl 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 X 

^8606^ Superior^ Ave. ^ Cleveland^ ^HEnderaan 672>^| 

r r •'f:i 

Staff Sergt. John Hollars (top) 
advertised for a WAAC to take 
over his desk so he could go into 
active duty. Corp. Elsie J. Mahler 
got the job. Hollars (bottom) 
shows ]icr vvlifi'f lie Impcs tu fi<'lit. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN i 

6824 Superior Ave. V 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų • 

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkelė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINE, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFE, OHIO ; 

Vyru Vasaros Drapanos 
VĖSUMUI IR PATOGUMUI! 

ŠIAUDINĖS 
SKRYBĖLĖS 
$1.95 iki 2.95 

J«i$ies vėsiai ir patogiai po 
gera skrybėle. Naujausių stilių 

ir spalvų. 

Sport Marškiniai 
1.65 iki 2.95 

Didelis pasirinkimas gražių mar
škinių, pasirėdymui ir sportinių. 

Vasarinės KOJINĖS, 39c 
Pilno ilgio ir trumpos Rayon 

ir Viaitos kojinės 

SLACK SUITS 
4.95 

Karštam orui tinkamos kelnfe 
ir išlaukiniai marškiniai. 

Plaukimo Kelnaitės 
1.95 

Su prilaikytojais viduje, įvaikių 
mėgiamų spalvų. 

SPORT DIRŽAI 79c 
Geros tikros odos Diržai vi

sokių spialvų 

Mėgsti T MARŠKINIAI 75c 
Baltos ir kitokių spalvų. 

DYKAI GREEN STAMPS 
£ ia  ga |j t  jgkgjgįi 

KAKLARAIŠČIAI, 56c 
Paskiausių gražių marginių, 

2 už $1.25. 

su kožnu pirkiniu, 
savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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