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IS LONDONO The Nation 
'žurnalui pranešama apie Ang
lų visuomenės nuotaiką ir po 
karo bendradarbiauti su Sovie
tų Sąjunga. Tačiau, vienu 
klausimu, sakoma, politikos va
dų mintys skiriasi nuo dvasiš
kių. Tai Pabaltijo valstybių 
likimas. Politikos rateliuose 
rodomo linkimas Sovietijai čia 
nusileisti, bet įtakingi dvasiš
kiai tikisi, bus daroma pastan
gų patikrinti Pabaltijo tau
toms bent kulturinę (tikybinę) 
autonomiją. Lietuviai, aišku, 
nori pilnos taip kulturines taip 
politinės nepriklausomybės, nes 
j&učia, žmonijos šviesesnė at
eitis nereikalauja Lietuvos pa
vergimo svetimiems! 

• 
KATALIKŲ The Sign' žur

nale, Liepos mėnesio straipsnis 
"The Baltic States" teisingai 
pajuokia manančius buk nepri
klausoma Lietuva, Latvija ir 
Estija butų "buferinės", prieš 
Sovietiją atkreipiamos valsty
bės. ' Sako, kur protas, šeštą 
pasaulio žemių dalį valdančiai 
Rusijai bijoti nykštukų Pabal
tijo valstybių ir reikalauti jų 
pavergimo, savo saugumui ? 
Straipsnio autorius teisingai 
sako, Lietuvos laisvės pripaži
nimas tai Atlanto čarterio iš
mėginimas. Jei Lietuvai lais
ve nebus pripažinta, čarteris 
"Ura tik pajuoka. Mažos tau
tos (kaip Danija, Holandija, 
Belgija, Norvegija) daug dva
sinių turtų ir brangių asmeny
bių Europai davė. Mažų tau-
tl| dienos neatgyvento. Joms 
laisvė tiek jįat brangi ir reika
linga kaip didžioms valsty
bėms. 

* 

MAŽŲ TAUTŲ LAISVĖS 
principas gerai ginamas ir An
glijoje. žymi rašytoja, Rebec
ca West, iš mažos Serbų tau
tos istorijos sukurus vertingą 
apysaką "The Black Falcon 
and the Grey Lamb", žurnalui 
Time and Tide davė porą strai
psnių, kurie kaip aštrus kar
das sukapojo "dikčių" postri-
gavimus buk mažoms tautoms 
laisvės nereikia, buk tik "dik-
čiai" turį teisę ir pareigą, ma
žiuki} neatsiklausus, pokarinį 
pasaulį "suplanuoti". 

Ta pačia kryptimi teisingų 
minčių pabėrė ir Prof. Seton-
Watson (gero Balkanų žinovo) 
parašyta čekoslovakų vado Ma-
saryko biografija. Masarykas 
dar 1915 metais Europai sakė, 
ji turinti mažų tautų klausi
mą, kurį privalu išspręsti, ši 
knyga geras atsakas į Prof. 
Carr "Conditions of Peace" 
veikalą, kuriame giedama Re
quiem mažoms tautoms. 

Lietuviams privalu (ir būti
nai reikalinga) kuodaugiau a-
pie save raštų ir straipsnių An
glų ir Amerikonų spaudoje tu
rėti. Reikia tam tikro leidinio, 
reikia daugiau knygų kaip Ti
meless Lithuania! 

• 
BŪRELIS Chicagiečių (Dr. 

Drangelio, Dr. Zimanto ir Vai-
dylos iniciatyva) pasiuntė sa
vo draugui Balučiui, Lietuvos 
Atstovui Londone, apie $150. 
Tai 'labai sektinas kitiems p. 
Balučio draugams pavyzdis. 

Lietuvos Atstovo išlaikymas 
Londone, kur kryžiuojasi Lie
tuvos lasvę lytinti tarptautinė 
politika, begalo svarbus daly
kas. Apie jį daug viešai kal
bėti nėra reikalo. Reikia dir
bti, dirbti ir daugiau dirbti! 
Amerikos Lietuviai (katalikai) 
daug prisidėjo paremai Lietu
vos Atstovą prie Vatikano, kur 
kitas svarbus tarptautinis cen
tras. Pažangus Lietuviai pri-
Valo pasirūpinti Londonu. 
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Atsisako Taikytis. Graso Išnaikinimas 
ŽMONĖS ŠIMTAIS TŪKSTANČIŲ 
BĖGA IŠ INDUSTRINIŲ MIESTŲ 

Per Londoną skelbia kad 
Prez. Roosevelt įteikė Ita
lijai 7 punktų karo paliau
bų programą, kuris esąs: 

1. Italijos armija ir lai
vynas turi liauti visą pa
sipriešinimą; 

2. Ryšiai su Vokietija 
tuoj turi buti nutraukti; 

3. Italijos kareiviai Al
banijoje, Graikijoje, Pran
cūzijoje ir Jugoslavijoj tu
ri buti tuoj ištraukti; 

^ 4. Karo medega turi bu
ti atiduota alijantams ne
sugadinta; 

5. Anglų-Amerikiečių ir 
Sovietų militarinė valdžia 
Italijoje bus įsteigta iki pa
baigai karo; 

6. Visi karo kaltininkai 
turi buti areštuoti; 

7; Alijantų karo nelais-
viai Italijos žemėse turi 
buti paliuosuoti. 

Ar tai yra Prez,, Roose-
velto sąlygos, Washingtone 
niekas nekomentuoja. 

Kadangi liaujas Italijos 
Premjeras Badoglio neda
ro paliaubų su alijantais, 
kaip buvo duota savaitė 
laiko apsigalvoti, alijantai 
pasiryžo vėl tęsti bombar
davimą Italijos miestų. Iš 
industrinių centrų šimtais 
tūkstančių žmonės šalina
si, laukdami atakų. 

Tas gal but remiama 18 
Vokiečių divizijų armija, 
kuri sako randasi šiauri
nėje Italijoje. 

Vokiečiai sako užstoję 
kelius ir Italijos armijoms 
pasitraukti iš Graikijos. 

Pranešimais iš Berlino, 
Vokiečiai labai pasitenkinę 
dabartiniu Italų elgesiu — 
didėjančiu Italų pasiprieši
nimu alijantams, po Mus-
solinio prašalinimo. 

Maršalą Badoglio padė
jus Mussolinio vietoje. Ita
lija tikėjosi išsiderėti iš 
alijantų 'garbingos taikos' 
ir tik tada baigti karą. 

Badoglio reikalauja grą
žinti Italijai viską ką ji tu
rėjo 1940 metais, ir kad 
Italija nebūtų, naudojama 
alijantų "garbingą taiką", 
tik tada liauti kariavus. 

Italijos žmonės nori tai
kos nežiūrint kokiomis są
lygomis. Tuo pasinaudoja 
komunistai, kurie išlindo iš 
visų kampų, Mussolinio ne
likus, ir organizuoja mar-
šavimą į Romą iš visų Ita
lijos dalių, reikalauti tai
kos. Maršavimai yra ko
munistų gudri priemonė 
atitraukti žmones nuo dar
bų, ir kai darbai neapdir
bami, žmonės neturi ką 
valgyti, lengva alkanas mi

nias sukurstyti prie kraš
tutinių išsišokimų. 

Sicilijos užkariavimas tę
siamas visu smakumu — 
paimama miesteliai po mie
stelio, ir laužoma atkaklus 
nazių ir Italų pasipriešini
mas Etna kalno slėnyje, 
pakeliui i Catania. 

VOKIEČIAI APLEI
DŽIA OREL 

Po kelių savaičių atkak
lių mūšių prie Orei, Vokie
čių radio praneša kad na
zių armija apleido tą mie
stą, svarbų punktą savo 
apsigynimų sistemoje Ru
sų fronte. 

Bolševikai praneša Įžen
gę į miestą ir pradėję mu-
šius gatvėse. 

Rugp. 2, Vokiečiai pra
nešė suėmę 17,895 bolševi
kų nelaisvėn ir sunaikinę 
730 tankų; išmušta bolševi
kų kelis kartus daugiau ne
gu suimta. 

Rusai praneša atmušę 
Vokiečių ofensyvą ir že
miau Vorošilovgrado. 

Laisvų Pranciizi| vadai, 
Gen. Giraud ir Gen. Char
les de Gaulle sakoma pri
ėjo susipratimo po įvykių 
Italijoje. Jiems paaiškėjo 
jog netrukus prireiks im
tis žygių Prancūziją išlai
svinti ir tam reikalinga va
dų susitarimo. 

Giraud liko vyriausias 
ginkluotų jiegų vadas, de 
Gaulle paskirtas šalies ap
gynimo komiteto pirminin
ku. De Gaulle palaiko san-
tikius su Maskva. 

10 užmušta. Prie Noko-
mis, 111., greitasis trauki
nys užlėkė ant geležinke
lio darbininkų būrio ir 10 
darbininku užmušta. 

SU JAPONAIS mūšiai 
Pietų Pacifike tebesitęsia 
be žymių pasikeitimų. At-
kakliausis susirėmimas te
besitęsia prie Munda, Nau
joj Georgia. Amerikiečiai 
pasimušė pirmyn nuo 500 
iki 1,200 sieksnių visame 
fronte. 

AR KOMINTER-
NAS LIKVIDUO

TAS? 

Washington. — Kad So 
vietų paskelbimas likvida
vimo ar uždarymo Komu
nistų. Internacionalo buvo 
tik akių muilinimas paaiš 
ki iš sekančio: 

Amerikos valdžią suru-
pino Sovietų paskelbtas at
sišaukimas raginantis Vo
kiečių armijas ir darbinin
kus Vokietijoje sukilti. 

Tame matosi komunistii 
pasikėsinimas prikurst y t į 

Vokietiją virsti komunisti
ne ir susiartinti su Rusija. 

Toliau tame įžiūrima so
vietų pastangos pasiliuo-
suoti nuo United Nations 
ir pradėti varyti Europoje 
savotišką, raudonu pamu
šalu taikos vajų. 

Kad Rusijoje yra suda
ryta "Laisvos Vokietijos" 
valdžia ar komitetas apie 
tai Sovietai savo karo ali-
jantus nepainformavo. 

Manifestas pasirašy tas 
žymių komunistu partijos 
vadų ir buvusio 3-čio Inter
nacionalo sekretoriaus. 

To manifesto paskelbi
mas skaitoma sovietų ofi-
cialis mulkinimas taip va
dinamu panaikinimu Kom-
interno, organizacijos kuri 
turi tikslo sukelti pasauli
nę revoliuciją ir platinti 
komunistų propagandą už
sieniuose. 

Vaikščios PJiki iki Nesugaus Submarine* 

Amerikos pajūrio sargybos vyrai nusiskuto galvas plikai ir 
prisiekė neatauginti plaukų iki nepamatys priešų submarino ir 
nenuskandins jo. 

DUOS BRITAMS 200 
LAIVU 

Churchill paskelbė jogei 
susitarimu su Rooseveltu 
Britainijai bus pervesta į 
pora šimtų laivų, kurie da
bar yra statymo procese. 

Tuos laivus Britai gaus 
bėgyje 10 mėnesių. Britai 
turi daugiau išlavintų ^ jūr
eivių laivams operuoti. 

IŠNAIKINO VOKIEČIAI - IR RUSAI 

Išmušta 200,000 
Iš Stockholmo praneša 

kad pereitos savaitės Bri
tų ir Amerikiečių lėktuvų 
bombardavimais Vokietijos 
miestų išmušta apie 200,-
000 gyventojų, tarp jų po
ra tūkstančių Danų dirbu
sių Vokietijos dirbtuvėse. 

Britų Karo Vadų Arbatėlė Sicilijoje 

/^YFFICE of War Information iš Washingtono skelbia 
^ pranešimą gautą iš Švedijos, per ONA žinių agen
tūrą, kad Lietuvai ims "mažiausia dešimts metų" atsi
statyti iš po Vokiečių okupacijos ekonomiško apiplėši
mo. Naziai okupantai, anot to pranešimo, panaikino 
beveik visą prekybą ir industriją, daugiausia nukenčia 
girininkystė ir agrikultura. 

Vokiečiai "melžia" Lietuvą kiek tik išgali, jie nau
doja beverčius pinigus kuriais neva perka iš žmonių jų 
produktus bet tai yra viena priemonė apiplėšimo. 

ONA neprimena ir Office of War Information ne
prideda to ką Rusai bolševikai padarė Lietuvai per vie
ną metą buvimo Lietuvoje. Vokiečiai naikina, perse
kioja tuos žmones kurie dar liko nuo bolševikų gyvi ir 
kuriuos raudonieji nespėjo ištremti į Rusijos gilumas. 

Todėl, Dirva ir pasakė, kaip tik Vokiečiai okupavo 
Lietuvą, išvydami bolševikus, kad ir vien ir kiti — kaip 
bolševikai taip ir naziai — lygiai negeistini, musų tėvy
nės priešai ir skriaudikai, ir kad Letuviai nenori nei 
vienų, nei kitų, o trokšta buti visiškai nepriklausomi. 

Tam tikslui mes dirbkime ir toliau, telkdami visas 
savo jiegas. greta musų pastangų kad Amerika laimėtų 
karą. Ir privalome prašyti Amerikos kad neleistų vėl 
Rusams bolševikams į Lietuvą sugryžti ir užvaldyti — 
tada Lietuva ne tik per dešimts metų bet ir niekados 
daugiau neatsistatys — raudonieji musų tautą visiškai 
išnaikins. 

MIRĖ KINIJOS PRE
ZIDENTAS 

Čungkink, Kinijoje, mir§ 
rė Lin Sen, 81 m. amžiaus, 
Kinų respublikos preziden
tas. Jis buvo mokslus ėjęs 
Amerikoje. Gen. Kai Šek 
užgirtas eiti prezidento pa
reigas. 

10 ŽUVO LĖKTUVO 
BANDYMUOSE 

ŽUVUSIŲ LIETUVIŲ kar
žygių varduose anuosyk buvo 
praleista Stasio 'C. Masiulio 
(Stanley C. Mosiulis) vardas, 
iš So. Boston, Mass. Jis buvo 
nesenai iš Lietuvos atvykęs, 
ir paaukavo savo gyvybę už 
Amerikos ir Lietuvos laisvę. 

Tokiu budu, sąrašas pasidi
dina iki 30 Lietuvių vardų. 

Amerikos ir Britų lakū
nai tiek suplaišino miestą 
Hamburgą, Vokietijoj, kad 
sulyg Švedų žinių, "Ham
burgas liovėsi egzistavęs". 

Žaibas numušė lėktuvu. 
Mason City, Ia. — Rugp. 2 
žaibas numušė ore skren
dančio lėktuvo sparną, už
degė lėktuvą, ir žuvo pen
ki kareiviai. 

St. Louis, Mo. — Tūks
tančių žmonių akivaizdoje, 
Rugp. 1 užsimušė oro ne
laimėje šio miesto niayoras 
ir devyni kiti asmenys, jų 
tarpe keli aukšti kariškiai. 
Jie buvo pasikėlę į orą iš
bandymui naujai išdirbamo 
sklandytuvo kareivių veži
mui. Juos ištempė į orą 
motorinis lėktuvas, ir ore 
tas sklandytuvas sudužo. 

DARBAI 
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Tariasi m Karo Darbo 
Taryba. John L. Lewis, 
angliakasių unijos vadas, 
kuris ilgai ignoravo Karo 
Darbo Tarybą ir atsisakė 
su ja tartis angliakasių al
gų klausime, pagaliau nu
sileido. Jis dabar jau lan
kosi Karo Darbo Tarybos 
ofise ir tariasi apie nusta
tymą angliakasiams nau
jos didesnės mokesties už 
darbą. 

Gelžkeliečiai tariasi del 
algų. Washingtone prasi
dėjo posėdis viršininkų 15 
gelžkeliečių unijų, aptari-
rui streiko klausimo, jeigu 
nebus pakelta mokestys — 
reikalauta 20c į valandą. 
Jiems buvo siūlyta po 8c. 

Šie darbininkai yra šiaip 
prie geležinkelių dirbantie
ji, neoperuojantieji. Jeigu 
kiltų streikas, valdžia pa
ims geležinkelius į savo 
kontrolę. 

Detroit. — Vėl sustreika
vo apie 2500 Ford Motor 
Co. Highland Park dirbtu
vės darbininkų, sulaikyda
mi karo reikmenų darbus. 

Plieno dirbtuvėse visoje 
šalyje inėjo galion 48 va
landų darbo savaitė be mo
kėjimo už viršlaikį. Dirb
tuvėms uždrausta imt dau
giau darbininkų iki visi 
esantieji nedirbs pilnai 48 
valandas savaitėje. Išim
tys padaryta tam tikriems 
skyriams ir raštinėms. 

Cincinnati, O. — Karo 
Darbo Taryba užtvirtino 
Miami slėnio geležies lie
jyklų darbininkams algai 
pakėlimą po 5c valandai. 
Tas apima 5,000 darbinin
ku. 

Užmušta 21. Ispanijoje, 
Alicanse miestelyje, spro
gus dinamitui medžioklinė
je ir žuvavimo išdirbystė-
je užmušta 21 asmuo, 46 ki
ti sužeista. Sprogimas iš
tiko kai degančio namo ug
nis pasiekė dirbtuvę Hur 
radosi dinamito. 

Sicilijoje, kur Britai užkariavę, sodne Britų Aštuntos armi
jos vadas Gen. Montgomery su savo padėjėjais geria popietinę 

•įfoatą, kaip Britų priimta. 

Nužudė kūdikius. Day
ton, O. — Mrs. Christine 
Dickey, 28 m. amžiaus mo
tina, užmušė du savo vai
kučiu, trečią prigirdė vied-
fre, ir pati pasikorė. 1 

šeši užmušta. New Yor-
fcė, Harlem srityje, kur gy
vena negrai, Rugp. 1 kilo 
riaušės tarp negrų ir bal
tųjų. Užmušta 6 negrai, 
195 asmenys sužeista, dau-
gi'ausia negrai, taipgi 40 
policininkų sužeista. Riau-, 
šės prasidėjo kai policinin
kui norint areštuoti negrę, 
ją užstojo negras, ir poli
cininkas jį nušovė. Negrai 
del to pradėjo riaušes ir 
daužymą krautuvių. . 

Montreal. — Darbininkai 
trijose lėktuvų dirbtuvėse 
sustreikavo, kuomet atsisa
kyta išpildyti jų reikalavi
mas mokėti bonus už pra
eitą laiką. Tose dirbtuvė
se dirba virš 20,000 darbi
ninkų. 

Karvė nuvertė du trau
kiniu. Prie Rock Springs, 
Wyo., karvė atsirado ant 
geležinkelio bėgių, užlėkęs 
prekinis traukinis, pamu
še ją po traukiniu važiuo
jančiu į kitą pusę, ir virs
dami vagonai užvirto anfc 
važiuojančio į kitą gal% 
traukinio. Viso nuo bėgių 
nuvirto 50 vagonų. 

Amerikos lakūnai su 75 
lėktuvais nuskrido į Ru-
maniją, kur atakavo Ploes-
ti aliejaus laukus, svar
biausią Vnkięfijįų alfeĵ S 
gavimo vietą. 

Į 



WSP!P^ifSlWi|įWi^^ 

D I R V A  

KAIP PHILADELPHIJOS LIETUVIAI REMI PIRMĄ LIETU-
. VIU SKRIDIMĄ PER ATLANTIKA LIETUVON 

ĮSO Metų Dariaus ir Girėno Žuvimo Sukakties 
Paminėjimui 

Rašo Zigmas Jankauskas 

giarnr ' 

PHILADELPHIA 

Kapt. Darius ir  Leit.  Girėnas tarp Philadelphijos Lietuvaičių piknike 
"Vytauto" Parke, Gegužės 14, 1933, Philadelphijoje. Po Leit. Girėno kai
rei stovi p-lė Alb. Garliauskaitė. Kitų gražuolių vardų rašytojui negali
ma buvo sužinoti. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

"Klišės jau senai kaip pa
siųsta 'Vienybei'. Kitos gi 
kiek vėliau p. Griniui. Tuo 
budu reikia tikėtis kad viskas 
bus tvarkoj. Kaslink bendros 
tvarkos viską paliekame Tami-
stų nuožiurai. Rugsėjo 4 d. 
busime Scranton, Pa. Malonė
kite prisiųsti nors dalį žemė
lapio su pažymėjimu vietos 
kur reikės nusileisti. Mes ma
nome buti Scrantone iki skri
sime j Philadelphiją, t. y. nuo 
2-ro iki apie 10 Rugsėjo. To
dėl visas informacijas siųski
te mano vardu i Scranton Ge
neral Delivery. 

Steponas Darius." 

Pildant Kapt. Dariaus virš-
minėtą prašymą. Rugp. 31 d., 

nėra asmeniškas kokios pavie 
nės draugijos naudai arba as
meniui, bet Vilniui Vaduoti 
reikalams, kuriems, mes ne
abejojame, nesiras Lietuvio ku
ris butu priešingas. Darbas 
piknikui parengti jau senai yra 
dirbamas, spauda labai daug 
apie tai rašė. Viskas jau yra 
sutvarkyta; parinkta reikalin
gi darbininkai, pasamdyta ge
ri muzikantai; pasižadėjo da
lyvauti Generalinis Liet. Res
publikos Konsulas, P. žadeikis, 
ir kiti žymus kalbėtojai ir sve
čiai. Lietuviški vietos biznie
riai, kaip pastebėjote spaudo
je. gausiai aukoja prekes vel
tui. O ypatingai šis piknikas 
bus vienu iš jžymiausių mūsų 
mieste, nes padarėme galutiną 
sutarti turėti Lietuvišką 'Lind-
bergh'ą', Kapitoną Steponą Da
riu ir jo sėbrą Leitenantą Sta-
si Girėną, kurie atskris iš Chi
cago* tuo orlaiviu kuriuo ren
giasi kitą metą lėkti iš New 

6RAŽIOS PASTANGOS IftT-
P1RKIMU1 BOMBERIO 

Chicagos Lietuviai parodė 
ką jie gali nuveikti: Margučio 
pasidarbavimu jie išpirko mi
lijono dolarių vertės Karo Bo
nų ir nupirko už juos bomiberį, 
kurį užvadino Lituanica. Tai 
Dariaus ir Girėno lėktuvo var
das, kuriuo jie skrido iš New 
Yorko | Kauną, dešimts metų 
atgal. Tai graži atmintis žu
vusiems mūsų oro pionieriams. 

Philadelphijos Lietuviai nori 
irgi Dėdei Šamui dapadėti ka
ro pastangose, ir nuo Gegužės 
16 susidaręs komitetas varo 
War Bonds pardavimo vajų 
tarpe vietos Lietuvių, iš kurių 
nori sukelti pusę milijono do
larių nupirkimui kito bomberio 
ir užvardinti jį, gali buti, var
du Perkūnas. Darbas, kaip gir
dėti, eina pasekmingai. 

Komiteto darbuotės būdąs 
bonų pardavimui naudojamas 
surengimais Lietuviams spe
cialių susirinkimų kiekvienoje 
miesto dalyje, Lietuvių salėse, 
klubuose, bažnyčiose; per Lie
tuvių radio programus, veda
mus p. P. Antanaitienės ir p. 
A. Dziko; per Lietuvišką Lib
erty Federal Savings and Loan 
Association; specialiais laiš
kais ir asmeniškai aplankant 
numatytus stambesnius pirkė
jus. 

Komitetas spaudoje rajaus 
nereklamuoja, bet sunkiai, ty
liai dirba savo pastangomis. 

LIETUVOS REIKALAIS 

DETROIT, MICH. 

ri&fcUKbRO RAPORTAS 
APIE RIAUŠES 

Prokuroras William E. tfCKfr-
ling, ištyrinėjęs Detroite buvu
sias riaušes baltų žmonių su 
negrais, Birželio 21 d., dabar 
patiekė spraudai sekantį: 

Negrai reikalavo kad btitū 
tyrinėjimas per grand jury ir 
kad baltieji žmonės kurie mu
šė negrus, butų nubausti. 

Bet prokuroras rado kad ne
grai -pradėjo riaušes, riaušių 
vadas buvo negras, Louis Mar
tin, redaktorius negrų laikraš
čio ir negrų organizacijos va-

Natijas OEW Vėdejąįg 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žibios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Lt~o Crowley paskirtas 
das. Jie samdė negrus valka- naujai Įsteigto biuro, Office of 

jau buvo prideringai pasiųsta Yorko Kaunan! Tai bus pirmi 
"Road Map of Pennsylvania" 
ir kiti nurodymai kur randasi 
gegužinės vieta, jo nurodytu 
antrašu. Dabar^ kaip galima 
pastebėti, V. V. komitetas ga
lutinai susitaikė su lakūnais ir 
visi tik laukė tos dienos kada 
galės su jais susitikti ir asme
niškai susipažinti. 

Derybos vesta komisijos su 
lakūnais kaipir įtemptu budu, 
tvirtai stovint savo nusistaty
mų ir sąlygų iš atžvilgio didžių 
bedarbių ir sunkių ekonominių 
sąlygų. Nuomonė atstovuose 
buvo issidirbus ta, jeigu laku-: zuotai rengiaman piknikan, 
nai nebūtų nusileidę pasiuly- į kuris atsibus Sept. 11 d., jei 

ir mums iki šiol neregėti Lie
tuviai lakūnai musų mieste. 

"Piknike, Vytauto 'Parke', 
viršuje, ore, Lietuviai pirmą 
kartą pamatys Lietuvius drą
suolius 'dare-devils', kurių drą
sa ir velnioniška rizika nuste
bino ir Amerikonus lakunus. 
Oru paskrajoti bilietai jau par
siduoda po $1.00 ir aukščiau 
dalai*. Šj darbą pasiėmė vir:" 
išvardytos Lietuvių draugijos 
ant savo pečių, paliuosuojant 
Jus nuo sunkenybių, dabar tik
tai kviečiame Jus, broliai Lie
tuviai, kuriems Vilniaus ir jo 
žemių atvadavimas rupi, atsi
lankyti asmeniškai ar orirani-

Antras reikalas — tai jau 
tiesioginiai Lietuvos vadavi
mas. Philadelphijos Lietuviai 
šio irgi neturėtų apleisti. Tai 
parėmimas knygos "Timeless 
Lithuania", kurią parašė bu
vęs Amerikos Ministeris Lietu
vai, Dr. Norem. Kas liečia Lie
tuvos vadavimą, šis reikalas 
Lietuviams tolygiai yra svar
bus kaip ir Karo Bonų pirki
mas, tik šiam reikalui parem
ti reikia nesulyginamai mažiau 
aukoti. Penki, dešimts ar dau-

tas kad baltus žmones visaip 
užkabintų, daužytų, niekintų. 

Laike riaušių, sekmadienio 
naktį buvo suorganizuoti jau
ni negriukai, nuo 13 iki 20 me
tų, nusiųsti į Belle Isle Parką 
išvaikyti iš ten baltus žmones. 
Jie, žinodami kad tą dieną iš 
apie 100,000 tame parke daly
vavusių 85 nuoš. buvo negrai, 
pirmiausia apdaužė baltą vai
ką, paskui užpuolė vyrą ir jo 
žmoną, kurie atsisėdę valgė, 
apdaužė ir atėmė maistą; to
liau, eidami namon per tiltą, 
stūmė nigerkaitę į baltą mer
giną kurią kareivis lydėjo na
mon. Tada prasidėjo mušty
nės. Paskui nigeriukas parbė
gęs į miestą paskelbė negrams 
buk balti žmonės įmetė į upę 
nigerką su mažu vaiku. Taip 
riaušės ir plito. 

Apie 4 vai. ryto, 400 krau
tuvių, baltų žmonių laikomų, 
negrų apgyventoje vietoje, iš
daužyta langai ir viskas išvog-

iams einant per 
jų sritį, 50 baltų žmonių va
žiavusių į darbą buvo išvaryti 
iš gatvekarių ir sumušti. Po
licija buvo bejiegė riaušes su
laikyti, nes policininkams buvo 
uždrausta į negrus šauti. 

Balti žmonės negalėjo Ilgiau 
to pakęsti, ir 5 vai. ryto prasi
dėjo negrų gaudymas, ir taip 
juos sutvarkė kad per dvi die
nas jie Sijojo pasirodyt baltų 
žmonių gyvenamose vietose. 

Vėliau policijai buvo pavely
ta šauti į negrus, riaušių su
laikymui. 

Policijos. komisijonierius pa
tvirtino prokuroro pranešimą, 
ir kad už sukurstymą negrų 

Economic Warfare, vedėju. 

MIRf 10,600 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais, šiame 
skyriuje talpinamų mirusių iš
eivių Lietuvių skaičius pasie
kė jau 10,600, nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų. 

toms sąlygoms, jų atskridimas 
į Vilniui Vaduoti pikniką ne
būtų įmanomas. Tik paklau
sius ir sutikus su komisijos 
pasiūlytomis išlygomis, taip 
lakūnai, taip Vilniaus Vadavi
mo reikalas daug laimėjo. Tik 
a^iu Dariaus ir Girėno mikliam 
dalykų ir reikalų supratimui 
susitaikymas turėti juos ren
giamoje gegužinėje buvo gali
mas. 

Toliau, susirinkimo numaty-

lytų, Sept. 18 d., 1932, viršmi-
nėtame parke. 

širdingai visus kviečia, 
W. Reng. Pikniko Komitetas 

Z. Jankauskas, rašt." 

.šv. Kazimiero, šv. Andrie
jaus ir šv. Jurgio Lietuvių pa
rapijų klebonams laiškas: 

"Philadelphia, Pa. 
Rugp. 31, 1932. 

"Jusų Mylista: 
"Sumanymu nekuriu vietos 

Lietuvių draugijų, klubų ir 
kuopų, jau suvirs du mėnesiai 

giau dolanu, siais gerais lai- . 1J_. . , , , f  .  .  t •  i. •  . - I  k a l t e  p u o l a  a n t  to, negrų laik-kais nenuskriaus Lietuvio ki-i v_. . 1 . .. rascio ir negrų organizacijos 
vadų. 

Birželio 21, per 12 valandų, 

seniaus. 
Didžiosios organizacijos, klu

bai, d r a u g i j o s  i r  k u o p o s  t u r ė t u ,  .  ,  . . . .  , ,. T1 . v. , iriausių pradžioje, komisijonie-kiek daugiau paaukoti. Iki siol, T: 

tik pavieniai Philadelphiečiai 
kiek teprisidėjo prie to svar-

ta buvo suruošti tame piknike 
programą. Nutarta pakviesi ^knikT vl, _a,iusti ,aHku 

kalbėtojus Di. E. G. Klimą, į niaus Vadavimo naudai. Ir nuo ^ * ' 

baus veikalo leidimo. Organi
zacijos niekuo nepasirodė. Ko
dėl? Ar musų organizacijose 
neliko Lietuvių kurie suprastų 
Lietuvos vadavimo reikalą? 

Philadelphijos veikėjas ir 
didis Lietuvių reikalų rėmėjas 
p. Kristopas žemaitis, 1201 
Green St., yra Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos Pildomojo Komite
to narys, kuris priima aukas 
minėtai knygai leisti. Aukas 

riaus tvirtinimu, Receiving Li
goninės rekordai parodo, buvo 
sužeista 117 balti, 35 negrai ir 
44 policininkai. Per visas riau-

Į DAYTON, OHIO 1 
KETURIŲ TAUTŲ PR& 

GRABAS 
Liepos 29, Island Parke 

įvyko muzikalis programas ke
turių tautų: Graikų, čekų, 
Lenkų ir Lietuvių. Lietuvius 
atstovavo žymi akordionistė, 
Cecilija Melašiutė (Lisankis). 
Ji buvo apsirengus tautiniais 
Lietuviškais rūbais, atgrojo la
bai pasekmingai šias Lietuviš
kas dainas: Lietuva Tėvynė, 
Plaukia Nemunėlis, šalta žie
mužė, Klumpakojis, Pampalio-
nas ir Noriu Miego. Publikai 
patiko jos grojimas, o ypač 
mums Lietuviams buvo didelis 
pasigerėjimas. Jeigu ne Ceci
lija tai vargiai kas butų atsi
radę išpildyt? šį Lietuvišką 
programą. Už tai jai garbė. 

NAUJAS KAPAS. Liepos 
27, po dviejų metų sirgimo, 
mirė Ignas Gužauskas, 69 m. 
Čia liko žmona, sunus Juozas, 
Rochester, N. Y., gyvena bro
lis Kazys; taipgi Lietuvoje 
brolis ir sesuo. Iš Lietuvos /pa
ėjo Laižuvos m., Mažeikių ap. 
Buvo linksmo budo žmogus, 
taipgi labdarus ir visokių gerų 
reikalų rėmėjas; mėgo skaity
ti knygas ir laikraščius ir bu
vo i lga metk^Birvos ir Keleivio 
skaitytojas. 

Jis buvo veiklus Lietuviško
se organizacijose, • daugiausia 
darbavosi SLA 1*05 kuopoje. 
Nariai įvertina jo atliktus dar
bus SLA. labui. Visi grabne-
šiai buvo SLA 105 kp. nariai, 
taipgi didokas skaičius narių 
palydėjo i kapines, Memorial 
Park, kur liko palaidotas šalia 
Julės Stulgaitienės. Buvo ap
dovanotas gausiai gėlėmis, ir 
17 automobilių su žmonėmis 
palydėjo į kapines. Gaila ne
tekus tokio Lietuvio, kuris bu
vo savo tautos mylėtojas ir rė-

AVIžONIS Juozas, mirė Birž. 
17, Philadelphia, Pa. 

BUDZEIKA Jonas, mirė Lie- MISIŪNAS Jonas, pusamžis 

PETRAUSKAS Juozas; 35 m., 
mirė Geg. 6, Berisso, Argen
tinoj. (Jurbarko p., Skirsne-
nemuniškių k.)* 

KRIVAS Petras, 37 m., mirė 
Geg. 9, Buenos Akės, Ar
gentinoj. (Alytaus ftp., Per
to j os vai.). 

KOZIČIĖNĖ Emilija, 49 m., 
mirė Birž. 13, So. Fork, Pa. 

LUCAS Fred, mirė Liepos 16, 
Chicago j. (Tauragės apskr., 
Kaltinėnų par.). 

šes: 222 balti, 110 negrų, 73 j mejas. Lai tau, Ignai, buna 
policininkai. Bet negrų yra j amžina ramybė. D, Rep. 
daug mirusiti namie po riaušių 

V. M. 
V 

• ARKLIAI, drambliai ir tū
li kiti gyvuliai gali miegoti 
stovėdami. 

• KAREIVIAMS guzikai ir 
ženklai daroma iš plastiškų 
medegų, taip kad per 1843 me
tus bus sutaupyta 365,000 sva
rų metalo. 

pos 1, Edwardsville, Pa. 
ŠERPETIS Pranas, mirė Lie

pos 12, Chicagoj. (Raseinių 
ap., Tenenių par., Lileikenų 
k.). Amerikoje išgyveno 39 
metus. 

TOTORAITIENĖ ČranS (Vidi-
slauskaitė), pusamžė, mirė 
Liepos 13, Chicagoj. (Šakių 
aps., Kaimelio p., Aleksan
dra vos k.). Amerikoj išgy
veno 29 metui. 

JU&KIS Izidorius; $tts&mžis, 
mirė Liepos 11, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Eržvilko p., 
Pikelių k.). 

LIETUVNIKAS, Kun. 'Juozas 
A., 78 metų, mirė Liepos 22, 
Baltimore, Md. (Viščiakai-
mio). Amerikoje išgyveno 
nuo 1884 metų. 

BENUšIS Povilas, 21 m., mi
rė Liepos 22, Cleveland, O. 
Sunus Juozo ir Onos Benu-
šių. 

GRUšKA Stasys, 89 m., mirė 
sužeistas laikė darbo ang
lies kasykloj, Liepos 23, Ex
eter, Pa. Gimęs Larksville, 
Pa. 

PINKEVIČIUS Tadas, 46 m., 
mirė Birž. 1, New Britain, 
Conn. 

MUCKUS Jonas, 62 m., mirė 
Birž. 18, Plymouth, Pa. 

BIELSKIENĖ Rožė, 58 metų, 
mirė Geg. 27, Chicagoj. 

RITELtS Mikas, 74 m., mirė 
Bal. 24, Luzerne, Pa. 

BALTRUŠAITIS Antanas, 54 
m., mirė Bal. 17, Auburn, 
Me. (Gimęs Kunatave.) 

PEČITJKAITIENĖ Antanina, 
mirė Liepos 11, Baltimore, 
Md. 

PIRAVIČIUS Pilypas, mirė 11 
Liepos, Baltimore, Md. 

AKSTINAS Kostantas, mirė 
Liepos 13, Norwood, Mass. 

NEVULIS Juozas, 45 m., mi
rė Birž. 30, Suoth Boston, 
Mass., kur buvo ir gimęs. 

KAšELIENĖ Jieva (šeštuke-
vičiutė), 62 m., mirė Liepos 
2, So. Boston, Mass. 

GRIM ALIS Motiejus, pusamžis, 

mirė Liepos 20, Chicagoje. 
(Daugėliškiu p., Urbelių k.). 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

STAČKUNAS Petras, pusam
žis, mirė Liepos 26, Chica
goj. (Alytaus ap., Seirijų p. 
Žagarų k.). 

^įr tą gMir - — 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

laiko kaip likos sudarytas ko- j galite priduoti asmeniškai ar j 
Jei aukotojui 

Naujo Britų Karo Laivo Kanuoles Valdytojai 

vietinį, Adv. Nadą Rasteni iš Į laiko susikūrimo, šis komitetas j reikalinga platesnių ^žinių apie 
Baltimorės, Vienybės red. Jo-į dirba išsijuosęs idant padaryti j "Timeless Lithuania" knygą ir 

TRAGIŠKA MIRTIS 
J. Jonuška gavo ypatingą ži

nią iš Sharon, Pa., kad jo kai
mynė iš Lietuvos, Uršulė Kve-
derienė, Liepos 23, naktį už
sidegus namui, ugnyje sudegė, 
o jos įnamis, kuris pas ją gy
veno, iš degančio namo išbėgęs 
per liepsnas ir degant jo rū
bams, šoko į šulinį ir ten pri
gėrė. Taip du Lietuviai nelai
minga mirčia mirė. 

Kvederienės nuosavas na
mas, kuriame ji mirtį sutiko, 
radosi Mansury, Ohio, prie ru-
bežiaus Ohio ir Pennsylvanijos, 
visai arti Sharon. Masury 
miestukas nedidelis, vandentie
kio neturi, taigi namui staiga 
užsidegus ir nesant vandens," 
Nudegė namas ir jos savininke. 

Kvederai 1919 m. atvažia
vo iš Wisconsin valstijos pas 
tuokart buvusį biznierių S. Ro-
davičių, kuris Kvederus pri
glaudė, parūpino darbą Akro-
ne, ir jie čia išgyveno iki Hoo-
ver'o nedarbo laikų. Užėjus 
depresijai išvažiavo į Sharon, 
Pa. Pats Kvederas prieš du 
metu mirė, o dabar sutikk ne
laimingą mirtį jo žmona. 

Velionė U. Kvederienė buvo 
55 m. amžiaus, paėjo Šatų p., 
Mažeikių ap., o jos įnamis, Te
odoras Survilas, buvo 51 m. 
amžiaus; paėjo iš Kauno aps., 
buvo nevedęs, visą laiką gyve
no Sharone ir turėjo gerą dar-

Kvederienės liko dil sunai ir 
mire Liepos 15, Chicagoje. j dvi dukterys, visi suaugę ir ve-
{Tauragės ap., Pagramančio j dę. Ilsėkitės amžinai šios ša-
p., Kreivukų k.). Amerikoje lies žemelėje. 
išgyveno 31 metus. 

JCGM1NAS Antanas, 36 m., 

ną Valaiti iš Brooklvno, ir S. i re"S |ami* išvažiavimu Vilniaus 
' .,. rr- - 3 14.-! reikalams kuopasekmingiausii!. E. Vitaitj, Tėvynės redaktoriuj 

'Komitetas iš New Yorko. Gegužinės pro- susidomėjo ne 
gramą vesti parinktas J. V.itik V.V reikalais, bet taipgi 
% . . .. . . . ,.: pirmoio Lietuviu Skridimo per 
Grimus. Skelbimai pagaminti Atlantika, Kapt.' Dariaus ir la-
pavesta A. Garliauskui. Kvie
timus pagaminti ir juos išsiun
tinėti Lietuvių draugijoms ir 
parapijoms pavesta raštinin
kui. 

Draugijoms kviesti 
skamba sekančiai: 

laiškas 

"Philadelphia, Pa. 
Rugp. 23, 1932. 

"Gerbiami Vientaučiai: 
"Neabejojeme, Tamistos jau 

skaitėte Lietuvių spaudoje ar
ba girdėjote kad sumanymu 
Liet. Muzikalės Bendrovės ir 
Gedimino Klubo, šv. Jurgio 
Liet. Pašalp. dr-stės, Lietuvių 
Ukėsų Pašalpinės draugystės, 
Liet. Republikonų Klubo, Liet. 
Tautinės parapijos, SLA. 135 
kp. ir ALT Sandaros 42 kp., 
tarta sudaryti komitetas pa
rengti pikniką Vilniaus Vada
vimo naudai. »» 
k "Sumanymas*" kaip matote, 

kuno S. Girėno, 1933, iš New 
Yorko Kaunan ir atgal. Ir, 
kad padaryti šią iškilmę žin
geidesne, komitetas darė visas 
pastangas parsikviesti musų 
lakunus piknikan. Derybos jau 
užbaigta ir šie musų tautos 
drąsuoliai atskris ir drauge 
dalyvaus su mumis rengiama
me pokilyje. 

"Susidariusio komiteto geis
mu yra kad visi Philadelphie
čiai Lietuviai ir ju draugijos, 
ar jos atstovauja save ar ne, 
Aomiteto sudaryme, paremtų 
ši prakilnų musų tautai darbą, 
atsilankant asmeniškai. Todėl 
šiuomi kviečiame širdingai Ta-
mistą ir Jusų garbingos pa
rapijos visus rėmėjus pribūti 
pavieniais ar 'incorpore', už
miršus visą kas negero, bet at
siminus kad šis reikalas yra 
musų visų, be jokios išimties, 
reikalas, ir kad jis pilna* atsie
ktų savo tikslą. 

"Vilniaus Vadavimo reika-,, 

jos reikšmę Lietuvos . vadavi
mo atžvilgiu, p. žemaitis jums 
suteiks. Todėl Philadelphijos 
Lietuvių organizacijos ir pa
vieniai prisidėkite kiek kas 
galite prie šio švento darbo. 

Z. Jankauskas. 

tams piknikas atsibus Rugsėjo 
11, jei lytų, Rugs. 18, 1932, 
'Vytauto Parke'. Liekame 

Su prideringa pagalba 
"VV. Reng. Pikniko Kom.. 

Z. Jankauskąs, rašt." 
Rugsėjo 1, atsibuvo penktas: 

išeilės VV. komiteto susirinki-j 
mas, Liet. Muzikalėj salėj, šis j 
susirinkimas buvo paskutinis 
prieš įvykstančią gegužinę. 

(Bus daugiau) 

t 
Skaityk Amerikos 

4Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi.' 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6th Street Philadelphia, Pa. 
v^. 

mk 

mirė Liepos 22, New Yorke. dėdę Joniką. 

Jonikų duktė lankėsi palei 
Chicagą, ant farmos, pas savo 

Kalnas. 

DELLA C. JAKl  I iS  
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
«I21 EDNA AVENUE ENdicott 1799 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

NorždamI pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpilda
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba aszneniiksi; 

,1 , |1M 11'» LTh h »q • I L*, m 111 • , <į ĮTiT T i Tv •' f -r— 

šitaip apsitaisė jūreiviai stovi prie kanuolių ant Britų ka
ro bivo,. didelio 31,000 tortų, Malayą.. Kiekvienai, didžiulei ka
ukolei valdyti reikalinga po keliolika vyrų. Britai pastatydino 
kitą ..dideli-karo-laivą, Repulse, 32,000 tonų^ vardu to. ką. Japo
nai paskalsino Gruodžio 9. 1941 metais. * -* • - - - - • 
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I Naujoje Vietoje I 

] Nikodemas A. Wilkelis I 
i L&isnuotas Laidotuvių Direktorius l 
I IR BALZAMUOTO J AS | 
i Omenims kambarius duodame vartoti nemokamai ~ = s 
s Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj į 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

k 
HL. 



ffil Tegul meilė Lietuvos 
f Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę * į ji 

Jungo Nevilksim! į 

Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona Dalyvaus Pennsylvani-
" jos Liet. Dienoje, Lakewood, Pav Sekm. Rugpj. 15 

Iškilmę Rengia Mahanoy City, Girardville, Shenandoah, Tamaqua, Miners vii le, Frackville, Mal-
zeville, St. Clair ir Coaldale Lietuvių Parap i jos. Dalyvauja Paprastai Tūkstančiai Lietuvių 

Tarp daugelio paveikslų Gi
neičio knygoje "Amerika ir 
Amerikos Lietuviai", vienas 
vaizduoja pirmąjį nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos at
stovą, Joną Vileišį, angliakasio 
rubuose įsivilkusį ir pasiruo
šusį su keliais Lietuviais ang
liakasiais leistis į Pennsylvani
jos požemius, kur tūkstančiai 
Lietuvių nuo 1868 metų dirbo 
ir dar tebedirba. Tai simbo-
lingas paveikslas: nepriklauso
mos Lietuvos sunus svečiuose 
pas tirščiausi Amerikos Lietu
vių sluogsnį — tų Amerikos 
Lietuvių kurių talka nepri
klausomą Lietuvą sukurti ir 
apginti dar ikšiam nėra tinka
mai musų istorikų aprašyta ir 
nuvaizduota. 

Dabar, kilniems tautiniams 
ir tikybiniams tikslams ruošia
mą Lietuvių Dieną, sekmadie
nį, Rugpjučio 15, Pennsylva-
nijos Lietuvius lankys kitas 
to būrio Lietuvos patriotų sū
nų, kurie, kaip Vileišis, amžių 
pašventė Lietuvių tautos lais
vei. Tai pirmutinis ir dabarti
nis Lietuvos Respublikos Pre
zidentas, Antanas Smetona. 

Malonaus Mahonoy City kle
bono, Kun. P. česnos kviečia
mas, p. A. Smetona bus gar
bingas svečias Lietuvių Dieno
je, Lakewood, Pa. 

Tai bus ne pirmas gerbiamo 
svečio atsilankymas pas Penn-
sylvanijos Lietuvius, bet pir-

;,mas gausiose mainerių mjniose 
dalyvavimas. Atvežęs, kaip jis 
sakė, nepriklausomos Lietuvos 
vėliavą Amerikos Lietuviams 
tikslu kad Amerikiečiai ją vėl 
laisvon Lietuvon sugrąžintų, 
Prezidentas A. Smetona, kito 
garbingo Prezidento, Roosevel-
to, paragintas eiti jieškoti 
Lietuvos laisvei draugų tarp 
savo tautiečių Amerikoje, jau 
lankėsi keliose Pennsylvanijos 
kolonijose. 

Prezidentas A. Smetona da
lyvavo ir Pennsylvanijos Lie
tuviams katalikams brangiame 
minėjime — 50 metų M-t. Car-
mel parapijos sukaktuvėse, pa
kviestas Kun. Dr. J. B. Kon
čiaus, aukštai mokyto kunigo, 
parašiusio apie D. L. K. Vy
tautą istorinę studiją. Tose su
kaktuvėse asistu dalyvavo ir 
dabartinis Prezidento kvietė
jas, Kun. P. česna. 

Savo kalboje p. Prezidentas 
tada Mt. Carmel sakė: "Atva
žiuodamas Amerikon atsivežiau 
ne nusiminimą, bet viltį Lie
tuvą atkurti ir kad Amerika 
padės tame atkūrimo darbe 
Tarp Amerikos ir Lietuvos 
yra gyvas ryšis. Kiekvieno 
Lietuvio pareiga vaduoti savo 
žemę. Tat prašau, ką darote 
Bažnyčiai, dar daugiau dary
kite, ką darote tautai, dar dau
giau darykite." 

KUR LIETUVIAI PRADĖ
JO GYVENTI IR DIRBTI 

Lietuvių emigracija, plates
ne vaga prasidėjus 1868 me
tais, taip susibėgo kad daugu
ma Lietuvių iki 1900 metų vy
ko rytinėn Pennsylvanijon. Tą 
pažymi ir Kun. Dr. Bartuška, 
buvęs Mt. Carmel klebonas, sa
vo išleistoj knygoj, "Lietuvos 
Nepriklausomybės K r y ž i a us 
Keliais". Kun. Jonas žilius, 
1899 metais, bandė suskaityti 
kiek Lietuvių tada Amerikoje 
gyveno. Jis priskaitė 48,966, 
kurių 52 nuošimčiai gyveno 
Pennsylvanijoje, iš jų 40 nuo
šimčių angliakasy klų srityse. 
Tokie miestų vardai kaip Dan
ville, Shamokin, Mahanoy Ci-^ 

AUKOS NOREM'O KNYGAI 
TIMELESS LITHUANIA'. 

Lietuvos Respublikos Prez iden tas  Nntanas Smetona  

ty, Minersville, Plymouth, She
nandoah, Nanticoke, Scranton 
ir kiti buvo kasdieninis apsi
reiškimas musų spaudoje. She
nandoah net "Amerikos Lietu
vių sostinės" titulą per eilę 
metų nešiojo. 

Kada 1930 m. buvo Ameri
kos gyventojų cenzas, pasiro
dė kad tik Illinois viršija Penn-
sylvaniją Lietuvoje gimusių 
Lietuvių skaičium (Illinois — 
30,358, Penna — 30,227). 

Dešimts metų vėliau, 1940 
cenzu, Illinois turėjo 44,73^ 
Lietuvoje gimusių, Pennsylva 
nia 37,079. Bet Pennsylvani 
jos Lietuvai- organizaciniai sti
presni. Toje valstijoje gimę 
musų milžinai Susivienijimai 
(katalikų ir tautinis) čia turi 
daugiausia kuopų ir narių (ka
talikų — 103 kuopas, 5,480 na
rių, 1938 metais; tautinis — 
109 kuopas, 4,448 narius, 1942 
metais). 

Parapijų kūrimo istorija pa
tvirtina Pennsylvanijos Lietu
vių gausumą ir organizacinę 
energiją: iki 1900 metų iš 39 
sukurtų parapijų, 20 įsikūrė 
Pennsylvanijoje, 19 kitur. De
ja, trys jų atiteko Lenkams. 
Kai kurios tų parapijų jau spė
jo minėti 50 metų gyvavimo 
sukaktis. Pavyzdžiui, Pittsto-
no (1935 metais), kuri išlei
do net jubilejinę knygelę var
du "Pittstono Lietuvių Istori
ja. Tai seniausia grynai Lie
tuvių parapija Amerikoje. 

Mahanoy City parapija sa
vo auksinį jubilejų minėjo 1938 
metais. Prie dabartinio jos 
klebono, Kun. P. Česnos, tapo 
atidaryta mokykla (1925 m.), 

kur moko Seselės Pranciškie-
tės. 

Plymouth parapija (Kun. A. 
Burbos įkurta, atskiriant Lie
tuvius nuo Lenkų) savo jubi
lejų minėjo 1939 metais. Jos 
dabartinis klebonas Kun. Sin
kevičius, čia klebonauja nuo 
nuo 1924 metų. 

"Sostinės" Shenandoah para
pijos 50 metų sukaktis minėta 
1941 metais (pirmoji parapija 
įkurta 1871 m., atiteko Len
kams). Buvo išleista gražus 
leidinys. . 

Apie Mt. Carmel parapijos 
jubilejų, 1942 metais, minėjo
me aukščiau. 

1942 metais 50 metų sukak
tis išpuolė dar šioms parapi
joms: Forest City, Wilkes-Bar-
re, Shamokin ir Scranton. Tos 
datos įrodo senumą įsigyveni
mo ir stiprumą Pennsylvanijos 
Lietuvių. 

LAIKRAŠČIŲ ĮSTEIGIMO 
SRITIS 

Organizacijų darbu pasidi
džiuodami, Pennsylvanijos Lie
tuviai užima ir žymią vietą 
kulturine veikla. Paimkime 
spaudą, čia, šioje kietos ang
lies kasyklų srityje, gimė du, 
jau senai savo 50 metų jubile-
jus minėję ir šiądien tebeeiną, 
laikraščiai: VIENYBĖ, įkurta 
1886 metais, Plymouthe, dabar 
eina Brooklyn, N. Y.), ir SAU
LĖ (įkurta Mahanoy City, 1888 
metais, ir dabar ten tebeeinan
ti). 

Shenandoah gali prisiminti 
Dr. J. šliupo Lietuvišką Bal
są, čia ėjusį nuo 1885 metų iki 
Bal. 17, 1887. Apie šį laikraš

tį Kun. Milukas sakė: "šis lai
kraštis atsistoja ant tikrai 
tautinių pagrindų". 

Kitas įdomus Shenandoah-
riškiams leidinys buvo Rober
to Kuncmono "Pennsylvanijos 
Darbininkas" (sutrumpinęs vė
liau vardą į Darbininkas). Jo 
pirmas numeris išėjo Rugp. 21, 
1896, paskutinis Birž., 1898. 
Redagavo A. Lalis, garsiųjų 
musų žodynų autorius. 

Turbut yra dar žmonių atsi
menančių V. Stagaro (J. šlia-
kio) Viltį, kurios pirmas nu
meris pasirodė Shemrndoah 4 
Vasario, 1899 m. Relaguoti 
vienerius metus padėjo Jonas 
Montvila, išvertęs istorines a-
pysakas "Pajauta" ir "Ben 

Hur". šis laikrašti# sustojo 
1901 metais, bet 1907 m. vėl 
atgijo "Darbininkų Viltis" var
du ir ėjo iki 1914 metų. Jo 
leidėjas-redaktorius šliakys iš
vyko Lietuvon po pereito ka
ro ir apie jį nėra žinių. 

Nuo 1904 iki 1909 m. She-
nandoah'ryje ėjo Kun. Miluko 
savaitinis žvaigždė. Čia tuo 
metu buvo. leidžiamas ir jo 
rimtas žurnalas Dirva-žinynas 

Plymouth, be Vienybės Lie
tuvininkų (dabartinės Vieny
bės) gali dar didžiuotis pirmu
tiniu grynai tikybiniu, katali
kišku laikraščiu "Valtis Devy
niolikto Amžiaus", kurį Kun. 
Burba leido nuo Bal. 4, 1894 
iki Bal. 17, 1895. Tai pirmta-
kunas dabartinių Tėvų Marijo
nų "Laivo", Pranciškonų "Var
pelio" ir Jėzuitų "žvaigždės". 

Wilkes-Barre gimė katalikų 
savaitraštis Draugas (1909), 
dabartinis dienraštis, vėliau 
perkeltas Chicagon. Wilkes-
Barre pradėjo eiti Tėvynės 
Balsas, kuris neįsigyveno. Jį 
dabar pavaduoja iš Brooklyno 
atkeltas katalikų* Susivieniji
mo organas Garsas, gabiai re
daktoriaus M. Zujaus tvarko
mas. 

Mt. Carmel ir Scranton ma
tė Dr. J. šliupo redaguojamą 
Naują Gadynę, kuri savo aš
triu tonu daugeliui nepatiko, 
bet ėjo nuo 1893 iki 1896 me
tų. Ji buvo Lietuvių Mokslo 
Draugijos organas. 

Nuo 1910 iki 1915 Scrantone 
ėjo daugeliui žinomas šliupo 
mokslo ir literatūros žurnalas 
Laisvoji Mintis. 

Philadelphijoje, kaip žinoma, 
gimė socialistų Kova, mirus 
pereito karo sukuriuose. 

Tai ne visa Pennsylvanijos 
Lietuvių istorija. Kun. Milu
kas, atminkime, šimtus savo is
torinių lapų pašventė vien šios 
valstijos Lietuvių veiklai: uni
joms, streikams, kooperaty
vams, chorams, benams, drau
gijoms, kurių šiame straipsny
je nei suminėti negalima. 

Pennsylvanijos Lietuviai an
gliakasiai, kurie, pasak Kun. 
Karaliaus, sunkiai dirba bet 
uždarbį per metų-metus vos į 
$15 per savaitę suskaičiuoja, 
lenda į tamsius požemius, iš 
ten mums šviesos ir šilumos 
pagaminti. Lietuvių tauta bu
vo į tokį požemį caro laikais 
suvaryta, bet ji kantriai, kaip 
Pennsylvanijos angliakasiai, 
triūsė ir po pereito karo sau 
pasigamino šviesos ir šilumos. 
Tų grapių dalykų mums pavy
dėjo musų stiprieji kaimynai, 
ir vėl tautą į tamsų prislėgi-
mo požemį suvarė. Bet mes 
vėl visi dirbame, vėl kantriai 
ir sunkiai triūsiame, su viltim 
vėl tautai naujos šviesos ir ši
lumos suteikti. To darbo sim
bolius ir nepriklausomos Lie-

' Auka s ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Waterbury vel su $40 
DETROIT, MICH. 

LVS 6-TO SKYRIAUS SUEI
GA PAS PETRIKUS 

Sekmadienį, Rugp. 1, Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 6-to sky
riaus nariai ir narės susirinko 
puošnioje pp. Ptetrikų reziden
cijoje, Grosse Point Farms, 
Mich. Tikslas buvo atlaikyti 
eilinį skyriaus susirinkimą ir 
turėti draugišką pikniką, taip 
ir įvyko. Atlaikyta trumpas 
susirinkimas, kuriame prisira
šė trys naujos narės: Magda
lena Greivienė, Ona Cibulskie-
nė, ir Albina Ambrozienė. 

Susirinkimui buvo pranešta 
kad gal atsilankys Detroite p. 
Prezidentas A. Smetona, pasi
matyti su Detroitiečiais ir pa
matyti kaip Detroitas išrodo 
vasaros laiku. Šiuo atsitikimu, 
p. Prezidento priėmimui nebus 
rengiama viešų iškilmių, tik 
taip sau privatinio pobūdžio 
pasimatymas ir vaišės. Tuo 
pasirūpinti palikta centro val
dybos nariams Dr. Jonikaičiui, 
J. Smailiui ir skyriaus pirmi
ninkui H. Kapturauskui. 

Kalbėtasi ir kitais bėgan
čiais reikalais. 

Smagu buvo turėti susirin
kimas atvirame ore, pp. Petri
kų sodne, o dar labiau visi pra-
smagėjo kaip pp. Petrikai pra
dėjo vaišinti putojančiu alučiu 
ir "Canadian Club". Taigi iš 
susirinkimo perėjom į pikniką. 
Rūpestingos ponios Motuzienė, 
Simienė ir Smailienė patiekė 
užkandžių. Pasismaginę vyrai 
pradėjo daryti sodne gimansti-
kas ir žaidimus, o moterys vis 
po medžiu prie stalo sėdėjo. 
Kada sugryžome pas jas, pa
aiškėjo kad jos neveltui sėdė
jo: jos suplanavo ir suorgani
zavo komitetą rinkimui apne
šiotų drapanų kurias po karo 
bus galima siųsti į Lietuvą. 

Komisija susidarė iš šių: 
V. Motuzienė — pirmininkė; 
M, Petrikienė — vice pirm.; 
M. Smailienė — iždininkė; 
Marė Sims — Raštininkė, 

B. Greivienė, A. Cibulskienė ir 
A. Ambrozienė — globėjos. 

Detroito Lietuviai, kurie tu
rite apnešiotų rubų, nenaikin
kite, palaikykite iki karo pa
baigai arba priduokite bent 
vienai iš suminėtų moterų. 

Ačiu pp. Petrikams už tokį 
nuoširdų priėmimą. D. Rep. 

tu vos atmintis, Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona, Rugpju-
čio 14-15 atlankys Lietuvių an
gliakasių kraštą, Lietuvių Die
nos proga. Sueikime visi ir 
padėkime įvykdyti troškimą— 
Nepriklausomos Lietuvos vė
liavą vėl laisvon Lietuvon su
grąžinti! Vyt. širvydas. 

Aukų Daugiau 

Per pačius vasaros karščius, 
atsiranda gerų Lietuvių kurie 
nepatingi pasidarbuoti Lietu
vos Veikalams. 

Jonas Tareila iš Waterbury, 
Conn., prisiuntė $40 ir rašo: 

Siunčiu Norem'o knygai su
rinktas aukas, $40. Aukas su
rinko J. Tareila ir Petras Ste
ponavičius. Aukavo; 
Lithuanian Independent 
Political Club 10.00 
Riverside Baking Co, 10.00 
Tadas Mikutas 5.00 
Vincas Kenausis 5.00 
Hipolitas J. Kutelis 5.00 
Tonas Panarauskas 5.00 

Iš DETROIT, MICH.: 
Dr. J. Jonikaitis prisiuntė 

$15 šių Lietuvių: 
Charles Stepanauskas 5.00 
Anna Stankevich 5.00 
Bernice Stankus 5.00 

Iš BROOKLYN, N. ¥. 
J. Ambraziejusi prisiuntė: 

Lietuvių Vaizbos Butas 5.00 
LVS 2-rfas Skyrtas 5.00 
Pranas Narvydas 2.00 

IŠ PASKIRŲ VIETŲ 
J. Kasputis, 

Kenosha, Wis. 5.00 
A. J. Normanth, D.N. 

Cicago, 111. 5.00 
Mr. & Mrs. John R. Macas 

Chicago, 111. 5.00 
J ieva ZorskieH*, Cleveland 1.00 

KAS DAUGIAU? 
Iki knyga bus siuntinėjama, 

dar" yra proga kiekvienam ge
ram Lietuviui prisidėti prie 
jos išleidimo, prisiunčiant sa
vo auką ir užsakymą knygos. 
Tuomi pat dar tų visų vardai 
tilps knygoje ir tai bus istori
nis liudymas, čia ir vėliau Lie
tuvoje, kad tamsta esi prisi
dėjęs prie išleidimo "Timeless 
Lithuania" — tos knygos ku
ri dabartiniu laiku yra viena
tinė tiksliausia priemonė at
kreipti akis Amerikos politikos 
vadų ir kitų šalių diplomatų į 
musų mažą šalį, kuri turi gar
bingą istoriją, kuri mokėjo gy
venti nepriklausomybę atga
vus, ir kuriai to gražaus gyve
nimo jos kaimynai pavydėda
mi puolėsi vienas po kito Lie
tuvą terioti. 

Iš šios knygos Amerikiečiai 
vaizdžiai matys musų tautą ir 
jos gražią šalį Lietuvą ir pa
links ją užtarti ir reikalauti 
jos atsteigimo. 

Aukas galima siųsti laiškuo
se įdėjus popierinius ir adre
suojant: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Pjagelbekįt išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

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

Gyvename labai svarbų metą, esame gal išvakarėse 
to rytojaus kada bus svarstomas, o gal jau ir sprendžia
mas, mažųjų kraštų likimas, taigi ir Lietuvos buitis. 
Bukime pasiruošę ji 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
dyti 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. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue ~ Cleveland 3, Ohio 
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius-K. S. KARPIUS Editor 

Argi tai Amerikos Lietuvių Konferenciją? 

pAVASARĮ, lietuvių spauda vienur-kitur kėlė surna-
* nymus sušaukti Amerikos Lietuvių seimą, kur butų 
nutarta įkurti tokia organizacija kurioje turėtų itilpti 
visos Lietuvių srovės stojančios už nepriklausomos Lią-
tuvos atsteigimą. Vieni buvo už tai kad tokis seimas 
butų tuojau sušauktas, kiti už tai kad pirma dar reikė
tų išdiskusuoti programas tokiam seimui ir jo sušauki
mo tvarka. 

Bet tokio seimo šaukimo klausimas -spaudoje buvo 
sustojęs. Tik štai, staiga skaitome daugybėje laikraš
čių pranešimą kad šaukiama konferencija Rugsėjo 2-3, 
Pittsburghe. Ir kas ją šaukia? Gi Amerikos Lietuvių 
Tavvba. Pajudino uodegą išgaišęs teliokas Gulėjo-
gulėjo padrikęs ir atgijo, tik ne nuo galvos, o nuo uo
degos. 

Apie A. L. Tarybą žinome tiek kad 1940 metų rude
ni lankėsi ji pas Prezidentą Rooseveltą ir buvo priimta 
labai palankiai Lietuvos išvadavimo atžvilgiu. Visi 
džiaugėmės tuo A. L. T. žingsniu. Bet musų džiaugs
mas neilgai tęsėjo. Ta savaime atsiradus organizacija 
nutilo, o jai vadovaujantieji žmonės per savo laikraš
čius puolė neliaujamai šmeižti Lietuvos Prezidentą ir 
niekinti kiek įmanydami Lietuvos vyriausybę, vadova
vusią kraštui nuo 1926 metų pabaigos iki bolševikų už
puolimo. Šmeižė ią, juodino, nei kiek ne mažiau kaip jų 
konkurentai iš Vilnies ir Laisvės. Tuo tarpu Taryba 
tylėjo, tik kartas nuo karto šūkteldavo lyg per sapną. 

Susilaukus nemaža kritikos iš šalies, nutarė paju
dėti ir pajudėjo pereitą žiemą New Yorke. Didžiausias 
to pajudėjimo įvykis — tai kad p. Šimutis pasibučiavo 
su p. Grigaičiu. Bučiavimosi garsas atsimušė Lietuvių 
spaudoje. Daug buvo komentarų tam įvykiui ir maža 
tebuvo girdėti apie Tarybos darbus. 

TA AB AR ji vėl sujudo, šaukia konferenciją. Norėjote 
visų Amerikos Lietuvių seimo, tai va mes, niekeno 

nerinkti, kviečiame visus kuriuos norime atvykti į mu
sų konferenciją ir palaikyti mus. Musų niekas nerin
ko, o mes tik rinktinius organizacijų atstovus teprisilei-
sime. Ir nustatė jie rinkimų tvarką, savotišką demo
kratišką: Savosios organizacijos renka būtinai po 3 de
legatus, o abejotino pobūdžio organizacijos tik po 1 de
legatą. Reikia, mat, turėti garantiją kad kas neišsišok
tų, kad kas nepareikalautų rinkti naujus Tarybos vadus 
ir nepašalintų sžtmozvSIfieus. 

Kviečiamieji gi būtinai turi atvykti, nes iki karo pa
baigos, girdi, gal nebus progos Amerikos Lietuviams su
sirinkti. ... Atsargumas nedaro gėdos. Jei tikrai kas 
pareikalautų Tarybos perrinkimo, tai va savųjų orga
nizacijų (o jų kiek norint galima prisitelkti tam reika
lui) po tris delegatus — ir tikra dauguma! Su jos pa
galba galima vėl išrinkti tuos pačius, galima ii* naujus 
kurie nesiskirtų nuo senųjų, pagarsėjusių Lietuvių vie
nybės ardytoju. 

KAS KĄ JRAŠO 

( Spaudoj e Pasidairius ) 
Rašo Vyt. širvvdąg. 

a 'i m 'iv:M 

pats Saliamonas neišnarplios. 
Pilietis (Darbininke) krau

na konferencijai politinio gal
vosūkio išsprendimą. Kitais 
žodžiais tariant, ta konferen
cija tai atpirkimo ožys negam
tinės koalicijos neveiklumą pEi-
dengti ir pateisinti. f 

t t t 

* * 

B ET gal nėra iš tos pusės pavojaus Tarybai. Kvies-
* dama konferenciją ji neįdeda dienotvarkėje kad ji 

leisis perrinkti. Greičiau sėdynės sutreškės, o Tarybos 
nariai nepajudės iš, jų manymu, labai onoravų vietų. 

Drauge, Naujienose ir kituose tų dvilypių srovių 
laikraščiuose nesiliauja koneveikę fašistų, o šiuo sugal
votos konferencijos atsitikimu p. Grigaitis su p. Šimu
čiu pasirodo didžiausi fašizmo gerbėjai. Kiti turi rink
ti delegatus, o jie patys, niekeno nerinkti, pasiskelbė va
dais, ir užsiminti nenori kad užleistų vietas kitiems, 
veiklesniems. Trejus metus išbuvę onoravose vietose, 
vien ergelius kėlę tarp Lietuvių, mano kad gali, nieko 
nerinkti, buti dučės, kaip Mussolini. 

Tarybos dienotvarkėje svarbiausias punktas — tai 
pamokyti demokratizmo visą pasaulį, pirmučiausia, ži
noma. Lietuva ir Lietuvius, pamokyti Lietuvius taip pat 
vienybės, kai]) subendrinti Amerikos Lietuvių jiegas, 
ir tt. 

Sau fašizmas, kitiems demokratizmas. Štai ką siū
lo A. L. T. ponai, visą laiką arde vienybę, niekina demo
kratizmą, kuždėjesi su Lenkijos agentais, dalyvavę su 
jais visokių konfederacijų projektų daryme, kaip su
pančioti Lietuvą su Lenkija, kaip atsižadėti Vilniaus 
krašto Lenkijos naudai. Pasibučiuokime, Lenkai, ir ei
kime iš vieno, o paskui kalbėsime apie tokį menkniekį 
kaip Vilnius. Juk tai nesvarbu, plebiscitas jo likimą 
nulems. 

Šita mintis juk ilgais straipsniais tam tikroje Lie
tuvių spaudoje gvildenama. Taryba turėjo pasakyti 
šiuo klausimu savo žodį, bet nepasakė. Mat, iki konfe
rencijos baugu pasisakyti. Kas kita po.konferencijos, 
gavus užgyrimą ir bendrą jos įgaliojimą. Jųs toki iš
mintingi ir darbingi kad mes pritarsime ką jusų gud
rios galvos sumanys ir ką jųs padarysite. O savieji (po 
3 delegatus nuo savųjų) kaip neužgirs, kaip neduos įga
liojimų! Jie tam ir kviečiami kad užgirtų ir pritartų. 

• 
A LBANIJA. galima spėti, bus pati pirmučiausia ®u-

ropoję maža valstybė kuri atsisteigs pasekmėje ali-
jantų invazijos Europon. Kaip atmename. Mussolini 
pirmiausia užėmė mažutę karalystę Albaniją, skersai 
Adriatikos jurą, pietuose nuo Jugoslavijos. Tai buvo 
raip sakant "paragavimas" kad galima karu laimėti, ir 
prijungė tą valstybę prie Ttalijos. Dabar, Italijos impe
rijai griūvant, Albanijai atėjo proga atsisteigti. Ji be 
abejo tuoj bus atstatytą. 

Viduriai Burzgia 
Nors negamtinės katalikų-

socialistų spauda užgniaužė 
sveiką katalikų liaudies ir va
dų kritikos balsą, tačiau, kaip 
kada prasprūsta viešumon vie-
nas-kitas kartus žodelis 
nesuprantamo ir niekur neiš
aiškinto Amerikos Lietuvių 
Tarybos neveiklumo. Vieninte
lis tos Tarybos darbas, kaip 
Dirvos redakcija anuosyk pa
stebėjo, buvo delegacijos apsi
lankymas pas Prezidentą Roo-
seveltą. Bet tada Taryboje 
oficialiai dalyvavo tautininku 
atstovas, p. Karpius. 

Rašytojas Vaičiulaitis stebė
josi kodėl ALT laiką "šimtme
čiais matuoja". Tokiu budu, 
nesistebime iš katalikų Darbi
ninke pareikštos Piliečio min
ties: "Siaulau kad Pittsburghe 
konferencijoje butų iškeltas ir 
svarstomas musų Tarybos va
dovybės sąstatas". Juk net 
socialistų Nauja Gadynė pasi
piktino ALT vadų "tempu" ir 
neveiklumu, pasirodžiusiu kon
ferenciją rengiant ir šaukiant. 

Kaip kada sveikas kritikos 
balsas pasirodo ir Wilkes-Bar-
re Garse. 

To neveiklumo, to pančio j i-
mo priežastis aiški: socialistai 
katalikams ne talkininkai, bet 
amžini sabotažnikai ir kriti
kuotojai (ypač Naujienos). To
kiu budu, jei katalikai pasirai
tę rankoves ką nors nudirbtų 
tai kreditas, musės ir sloniaus 
pasakėlės pavyzdžiu, neišven
giamai tektų ir nedirbantiems 
socialistams (jie meistrai ir 
visą kreditą pasisavinti). 

Išvada aiški: katalikų veik
los iniciatyva koalicijos pačio
je šaknyje varžoma, socialistai 
tik kritikuoja visomis pusėmis, 

sandariečiu vaidmens nei 

Angliakasių Būklė į 

Garse J. A. Karalius paduo
da keletą faktų kurie anglia
kasių padėtį kitoniškiau nuvai-
zduoja negu žinoma. Daugelis) 
Lietuvių, kaip žinoma, yra an
gliakasiai, todėl musų visuo
menei svarbu tuos faktus žino
ti. Sako, išdirbęs šešias die
nas savaitėje, angliakasis te
uždirba $160 per mėnesį. Per 

del' paskutinius penkis metus dar
bo dienas suskaičiavus, pasi
rodo, angliakasis uždirbdavęs 
tik po $15 savaitei. 

Tokiu budu, reikalav imas 
pridėti po $2 dienai išrodo pa
teisinamas. 

Dr. Vincas Pietaris 

A L G I  
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Musų Drama 
Nors kai kas yra pasakęs, 

"Lietuvių dramos lapai Ame
rikoje jau nukritę", bet gyve
nimas dar rodo dramatinio 
jausmo ir talento stiprumą. 
Pavyzdžiui, Naujoje Anglijoje 
dideliu pasisekimu keliose vie
tose vaidinta nauja Kun. F. 
Norbuto drama "Svastikos 
Vergijoje". j 

Mokytoja SeftUO Francesea, 
DuBois, Pa., sakoma paruošus 
High School mokiniams opere
tę "Saulutė". 

Scranton, tiirnyfti-
nės vėliavos pašventinimas, ką 
surengė Politikos Klubos. Tam 
tikslui suvaidinta P. Baltru
šaitienės p&rašytas veikaliukas 
"Sun aus Atsisveikinimas, iš
vykstant į kariuomenę". 

VIENŲ iškilmių metu Vo-
komisaras Kaune Cra

mer pareiškė kad "nesugryžta-
mai" praėję laikai kuomet Lie
tuvių vyriausybės, klausyda
mos "'blogų patarimų", dar ti-' 
kejusios susilaukti paramos iSį 
"Vakarų demokratijų". 

ši baidymo tema Vdkieeių 
laikraščių labai dažnai links
niuojama. 

Ar 

IŠTRĖMIMO KELIAS 
(J. Mikuckis) 

):u matei kaimai 
Kaip degė musų tėvyrtės? 
Baisi liepsna umai 
Apglėbdavo Nakvynės 
Vargšai netekdavo ir turto 
Tėvų ir protėvių senų 
Šimtmečiais tverto ir Įkurto.... 
Ten liko krūvos pelenų.... 
O ten maži vaikai 
Be tėvo ir be duonos.... 
G ten šalis, laukai 
Pavirto į dirvonus, 
Ten rauda pakelyj našlaitė, 
Netekus tėvo ir mamos. 
Nežino kur toliau jai eiti, 
Kas ją priglaus ir kas globos... 
Nakties tamsoj nelaukianti ryto, 
Tirštai prigrudę vežimus, 
Jie traukė vienas paskui kito, 
Palikę tėviškės namus, 
Laukus derlingus želmenų •— 
Į liūdesį tamsių dienų.... 
O iš šalių seni 
Sodiečiai sunkiai žengė 
Jie ilgesio pilni, 
Raukšlėtus veidus dengia 
Nusiminimas. Kur jie eina? 
Kur jie galų gale sustos? 
Ar jie išgirs tėvynės dainą? 
Ar jie ilgai svetur vaitos? 
Gal svetimi kapai 
Altajuj, prie Uralo^ 
Juos pasitiks šaltai, 
Sulauks kelionės galo.... 
Nepamatys daugiau tėvynSs, 
Už laisvę jos kovon nestos 
Kai spinduliai aušros a»uksinės 
Apšvies kėlius brangios tautos. 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

Senpiles Ruškys, išgirdęs apie (Erdvi
lo trusą, nusiuntė jam į talką savo porą 
pulkų. Atėjo pulkas ir iš Krusuviškių. 
Žalioje girioje prasidėjo sunkus metai to
kiems kurie mėgsta gyventi svetimu dar
bu ir krauju. 

Gižų apielirikėje į pelėnus pairto plė
šikų pilaitė. Svirnaviečių ir Varnupių pi
lys, nors ir atstangiai gynėsi, tapo sude
gintos. Žiurio vienok negalėjo vyrai ras
ti, ir bylos apie išsimainymą neliko. Ypač 
šitos bylos kas sykis naujinosi, kada Erd
vilui, sugryžus namon, tekdavo ilgiau pa
sišnekėti su Skuču. Jisai nesislėpė tuo 
kad jam patinka jaunas plėšikų vadas. 

•—Na, tavo bendrams teko šiuo ruo
žtu vienas smūgis viršiaus negu šun, — 
kalbėjo sykį Erdvilas, sugryžęs į Norkūno 
pilį. — Stebėtina tiktai jog mes iki šiol 
negalim atrasti Žiurio. 

— Turėjo jį nugabenti į mano pilai
tę, «— tarė Skučas, — dėlto ir nerandat. 

— Na! Jau tai sykį mes jį vis rasim! 
— Vargiai! Mano pilaitė ne arti, tai 

viena; o antra, ir ne lengvai paimama. 
— Ne lengvai! Visos ne lengvai pa

imamos, o vienok visas paėmėm. Kad tik 
rastume. 

— Mano pilis ne iš šipulių, kaip kitos. 
— Ir kitos ne iš šipulių buvo. Var

nupių gana stipri buvo.... 
—- Ir Varnupius paėmėt? — paklau

sė, kaip matėsi^ truputį nustebęs Skučas. 
— O kas čia stebėtino? — atversda

mas atsiliepė Erdvilas. — Paėmėm! 
— Laimė jusų! Jeigu aš ten bučiau 

buvęs, nebutumet jųs jos užvaldę! 
— Norėčiau aš pažiūrėti kaip tu at

gintum pilį nuo manęs, — pasistatė Erd
vilas. 

— Kaip? Psileisk, pamatysi ! 
— Atiduok Žiūrį, tave paleisiu. 
— Mielai aš atiduočiau. Bet pats ži

nai kad Žiurys ne mano rankose. 
— Tai paliepk savo plėšikams atiduo

ti jį. 
— Kaip aš paliepsiu čia kalėjime bū

damas? 
— Duok ženklą. 
— Ženklu netikės. Sakys, nužudė ir 

ženklus iš nužudyto paėmė; kankinimu 
privertė išduoti ženklų žymėjimą. 

— Na, ar tu žinąs, tai viskas tiesa. 
Bet kaip gi padaryti? 

— Duokit man pasimatyt nors su vie-* 
nu plėšiku ir bus atlikta . 

— Hm! — numykė Erdvilas. — Pasi
šnekėti! Tai galima padaryti lengviau 
negu manytum, — kalbėjo Erdvilas, mąs
tydamas apie plėšiko žodžius. — Vakar 
vyrai paėmė du jaunu plėšiku ir norėjo 
jau nugalabinti kaip ir kitus, bet man pa
gailo jų, liepiau užlaikyti juos gyvus. Vie-
n3 iš jų, jeigu nori, aš atleisiu, bet matai, 
tada pulko vyrams reikės už jį užmokėti, 
reiks nuo jų jis išpirkti. 

^— Na! Apie tai ir kalbėti nėra ko,— 
sutiko ir Skučas. — Užmokėta bus. 

Sutarė Erdvilas su Skuču taip jog 
ant tų pėdų atsiųs vyrą pasišnekėti, kad 
galėtų rytoj jau keliauti kur jį siųs vadas. 

Kažin ką butų vienok pamanęs Erd-
jeigu jisai butų patėmijęs kaip gar

džiai ir paniekinančiai nusišypsojo Sku
čas, lydėdamas akim išeinant jį iš kalėji-
n*°". P Skučo net akys virė iš džiaugsmo, 
kuri jisai slėpė kiek galėdamas nuo Erd
vilo. 
^ - Jaunas plėšikas su savo. vadu gana 
ilgai šnekėjosi ir po pašnekai pasileido 
stačiai į rytų šalį per girias. Nors Erd
vilas ir draudė, vienok pulko vyrai ilgai 
sekė vado pasiuntinį, vildamiesi nors kiek 
atsiminti kur jo priestotis. Bet plėšikas, 
girios paukštis, ir nepasergėtas mokėjo 
mėtyti savo pėdas. Ir mėtė. Beveik iki 
pačiam Nemunui ėjo jisai vis į rytų šalį, 
Čia gi staiga pasuko į žiemius, šito ne
matė ir nesusekė Erdvilo vyrai ir sugryžę 
namon su nusistebėjimu vieni kitų klausė: 

— Argi ištikrųjų Skučas butų iš ana-
;pus Nemuno? 

— Et ir jųs navatnėliai! — nutrau
kė jaunus vyrus senyvas Akelis. — Jeigu 
plėšikas eina į rytus tai manyk visada jog 
jam reikia eiti į vakarus. 

— O kur gi čia jis galėtų vakarų pu
sėje prisilaikyti-? r- užmetė Katilius, vie-

A N T A S 
nas pulko vyrų. — Girios čia eina nepla* 
čiai ir visos dabar iškrėstos.... 

— Taigi matai koks jis vylus. O jau 
jeigu vakarų šalyje nėra kur jam laiky
tis tai rytų krašte nėra nei ko jieškoti. 

— Kur gi tavo numanymu gali buti 
gūžta tokio paukščio kaip Skučas? ne
siliovė Katilius. 

— O aitvaras jį žino! 
—Na, velnias gal ir žino, bet tu? • 

jau erzindamas Akelį kalbėjo Katilius. 
—- Aš ne aitvaras tai aš ir nežinau, —• 

ramiai ir lėtai atsakė senis. 
Tuo tarpu, sutemus, kalėjimo šešėly

je, ties jo langu, stūksojo kokia ten esy
bė. Dievai žino iš kur ji atsiradus. Sto
vėjo ta esybė didelėje atsargoje, nes kaip 
tik pakilo Akelis kad eitų į tą kraštą, ta 
esybė išnyko vienoje akimirkoje. O se
nis turėjo ką nors patėmyti. Jis stačiai 
nuėjo į tą vietą kur buta esybės. Nusekė 
jisai ir toliau. 

— Visur mėnesiena, — niurnėjo jisai 
sau po nosia, — jeigu butų šita žmogysta 
kur nors kitur ėjus, ir aš ir kiti butume 
patėmiję. Ji galėjo tiktai Erdvilo nam# 
išnykti, pasislėpti. Ne kitaip! Bet kai 
gi tai galėtų buti? — klausė pats sa
vęs senis. — Argi tai mergaitė kokia? 

Senis Akelis tą naktį prieš visus sa
vo papratimus nakvojo ne viduje, tiktai 
ant kuoro. O po teisybei ant kuoro nuėjo 
jisai ne nakvoti tiktai saugoti ar nepasi
rodys ir vėl ta žmogysta ties kalėjimo lan-
gu. 

Erdvilas ne sykį lankė Skučą jo ka
lėjime. Porą sykių su juo kalėjime buvo 
ir jo sesuo, Žvingilė, pažiūrėti koks t aft 
plėšikų vadas. 

Bet ar galėjo tikėtis Akelis jog jis 
ties Skučo langu pamatys Žvingilę ?! 

Kaip tiktai aptilo visa pilis, apimta 
miego, praviro Erdvilo namo durys; per 
duris šmėkštelėjo Žvingilė, kurią pažino 
ne tiktai iš ugio bet ir iš blizgančios auk
su pakaklės-vainiko. Nors ir manė ji jog 
niekas jos nemato, vienok atsargumui ji 
vis tik tuoj puolėsi į užtemdintą trobomis 
vietą ir trobų paunksniu slinko prie kalė-
jimo. . „ . 

Ilgai mergina šnekėjosi su Tplėšikų va
du, bet ką šnekėjo, negirdėjo niekas. Ake
lis nedryso nei pasirodyti. Jis jautė jog 
iš tokių paslaptingų pašnekų jaunos mer
gaitės su plėšiku negali išeiti gero, bet kiš
tis į kunigo šeimos darbus buvo pavoiin-
gas dalykas. 

Praslinko taip savaitė, antra, o iš pa
sikalbėjimo Skučo su paleistu plėšiku ne
buvo girdėti jokių pasekmių. Kažin iš 
kur ir kaip, tarp Norkūno pilies gyvento
jų pasklido kalbos kad pas plėšikus Žiurio 
nesą. šitie paskalai daėjo ir iki Erdvilo 
ausų. 

— Ar stai teisybė ką pas mus kalba, 
jog sveikas mane tiktai vilioji? — klausė 

'Erdvilas Ekučo, inėjęs į kalėjimą ir išpa
sakojęs išgirstą nuo pulko vyrų žinią. 

— Nei aš patvirtinti, nei užginti" ga
liu, — ramiai atsiliepė plėšikų vadas. —*• 
Aš nieko nežinau. Kada kalbėjau su sa
vo vyru tai Žiurys dar buvo gyvas ir bu
vo mano pilyje. 

— Už jį tu man savo fHfvasčia atsa
kysi! -- užriko Erdvilas išeidamas iš ka
lėjimo ir trinktelėjęs durimis, kurias už
rakino didele ir stipria spyna. 

Jausdamasis apgautu, Erdvilas įpy
kęs ryžosi kratyti girias ir naikinti plėši
kų veislę. Jis tikėjosi kur nors atrasti 
nors Žiurio pėdsakų ir gauti žinių apie jo 
likimą. Tiktai išreto gryždavo jisai na
mon pasilsėti truputį, permainvti drabu
žį ir pasiimti maisto. Bet veltu buvo Er
dvilo trusas, sugautieji plėšikai nieko jam 
negalėjo pasakytu apie Žiūrį. Ar tai jie 
slėpė, ar ištjkro ir patys nežinojo, nega
lėjo 'to suprasti nei akylas ir klastus Ake
lis. 

. Per rugpjutę Erdvilas su pulko vy
rais sugryžo į pilį poilsiui. Pulko vyrai 
parnešė daug naujienų, tiktai neparnešg 
dar jokios žinios apie paimtą Žiūrį. 

fBus daugiau) 

•ARKLIAI Amerikos ukėse pradėjo mažė
ti nuo 1915 metų ir mažėjimas jų skaičiaus kas 
met pasikartojo. 1915 metais buvo 21,431,000 
arklių ukėse, fgi 1942 metais — 9,678,000. 
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Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABARi 

Dil -va dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidinio kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dii-vą Už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį Įdomų, didelj ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. 1 

HIPPODROME 
^Coney Island" 

Visas miestas laukia šio smagaus 

dalyko! "Coney Island", puiki mu-
zikalė spalvuota filmą pradedamu 
rodyti Hippodrome Theatre, ketvir
tadienio rytą, Rugp. .5, pradedant 1 
vai. nakties. 

Šiame veikale vaidina žymiausio
se rolėse Bėtte Grable, Gedrgn 
Montgomery ir Cesar ftomero, ir 
jame ineina visko! DaiiioS, šokiai, 
graži apysaka. Dainos yra kelios 
naujos ir kitos senesnių laikų, ku 
rios buvo visų mėgiamos. Veikalai 
apima tą garsią New Yorko žaisla 
vietę su visomis jos įdomyb&mis ir 
keisterivbGmis. 

Gelbėjimosi Budai 

DA&RININKO K. cituoja ei
les: 

Pameskim elgetišką saiką: 
Nenupirksim laisvės už 

kapeiką. 
Tuo tarpu, Darbininko pktro-
ilai, kunigai, kaip tik broliau* 
jasi su tais kurie pasiryžę Lie
tuvai neduoti nei cento. 

BĖOOKLYNO Amerika siū
lo visiems mums "praeitį pa
miršti". Na o Dr. Kudirka ra
gino "iš praeities stiprybės 
semtis". Kažin kurių teisybe? 

BENITO e finito: Mussolini 
dingo kaip kumparas. Adol
fas next, o po jo ir "Maskvos 
saulė". Tada . demokratija vel 
triumfuos! 

PRUSEIKA pasakoja, kai 
Fišeriutė priklausius komunis
tų partijai ji kalbėjus kaip 
žmogus, bet kai iš partijos pa-

.sitraukė tai loja kaip šuo. Ne
jau komunistų partija iš žmo
nių šunis padaro? 

JAU ir bolševikas Solomskis 
praregėjo. Sako: "Visi pado-; 
resni tautiečiai laikosi pažan- Į 

gaus, demokratinio nusistaty- j 

mo'\ Tai kodėl šolomskis ir į 

jo tavorščiai tebeįsikandę ne- į 

pažangaus, nedemokratinio ke- j 
lio, kuris, prieš Lietuvos žmo-: 
nių norą, siekia užkarti Lietu
vai Maskvos jungą? '" ' 

RAUDONA Vilnis padangių 
klausinėja, ar tariamasi su 
Sovietija apie Prancūzų ir Ita
lų ateitį? Patariama jai pa
klausti Stalino ar jis tariasi 
su Amerika del Pabaltijo tau
tų laisvos ateities ? 

LIETUVIŠKI bolševikai gir
dėjo skambinant, tik nežino 
kur: vis rašo ir verkia buk A-
merikos Lietuvių Tarybos ir 
Sąjungos norinčios po karo 
"Lietuvos liaudį valdyti". Tik
renybėje, jos nori iškovoti tai 
liaudžiai teisę valdytis kaip ji, 
o ne kaip Maskva nori. 

' JACK GANSON ' 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avena* 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partčms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 
Rezervacijai telefonuokit: 

KE. 9782 
Prie U. S. Route 20 

^ Jack Ganson-Karabinas, Sit« ^ 

(Įdėkit į laišką $2 ir frašę pilną 
savo adresą* siųskit 'jgp DIRVA 

6820 Superior Avenue Cleveland, Olii® 

VILIOJA lš ŪKININ
KU MAISTA 

Vokiečių laikraštis Kaune 
paskelbė ilgą informaciją apie 
premijų teikimą ūkininkams 
už maisto prievolių atljkimą. 
Ši premijavimo sistema reiš-

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Avf. 
LIQUOR WINE BEER 
Vięt« kur sustoja kitų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

v / 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
^Kur alus skanesni*1' 

"Arielkele Šiltesnė" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFB, OHIO 

Canton, Ohio 
NOMINUOKIT 

ROBERT A. 
POLLOCK 

For MAYOR 

Pasižymėjusį savo gafoumu 
žmogų 

Republican Ticket 
Primary balsavimai Rugp. 10 

^kia ne ką kitą kaip spaudimo 
priemonę ūkininkų atžvilgiu. 

Taisyklėse aiškiai pasakyta 
kad "premijas" gauna tik tie 
ūkininkai kurie atliks prievo
lę. O pagal "premijas" ūkinin
kams išduodamos būtiniausios 
reikmenys, kaip antai druska, 
cukrus, degtukai, peiliai, papi
rosai, lėkštės, kirviai, kastu
vai, vinys, pjūklai ir tt. 

ŠIAULIUOSE, Vokiečių tei
smas nuteisė ūkininką Laba
nauską 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo už tai kad jis par
davęs 10 centnerių grudų. Ke
pėjas Petrašunas, iš to ūkinin
ko pirkęs 60 centnerių, gavo 8 
metus sunkių darbų kalėjimo. 
Prokuroras pareiškęs kad jis 
Labanauskui nereikalavęs mir
ties bausmės vien todėl kad 
šis atlikęs javų pristatymo 
prievolę. 

feiaulių ūkio valdybos tar
nautojas Lapas nutaustas 5 
metais sunkių darbų kalėjimo, 
nes jis suklastojęs leidimą pa
gal kurį kaž koks šiaulietis 
Kupris neteisėtai pasiėmęs 600 
klg. duonos. Kupris nuteistas 
3 metais sunkių darbų kalėji
mo. 

m Willi 

• SALDAINIŲ šioje šalyje 
1940 metais parduota rekordi
niai daug, už $3:56,000,ooo. 

Ar .lu><Į 
Moncrief Furnace 

Paruoštas žiemai ? 
Taisvk savo 
MONCRIEF 

-—j- • Furnasą su 
t?}. J tikromis 

MONCRIEF 
dalimis 

tHĖ'HENRY FURNACE CO. MEDINA, 0. 

MES DUODAM IK IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

Y§i@ May Cos 
cool Basement 

u 

TIKTAI JUMS . . . 

Plunksnuotos Skrybėles 
RUDENIUI 

2-95 « 3.95 

Jof pritiks jūsų visokiausiam 
dėvėjimui! Puikios plunks
nuotos skrybėlės šviesių ir 
gilių spalvų su papuošalais 
ir velvet apvedžicjimais.. 
GtOk pirmutinė dėvėti vieną 
jų šį Rudenj... 303 tikrai 
If t.T RA puikios! Pritaiko
mi) didumo galvoms pane
lėms ir moterims. 

The May Co. Basement 

SPORT AVALAI 
Mcrgatems, Jaunoms Panelėms if Moteris ir 

laoališki mokyklai, sporto dėvėjimui, jusu Įvairiam karo laik veiklumui tai pora patogių spor
tinių avalų! Duokit mums pagelbėti parinkti jums iš gausios flaugybės pačių populiariškiau-
sių stilių . . . kaip tai loafers, mocassins ir kitų. Visi turi Goodyear welt konstrukciją . . . 
nauju spalvų . . . rudi, raudoni, gelsvi, ir juodi. Geros odos viršąis ir odos arba gumo pitdais. 
Micros 4 iki 10, AA iki C p'o&ų Sfcjje frapgje. AtsiweSfcH Ration Book No. 1 kurioj dar yra 
kuponąs No. 18. > 

4 

The May Co. B§*ement •' * ? 

m 

Reikalingi 

V y r M  
Darbas visą Met% 

DRIVERS 

Kareiviams vienas kitą gel
bėti nešimo prietaisas. 

ir 

I YARD MEN 
i s 
I dirbti prie anglies 

j COAL YARDS 
j PILIETYBĖS ir GIMIMO 
j ĮRODYMŲ NEREIKIA. 

| Kreipkitės fUoj 

| Išsikirpkit šį skelbimą ir 
| nusineškit su savim pas 
i RECEPTIONIST, į 
m 

1 u. s. 
EMPLOYMENT 

SERVICE 
1242 West 3rd St. 

Biitinai nusinešk ši skel
bimą, ir Receptionist pa
skirs tave i artimiausi 
COAL YARD prie tavo 
NAMŲ. s  

iiiliuiMiinwnniHiMHtHinmitMHMifitMfititift-aiat! 

• ITALIJOS saloje Sicilijoje 
randasi tam tikra veislė barz
dotų erelių, kuriuos gamtos 
mylėtojai primena Amerikos 
kareiviams ten patekusiems 
nešaudyt, kad jų neišnaikinus. 
Jų yra visai mažai likę. 

• IŠ VISŲ nelaimingų mir
čių priežasčių, žinovai tikrina, 
pirmą vietą užima mirtys del 
neužsileidimo kitam. Automo
bilistai kurie mano kad jie tu
rėjo pravažiuoti pirmiau suda
ro didžiausi skaičių nelaimių, 
trafiko ekspertai sako. 

Canton, Ohio 

BALSUOKIT' 

For MAYOR 

BRADY L. 

H A W K  
Republican Ticket. 

Primaries August 10 

Tai atsakantis ir tinkantis 

kandidatas j Mayorus. 

en 

m 
rd 

at 
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HOTEL BREAKERS offers nearby and 
needed vacation facilities to thousands of 
patrons and war workers again this sea
son. Swim in the blue waters of Lake Erie 
. . . relax on the white, sandy beach. All 
sports and amusements. 
Be patriotic. Leave and return during the 
middle of the week. Every day means end
less fun at Cedar Point. 

EASILY REACHED by coartiienl 
tail, bus and steamer routes, as 
well as U. S. Route 6 and Ohio 2. 

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE. Scxdud^. Cr.3 

A VACATION MEANS INCREASED ABILITY 70 WORK AND HELP WIN TEE WAS 

Duok jam progą ! 
MMMMMMMWH 

prog 

P 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY (w 



i! CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 1 Youth's Forum 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENdL 4486—Atdara vakarais 

Švedas Bėgikas 

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

Atvyksta po 5,000 i 
Darbus Cleveland* 

Kaip gausiai į Clevelandą su
važiuoja naujų žmonių iš kitų 
valstijos ir šalęs dalių, parodo 
sekantis apskaičiavimas: dar
bu jieškotojų čia atvyksta pa
staru laiku po apie 5,000 kas 
mėnesi, dvigubai tiek kiek at
važiuodavo pernai. Taipgi ap
skaičiuojama kad tam tikra jų 
dalis gryžta arba išvažiuoja 
kitur: iš kiekvieno 100 atva
žiavusių, išvažiuoja po apie 15 
asmenų. 

Apskaičiavimai daromi re
miantis žiniomis U. S. Darbi
ninkų samdvmo biuro Cleve-
lande. Tame biure pereitą mė
nesi užsiregistravo 5,326 pri-
buvėliu iš kitur, tarp jų 1,653 
moterys, o 888 prašė tame biu
re leidimų dirbti kitur, nes iie 
išvažiuoja iš Clevelando, čia 
jiems pragyvenimas brangus 
arba kaip kitaip nepatinka. 

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

M I R I M A I  

Renka Seną Geležį 

Clevelande per antrą pusme
tį šymet nustatyta surinkti 36 
tūkstančiai tonų senos geležies, 
j ta vajų apimama visas Cuya
hoga apskritis. Rinkimas bus 
daugiausia iš industrinių vietų 
ir biznių, kurie prašomi apžiū
rėti savo jstaigose katrie me
taliniai dalykai nereikalingi— 
atiduoti karo reikalams. 

Ir privatiniai namų savinin
kai jei turi atliekamų geležinių 
dalykų kuriuos dar neatidavė, 
gali atiduoti skarmalų ir gele
žų surinkėjui (reksmonui) ir 
per ji tie dalykai pateks į ka
ro reikmenų dirbtuves. 

KVEDERAS Jonas (Queder), 
40 m., mirė New Yorke, Lie

pos 23; kūnas parvežtas į Cle
velandą palaidojimui. Laido
tuvės atsibuvo Liepos 29, Kal
varijos kapinėse; pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioje, 9:30 vai. 

Liko motina ir tėvas, Elena 
ir Jonas Kvederai, viena sesuo 
ir du broliai, Juozas, ir Petras 
(U. S. Armijoje). 

MOCKEVIČIENĖ (Mack) Ma
rė. 52 m., nuo 1367 Clearaire 

rd„ mirė Liepos 29, buvo pa
šarvota Delia Jabuks laidotu
vių namuose; palaidota Kalva
rijos kapinėse; pamaldos atsi
buvo 10 v. ryto, M. M. N. P. 
bažnyčioje. 

Liko vyras, Juozas, sunus 
Albertas (U. S. Armijoje), dvi 
dukterys, Irene, ir Mrs. F. R. 
Ryavec. 

BLAŽIS Juozas, 49 m., nuo 
6528 Superior av., mirė Lie

pos 28, buvo pašarvotas Delia 
Jakubs laidotuvių namuose, pa
laidotas Rugp. 2, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
9:30 vai. ryto, Šv. Jurgio baž
nyčioje 

JUOZAS R] ROK AS, kitados 
gyvenęs ir darbavęsis Cleve
lande, atvyko po 12 metų atsi
lankyti Clevelande Jis gyvena 
Chic-agoje. Clevelandą apleido 
17 metų atgal, bet vėliau yra 
lankęsis. Sako čia rado žymių 
permainų Jis apsilankė Lietu
vių Darželyje, juomi gerėjasi. 

PLEA FOR BALTIC COUNTIES 
Lithuania, Latvia and Estonia Said to Fear 

Submergence by Russia 

Will Allies Strike on Third Front? 

Švedas bėgikas, atvykęs i 
Ameriką dalyvauti lenktynėse, 
Gunder Hagg, parodoma už
baigiąs dviejų mylių bėgimą į 
rekordinį laiką, 8 minutas ir 
53.9 sekundas, pastarame bė
gimo konteste Los Angeles 
koliseume. 

ŽUVO 8 DARBININKAI 
Pirmadienį, ištikus dujų ir 

chemikalų sprogimui Ferro 
Enamel Corp. dirbtuvėje, 4150 

Iš Lietuvos paėjo Vilkaviš-1 East 56 st., užmušta 8 darbi-
kio ap., Alvito par. t;v,™o r,Qv' 1,0,1 

PADĖKA 
Šiuomi širdingai dėkojame 

savo giminėms ir draugams už 
dalyvavimą musų 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjime. Liepos 17, Mačiu- f 
tos salėje. Dėkojame visiems 
už įteiktas dovanas, ypač už 
stambias dovanas giminėms,— 
musų dukterei Aldonai, Mas-
lauskams, Palubinskams iš De
troit, Alekui Baniui už dovaną 
ir gražią kalbą ir linkėjimus, 
ir šeimininkėms Milkauskienei, 
ir šeimininkėms Milikauskienei, 
už jų pasidarbavimą. 

Jonas ir Jieva Zorskiai. 

1911 me
tais išvažiavo į Angliją, pas
kiau Kanadon, ir Clevelande 
išgyveno apie 24 metus. 

Liko žmona, Margaret (Bu-
činskaitė), du broliai, Vincas 
ir Matjošius, ir sesuo Uršulė. 

Visų trijų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

JUŠKA Petras, 61 metų, nuo 
729 E. 96 st. mirė Liepos 28, 

palaidotas 31 d., Lakeview ka
pinėse. 

Liko sunus, ir brolis Jurgis 
Detroite. 

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

ninkai. Tikima dar mirs keli 
iš sužeistų, kurie labai apde
ginti. 

• RUDENOP, Rugsėjo, Spa 
lių ir Lapkričio mėnesiais, sa
ko Clevelande žymiai sumažės 
pienas — bus gaunama apie 
1,500 iki 2,000 kenų mažiau Į 
dieną negu dabar gaunama, ar
ba apie 20 nuoš. mažiau. 

FRATERN ALIS 
KONGRESAS 

Ohio Fraternalinis Kongre
sas laikys savo 26-tą metinį 
suvažiavimą Hotel Cleveland, 
Clevelande, Rugsėjo 26 ir 27. 

šiame kongrese bus atsto
vaujama 58 fraternalinės šioje 
valstijoje veikiančios organiza
cijos, kurios bendrai reprezen
tuoja $6,337,562,677 apdraudą, 
ju turto stovis siekia $1,139,-
991.429.29. 

Trafiko Nelaimes 

Liepos mėnesio trafiko ne
laimėse Clevelande užmuša 9 
asmenys. Jų galimybė prisidė
ti prie karo pastangų dingo — 
jų gyvastys paaukotos neat
sargumo dievaičiui. Jų trage
dijos padidino kitų nelaimę ir 
skurdą. Jų priežastis buvo mo
toristų neatsargumas. 

Palyginimas su pernai Lie
pos mėnesiu: pernai visokiame 
trafike žuvo 6 ir užmušta 5 
pėkstieji; šymet tą pat mėnesį 
visokiame trafike žuvo 9 ir 
žuvo 5 pėkstieji. 

Sužeista: šymet visokiame 
trafike Liepos mėn. 187, pėk-
sčiųjų 95; pernai visokiam tra
fike 153, pėksčiųjų S0. 

Areštuota šymet: 
Už greitą važiavimą 
Bulvarų nesustojimą 
šviesų pravažiavimą 
Girtų važiavimą 
Neatsargų važiavimą 

PIKNIKAS SU 
BOLŠEVIKAIS 

Gabaliauskas susirengė sau 
pikniką pereitą sekmadieni, bet 
patriotingesni Lietuviai susilai
kė nuo važiavimo ir dėlto pik-
ninkas buvo mizernas, daugel 
dayvavusių buvo bolševikai, 
kurie atvyko Gabaliauską pa
remti ir savo plakatus padalin
ti. Gabaliauskas norėjo pada
ryti bizno pardavinėdamas su
gižusi alų ir kokią ten degtinę, 
imdamas labai brangiai, -del ko 
žmonės pasipiktino. 

Sustreikavo ir choras kuris 
turėjo piknike dainuoti, Gaba
liauskas bandė ten pat suorga
nizuoti "chorą", tačiau iš to 
nieko neišėjo. 

Clevelandiečiai pradeda vi
sur jau atsukti tam gešeftma-
keriui pečius. Buvęs. 

NAMU SAVININKAMS 
Lietuvių namų savininkų su

sirinkimas bus laikomas tre
čiadienio vakare, Rugp. 11 d., 
nuo 8 vai, Lietuvių salėje. 

Namų savininkai kurie dar 
nesat šios organizacijos nariais 
raskit laiko ateiti prisirašyti, 
o nariai būtinai dalyvaukite, 
aptarimui savo reikalus liečian
čius klausimus. Valdyba. 

431 
358 
376 

53 
44 

LVS 1 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mo skyriaus susirinkimas at
sibus penktadienio vakare, 6 
d. Rugpjučio, Dirvos redakcijo
je, nuo 8:15 vai. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, yra svar
bių dalykų aptarimui, naujų 
pranešimų, ir metinio suvažia
vimo raportai. Vald. 

ŠETMYNINĖ TRAGEDIJA 
Lenkų šeimoje, ant Gertru

de ave., Liepos 31 ištiko tra
gedija: Leo Iwinski, 64 metų 
amžiaus, kirviu sudaužė savo 
žmoną, 62 m., ir pats skustuvu 
bandė persipjauti gerklę ir 
nusižudyti. Abi žudystės ne
pavyko, bet abu jie sunkiai su
žeisti. Tragedija paaiškėjo kai 
Iwinski su perpjauta gerkle 
įbėgęs įgriuvo į kaimynų na
mą, ir apžiurėjus jo namą už
tikta jo žmona be žado. sudau
žyta galva. 

IŠEINA KARIUOMENĖN 
Frank Samuolis, Prano ir 

Onos Samuolių sunus (Raga-
žinskų žentas), Rugp. 9 išeina 
Dėdės Samo armijon. Jis gi
męs Clevelande, palieka žmoną 
ir 9 mėnesių kūdikį. 

Rugp. 1 jam buvo surengta 
šeimyniškas atsisveikinimo po-
kilis. Visi linkėjo laimingai 
sugryžti. 

LANKĖSI DETROITE 
Kazys ir Amilija Prospa-

liauskai lankėsi Detroite, vie
šėjo pas savo gimines Petrai
čius. 

Cain Park Theatre 
# "THE LOST HORIZON" 
Pasižymėjęs veikalas, "The Lost 

Horizon", pritaikytas scenai, bus 
statomas Cain Park Theatre prade
dant trečiadieniu, Rugp. 18 ir bai
giant šeštadieniu, 21. 

Novelė sudramatizuota ir pritai
kyta scenai, bus suvaidinta žymių 
scenos artistų. Dalykas dedasi ne
žinomame pasvietyje, kur lakūnai 
užklysta ir pakliūva | ypatingų gy
ventojų tarpą. 

ŽUDYSTĖ LIGONINĖJE 
Valstijos Ligoninėje Cleve

lande, Rugp. 2 vienas jaunes
nis proto ligonis užmušė kitą, 
senyvesnį, už tai kad tas se
nesnis vartojęs "šiurkščią kal
bą", kas antram nepatikę. 

žudystė galėjo įvykti, sako 
ligoninės viršininkas, del to 
kad ligoninėje stoka sargų ir 
patarnautojų, dauguma jų iš-

Cleveland Police Dept.Įėjo į kitus darbus 

PARSIDUODA NAMAS 
2-jų šeimų, side-by-side, po 6 kam
barius ir 2 attikę; garo šiluma, mu
ro garažius; 1 dalis namo tuščia; 
imsiu mainais į kitokią nuosavybę. 
Randasi 9601 Pierpont ave., tarpe 
Superior ir St. Clair ave. Kreiptis: 

M. SESKIN 
LI 7323 9609 Pierpont tvt. 

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

Dirva Cleveland, O. 

(THE NEW YORK TIMES, 
August 2, 1943) 

To the Editor of 
The New York Times: 

No untoward incident had mar
red the twenty-one years of diplo
matic, economic and cultural inter
course between our country and 
the Republics of Lithuania, Latvia 
and Estonia. In the words of the 
Under-Secretary of State, Sumner 
Welles, "From the day when the 
people of these republics first gain
ed their independence and democ
ratic form of government the people 
of the United States have watched 
their admirable progress in self-
government with, deep and sympa
thetic interest"* 

Indeed, illiteracy inherited under 
the Czarist regime (although less 
than any other part of the former 
Russian empire with the exception 
of Finland) was quickly receding. 
Standards of living were incompar
ably higher than in neighboring 
great powers. Nowhere in the world 
were there, proportionately, as ma
ny intellectuals from the log-cabins. 

Except for an outstanding dispute 
over" the capital of Lithuania, the 
Baltic nations were at peace with 
the world at large and truly good 
neighbors to other and to their 
great neighbors. Freedom of the 
Baltic Sea was beneficial to all peo
ples sharing the sea lanes. Count
ries with no natural riches, the Bal
tic States were a source of envy— 
pursuing a sound economic policy, 
they all enjoyed balanced budgets, 
concentrating more on an expansion 
of educational facilities, road sys
tems, merchant marines and indus
try, rather than on futile armament. 

Alas, all efforts at being good 
neighbors did not help these weaker 
states when their totalitarian neigh
bors plotted a division of the sphe
res of influence and a dismember
ment of Poland. All promises to 
respect their political independence, 
their territorial integrity and the 
inviolability of their forms of self-
government were violated, except 
in one respect—the aggressor took 
pains, in minutest details, to con
form all misdeeds to the letter and 
spirit of the definition of aggres
sion as drafted by the pen of Max
im Litvinoff. 

Thus far, no other country in 
Europe has suffered as cruel a fate 
as Lithuania, Latvia and Estonia, 
and no people elsewhere in Europe 
dread the rumble of gunfire re
ceding westward as much as the 
Lithuanians, Latvians, Estonians 
and Finns. As long as the Soviet 
Union threatens to submerge once 
more the Baltic countries, the sound 
of Russian gunfire strikes a death 
knoll in the ears of the Lithuanians, 
Latvians and Estonians. 

The stout-hearted Baltic peoples 
continue their unrelenting under
ground resistance to Nązi slave-
masters. At the same time chey 
oppose parachuting messengers of 
"liberation" by unwanted liberators 
from Moscow. Their sole hope lies 
in the Atlantic Charter, copies 
whereof are readily available there, 
and in the message of President 
Roosevelt that there should be no 
doubt "anywhere in the world" 
about the determination of the 
American people-at-war to restore 
the mastery of destinies to con
quered peoples^ 

On the twenty-first anniversary 
of the recognition de jure of the 
Baltic States by the Government of 
the United States, we would like to 
broadcast a message of hope that 
the Soviet Union will eliminate the 
sole cause of discord in the camp 
of the United Nations by renounc
ing its imperialistic designs against 
the Baltic States. Indeed, it is high 
time for the Soviet Government to 
liberate the scores of thousands of 
Baltic martyrs of freedom "relo
cated" in the Arctic regions of Rus
sia, and to consent to the admis
sion of Lithuania, Latvia and Es-
tonio into the ranks of the United 
Nations. 

Norbert Pakalnis, 
President, American Lithuanian 

Council of Greater New York. 
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THE STRONG LOVE of Ameri
can Lithuanians for Lithuania and 
America was amply demonstrated 
by the numerous celebrations of the 
25th anniversary of Lithuania's in
dependence held in February. The 
correspondent of Garsas (Wilkes-
Barre. Pa.) has compiled exact 
statistics, and, wow! how they con
fute the argument of Miss Salomė
ja Neris, the self-styled "Lithuan
ian poetess, Deputy Supreme So
viet, USSR" who spent about $500 
to cable a long letter to the New 
York Herald (May 20, 1943) and 
spread a purely propagandistic sto
ry to the effect that "95.51 percent 
of the voters wlho participated in 
the (Lithuanian) peoples Seim elec
tion, cast 99.89 percent of the votes 
for the Union of Lithuanian Toil
ers candidates". These candidates, 
later cn, voted for Lithuania's in
corporation into the Soviet Union. 

ttt 

AMERICAN LITHUANIANS, in 
their essential make-up, do not dif
fer much, politically or emotional
ly, from their racial brothers in 
Lithuania. The only difference was 
that here, in the United States, 
Lithuanians are free to express 
their real opinions, whiie there, dur
ing the so-called "peoples' Seim" 
elections they were forced by the 
secret police to cast their votes for 
the "Union of Lithuanian Toilers" 
candidates—all hand-picked by the 
Bolshevik Commissars. Therefore, 
while the boosters of Russian im
perialistic activities in the Baltic-
talk about "99.89 percent", which 
palpably is not the truth, let's see 
what the correspondent of Garsas 
found in regard to a true expression 
of the real will of the million Lith
uanians in the United States. 

ttt 
FIRST, let's take the churches. 

There are 123 Lithuanian Catholic-
parishes in the United States. In 
everyone of the parishes this Feb
ruary special religious ceremonies 
were held, commemorating Lithua
nia's independence anniversary and 
the heroes that gave their lives for 
Lithuanian freedom. In all, 480 
special sermons for the occasion 
were given by 324 Lithuanian 
priesį*. 
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NOW, LET'S SEE what John Q. 
Public done. In 69 cities of the 
United States Lithuanian societies, 
or groups of societies, arranged 
special massmeetings to commemo
rate the 25th anniversary of Lith
uania's independence. The Gover
nors of Maryland and Illinois pro
claimed February 16th as a special 
day for commemoration. The same 
was done by the mayors of Chicago, 
Lawrence, Mass., and Linden, N. J. 
Special proclamations announced 
that "February 16 is the Republic 
of Lithuania Day". All citizens, 
and "interested groups, societies 
and individuals" were requested "to 
observe the day by appropriate ce
remonies". 
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ON THIS DAY American Lith
uanians were felicitated by Mrs. 
E. Roosevelt, Archbishop Stritch of 
Chicago, by the Ambassadors of 
Great Britain, Norway, The Nether
lands, Greece and China, by the 
Charge d'Affaires of Czechoslova
kia, by Under-Secretary of State 
Sumner Welles, by the Honorary 
Consul of Lithuania in Mexico, Th. 
Vilchis, by the Governor of New 
York, Thomas Dewey, by the Gov
ernor of Illinois, Dwight H. Green, 
by Senators James M. Mead, and 
Robert F. Wagner, by Congressman 
Sol Bloom, by Wendell Willkie, Dr. 
Nicholas Murray Butler, by Mayor 
LaGuardia, by Prof. Alfred Senn, 
by Newbold Morris, by Mrs. Anna 
O'Hare McCormick, Otto Tolischus, 
Dorothy Thompson, and Latvian, 
Estonian, and Ukrainian organiza
tions. 
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IN ALL, 82 RESOLUTIONS wer« 
adopted, and three of them were, 
through the kind offices of friend
ly Congressmen, printed in the 
Congressional Record. The speech 
of Congressman Thomas E. Scan-
Ion, of Pittsburgh, Pa., was also 
inserted in this valuable publica
tion. These resolutions were sent 
to President Roosevelt, to Secretary 
of State Hull, to Secretary Simp
son. 

The mass-meetings were addres
sed by 261 speakers who delivered 
314 speeches. Among the speakers 
were: 59 priests, 18 Lithuanian 
editors, 27 lawyers, justices, attor
neys, 14 city mayors, 11 physicians, 
5 Congressmen, 5 university and 
college professors, 5 aldermen, 4 
councilman, 4 high army officers, 
2 consuls of Lithuania, 2 Senators, 
?. Polish consuls, 2 Yugoslav con
suls. 2 Czechoslovak consuls, 2 post
masters, 2 representatives of city 
governments, 2 members of State 
Legislatures, the President of Lith
uania, the Latvian Minister, the 
Lithuanian Minister, the Latvian 
consul general, the Estonian consul 
General, the Governor of Illinois, 
the Governor of Maryland, the Sec
retary of the Lithuanian Legation, 
and others. 

trr 
THE TENOR of the speeches was 

that the Lithuanians were a dis-
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tinct non-Slavic people with a def
inite Western outlook, whose lang
uage, religion and culture have no
thing in common with Russia. Dur
ing their short period of indepen
dence the Lithuanians proved to 
the world their capability for free
d o m  a n d  s e l f - g o v e r n m e n t .  T h e  
main hope of the Lithuanians to 
have this freedom and self-govem-
ment restored lies in the victory of 
the United States and in the sincere 
application of the principles of the 
A t l a n t i c  C h a r t e r  t o  L i t h u a n i a .  
Therefore, the Lithuanians in the 
United States are doing more than 
their share to further this victory. 
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THIS WAS SHOWN by the fact 
that during these commemorative 
meetings $236,000 worth of United 
States War Bonds were sold. The 
Baltimore Lithuanians started a 
campaign to sell million dollars' 
worth of bonds. Ditto came the 
Chicago Lithuanians, who have al
ready fulfilled their quota and were 
permitted to christen one bomber 
by the name "Lituanica", dear to 
American Lithuanians on acount of 
its association with the daring ef
fort of the Lithuanian fliers, Da
rius and Girėnas. The American 
Red Cross received $2,552.27 from 
these Lithuanian commemorative 
meetings, while the Baltimore Lith
uanians donated an ambulance. 

rrr 
WE THINK, this fine record of 

what the Lithuanian Americans 
.done this February, during the com
memoration of the 25th anniver
sary of Lithuania's Independence, 
effectively disposes of both Miss 
Neris and the Moscow Pravda con
tentions that Lithuanians "wish" 
to be under the thumb of Moscow. 
This was an answer of Lithuanian 
democracy, nurtured by the Ameri
can spirit of freedom, so akin to 
the spirit of freedom nurtured by 
the Lithuanians themselves since 
the Russian Tsaristic occupation of 
1795. This spirit achieved its age 
long aim on February 16, 1918. The 
achievement was brutally assaulted 
in 1940. But the spirit of freedom 
cannot be killed — Lithuania is 
Timeless: it will rise free again! 

A REPORT from Westville, 111., 
says that 43 Lithuanian have join
ed Uncle Sam's armed forces. 

MARRIED 

Married July 20th in St. George 
Church was Bernice A. Gražulis, 
daughter of Mr. and Mrs. Joseph 
Gražulis, 1317 East 65th Street, to 
Pvt. J. Frank Reilly, son of Mr. and 
Mrs. Frank Reilly, 694 E. 96th St. 

In the bridal party were Misses 
Nellie Chiple, Albertine Daman, Ro
semary Reilly and Eugene Reilly, 
Joseph Gražulis, Jr., and Robert 
Connelly. Betty Jean Hasto was 
flower girl. A breakfast followed 
in the bride's home, after which the 
couple left for Niagara Falls. Pvt. 
Reilly is stationed with the Army 
Air Forces at Seymour Johnson 
Field, North Carolina. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

* ; • BUDU 7 '• 
0Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
f.arnos neveiklios, skauda galvg, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu— kramtykite FEEN-A-M1NT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytfj ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

JONAS G. 
POIiTER 

L i e t u v i s  
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Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos ruiies 
darbų kontraktoriaus. 
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Jausies 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 Vaitos kojinės 

SLACK SUITS 
4.95 

Karštam orui tinkamos kelnės 
ir išlaukiniai marškiniai. 

Plaukimo Kelnaitės 
1.95 

Su prilaikytojais viduje, įvairių 
mėgiamų spalvų. 

SPORT DIRŽAI 79c 
Geros tikros odos Diržai vi

sokių spalvų 

Mėgsti T MARŠKINIAI 75c 
Baltos ir kitokių spalvų. 

D Y K A I  G R E E N  S T A M P S  is 1 rv#*i Cia galit igkeisti 

KAKLARAIŠČIAI, 56c 
Paskiausių gražių marginių. 

2 už $1.25. 
su koinu pirkiniu. 
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