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NEŽIŪRINT visut nėpalan-
kių sąlygų, kuriose San Fran
cisco konferencijai tenka pa
saulio ateities taikos apsaugos 
organizacija gaminti, Amerikos 
Valstybes Sekretorius Stetti-
Jlius, su pritarimu Prezidento 
fVumano, nori pravesti konfe<-
renciją iki pasekmingo galo, 
jkuriant apsaugos organizaci* 
ją, kurios tikslas bus maždaug 
kaip senosios Tautų Sąjungos. 

. Ar iš anos organizacijos ne
tikslumų ir , klaidų šio naujo 
darbo darytojai pasimokins ? 

v Stettinius ir Truman pasiry
žo tą organizaciją įgyvendinti 
kaip paminklą mirusiam Prezi
dentui Rooseveltui, kuris, da
lyvaudamas Jaltoje, su Chur-
chillu ir Stalinu sutarė tokią 
naują tautų sąjungą įsteigti. 

ROOSEVELT turėjo gerus 
norus tokį sumanymą pasiūly
damas, bet Stalinas matomai 
pasidžiaugė kad Amerikos va
das imasi kuo nors ideališku 
žaisti, maždaug tuo metu kai 
baigsis Europoje karas, ir už
imtas San Francisco konferen
ciją, paliks bolševikams baig
ti užgrobimą ir naikinimą pa
vergiamų rytų Europos tautų 
žmonių. 

Jeigu, laimingai pavykus, ši 
organizacija priims visus Sta
lino padiktavimus, ir čia bolše
vikų bus laimėta. 

Jau blogas ženklas jbuyo su
tikimas leisti konferencijoje 
Sovietams turėti tris balsus: 
leisti bolševikams atstovauti 
ir kalbėti už Ukrainą ir Balt-
gudiją. Tas davė drąsos Sta
linui paneigti sutarimą sutvar
kyti Lenkijos valdžią ir reika
lauti kad bolševikai Maskvos 
bernai atstovautų ir Lenkiją 
šioje konferencijoje. 

BLOGAS dalykas buvo ir 
sutikimas, jau iš Dumbarton 
Oaks, didžiosioms valstybėms 
duoti veto teisę. Dabar jau ta 
veto teisė apsireiškia veikmė
je, už kurią Prancūzijos va
das Gen. De Gaulle susilaukė 
Amerikos spaudoje pasmerki
mų del Prancūzų elgesių Syri-
joje ir Lebane. Tų mažų ša
lių žmonės pradėjo kilti prieš 
Prancuzus, reikalaudami savo 
prižadėtos nepriklausomy b ė s, 
De Gaulle juos kaip maištinin
kus slopina. >. 1 
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TAIP VEIKS visas jm-
darinys, jeigu jis San Fran-
ciaco bus įkurtas: 

Jei tulų tų penkių didžių
jų valstybių pavergtos tautos 
norės laisvės, didžioji valstybė 
galės visu žiaurumu jas baus
ti kaip "taikos ardytojas", o 
kitos visos šalys negalės įsi
kišti, nes ta didžioji valstybė 
pasakys, "tai mano vidaus rei-

' kalas". Jų pareiga bus, gal 
but, net pagelbėti savo santar-
vininkei pavergtu mažą tautą 
numalšinti ir. nubausti. .,.. 

NORS AMERIKA, norėdama 
padaryti Prez. Rooseveltui pa
minklą šios naujos organizaci
jos pavidale nori tą darbą pra
vesti iki galo, kiti mano kad 
toli ne laiku įtveriama organi
zacija pasaulio taikai palaiky
ti, -nes daug Europos valstybių 
yra bolševikų pavergtos ir jos 
į šią organizaciją ineiti netu
rės progos. Bolševikų naguose 
paliktos šalys jei jieškos lais
vės bus kaltinamos taikos ar
iame. Tam Stalinas ir varo-

(Daugiau ant 5-to pusi) 

BOLŠEVIKAI DIK
TUOJA KONFEREN

CIJOJE 

San Francisco konferen
cijoje, Rusijos^ atstovams 
spiriantis gauti penkioms 
didžiosioms valstybėms vi
sapusiškas veto teises, kas 
padarytų tą Apsaugos'or
ganizaciją bereikšme, vals
tybės sekretorius Stetti
nius kreipiasi į Przidentą 
Truman nulemti padėtį. 

Tarp Rusų ir Amerikos 
atstovų įvyko aštrus susi
kirtimas tuo klausimu, ta
čiau Stalinas, be kurio bol
ševikų delegacija nieko ne
gali daryti, laikosi savo iš-
anksto sugalvoto plano. 

Rusų atstovai sako, Jal
toje Stalinui buvo prižadė
ta veto teisė ir jie nuo jos 
neatsisakys. 

Jeigu bus paleista dele
gatų Jiubalsavimui, žinoma 
yra kad Amerikos pusėje 
stovės 45 valstybės, su 5 
bolševikų pusėje, tačiau iš 
Amerikos pusė dar dedama 
pastangos su Stalinu susi
prasti. Vargu tas verta ir 
bandyti, nieko neišeis. 

Mietila Matyta 1937 m jiem Nauji Prez. Truman'o Kabineto Nariai 

SULAIKO RUSIJAI IR 
KITIEMS M ESĄ 

Amerikos valdžia kance-
liiloja visą lend-lease ir j 
kitas šalis mėsos siuntimą 
bėgyje Liepos, Rugpjučio ir 
Rugsėjo mėnesių. 

Šis mėsos tiekimo sulai
kymas daugiausia palies 
Rusiją, nes pa v. per Balan
džio, Gegužės ir Birželio 
Rusijai buvo paskirta net 
300 milijonų svarų, kitoms 
šalims tik 25 milijonai sva
rų. 

JAPONAI, kaip praneši
mai sako, nori užtęsti da
bartinį karą per 20 metų. 
Tam tikslui Japonijoje su
sidarė organizacija, kuri 
agituos tarp Japonijos gy
ventojų tęsti karą ir auko
tis karui. 

Klaipėdos Kraštas Lieka 
Lietuvos po Senovei 

B e r 1 i n e. susitikus, Są
jungininkų bendra kontro
lės komisija — Amerikos, 
Britanijos, Prancūzijos ir 
Rusijos — pasiėmė į savo 
administravimą nugalėtos 
Vokietijos militarinių, ci
vilinių ir ekonominių reika
lų ir paskelbė panaikinta 
bent kokia Hitlerio įsteig
ta Vokiečių valdžia. Tuo 
budu Vokietija kaip vals
tybė visiškai panaikinta ir 
palikta tų paminėtu vals
tybių globoje. 

Vokietijos ribos nustaty
tos taip kaip ji buvo 1937 
metais, pirm Austrijos pri
sijungimo ir Sudetų užgro
bimo. 

Tuo budu ir Klaipėdos 
kraštas nepripažyst amas 
Vokietijai, ir jis atiteks 
Lietuvai kuomet ji atsi-
steigs nepriklausoma. 

Visas Vokiečių turtas ir 
šaltiniai, net pačių žmonių 
gyvastys lieka sąjunginin
kų valdžioje. 

Galutinas nusprendim a s 
kas bus padaryta su Vo
kietijos teritorija palieka
mas taikos konferencijai. 

Bolševikų planai paaiški 
Nuo Amerikos tų sąlygų 

pasirašyme dalyvavo Gen. 
Eisenhower, kuris buvo nu
vykęs į Berliną. Berlinas 
paliekamas visų keturių 
sąjungininkų kontrolėje. 

Gen Eisenhower susiti
kimą su Rusų atstovais tu
rėjo šaltą, ir ir atlikta pa
prasti militariški formalu
mai, nebuvo sakoma jokių 
kalbų. Už trumpo laiko 
Eisenhower* iŠ Berlino iš
važiavo. 

Vėliau tik paaiškėjo ko
dėl taip įvyko: Rusai pasi
ryžę valdyti veik pusę vi
sos Vokietijos, įskaitant ir 
dideles dalis kurios iki šiol 
yra Amerikos ir Britų ran
kose. Rusai pareiškė savo 
užsibrėžtus Vokietijos plo
tus tik po to kai buvo pa
sirašyta bendra Vokietijos 
valdymo tvarka. 

Bolševikai pasakė, taip 
Stalino yra patvarkyta ir 
jie gali tik pareikšti ir pa
sirašyti, ne kokias tarybas 
daryti. 

Gen. Eisenhower, Britų 
ir Prancūzų atstovai grei
tai posėdį nutraukė ir iš
skrido į vyriausyjį štabą 
Paryžiuje, iš kur pranešė 
apie tai savo vyriausybėms. 

JAPONIJA LAUKIA 
AMERIKIEČIŲ 

Birž. 7, apie 450 Super-
bomberių atakavo Japoni
jos miesto Osaka arsenalą 
ir padegamomis bombomis 
apmėtė industrinę to Japo
nijos antro didžiausio mie
sto dalį, , . i ; 

Pirmiau buvo bombar
duota kitas didelis Japonų 
miestas Kobe. 

Amerikos kareiviai galu
tinai užėmė Okinawa sosti
nės ^ Naha puikiai įrengtą 
orlaivių aikštę ir išnaikino 
Japonus Činen pusią usaly-
je ten pat greta. ' 

Japonai skelbia savo na
mie apie pavojų kurį su
daro jų saloms Amerikie
čiai, galutinai užkariauda
mi Okinawa. Sako, grei
tai gali sulaukti Amerikie
čių įsiveržimo į pačias jų 
namų salas/11 , 

Iš Kimioj praneša apie 
Amerikiečių ir Khui "karei
vių atėmima iš Japonų pir
miau buvusios Amerikiečių 
įrengtos lėktuvų stoties ir 
aikštės prie Liuchow. 

Čia parodoma nauji ir jauni vyrai kuriuos Prez. Truman 
pasiskyrė kabineto nariais: iš kairės dešinėn: Atstovas Clin
ton P. Anderson tampa agrikultūros sekretorium. Tom C. 
Clark, Generalinio Prokurodo Padėjėjas, užims Generalinio 
Prokuroro vietą. Teisėjas" Louis Schwellenbach paskirtas 
darbo sekretorium. ' 

ARMIJA PRIEŠ JA. 
PONUS DVIGUBI

NAMA 

Amerikietis karys gryžęs iš 
Anglijos parsivežė šį keistą 
dviimtį m autoino&lio ratu. 

BOLŠEVIKAI, iki šiolei 
jieškoję po Berlino griuvė
sius Hitlerio lavono, tikri
na jau surašę apdegusį la
voną kuris mano yra Hitle
rio. Jeigu tas bus pripa
žinta tikrai, bolševikai ims 
dantimis draskyti tą dvo
kiantį lavoną, kuris pate
ko į jų nagus..., 

BRITAI NEPRISIIMA 
DE GAULLE AP

KALTINIMŲ 

Kilus tarptautiniam ne-
susipratimui tarp Prancū
zijos ir Amerikos bei An
glijos už Syrijos ir Lebano 
kautynes su Prancūzais, 
Gen. De Gaulle paleido kal
tinimą Britams, kurie sa
ko ten kelia intrigas prieš 
Prancuzus. ; 

Churchill tą kaltinimą 
užginčija ir skelbia jog 
Britai ištrauks savo karei
vius iš Syrijos kaip greit 
Prancūzija susitars su to
mis Levant o valstybėmift. 

Veik visi iš 98,776 Ameri
kos karių belaisvių Euro
poje jau paliuosuoti ir jie 
gryžta į Ameriką. 

Birželio iš Pacifiko fron
tų grąžinama į namus apie 
27,000 Amerikos kareivių, 
kurie paliuosuojami aulyg 
naujų patvarkymų. 

Europos kariai, grąžinti 
į Ameriką, gauna 30 dienų 
pasilsio namuose. Dalis jų 
sulyg užtarnautų punktų 
bus paliuosuoti, kiti vėliau 
vyks prieš Japonus. 

Prez. Truman paskelbė 
jog Amerikos armija prieš 
Japonus Pacifike bus dvi
gubai padidinta ir bus di
desnė armija negu Ameri
ka turėjo Europoje v pačiu 
didžiausiu atveju. 

U. S. kariuomenė Euro
poje buvo apie 3,500,000. 

Prez. Truman ragina ša
lies gyventojus imti šią va
sarą auginti daugiau dar
žovių naminiuose Victory 
daržuose, nes maisto reika
linga gaminti daugiau, o 
ne tikėtis kad kiti paga
mins. 

BOLŠEVIKAI paskelbė 
keršys Vokiečiams žiau
riausiu budu: už vieną nu
žudytą Rusą kareivį žudys 
po 50 Vokiečių. 

Iš bolševikų užimtų sri
čių eina žinios apie Vokie
čių riaušes prieš bolševikus 
okupantus. Vokiečiai pra
neša apie bolševikų suimi-
nėjimą, areštavimą, žudy
mą ir trėmimą prakilnesnių 
Vokiečių, taip kaip bolše
vikai daro Lietuvoje ir ki
tur. 

Bremene, Vokietijoj, iš
tiko slaptingas sprogimas, 
kuriame užmušta apie 15 
Amerikiečių ir Vokiečių ir 
80 kitų sužeista. Manoma 
tai buvo užsilkūsios bom
bos. 

MASKVA praneša^šauki
mą kariniam lavinimui vi
sų Rusijos berniukų 15-16 
metų amžiaus. Tai bus au
klėjimas naujų žvėrių tre
čiam pasauliniam karui. 

Amerikečiai savo užim
toje Vokietijos dalyje jau 
atidaro vaikučiams mokyk
las kuriose mokoma viskas 
reikalingo, išmetus nazių 
įvestus jų specialius moki
nimus apie Vokiečių virs-
žmogystę* 

L. I S. 5-tas Metinis Seimas 
BIRŽELIO-JUNE 23-24, CLEVELANDE 

LVS SKYRIAI — RINKIT SEIMAN DELEGATUS! 
LVS skyriai šiuomi prašomi skubiai šaukti savo specialius 

susirinkimus ir rinkti į seimą delegatus. Delegatų skaičius ne
ribojamas. Kviečiami į seimą ir pavieniai, LVS nariai kuriems 
laikas pavelija išvažiuoti. 

šis LVS seimas svarbus ir reikšmingas keletu atžvilgių: 
Paminėjimas ir pagerbimas a. a. Lietuvos Prezidento An

tano Smetonos, kurio įkvėpimu LVS sukurta ir kurio dideliu 
darbštumu ši organizacija įgavo visuomenėje pritarimo. 

šia proga bus padėjimas vainikų prie a. a. Antano Smeto
nos grabo, ir prie Dr. Jono Basanavičiaus ir Dr. Vinco Kudir
kos paminklų Clevelando Lietuvių Kultūriniame Darželyje, kaip 
yra nutarta Amerikos Lietuvių Misijoje Washington, D. C., Ko
vo 23-24, 1945. 

Visais LVS reikalais, ir Seimui aukas' siunčiant, tašykite: 
L. V, S. CENTRAS 

6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. 

D A R B A I  
Reikia 8,500 darbininkę. 

Amerikos gelžkeliams rei
kalinga dar 8,500 darbinin
kų, kurie norima gauti bė
gyje sekančių kelių savai
čių. Daug darbo atsirado 
pergabenime milijonų kar
eivių iš Europos į Pacifiką 
prieš Japonus. 

Akron, O. — Goodrich 
gumų dirbtuvės streikeriai 
kurie buvo sulaikę beveik 
visus darbus automobilių 
padangų skyriuje, nubal
savo vėl gryžti į darbą. 

New Orleans, La. — Su
streikavo 8,000 darbininkų 
trijose Higgins dirbtuvėse, 
kur gamina kariškas išsė-
dimo valtis. Streikas kilo 
del unijos nesusitarimo su 
kompanija atnaujinti su
tartis. 

Vafdzla nusistačius kan-
celiuoti karo užsakymų po 
du bilijonu dolarių kas mė
nesį per sekąnčius 6 mėne
sius. Tuo budu karo dirb
tuvėse darbai palengva ma
žės. ^ * 1 

Karo pabaigai artėjant, 
milijonams darbininkų at
eina nutraukimas darbų, 
iki industrijos persikeis | 
taikos reikmenų gamybą. 

A L. MISIJOS DELEGATŲ PRAKALBOS 
Kalbės du ar daugiau iš San Francisco buvusiųjų: 

Adv. A. A. Olis — P. J. žiuris — Al. Kumskis — K. S. Karpius. 

Pokarinių reikmenų ga
minimas Amerikos gyven
tojams padidintais kiekiais 
sakoma palaikys darbus ir 
biznius aukštame laipsny
je. Daugeliui mažiau dabar 
uždirbančių darbininkų al
gos bus padidintos. 

Žymiai pakils rubų ga
myba, statybos darbai ir 
maisto produkcija, greta 
kitų visokių darbų. 

San Francisco. — Dar
bininkai meta darbus ka
ro laivų taisymo uostuose 
vakaruose, na o Japonams 
pradėjus smarkesnį orinį 
bombardavimą laivų prisi
artinančių prie jų salų. Pa
sidarė daug darbo laivų 
taisymui, o darbininkų £i-
lės nyksta. 

Amerikos Lietuvių Misijos delegatai gryžę i| San Francis
co, aplankys sekančias kolonijas su įdomiomis prakalbomis, ir 
aiveš parodyti ten padarytas gražias filmas: 
CHICAGO, 111. — sekmadienį, Birželio 10. 
BALTIMORE, Md. — Birželio 16, Lietuvių sal^e, 8 val. -vakare. 
BROOKLYN, N. Y. — Sekmadienį, Birželio 17, 3 vai. po pietų. 
NEWARK, N. J. -—Birželio 17, 8:00 vai. vakare. 
CLEVELAND, Ohio E sekmadienį, Birželio 24,, 4 vai. po pietų 

(sąryšyje su Lietuvai Vaduoti Sąjungos metiniu seimu). 
DETROIT, Mich. — sekmad., Liepos 1, Birutės Darže piknike. 

Kurios kolonijos nori surengti Misijos delegatams prakal
bas salėje arba piknike vasaros metu, kreipkitės tuoj į: 

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Detroit. — Nors praneš
ta apie valdžios sutikimą 
leisti dirbti naujus auto
mobilius, tačiau vidutiniai 
imant norinčiam naują au
tomobilį įgyti ims du ar 3 
metus. Todėl patariama vi
siems laikyti savo senus 
automobilius geroje prie
žiūroje jeigu tik jais dar 
galima važiuoti. 

VOKIEČIŲ submari n a i 
karo pradžioje, iki dar S. 
Valstijos nebuvo pasiruo
šusios, Meksikos įlankoje 
ir Atlanto pakraščiais nu^ 
skandino 13$ Amerikos lai
vus. 

ONTARIO provinc i j ©t, 
Kanadoje, rinkimuose so
cialistai buvo pasišokę pa
griebti valdžią į savo ran
kas. Bet jų kandidatai ga
vo mažumą balsų. 
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D I"" R Y A Aukokit Lietuvos vadavimuj 
. .... . - -

EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIJOS 

PASTABOS 

MUSŲ MIESTO Lietuviškų 
salių viršaičiai pyksta kam ži
nių rašėjai šmeižia juos ir jų 
pritarėjus viešai spaudoje. Jie 
ypatingai užsirustino ant Ke
leivio kam jis leidžia savo ben
dradarbiams pasakyti apie sa
lių viršaičius ir kas tose Lie
tuvių Įstaigose dedasi. Atsi-
mokėjimui už tai. jie atsisakė 
Keleivj toliaiu preifumeruoti. 
Kaip girdėti jie rengiasi "išva
lyti"' visus "fašistiškus" laik
raščius iš Lietuviškų salių — 
paliks- vien tik "krasnaja zvez-
da". 

Kažin ar ilgam? Kfežin ar 
Lietuvių salės prie kurių pri
klauso dauguma gerų ir tikrų 
Lietuvių duos laisvoje Ameri
koje Kremliaus cebatlaižiams 
žodžio ir spaudos laisvę var
žyti? Aš abejoju. 

Salių viršaičiai ir jie|ns pri
tarianti nariai išmintingiau pa
sielgtų atsakydami "šmeiži
kams" tuo pačiu budu per tą 
pačią spaudą, negu laikraščius 
iš salių "šluotų lauk". Neįsi-
leidimas laikraščių į klubus da
lyko nepagerins; priešingai — 
tik pablogins, nes "šmeižikai" 
turės daugiau pagrindo ir tei
sės rašyti apie klubus ir kas 
juose dedasi. 

WM. FASCHALL - POŠKA, 
savo jiegomis pasekmingai iš
dirbęs mėsos urmo biznį, da
bar kandidatuoja į PJiiladel-
phijos Magistrato vietą. Pas
tabų rašytojui pirmu syk teko 
aplankyti jo biznio įstaigą. Tai 
pusėtinai gerai įrengtas mėsos 
urmo sandėlis. Pas jį dirba 
keliolika darbininkų, keli tro-
kai ir mėsos pardavėjai. 

Wm. Paschall priklauso prie 
mažų biznierių klesos. Jis tu
ri gerų progų dasivaryti j di
džiuosius biznierius, nes kaip 
teko pastebėti jo įstaigoje bū
nant ir matyti ji asmeniškai 
sutinkant ir apsieinant su sa
vo pirkėjais ir darbininkais, 
jis turi tam 'bizrtiui prigimtą 
gabumą. Jis sako, dabartinis 
jo biznis yra pagrindinis; Ma
gistrato vieta — antraeilis už
siėmimas. Bet, sako jis, jei
gu man pasisektų buti išrink
tam aš daug galėčiau dapadėti 
seniesiems Lietuviams jų rei
kaluose, o čia gimusiam jauni
mui, ypač pargi-yžusiems iš 
karo, kurie turi ambicijos ir 
noro siektis pirmyn, praskin-
čiau jiems kelią Į politiškus 
darbus ir vietas. * 

Wm. Paschall-Poška yra gi
męs, augęs Philadelphijoj, čia 
ėjęs aukštesnį mokslą bei lan
kęs Drexell Institutą. Yra ve
dęs Lietuvaitę ir jiedu augina 
dvi dukteris. Jis yra 40 me
tų amžiaus, taigi tų metų ka
da žmogus jau pilnai suaugęs, 
patyręs, fiziškai ir protiškai 
tvirčiausias. 

RINKIMUOSE i Magistrato 
vietą jam paramą teikia Ame
rikiečiai, bet Lietuvių piliečių 
balsai jam taipgi reikalingi. 

Si kampanija jam kastuos 
tukstančius dolarių. ir jis juos 
leidžia kad Lietuviai prasimuš
tų į Amerikos politiką. Tai 
sveikas ir giliai vertinamas pa
vienio Lietuvio užsimojimas ir 
darbas. Jo pastangas privalė-: 
tų visi geros valios Lietuviai 
piliečiai paremti. j 

Lietuvių klubai turėtu spe -1 
daliai paraginti savo nariui 
piliečius balsuoti už WILLIAM 
PASCHALL Primary Election! 
dieną, Birželio-June 19. Lie-j 
tuvi pilieti ir piliete, balsuok j 

minėtą dieną už vienatinį Lie
tuvį kandidatą į Magistratus, 
nes jo išrinkimas ir tau kada; 
nors ateityje ̂  bus naudingas. 

Iš TARYBINĖS LIETUVOS 
nėra jokių žinių, nors laikas 
butų jas gauti. Atidarius į 
Lietuvą paštą žmonės nusi-

dziaugš* rašė tauškus giminėms 
ir pažystamiems, bet atsaky
mų nesulaukia. Dabar vienas 
kito klausia kas galėtų buti, 
kas dedasi musų gimtajame 
krašte ? Lietuviai nusiminę, 
bet vis dar laukia.... 

Ar ne laikas butų Amerikos 
Lietuviams klausti Washing-
tono kam paštas buvo atidary
tas Lietuvon —• ar pajuokai 
ar sielvartui čia ir ten gyve
nančių lietuvių ? 

Z. Jankauskas. 

Detroit, MichNaujienos 
ii i i«*n«^pi iWfi rfjwiii i • t} 

PATRIOTAS A. KANIUšIS 
PADOVANOJO KNYGAS 
Vienas Philadelphijos veikė

jas andai gavo iš New Yorko 
pranešimą kad Philadelphijos 
Quakers knygynas prašo kny
gos "Timeless Lithuania". To 
laiško gavėjas pats negalėda
mas tai įstaigai knygą padova
noti, kreipėsi prie viengenčių 
siūlydamas kad ar susidėjus ją 
nupirkti ir padovanoti, arba, 
pas ką ta kftyga guli be nau
dos, kad jis padovanotų. Bet 
jo trusas buvo be naudos, ir 
tik atsikreipus į patriotą An
taną Kaniušį, šis tuoj atsakė 
kad "Timeless Lithuania" turi 
ir prisiunčia, pridėdamas kartu 
ir Pulk. Petruičio veikalą, iš
leistą Angliškai, "Lithuania 
Under the Sickle and Ham 
mer" ir patarė tam knygos kolonijų Lietuvių tarpe galima 

ELIZABETH, M. J. 
i: 

AUKOS LIETUVOS BYLAI 
Jau buvo rašyta apie-'Tauti

ninkų Centro čia surengtas 
prakalbas Gegužės 6. § 

Kalbėtojams prisiminu® apie 
Amerikos Lietuvių Misijos at
liktus darbus Washingtone, a-
pie pasiuntimą delegacijos į 
San Francisco ir apie planus 
darbams ateityje, dalyviai pri
tardami tam sudėjo $54 aukų. 
Stambesnes aukas davė: Ignas 
Budreckis, D. Vaitkevičius, S. 
Karalevičius ir Juozas Ginkus 
— po $2. 

Po $1 aukavo&^A, Naitifc, ,V. 
Pauliukonis, P. Rėklaitis, K. ir 
E. Kiurai, P. Kiršlienė, J. Ra
dzevičius, J. Liutvinas, p. Ber
natonis, p. Kuzmickienė, p. An
tanaitienė, p. Jakimavičius, p. 
Aliulionienė, p. šidla, p. *Borei-
ka, J. čemeikis, A. Lepšis, K. 
Vagonis, p. Kasetienė, p. Ma
tosi utė, p. Džiovelienė, V. Gap-
šis, p. Bakučioniutė, V. Motie
jūnas, p. Zazečkiutė, M. Sajys, 
p. Sidorienė, p. Bašvis, p. Ze-
barauskas, p. Bernotas, p. Sa
vickienė, p. Liutvinienė, p. A-
domunienė, p. Brazaitienė, A. 
S. Trečiokas. Smulkių $22.05, 
sykiu $54.05. 

čia kaip ir daugelyje kitų 

j ieškojusiam viengenčiui per
duoti abi knygas Quakeriu įs
taigai. Reporteris. 

MAHANOY CITY 
IŠDEGĖ 

MAHANOY CITY, Pa. — 
Gegužės • 31 gaisras išnaikino 
didelę dalį šio miesto biznio 
centro, padarant nuostolių už 
pusantro milijono dolarių; 50 
šeimų liko be pastogės. 

Ugnis tęsėsi apie 4 valandas 
ir ugniagesių buvo sušaukta iš 
kelių aplinkinių miestelių. 

Kadangi ora& buvo vėjuo
tas gaisro metu, buvo pavojaus 
visam miestui sudegti. 

Mahanov City yra senas ir 
Lietuviams labai žinomas kie
tos anglies kasyklų miestas. 

Lietuvių bažnyčia, laikraštis 
Saulė randasi kiek toliau nuo 
miesto centro. Pačiame centre 
arčiausia radosi tik St. Gegu
žio, buvusio SLA prezidento, 
namas. Miesto centre Lietu
viai bizniu neturi. 

YOUNGSTOWN 

M.ŠOVS ŽMONĄ. Karys J, 
Murphy pasitiko prie dirbtu
vės vartų iš darbo išeinančią 
savo žmoną, kuri atsisakė su 
juo gyventi, ir ją keturiais šū
viais nužudė. Jis paskui pasi
davė dirbtuvės policijai. 

DARBAI. Prasidėjus sulai
kyti karo užsakymus, nekuriu 
dirbtuvių darbininkai Maho
ning Valley gauna atleisti iš 
darbų, ners kiti laikinai ir tik 
trumpam laikui. Plieninės vėl 
pradės dirbti Birželio 10, pra
nešimas sako. 

pastebėti didelis noras matyti 
Lietuvių vieningumą, o ypatin
gai Lietuvos laisvinimo darbe. 
Todėl musų vadams laikas pa
likti savo "ožiukus" namie ei
nant į bendrą darbą. A*S»,T. 

Į DAYTON, OHIO j 
PAMINKLAS KARIAMS 
North Daytone, Valley ir 

Keowee' gatvių suėjime, tapo 
pastatytas paminklas šio mies
to dalies kariams tarnaujan
tiems šiame kare. 

Paminklo atidengimas įvyko 
Decoration Dieną, Gegužės 30. 
Ceremonijose dalyvavo ir Lie
tuvių Demokratų Piliečių Klu
bas ir buvo išstatyta Lietuvos 
vėliava sykiu su kitų tautų 
vėliavomis. Į paminklo statu
lą yra įbrėžta vardai ir pavar
dės tų kareivių kurie yra pa
aukavę savo gyvybę šiame ka
re. Aną karą žuvusių buvo 
penki, o dabar jau yra pen
kiasdešimts. Iš Lietuvių nėra 
įrašytų vardų, nors trys yra 
dingę, bet apie jų mirimą nė
ra patvirtinta; duok Dieve 
kad ir nebūtų. 

Laike ceremonijos, mirusių
jų karių tėvai buvo susojjinti 
garbės suoluose. Kalbėtojams 
įvertinant jų sunų pasiaukoji
mą ir nuopelnus, tėvai ir mo
tinos apsiliejo graudžiom aša
rom. D. Rep. 

•RŪKYMAS dūmais-mais
to įgauna didesnio populiaru
mo Amerikoje. Prie kumpių, 
liežuvių ir kitų mėsų, jau ru-
kinama suris, medžioklinė pau
kštiena, oisteriai ir kalakutai. 

Į Civilius Rubus po Aštuonių Metų 

L m 
m 

$fvt. Wesley Wilson iš Johnson City, Tenn., apdovanotas 
Purple Heart karys, kuris slilvg punktų daugumo paliuosuo-
jamas iš kariuomenės, pirmą kartą po aštuonių metų užsivel
ka civilinius rubus Fort Dix, N. J., stovykloje. Jo draugai jį 
išleidžia į privatinį gyvenimą. 

Piknikas ir Misijos At* 
fttovų Kalbos Liepos 1 

LVS skyrius jau gavo leidi
mą laikyti savo didelį pikniką 
Liepos 1 d. "Birutės" Darže, 
11 Mile John R Road, šis pik
nikas bus svarbus tuo kad lan
kysis jame Amerikos Lietuvių 
Misijos delegatai sugryžę iš 
San Francisco konferncijos — 
Adv. A. A. Olis, P. J. žiuris ir 
Al. O. Kumskis, kurie padarys 
platų pranešimą apie savo dar
bus San Frąncisco, apie ką net 
plačios Amerikos spauda rašė. 

Perrinkta pikniko rengimo 
komisija, kurią sudaro: sky
riaus vice pirmininkas H. Kap-
turauskas, ižd. A. Rinkunas, 
rašt. V. Markuzas, H. Rauby 
ir M. Mozūras. Išrinkta visa 
eilė darbininkų piknikui, bet 
sekantį susirinkimą bus pa
pildyta. 

ATSTOVAI Į hm METINI 
SEIMĄ 

LVS 6-to skyriaus pirminin
ko Dr. Sims įnešimu rinkti at
stovus į metinį LVS Seimą, 
kuris rengiamas Cleveland, O., 
Birželio 23-24. Kaip ir pirmiau, 
savanoriais delegatais sutiko 
važiuoti šie nariai: Centro f i 
nansų rašt. J. Kripas (iš Ann 
Arbor) j centro iždininkas J. 
Smailis, centro vice pirminin
kas Dr. J. Sims su žmona, sky 
riaus vice pirm. H. Kapturau-
skas, Viktoras Petrikas Su žmo
na, J. Ambrose su žmona, St. 
Douvan, H. Rauby ir O. Akso-
maitieif&r Kas daugiau? 

CONSTITUTIONAL 
AMERICANS 

Gegužės 18, buvome užkvie
sti į Amerikoniškos organiza
cijos, vadinamos Constitutional 
Americans, arbatėlę. £ia bu
vo leista išsitarti už savo kil 
mės kraštus. Kadangi ten bu 
vo ir Lenkų tai iš jų kalbėjo 
iš Informacijos Centro Mr. 
Lesniewicz; už Lietuvą man 
teko trumpai pakalbėti. 

Šios organizacijos pirminin
kė Mrs. Blanche Winters pa
kvietė mane buti organizacijos 
aktyve nare; per sekančią ar
batėlę prašė apsitaisyti Lietu
viškais tautiškais drabužiais, 
šių moterų tikslas laikyti Ame
rikos konstitucijos. O kada 
bus laikomasi konstitucijos ta
da nebus didelių ir mažų, vi
si bus lygus. Musų grupelėje 
buvome ponios St. Douvan, V. 
Stapulionienė* B. Keblaitienė 
ir aš su savo vyru. 

BALF PIKNIKAS 
Birželio 17, '^Birutės" Darže 

įvyks BALF 76-to skyriaus 
piknikas. Valdyba ir rengimą 
komisija prašo visus Lietuvius 
dalyvauti ir paremti šalpos 
darbą. Rengimo komisiją su
daro B. Keblaitienė, R Paura-
zienė, O. Kratavičienė, St. At
kočiūnas ir J. Pilka. 

"AMERICAN LITHUANIANS 
OF DETROIT" 

Tokiu vardu pakrikštytas Oro 
Ambulansas, kuris nupirktas 
už Detroito Lietuvių parduotus 
karo bonus. Toks vardas už
dėti buvo gana sunku. Lietu
vių Bonu komiteto pirmininkė 
Helen Rauby ir raštininkė St. 
Douyan pasiryžo to vardo rei
kalauti ir jos net buvo State 
Departmento Washingtone tuo 
reikalu. Taip stengdamosi ir 
visur eidamos jos surado pri
tarėjų ir su jų pagalba joms 
pavyko išgauti Qro Ambulan-
sui toks pavadinimas. Jau pri
siųsta to lėktuvo fotografijos, 
su užrašu "American Lithua-
jusų už $600 karo bonų." 

Dar turim visą Birželio mė-
davinėti karo bonai. Jonas 
Ūsorius taip pasakė: "Na, ant 
to pasisekimo, dar nupirksiu iš 
jusų uų $500 karo bonų". 

Dar -turime visą birželio mė
nesį pardavinėti Septintos Pa
skolos karo bonus, tat pasi-

QTiiWilUiHIMiMifit VyBfrllnwi 

Mažas bonų pirkėjas 

* 

4 
Ė 
% 

Jaunas pakraščio sargybos 
Leitenanto Henry Cookson sū
nelis parodoma su $100 karo 
bonu kurį jis pirko šiame va
juje. 

stengkitftė. Nusipirkime fpEf 
po vieną boną daugiau. 

NEPAJIEGĖ, At 
NEPASISEKĖ? 

Drauge, Detroito žinios^ P* 
B. rašydama apie LVS 6-to 
skyriaus prakalbas Gegužės 6, 
išsireiškia kad girdi LVS ne-
pajiegė sutraukti publikos, ir 
pastebi: "Butų labai gerai kad 
kuomet rengia ką, nors didelės 
Lietuvių grupės, kada buna 
pilnutėlė svetainė, pakviestų 
Devenienę ir duotų progos vi
siems girdėti jos kalbą, nes tai 
yra nepaprasta kalbėtoja." 

Taip rašyti gali tik tas kas 
savo kupros nemato. Man te
ko keletas metų atgal rengti 
vakarą ir vaidinti su P. B. ir 
aš ir ji atsimename kai vos tik 
keletas žmonių pirmose sėdy
nėse sėdėjo. Palaukėm vieną 
valandą vėliau, ir P. B. patari
mu k&d geriau 20 gerų žmonių 
negu 200 kjokįų, pradėjom vai
dinti. Reiškia, nepasisekė. Bet 
kai kiti ką rengia tai jie ne-
pajiegia sutraukti publikos... 
Kokia ironija. Nors ir kalbė
toja ir rengėjai pasitenkinę, ir 
sudėta gausių aukų, bet ot ne 
aš rengiau.... Kad kokia iš 
dangaus iškritus draugija su
rengtų, kad išanksto žinotų 
jog bus pilna salė žmonių ir 
tada pakviestų p. Devenienę, 
kad visi girdėtų jos kalbą.... 

LVS irgi turėjo čia labai 
pasekmingų prakalbų ir pilnu
tėles sales žmonių. Tai Lie 
tuvos Prezidentui a. a. Anta
nui Smetonai ir vėliau Juliui 
Smetonai ir Adv. A. A. Oliui, 
iš Chicagos, rengtose prakal
bose. Juk ir žmonių patarlė 
sako: "Ne visada švento Jono". 
Reiškia, ne visuomet žmonių 
sueina kimštinai. Galybi ne 
didybėje, bet kokybėje! 

Rep. 

M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Mniofr apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

UŽSIDARO WILLOW RUN 
Ford Motor Co. Willow Run 

didelių bomberių dirbtuvė už
sidarys Birželio 15. Jau pri
gaminta tų bomberių gana. 

Unija ir darbininkai prašo 
kad kas nors nupirktų šią di
delę dirbtuvę ir užvestų kokią 
civilinių reikmenų gamybą. 

Valdžiai šios dirbtuvės išsta
tymas atsiėjo apie 100 milijo
nų dolarių, reikėjo nutiesti ke
lius ir išstatyti tukstančius gy
venamų namų darbininkams, 
nes iš Detroito buvo pertoli 
į darbą, važiuoti. Dabar stai
ga visas tas milžiniškas pro
jektas uždaromas,,. darbininkai 
paliuosuojami. * 

Taipgi užsibaigs darbas "ttfi 
dutinio dydžio General Sher
man tankų dirbimo Chrysler 
Tank Arsenale. Bet bus smar
kiai dirbamo didieji tankai ka
rui su Japonija. , 

Naujus automobilius ir se
niems dalis pradės dirbti Lie
pos 1 d., kaip tik bus galima 
gauti medžiaga. Mano dar gy-
met pagaminti 200,000 naujų 
automobilių, o iki 1946 metų 
Liepos, du milijoftufr naujų au
tomobilių. V. M. 

JARUŠAITIS Mykolas, 62 m., 
mirė G eg. 2, Chicago j. (Šiau
lių ap. Tryškių pąr.) .Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

PAUžOLIENĖ Angela (Gru
šaitė), pusamžė, mirė Geg. 
4, Chicagoj. (Rokiškio par.) 

ČEPARAS Juozas, pusamžis, 
mirė Geg. 5, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Papilės par.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

PRALGAUSKAS Juozas, 60 
m., mire' Geg. 6, Chicagoje. 

' (Raseinių aps. Kražių km.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

VASILIUS Adomas, pusamžis, 
mirė Geg. 5, Chicagoj. (Če
kiškės p. šiapučių k.) Ame
rikoj išgyveno 36 metus. 

BUDRIS Jonas, pusamžis, mi
rė Geg. 7, Chicagoj. (Mažei
kių ap. Sedos p. Dumaičių 
k.) Amerikoj išgyveno 40 m. 

RAZVADAUSKIENĖ ^Elzbieta 
(Kazlauskaitė), 62 m., mirė 
Geg. 5, South Boston, Mass. 
(A. Panemunės par.) Ameri
koj išgyveno 32 m. 

SKIRIENĖ Ona (Pletkiute), 
56 m., mirė Bal. 30? Sheboy
gan, Wis. (Grinkiškio par.) 

GREBLIUNIENĖ |B., senyvo 
amž,, mirė Geg. men. Lost 
Creek, Pa. v . 

ŠOFNAITIENĖ Marė (Slavic-
kiutė), r49 m., mirė Elyria, 
Ohio, Geg. 24. (Krosnos p.) 
Amerikoj išgyveno 31 m. 

LUDWICK Ona, 59 m., mirė 
Geg.. 23, Cleveland, Ohio. 

JUŠKIENĖ Ona, 63 m., mirė 
Geg. 26, Cleveland, Ohio. 

LAPINSKIENĖ Elena, 38 m., 
mirė Geg. 18, Cleveland, O. 

KARALIUS Jonas, mirė Geg. 
2, Glen Lyon, Pa. 

MOGILIENĖ Domicėlė, 71 m. 
mirė Bal. 18, Detroit, Mich. 

GEDVILAS Jonas, 67 m., mi
rė Geg. 9, Chicagoj. (Rasei
nių ap. Nemakščių p.) Ame
rikoj išgyveno 43 metus. 

TRAINAUSKAS Dionizas, 59 
metų, mirė Geg. 7, Chicagoj 
(Ežerėnų ap. Vydžių p. šu 
lienių k.) Amerikoj išgyve
no 38 metus. 

VENSKUS Juozas, pusamžis', 
mirė Geg. 9, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Kražių p. Valpai-
nių k.) Amerikoj išgyveno 
31 metus. • - ' • 

GREGORAVICIUS Adolfas, 
pusamžis, mirė Geg. 7, Chi
cagoj. (Panev. ap. Smilgių 
par.) •• 

VAINAUSKIENE V « r © n  ika, 
42 metų, mirė Kovo m., Bu
enos Aires, Argentinoj. (Sei
nų ap. Lazdijų p. Nevarų k.) 

PREBULIENĖ Magdalena (po 
tėvais Matulevičiūtė), mirė 
Geg. 1, New Britain, Conn. 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

KANIŠAUSKAS Petras, 39 m. 
mirė Vas. 20, Buenos Aiįres, 
Argentinoj. (Panev. ap. Ra
mygalos par. Karvelių k.) 

GIRLIATAS Jonas, 47 metų, 
mirė Vas. 12, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Panevėžio ap. 
Pagirnupių k.) 

ANTANAITIENĖ 
metų, mirė Gegužės 5, Pitts
burgh, Pa. 

RIAUBA LIUDVIKAS, miri 1 • 
Gegužės, Maspeth, N. Y;'* < 

STANKIENĖ Teklė, mire Bal. 
28, Philadelphia, Pa. 

TYLA Mykolas, 57 metų, mi
rė Bal. 25, Philadelphia, Pa. 

KRENčIENĖ Petronėlė (Gar-
binčaitė), 59 metų, mirė Ge
gužės 9, Chicagoj. (Taura
gės ap. Plungės p.) Ameri
koj išgyveno 35 metusi - ['• 

KAZLAUSKIENĖ Magdalena, 
41 metų, mirė Gegužės 18, 
Cleveland, Ohio. 

UŽKURAITIS Jonas, mir§ 
Balandžio, Pittsburgh, Pa. 

GENEVIČIUS Mykolas, 61 m. 
mirė Geg. t, Waukegan, Ifi. 

CEDAR POINT ATSI
DARO BIRŽELIO 16 

Sįjrmet yra 74-tas paguitu 
kaip Cedar Point — Ohio Ežerų 
Atostogų Rojus — pradės savo se
zoną šeštadienį, Birželio 16. ' 

Tą dieną Breakers Hotel, paeže-
ris, žaisdaviėtės ir viskas kas tik 
Cedar Point randasi, pradės veikti, 
kaip praeityje kur sutraukė po mi
lijoną lankytojų vienu sezonu. 

Populiaris S. S. Theodore R60se-
velt, Didžiųjų Ežerų laivas, pradės 
savo kasdienines keliones tarp Gle-
velando ir Cedar Point su Birželio 
16, atidarymo diena. , 

Atostogų mėgėjai gali atvažiuoti 
i šią vietą traukiniais, busais ir 
privatiniais automobiliais, ir ras čia 
visokio smagumo kaip maudymąsi, 
šokius ir šiaip visko. 

Gal but šymet. labiau negu kita
dos karo darbininkai norės gauti 
kad ir trumpą pasilsi atsikvėpti kad 
galėtų labiau ir įtempčiau atlikti 
darbus reikalingus galutiaftm Japo
nų sumušimui Pacifike. 

Didžiųjų Ežerų sritis Amerikaje 
yra tarp pačių laimingiausių šalies 
dalių kurias lengviausia galima pa
siekti. Cedar Point, didžiausia ir 
geriausia žinomas atostogų rezor-
tas prie Didžiųjų Ežerų, lengvai pa
siekiamas traukiniu, busu, auto, ir 
ežerų lai*«b i& Cleveland, Detroit 
ir Toledo. • 

DUSULYS 
Prašykite 

BE-KAšTŲ IŠBANDYMO! 
JEI KENTI NUO DUSULJO (Bron
chial Asthma Paroxysms), nuo ko
sulio, gaikčiojimo—tuoj rašyk rei
kalaujant šito drąsaus Be-Rizikoe, 
Be-Kaštų Bandymo Pasiūlymo. Ypač 
užkviečiami pasiteirauti tie kuriems 
jau "nėra vilties". f 

NACOR 992-B C 
State Life Bldg. Indianapolis 4* Ind. 

CEDAR POINT 
7 
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IIEO* ROOSEVEL 

eaves 9 a. m. daily 
'.*rom Cleveland. 

Steamer- alse from 
Detroit and Toledo, 4 

A vacation here means increased 
ability to work for final Victory. 
Hotel Breakers with 1,000 outside 
rooms, moderate rates. Excellent 
meals. 
Relax on thp world's finest, white 
sandy beach. All sports—tennis, golf, 
boating, fishing, etc. All amuse-
meats. Dancing nightly. 

P l a n  n o w  t o  c o n** i*  the Vacation 
Piayyround of the Great Lakes. 

SUM PQINT-Dn-Lake Erie SANDUSKY, 

Easily reached aiso 
by i*aifc or bus and 

I ihouriy 3team«M from 
p Sandusky. 

S On U. S. Rout* 6 and 
Ohio 9 

©pmn iun* 16 thru Labor Day 
OHIO 
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Xu1co1t!t Ltefuvos vacfavfaful D I R V A  

Ttegid meile Iietuws 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L&iflTf pažinę — ' " > 

Jungo nevilksim! 

Apie Vienybę ir Rimtą Darbą 
Tiesos Įgyvendinimas, o ne appeasement 

Daugelis gerų norų žmonių 
ne fee reikalo sielojasi del tų 
nesutikimų kurie yra įsišakni
ję musų visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime. Jiems 

iki gyvo kaulo yra atgrisę mu
sų vadų rietenos ir ginčai ibei 
nekultūringi išsireiškimai spau
doje, ir jie visai teisingai nu
rodo kad vienybe ir sutartinas 
darbas yra labiau negu bent 
kada kitados reikalingi. Deja, 
vien nekantravimo ir apgailes
tavimo neužtenka. Kad sutar
tinis darbas butų įmanomas 
dar reikalingi konkretus žygiai 
nesutarimų ir tarpusavio rie
tenų priežastims pašalinti. 

Kai kyla ginčas, neužtenka 
sušukti "šalin ginčus", o rei
kia dar išnagrinėti to ginčo 
priežastis ir tik po to padary
ti atiinkamą sprendimą. Nes 
gal ne abi ginčo pusės yra ly
giai kaltos, gal viena pusė ne 
teisingai puola, o kita teisin
gai ginasi, šitokiu atveju ly
giai sudrausti abi puses butų 
neteisinga ir tereikštų papras
tą appeasement. Gi mums ru 
pi ne appeasement, kas tėra 
labai laikinis ir dažnai netei
singas vaistas, o tiesos suradi
mas. Nes juk mes ir visą ko
vą del Lietuvos pagrindžiame 
teisingumo jieškojimu ir kaip 
tik kovojame prieš visokius tei
singumo sąskaiton daromus 
appeasementus. Tat jei mes 
norime likti ištikimi tam tie
sos principui tai ir ipiusų tar
pe kylančias nesantaikas mes 
turime nagrinėti ne appease
ment, o tiesos ir teisingumo 
dvasioje. Musų uždavinys yra 
ne slopinti trukšmą bent kuria 
kaina, o surasti to trukšmo 
kaltininką, jį sudrausti ir, jei 
įmanoma, jį atitinkamai' nu
bausti. 

KONKRETUS PAVYZDYS 
Kad butų aiškesnis šis te

oretinis nagrinėjimas, ]lailius-
. truokime jį konkrečiais pavyz

džiais. Tuo pavyzdžiu paim
kime kad ir musų delegatų da
lyvavimą stebėtojais San Fran
cisco konferencijoje. Kaip ži-

, nome, ir šituo atveju musų vi
suomenė nepasirodė vieninga 
ir, užuot pasiuntus vieną dele
gaciją, pasiuntė dvi, kurių tar
pe nebuvo nustatyta jokio kon
takto, o musų spaudoje, ypač 
save tituluojančioje demokra
tine, netgi kilo nemaža trukš
mo. Tuli laikraščiai sumirgė
jo smarkiais puolimais, šūka
vimais ir kitais panašios rū
šies įrodymais. Vaizdo aišku
mo deliai trumpai prisiminsi 
me musų delegatų į San Fran
cisco istoriją. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MISIJA IR AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA 

Kaip žinome, Amerikos Lie
tuvių Misija jau Washingtono 
suvažiavimo metu nutarė pa
siųsti save delegaciją į San 
Francisco, ir tam tikslui buvo 
išrinkti keturi asmenys. Ame
rikos Lietuvių Taryba gerokai 
prieš San Francisco konferen
ciją irgi buvo priėjus panašaus 
sprendimo, bet paskui savo 
nuomonę pakeite ir nutarė kad 
jos paruošto "labai rimto me
morandumo" pilnai užteks. 

Kada Amerikos Lietuvių Mi
sija paskelbė apie savo dele
gacijos vykimą, Ąmerikos Lie
tuvių Tarybos spauda, ypač 
Naujienos, kilte sukilo prieš 
ALM delegaciją, štai ką rašė 
N-nos įBalandžio 18: 

" Jie (Misijos atstovai— 
Red.) gali, jei nori, važiuoti į 
San Francisco ir ten praleisti 
kurį laiką, besistumdydami 

tarp iš visur suvažiavusių žmo
nių. Gali prašyti kad juos įsi
leistų į viešą konferencijos po
sėdį pažiūrėti kaip tas 'spek
taklis' atrodo (jei bus vietos 
galerijoje). Bet tai pramoga, 

ne darbas, naudingas Lietu
vai. Amerikos Lietuvių Tary
ba atliko vienintelį svarbų dar
bą, kuris esamose aplinkybėse 
buvo galimas. Ji paruošė rimtą 
MEMORANDUMĄ (žodis me
morandumas atspausdintas di
delėmis. raidėmis, kad tikrai 
jau niekam neliktų abejonių 
kad jis labai rimtas.—Red.) 
Amerikos delegacijos nariams, 
kitų tautų delegacijoms..., 

Iš to parašymo išplaukia du 
dalykai: 1. kad vykimas į San 
Francisco Lietuvai nėra nau
dingas; 2. kad Amerikos Lie
tuvių Taryba savo delegacijos 
į San Francisco nesiųs, nes ji 
jau padarė vienintelį Lietuvai 
naudingą dalyką — paruošė 
rimtą memorandumą. 

Amerikos Lietuvių Misija 
buvo kitos nuomonės. Ji gal
vojo kad rimtas memorandu
mas yra geras dalykas, bet kad 
asmeniniai kontaktai taip pat 
nemažiau svarbus, ir todėl tvir
tai laikėsi savo pirmykščio nu
sistatymo: kad Lietuvių dele
gacijos pasiuntimas į San Fran
cisco yra būtinai reikalingas 
dalykas. " 

Už nesutikimą su p.1 Grigai
čio nuomone jis, matyti, mir
tinai įdūko ir dar labiau ėmė 
pulti Misiją bei trukdyti jos 
rengiamoms prakalboms. 

f Naujienų Bal. 19 d. veda 
majame jis rašė: "Dabar tie 
drąsus 'veikėjai' rengia mitin 
gus ir prašo aukų iš publikfts, 
kad jie galėtų nukeliauti į San 
Francisco ir, apsigyvenę hote-
lyje, 'išgelbėti Lietuvą'. Visa 
tai yra grynas humbugas. Jo
kios naudos Lietuvai iš jų va
žinėjimo nebus...." 

Tačiau tuo tarpu kai p. Gri
gaičio priepuolis plūsti Misijos 
delegaciją kuo tolyn tuo augo 
vis smarkyn, jo pažiūra į de
legacijos siuntimą išviso stai
ga per naktį pasikeitė. • . 

Naujienų Bal. 20 numeryje 
p. Grigaitis jau rašė: "Memo 
randumo įteikimu San Francis 
co konferencijoje bus pavesta 
rūpintis Amerikos Lietuvių Ta 
rybos delegacijai, į kurią yra 
numatyti trys žinomi Lietuvių 
veikėjai: W. F. Laukaitis.. 

Taigi tas pats p. Grigaitis, 
kuris vos prieš porą dienų net 
uždusdamas šaukė kad Ameri
kos Lietuvių Taryba padarius 
vienintelį esamomis aplinkybė
mis įmanomą dalyką — pa
ruošus memorandumą, ir kurs 
rėkte rėkė kad važiavimas 
San Francisco tėra pramoga, 
ne Lietuvai naudingas darbas, 
dabar staiga prabilo visai kita 
kalba: paskelbė kad ir ALT į 
San Francisco siunčia savo de 
legaciją. 

NE LIETUVOS INTERESŲ 
DELIAI ŠIS ŽINGSNIS... 

Tačiau šis sprendimas buvo 
nuspręstas ne tiek Lietuvos in
teresų deliai kiek partiniam 
"unarui" išlaikyti. Nes jeigu 
ALT butų rūpėję Lietuvos rei 
kalai, o ne savo partinis kro-
melis, ji butų mėginus sueiti 
su ALM į kontaktą, kad bent 
San Francisco butų išlaikytas 
vieningas Lietuviškas frontas, 
šito betgi ji nepadarė, o p. 
Grigaitis, išdalies sekamas p. 
šimučio, dar paaštrino puoli
mus prieš Misiją. , 

Nebodama šito visko, ALM 
delegacija, nuvykus į San Fran
cisco, mėgino užmegsti kon
taktą 8U ALT delegacija. Net-

• A; • Į " / • *&• . 

gi buvo sutarta susitikti ir pa
sitarti. Bet ALT delegacijos 
pirmininkas savo žodžio netę
sė jo ir į sutartą pasimatymą 
neatvyko. Tokiu budu abi Lie
tuvių delegacijos San Francis
co veikė paskirai, ir, žinoma, 
Lietuvos labui šituo nieko ne
buvo laimėta. Tačiau tai, kaip 
faktai rodo, jvyko ne del Ame
rikos Lietuvių Misijos kaltės, 
kuri, nežiūrint visko, vis dėlto 
buvo ištiesus vienybės ranką. 

Kiek tai liečia spaudą tai 
Dirva ir kiti patriotingi laik
raščiai pirmoje eilėje stengėsi 
atremti nekulturingus ir netei
singus puolimus iš p. Grigai
čio pusės, tuo tarpu kai jis bu
vo pagrindinis tų puolimų au
torius. 

IŠVADA: KALTININKAS 
TURI BIJTI SUDRAUSTAS 

Iš aukščiau patiektų faktų 
išplaukia kad pasakę "šalin 
ginčus", mes neprieisime tie
sos, o tik paskleisime "appea
sement" kvapą. Nes viena 
pusė šiuo atveju tėra taikos 
drumstėja ir sutartinio darbo 
ardytoja, o kija tesigina nuo 
neteisėtų puolimų ir eina tiesiu 
keliu. 

Tuo sutartinio darbo1 truk
dytoju' yra p. Grigaitis, ir jis 
yra didžioji priežastis kad Lie*-
tuvių visuomenė negali dirbti 
vieningo darbo. Užtat, kadan
gi paskutinių kelių metų, o 
taip pat ir ilgas ankstyvesnis 
patyrimas rodo, kad p. Grigai
tis tetinka kiršinimui, bet ne 
konstruktyviam darbui, tai yra 
aišku kad p. Grigaitį išskyrus 
iš Lietuviškosios • visuomenės 
savaime susidarys vieningas 
Lietuviškai frontas ir įsigy
vens vienybė. Tat šiuo mo
mentu tenka sušukti ne "ša
lin ginčai", o "užmirškime p. 
Grigaitį". Tuomet visi ginčai 
automatiškai nurims. 

KAS BUVO NUVEIKTA 
SAN FRANCISCO 

Bet gryžkime prie San Fran
cisco ir ten nuveiktų darbų. 
Kaip ten pasireiškė abi dele
gacijos? 

Kaip žinome, ALM delegaci
ja, vos atvykus į San Francis
co, surengė spaudos konferen
ciją, kurios rezultate įvairus 
laikraščiai patalpino daug Lie
tuvai palankių straipsnių, šia 
proga bus pravartu pastebėti 
kad ALT delegacija, nors at
vykus apie savaitę anksčiau, 
spaudos konferenciją tesuren-
gė apie savaitę vėliau. Toliau, 
ALM delegacija buvo priimta 
Senatorių Vandenbergo ir Con-
nally bei atstovo Bloom, su ku
riais buvo plačiai išsikalbėta 
ALM memorandumo klausimu. 

šį faktą savu laiku buvo nu
neigęs p. Grigaitis ir jo skel
bėjus jis 'buvo apšaukęs mela
giais. Naujienų Geg. 21 d. p. 
Grigaitis rašė: ".... O kron-
princas nuo savęs dar prideda 
storą melą, pranešdamas Misi
jos organe kad Misijos delega
cija buvo priimta Amerikos de
legacijos vardu Senatorių Con-
nally ir Vandenbergo bei at
stovo Bloom. Yra gerai žino
ma kad nieko panašaus nebu
vo. čia toks pat melas kaip.." 

Dabar, kai A. Lietuvis, Vie
nybė, Dirva ir Margutis įdėjo 
fotografijas vaizduojančias Se
natorius Vandenbergą ir Con-
nally bei atstovą Bloom drauge 
su pp. žiuriu, Kumskiu ir Oliu, 
visiems aiškėja kas pridėjo 
storą melą. Bet tiek to. 

Kaž kas labai teisingai yra 
pasakęs: "Sugauti p. Grigaitį 
meluojant yra malas pasiten
kinimas — daug didesnis lai
mėjimas yra sugauti jį tiesą 
sakant". : -

HUM iliiBin pr Į Į N ĮIlĮnliifį ,, 
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Bet gryzKime prie San Fran* 

cisco nuveiktų darbų. 
Tenka paminėti kad Misijos 

delegatai ir Dr. Norem pakar
totinai kalbėjo per įvairias 
San Francisco radio stotis, bet 
neteko girdėti kad šitai butų 
darę ALT atstovai. 

Toliau, ALM delegacijos pa
stangomis buvo išrūpintas J. 
E. San Francisco Arkivyskupo 
Mitty sutikimas atlaikyti už 
Lietuvą San Francisco kated
roje iškilmingas mišias. Pati 
arkivyskupo kurija išsiuntinė
jo pakvietimus į tas mišias 
konsularinio korpuso nariams, 
įvairių šalių delegacijoms ir 
kitiems garbės svečiams. 

Gegužės 20, San. Francisco 
k a t e d r a  p r i s i r i n k o  p i l n  u t ė l ė  
žmonių ir pamaldos už Lietuvą 
praėjo, rimtai iškilmingoje nuo
taikoje. Apie tas pamaldas 
plačiai rašė visi didieji San 
Francisco laikraščiai. 
* Deja, sąryšyje su tomis pa
maldomis įvyko vienas nemalo
nus incidentas, kuris vos ne
sutrukdė pačių pamaldų. Ke
letą dieną po to kai J. E. San 
Francisco arkivyskupas buvo 
davęs savo malonų sutikimą 
atlaikyti iškilmingas mišias už 
Lietuvą, arkivyskupo sekreto
rius paskambino p. Oliui ir 
jam pranešė kad tūlas asmuo 
jį painformavęs kad ALM ne
atstovaujanti katalikų ir tt. ir 
tt. Ta pat proga jis nurodė 
kad jam iki to laiko nebuvę 
žinoma kad San Francisco 
esančios dvi Lietuvių delegaci
jos. Ponui Oliui patikrinus 
kad, neatsižvelgiant į katalikų 
atstovavimą ar jų rieatstova-
vimą, visi Amerikos Lietuviai 
bus Jo Ekscelencijai Arkivys
kupui dėkingi už jo malonų 
sutikimą atlaikyti kuž Lietuvą 
mišias, viskas pasibaigė lai
m i n g a i .  " Z 7 ' / * w  

Gegužės 22, ALM delegaci 
ja surengė atsisveikinimo pri
ėmimą, į kurį atsilankė per 80 
garbingų svečių. Apie vis tai 
plačiai rašė eilė San Francisco 
laikraščių. Apie 20 laikraščių— 
pradedant vietiniais ir baigiant 
Seatle, Wash., bei Boston, 
Mass., — įdėjo vedamuosius 
apie Lietuvą sąryšyje su Mi
sijos darbais. Mažesnių apra
šymų ir žinučių apie Lietuvą 
įvairiuose laikraščiuose tilpda
vo kone kasdieną. 

Trumpai suglaudus, Ameri
kos Liet. Misijos veikla San 
Francisco konferencijoje susi
dėjo iš šių žymesnių darbų: 

1. Spaudos konferencijos su
rengimo bei AML memorandu
mo įteikimo; 

2. dalyvavimo įvairiuose ra
dio programuose; 

3. audiencijos pas senato
rius Vandenbergą ir Connally 
bei atstovą Bloom; 

4. išsirupinimo i&kilmingų 
pamaldų už Lietuvą San Fran
cisco katedroje; 

5* atsisveikinimo priėmimo 
surengimo. 

ALT delegacijos San Fran
cisco veiklos pagrindiniai bruo
žai buvo šie: 

1. ALT memorandumo įtei
kimas, 2. spaudos konferenci
jos surengimas ALM pavyz
džiu, 3. meškos pasitarnavi-
mas sąryšyje su pamaldomis 
už Lietuvą San Francisco ka
tedroje,' 

LOGIŠKA IŠVADA 
Aukščiau patiekti faktai kal

ba patys už save. Iš jų maty
ti kas dirba rimtą ir sėkmin
gą darbą Lietuvos labui ir kas 
jį trukdo. Lietuvos gerovė rei
kalauja kad trukdytojai butų 
pašalinti. 

Julius Smetona. 

AUKOS AMERIKOS LIET. MISIJAI 
Aukų reikalinga daugiau ir daugiau Misijos darbų vykdymui, Lietuvos bylos gyni* 

mui, todėl tie kurie dar neaukavot prašomi prisiųsti savo auką dabar, ji bus įs
kaityta į bendrą sumą. Aukas siųskit šiuo adresu: 

L. V. S. Centras 6820 Superior A?i* Cleveland 3, O. 

AUKOS AM. LIET. MISIJAI KOVO 23-24 
Prisiųstos iš įvairių kolonijų: 

Mrs. Thomas Marcin, Baltimore, Md. $11.00 
Petras Žilinskas, Los Angeles, Cal. $5.00 
Charles Laukaitis, Baltimore, Md. ... 10.00 
Jonas Misunas, Gary, Ind. 25.00 
Jonas Misiūnas (antru kartu, Misijos 

(delegacijai) < 10.00 
Mary Daunienė, Auburn, Me. 3.00 
John Kraučunas, Gilsum, N. H. 5.00 
Alphonse Ulčickas, Nashua, N. H. 5.00 
Juozas Karpavičius, Providence, R. I. 14.00 
Antanas F. Brazinskis, Oregon City, Ore. 1.00 
John Herman, Glenn Dale, W. Va. 5.00 
Mrs. Anna Stankevich, Wellsburg, W. Va. 5.00 
Joe Kibart, Cleveland, O. 5.00 
Charles Zostant, Albany, N. Y. 5.00 
J. M. Šaltenis, Chicago, 111. 5.50 
K. Demikis, New Britain, Conn. 5.00 

IŠ SEATTLE, WASH., 
B. G. Sitko prisiuntė $36.00 aukų nuo sekančių: 
B. G. ir Mrs. Sitko *5.00 
Juozas Sitkc 5.00 
Juozas ir Mrs. Mimis 5.00 
Antanas Šlapikas 5.00 
Martinas Vaina 5.00 
Mikas Vaina # 5.00 
Simas Kraujulaitis' 2.00 
H. De Yong 1.00 
O. V. Gardner 1.00 
P; Rulelonis 1.00 
Ant. Savukaitis 1.00 

•NUODINGOMS gyvatėms 
jų nuodai ištraukiami, ir nau
dojami gaminimui antitoxinu 
gydymui nttOr gyvačių įkandi
mo. / 

ŠIE -AUKOTOJAI NEPAŽYMĖJO SAVO 
ADRESŲ IR MIESTŲ 

Ignas Budreckas 10.00 
Antanas J. Lukšis 5.00 
Turgis Vaitkevičius 5.00 
Mrs. P. Bachunas 2.00 
Mrs. D. Bakas 2.00 
Sušinskas 2.00 
John Tamulis 2.00 
Augunas 1.00 
J. Mališauskas * 1.00 

Už ženklelius 
Laike Misijos vakarienės priduota 18 vokų 

be pavardžių ir. antrašų, juose rasta $18.25 au
kų. 

NEPAŽYMĖTOS AUKOTOS SUMOS ANT 
ŠIŲ LAPELIŲ: 

Mrs. H. Bėitdrick, Pittsburgh, Pa. 
Kazis Bulke, Tower City, Pa. 
Alex K. Klimas, Minersville, Pa. 
Juozas ir Irena Leonaitis, Hartford, Cofin. 
Mary Rumcikutė, Buffalo, N. Y. 
Frank Kučinskis, Chicago, 111. 
A. Shimkonis, Lawrence, Mass., prisiuntė $26 

narių mokesčių, prie to gal buvo ir auka. 

AUKOS ANGLIŠKOMS KNYGOMS 
0 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer 
> ir Timeless Lithuania) 

LOS ANGELES, CAL., aukos: 
Petras Žilinskas ^ 11.00 
Jonas Petrauskas 7.00 
Tomas J.> Shepard » 4.00 
H. Mockus 4.00 
Jadviga Davidonis 4.00 
Br. Starkus 3.00 
Ona Pucetaitė-Gillis 2.00 
Joe Mason 1.00 
Mrs. žemgulis 1.00 
Nick 1.00 
Lietuvių Radio Corp., Steponas J. Minkus 

So. Boston, Mass. * 24.00 
Alphonse Ulcickas. Nashua* N. H. 13.00 
A. Šimkūnas, Cleveland, O. 1.00 
G. E. Stechert Co., New York 2.00 
Public Library, Frackville, Pa. 2.00 
Dr. J. E. Kempter, Chamber sburg, Fa. 3.00 
The American News Co., New York 5.88 

DETROIT, MICH., aukos knygoms: 
Jos. Ambrose 1.00 
A. Kakanauskas 2.00 
Harry Kapres 5.00 
Mrs. Johanna Kundrotas 5.00 
Vyt. Markuzas ? 13.00 
Dr. J. J. Sims (per du kartu) 22.00 

AUKŲ KLAIDŲ PATAISYMAS 
Dirvos Nr. 21 skelbime Pittsburghiečių au

kų Amerikos Lietuvių Misijai Washingtone, pa
daryta klaida pažymint: Jonas Samulis—$25.00. 
Turi buti sekančiai: 
J. L. Senulis (pasiųsta čekiu) $10.00 
Ona E. Senulis aukavo Misijos posėdyje 25.00 
Zigmas Jankauskas, Philadelphia, Pa. 20.00 

(Bus daugiau) 

Ginkime Lietuvos Laisvę! 
Platinkime šias svarbias Angliškoje kalboje knygas apie Lietuvą — 

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . 

k Kaip Jie Mus Sušaudė J 
1 knyga $i 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk; Petraičio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽStSAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $11 
Sų užsakymu siųskit pinigus. Vieną knygą gausit už $1.00; 6 knygas už $5.00, 

15 knygų už $10.00. Jusų darbas ir pasiaukojimas bus Lietuvai jusų Tėvynei! 

timeless Lithuania *3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiam) 

Dar galima gauti šių knygų* irvisų Amerikos Lietuvių pareiga yra 
padovanoti jų po vieną savo miestų žymiems žmonėms, skaitykloms, auk
štosioms mokykloms, ir tt. Skleiskime žinias tarp Amerikiečių apie gar
sią musų tautų — jie padės mums apginti jos laisvę ir nepriklausomybę! 

Užsakymus siųskit «a6k pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

DIDŽIŲJŲ PAVOJŲ AKIVAIZDOJE. 
Iki šiol tik vieni fctffinmMai yra laimėtojai 
\/IENINTĖLIS iki šiol apčiuopiamas II pasaulinio ka* 
* r o rezultatas yra priartėjimas prie pasaulines komu

nistinės valstybės. Gi nuo tikrojo šio karo tikslo — lai
svės ir krikščioniško padorumo grąžinimo pasauliui — 
šiądien mes nei kiek nesame arčiau kaip prieš šešerius 
metus. 

Kongreso ftat§ Clare Boothe Luce, Gegužes 29 d. 
kalbėdama per "Blue Network" radio stotis aiškiai nu
rodė vis didėjantį komunizmo pavojų. Komunizmą ji 
pavadino vergų pasauliu ir sąryšyje su tuo pabrėžė: 
"Anksčiau ar vėliau turės buti ir tikrai bus vienas pa
saulis. Ir nuo*musų pačių priklauso koks tas pasaulis 
bus — vergu ar laisvų žmonių". f Ji taip pat pareiškė 
kad Europos ir Azijos tautų santvarkų klausimas turės 
buti išspręstas labai netolimoje ateityje, gi Azijai ir Eu
ropai virtus komunistinėmis, dvidešimties metų bėgyje 
(daug laiko suteikta—Red.) komunizmo ar ne komuniz
mo klausimą teks spręsti ir Jungtinėms Amerikos Vals-

trbėms. Jeigu ji butų pridėjus kad vien ginklas gali 
ądien išspręsti komunizmo ar nekomunizmo klausimą 

if* butų pakvietus laisvuosius žmones griebtis ginklo ko
munizmui sutriuškinti, jos kalba butų buvus iki galo 
•iški, logiška ir tvirta. Deja, ji tesitenkino aliuzijomis, 
O išvadas pasidaryti paliko mums patiems. Bet ir tai ką 
ji pasakė, turint dabartinę bolševikams šunuodegiavimo 
atmosferą ir defetistinį taikos su bolševikais bent kuria 
kaina obalsį. jau yra labai daug. 

Kol pasiryš, gali buti vėlu 
Deja, tokio aiškaus prieš-komunistinio nusistatymo 

kongreso atstovų kaip Clare Boothe Luce šiądien dar 
nėra daug. Ir ne be pagrindo yra baisu kad kol Kon
gresas ryšis žengti lemiamą žingsnį — mušti bolševi
kus — tas pasiryžimas gali buti pavėluotas. 

Europa paskutinių metų bėgyje tiek sukomunistė-
jo kad yra rimto pagrindo tvirtinti kad dar vieni tokie 
metai, ir visa Europa bus lygiai tokia pat komunistinė 
kaip šiądien yra Sovietų Sąjunga. Gi Sovietų Sąjungos 
pasišokimas dalyvauti Syrijos ir Lebano incidento iš
sprendimo rodo kad bolševikai nori lysti ir j Artimuo
sius Rytus. Ta prasme Gen. De Gaulle, išreikšdamas' 
pageidavimo kad Artimųjų Rytų preblemų sprendime 
dalyvautų ir bolševikai, jiems padarė didelę paslaugą. Ir 
kokie bebūtų jo motyvai — sakysim, kontr-balansuoti 
Anglus — mėginimas plačiau atidalyti bolševikams du
ris Į Artimuosius Rytus ant De Gaulle meta menkumo 
šešėlį. 
Art imųjų Rytų svarba '  V  
KONFLIKTO su bolševikais atveju, Artimieji Rytai ga

li suvaidinti lemiamą vaidmenį. Iš jų ir per juos ga
li buti nukreiptas puolimas į bolševikams nepaprastai 
skaudžią vietą — pietų Kaukazą. Iš kitos pusės, Arti
mųjų .Rytų turėjimas savo žinioje laiduoja susisiekimo 
su Indija saugumą, o tai didžia dalimi reiškia ir Britų 
Imperijos saugumą, štai kodėl Anglai Artimųjų Rytų 
atžvilgiu nerodo jokio palinkimo daryti bent kokių kon
cesijų. 

Iš kitos pusės, šiame klausime nepaprastai jautrus 
yra ir bolševikai, šio karo bėgyje jiems pasisekė įsi
sprausti į Iraną (Persiją), iš kur per Persijos įlanką 
jiems labai rupi pasiekti Indijos vandenyną. Kokia yra 
jų padėtis Irane šiądien, trūksta aiškių žinių. Viena tik, 
galima pasakyti kad Amerikiečiams ir Anglams bus lai
bai sunku juos iš ten iškrapštyti, nors pagrindo ten lik* 
ti nei bolševikams, nei Anglams su Amerikiečiais nebe-
ra. Per Iraną, mat, ėjo bolševikams medžiaga karui su 
Vokietija, ir neva todėl Anglai, Amerikiečiai ir bolševi
kai ir buvo jame užėmę atitinkamas zonas. Vokietijai 
sugniužus, tų zonų okupacija pasidarė ne tik neberek 
kalinga bet ir nebepateisinama. Faktas betgi lieka fak
tu kad tiek vieni, tiek kiti šiądien dar tebesėdi Irane, ir 
jo užimtų žonų likimas prideda prie visų kitų dar vieną 
opų Artimųjų Rytų klausimą. Ir netenka specialiai aiš
kinti kad šis pastarasis, lygiai kaip ir Syrijos bei Leba
no, klausimas turi didesnės reikšmės negu iš paviršiaus 
galėtų atrodyti. 

Sovietu kategoriškumas "didžiųjų" veto teisės atžvilgiu 
Sąryšyje su įtempimu Artimuose Rytuose ar ir be 

sąryšio su tuo — tai pagaliau ne taip svarbu, nes ypač 
bolševikai labai gerai moka bent kuriems savo veiks
mams surasti pretekstą — paskutinėmis dienomis bol
ševikai pareiškė San Francisco konferencijai kad jie ka
tegoriškai reikalauja "penkiems didiesiems" veto teisės 
ne tik tada kai tai liečia bent kokios akcijos ėmimąsi iš 
Saugumo Tarybos pusės, bet ir tada kai turima reikalo 
su bent kurio ginčytino klausimo įnešimu į Saugumo 
Tarybą. 

Nesunku Įžiūrėti ko šituo bolševikai siekia. Jie no
ri kad jiems butų suteikta garantija kad visus juos lie
čiančius klausimus jie galės išspręsti savo nuožiura —; 
jei yra reikalo, jiega ir smurtu, — ir kad niekas del to 
negalėtų pasipriešinti, šitai gali liesti jau bolševikų už
grobtas sritis arba ir tas kurias jie dar ketina užgrob
ti: sakysim tą pati Iraną ar šiaurės Kiniją. 

Ir vienu ir kitu atveju, jei sovietų pasiūlymas del 
veto teisės butų priimtas, suinteresuota valstybė ne^ tik 
kad negalėtų prašyti pagalbos iš Saugumo Tarybos, bet 
net negalėtų rupimo klausimo įnešti į ją, nes bolševikai, 
be abejo, to klausimo svarstymą vetuotų. Kitais žo
džiais tariant, bolševikai siekia sukurti tokią pasaulio 
saugumo organizaciją kuri pateisintų -ar net įteisintų 

Korėja Pažadčt* 
Rusijai 

ptr-
vy-

Washingtone viešintis 
mutinis Korėjos laikinos 
riausybės prezidentas Rhee pa
reiškė jog jis turi dokumen
tus Įrodančius kad Jaltoje bu
vo slaptai sutarta atiduoti Ko
rėją Rusijai. Korėja yra 30 
milijonų šalis pusiausalyje iš-
sikišusiame nuo Mandžurijos 
link Japonijos. Korėjos žmo
nės per 40 metų kovojo prieš 
Japonų priespaudą. Dabar jie 
pavedami žiauriai* bolševikų 
priespaudai. 

Tai yra vienas iš slaptų pa
žadų Stalinui. Ar nepaaiškės 
kad ir Lietuva, kartu su Latvi
ja ir Estija, buvo pažadėta — 
nes apie jų likimą visiškai už
tylėta. 

Kita Tyronija Liko 
Popiežius Pijus XII kalb§jo! 

per radio Birželio 2 d., pareik
šdamas vilti kad "Vokiečių tau* 
ta fšl galės atsikelti naujam 
prakilnumui ir naujam gyve*s 

nimui, kuomet atsikratys na-
zizmo ir kuomet kaltininkai at-
siteis už savo žiaurumus. 

Popiežius kartu parodė rim
to susirūpinimo kad didelės 
daugybės žmonių atiteko be»į 
vilčiam likimui ir jie liks au
kos revoliucijos ir betvarkėj 
ką įveda nauja tyronija, nema-; 
žiau despotiška kaip ta kurios 
sutriuškinimui žmoai^S taip 
pasiaukojo. 

Popiežius apgailauja likimo 
žmonių tų šalių kurios atiteko 
terorui ir kuriose žudoma ku
nigai, deportuojama civiliniai 
ir žudoma piliečiai be tardymo 
ir teismo. 
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(Tęsinys iš pereito nr.) 

•ANKSTYVIEJI Amerikos 
baltieji žmonės, pasistatę sa
vo namukus iš rąstų, naudoto 
lašinių skūrą durims prilaikyti 
vietoje, nes neturėjo nei odos 
nei geležies užkabų. 

jų smurto politiką ir jų pasaulio komųnizavįm© sieki
mus. 

Kitas Syrijos-Lebano incidento aspektas 
BET gryžkime bent trumpam į Syrijos ir Lebano inci

dentą ir pažiūrėkime į jį iš kitos pusės. Kas gi čia 
įvyko? Ogi Prancūzų kariuomenė kaž kur, rytinėse Vi
duržemio juros pakrantėse susišaudė su vietiniais gy
ventojais. Daugių daugiausia, žuvo keli Šimtai žmonių. 
Nežiūrint aukų skaičiaus menkumo, visi laikraščiai mir
gėte mirga apie tą "begaliniai svarbų įvykį" ir apie pa
sikėsinimus prieš Syrijos ir Lebano nepriklausomybę iš 
Prancūzų pusės. Tuo pat metu betgi didelė dauguma tų 
pačių laikraščių neparodo nei mažiausio susijaudinimo 
ženklo del to kad bolševikai kasdien išžudo ne šimtus, 
bet tukstančius aukštos kulturos ramių ir nekaltų Eu
ropiečių. Sielotis del kelių milijonų Arabų laisvės ir 
buti ramiam ar net pritarti 120 milijonų Europiečių bai
siam pavergimui, yra ne kas kita kaip visiškas sveikos 
nuovokos netekimas ir elementaraus padorumo jausmo 
absoliutus nuslopinimas. Lygia greta tai yra didžiau
sias dvasinės mizerijos įrodymas. ' ' : 

Bolševikų sunaikinimas *—• pasaulio gyvybės sąlyga 
Šitokie reiškiniai mus stumia į pesimizmą. Jie pa

rodo kad pasaulis ar bent didžioji jo dalis besiartinan
čios tragedijos akivaizdoje sau saldžiai tebemiega. Gi 
mėginimas bolševikus žut-but įtraukti į pasaulio saugu
mo organizavimą tegali buti sulygintas su užsispyrimu 
įtrėkšti nuodų jau ir taip į vos begyvą organizmą. Ne
jaugi pasaulio ateities lėmėjai šiądien dar nesupranta 
kad pasaulis gali buti saaigus tik apvalius jį nuo nuodų, 
o ne naujų nuodų jam įleidus? 

Bolševikai su Kremliaus banditų gauja yra tie nuo
dai, ir negali tikėtis pasaulio organizmas išlikti gyvas 
kol tie nuodai iš jo nebus pašalinti ir amžinai sunaikinti. 

VAI NEŠK, ŽIRGELI 
(Petras Vaičiūnas) 

Vai, nešk, žirgel, nešk greičiau — 
Mergelę gražią ten mačiau.... 

Oi-ra-ra, ra-ra, ra-ra-ra 
Mergelę gražią ten mačiau 

Čia kraštas liūdnas, nejaukus; 
Aš josiu linksmas per laukus — 

Aš josiu linksmas per laukus.. 
Ten saulė šviečia daug meiliau 
Ir rūtos žydi daug žaliau —• 

Ten rūtos žydi daug žaĮį»:... 
Aš gražų dvarą sau turiu, 
Laimužę vienas ten buriu — 

Laimužę vienas ten buriu 
Kai ją dvaran aš parvesiu, * 
Bastytis su tavim mesiu 

Bastytis su tavim mesiu . 
Vai nešk, žirgel, nešk greičiau 
Mergelę gražią ten mačiau 

Mergelę gražią ten mačiau..*.. 

MARGALIO MINTYS 
Ot mainos, tai mainos laikai! 
Drąsa, kalavija seniau 
Sutvėrė mums vyrus didžius, 
Kurių atminimas nežus.... 
Dabar nepašoksi aukštai, 
Jei nepakylės biurokratas; 
Bet.... galas jo paspirčiai matos. 
Regėsim kas fcus gi toliaut 

' Netikėtas vadas 
: Švento Kazimiero dieną buvo sekma

dienis. Turgus. Paprašėm savo kamendo-
riaus pasakyti iš sakyklos kad žmonės po 
pamaldų susirinktų klebonijos kieme. Čia 
manėme pradėti savo darbą. 

Žmonėms susirinkus, staiga atsirado 
nedidelis, apdriskęs, pančiu rudinę susi
juosęs'žmogelis. Jis. kad ims šaukti: 

— Vyrai! Ginkim tėvynę! Eikim ir 
rašykimes į savanorius. Eisim mušti bol
ševikų . 

Kaip vėliau sužinojau, buvo tai Ber
nardas Sakalauskas. Jis paskui visą lai
ką mums partizanams vadovavo. 

Tuojau priėjau prie jo ir paprašiau 
mane pirmutinį užrašyti ir dar priduriau 
kad turiu tiek ir tiek karo ginklų. 

Susirašėm penketas žmonių: Albinas 
Žukauskas, Lionginas Ragaišis, Jurgis 
Lanzbergas, B. Sakalauskas ir as, Išski
riant B. Sakalauską, visi buvom j£ Vabal
ninko. 

Vakare suėjom Stefanijos Baltuškai-
tės-Butėnienės namuose Panevėžio gatvė
je. Žinodami kad iš miestelio dar yra ne
išbėgę trys bolševikų milicininkai, nuta
rėm juos nuginkluoti. Pasiuntėm jiems 
pranešimą kad jie atiduotų savo šautuvus 
ir kitus karo ginklus. Visi trys atvyko 
pas mus, be be ginklų. 

— Kodėl jus atvykot bė ginklų? ^ 
tuojau užklausėm mes juos. 

— O ar jųs turit teisę atimti iš musų 
ginklus? — atšovė mums milicmiftkas Juo^-
zas Daubaras. 

Bematant mes visi atsistojom prieš 
juos ginkluoti ir žiūrim ką jie toliau kal
bės, Musų vadas, tas mažas žmogelis, su 
pančiu apsijuosęs, išėmė iš kišenės kokį 
tai dokumentą, parodė jiems ir griežtai 
pareikalavo kad tuojau geruoju atiduotą 
mums ginklus. Kas jiems bedaryti. Nu
ėjo ir atnešė mums šautuvus ir po dvi gra
natas. Mums net linksmiau pasidarė — 
šautuvų turim daugiau ir net atliekamų. 

Bolševikus paėmėm J nelaisvę 
Apie 11 v. ryto atvyko daugiau drau-; 

gų ir užsirašė: Strazdų kaimo J, Vara-
bauskas ir Unčiškių k. Juozas Likpetris, 
Antanas Andriulis ir Juozas Aukštikalnis. 

Tą pačią naktį keli vyrai išjojom Sa
lamiesčio miestelio link. Čia, buvo bolše
vikų komitetas ir keletas jų kareivių. 

Prisiartinę prie miestelio, ėmėm šau
dyti ir leisti baltas ir raudonas rakietas. 
Visas bolševikų komitetas drauge su ka
reiviais tiesiog pro langus išgriuvo iš sa
vo įstaigos ir išbėgiojo į krumus. Nesu
spėjom suskaityti kiek jų buvo. Komite
to troboje paėmėm du šautuvus ir sunai-
kinom visus rastus dokumentus. Trobo
je bijojom pasilikti kad atsipeikėję jų ka
reiviai mus nepultų. 

Apie 12 vai. pasukom į Klingus. Bol
ševikų pilnas kaimas. Neprieidami paties 
kaimo, pašaudėm kiek ir paleidom rakie
tas. Užgirdę kad jie visi grūdasi ir bė
ga, sėdom ant arklių ir šuoliais pasitrau-
kėm atgal į Vabalninką. Kad musų ne
apsuptų, Vabalninko miestelyje pastatėm 
savo sargybas. 

Rytojaus dieną nutarėm Unčiškių 
kaime pastatyti savo užtvarą, o į tolimes
nius laukus jįjf krumus siųsti raitelių ivaU 
gybą. 

Taip nutarę, kitą dieną keturiese 
L. Ragaišis, A. Žukauskas, P. Visockis ir 
aš — išėjom užimti užtvaros, o miestely
je palikom vadus ir kitus. Aš užsidėjau 
puikią blizgančią Vokišką kepurę^ o per 
pečius pasikabinau pilną šovinių prigrūs
tą kulkosvaidžio juostą. Tėvai mus ne
leido ir sekdami paskui vęrkė. Mes, ne
žiūrėdami savo gimdytojų verksmo, nuta
rėm eiti ginti savo tėvynės nuo raudonųjų. 

Nuvykę į Unčiškiūs, pirmiausia pra
dėjom prikalbinėti draugus prisirašyti į 
musų eiles. Kai kurie prisidėjo. Čia rar 
don/ keletą medžioklinių šautuvų. 

Vasario 19 gavom žinoti kad į Bart-
kunų ir Velėniškių įaimus yra prisigrū
dę raudonarmiečių. Sulaukę nakties, iš
ėjom 39 pėksti ir trys raiti žvalgai. Pri
siartinę prie Bartkunų kaimo, musų žval
gai ėmė šaudyti, o mes tylim. Kai ims 
bolševikai šaudyti iš Bartkunų ir Velė
niškių kaimų! Tada mes sugulėm ir ge
rokai apšaudėm Velėniskius.^ Bolševikai 
išlakstė, o mes laimingą! gryžom į "Un'čiš 

kius. Kad musų neužpultų, aplink pasta
lėm sargybas ir užtvaras. 

Kaž kurią dieną puolėm Vabalninką, 
paėmėm į nelaisvę bolševikų komiteto na
rius Jurgį Tamulėną ir Antaną Pašakar-
nį ir milicininką Povilą Sarsevičių. Juos 
nuvarėm ir atidavėm Joniškėlio partizanų 
komitetui, kuriam vadovavo Stapulionis, 
Kazilevičius ir Gudelis. Kiti bolševikai, 
mums puolant, iš Vabalninko išbėgiojo. 

Vasario 23 keturi bolševikai atvyko į 
Natiškių kaimą pas Antaną Breivį ir plė
šikauja. Mes keturi, prijoję prie Breivio 
namų, Rusiškai sušukom: "Rankas aukš
tyn!" Išsigandę bolševikai kad pasileido 
bėgti! Vienas bebėgdamas tiesiog į mus. 
griuvo, ir mes jį kaip kokį šešką pagavom. 
Kiti trys išbėgo į mišką, šaudymas mums 
blogai sekėsi, nes musų šoviniai buvo iš 
visur surinkti, o kai kurie net atidrėkę. 

Suimtą bolševiką atsigabenom į Ųn-
čiškius, iš čia išvežėm į Joniškėlį, kur per-
davem kitiems kad jie nuvarytų į Kauną. 

Paslaptingas priešas kapinėse 
Vasario 26 darėm žvalgybą aplink ki

tus kaimus. Apie 24 valandą nakties mes, 
apie .15 vyrų, sugryžom į Vabalninką, ta
čiau į miestelį bijojom joti, nes galėjo bu
ti bolševikų. Pagaliau aš ir Povilas Ab
romavičius, paėmę šautuvą, brauningą ir 
granatą ėmėm slinkti į miestelį. Šautu
vą turėjom užtaisytą ir su užmautu dur
tuvu, o granata atsukta kaip tik mesti. 

Prisiartinę prie kapinių vartų, susto
jom ir dairomės ar nepamatysim kur tarp 
kryžių bolševikų slapuko. Ir ištikro, prie 
vieno kryžiaus pamatėm stovintį žmogų. 
Virš kryžiaus buvo matyti tik pusė jo gal
vos. Iš baimės abudu ėmėm drebėti. Sto
vim ir nežinom ką daryt. Nei tas į mus. 
šauna, nei mes į jį. ' 

Duok granatą, aš H užmušiu, — 
sako man Abromavičius patylomis. 

• - — 'Nei tu mušk, nei aš šausiu, — 1y. 
giai tylomis aš jam atsakau. — Geriau ei
kim į jį tiesiai ir paklauskim kas jis toks. 

Einam abudu. Aš' atkišęs durtuvą, o 
Abromavičius iš paskos. Ogi žiūrim — 
prie kryžiaus kryžiavonės prikaltas ange
las, kurio galva matėsi. 

Iš čia jau drąsiai ėjom į miestelį. Pir
miausia nuėjom pas Mačinšką, kuris ma
ne gerai pažinojo. Vos ne vos prisibel-
dėm ir susikalbėjom^ Pasirodė kad pa
vakare buvo atvykę čia keli bolševikai, 
bet ar dabar jie yra — nežinojo. 

Nuėjom pas mano tėvus. Tėvas, mus 
pamatęs, nusigando ir tyliai tarė: 

— Kur jųs lendat? Bolševikų pilnos 
Biržų ir Kupiškio gatvės, o pas mus sto
vi jų komisaro padėjėjas Kraulis. Jis ser
ga šiltine. 

Gryžom pas savuosius ir pranešėm 
kad miestelyje yra neprašytų svečių. Pa
sitarę sujojom į Panevėžio gatvę, susta-
tėm arklius prie tvorų, palikom sargybi
nius, o visi kiti, išsitiesę į grandinę, dar
žais ėmėm slinkti į miestelio vidurį. Ap
sidrąsinę perėjom per visą miestelį ir nie
ko nepamatėm. Paryčiu laimingai .gry
žom i savo užtvarą. 

(Bus daugiau) 

.VA I,(J IŲ 
GAMINIMAS 

|r Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 ' 

Didelė, 170 puslapių .knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų įr paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių poklttf. 
Vieoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šejmininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, privit-
|0 Jaigyti šią naudingą knygą. 

Rftikaiftiikit "Dirvai®* 
į; ,Sw,»" ' jt xm r.uu-ji*u> į-u-Bjim1 /Li.nti'.iiitm 

1IĖTUVOS ŽEMiLAPIAr 
Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos Žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai, ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

(Galima siųsti paSto ženklais po 6c) 

Kaina su prisiuntimu Mk $1;00 

; Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Aye/ 1 | Cleveland t, Okty 

1 

** * * 
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Dr. Jonas Šliupas 
KELETAS BRUOŽŲ APIE TĄ UOUI 

MUSU ANKSTYVOS IŠEIVIJOS 
DARBUOTOJĄ 

Sakoma, obuolys nuo obelies 
netoli ritasi, bet, kai kada, vie-

sUos motinos vaikai skiriasi 
fcaip diena ir naktis; Net žir
nių lėkštoje vienas žirnelis di 
dėsnis, o viščiukų būryje kie-
Me vienas smarkesnis, šitam 
"vadizmo" principui mokslas 
Išaiškinimo dar neturi. Tokiu 
budu, negali pasakyti kodėl 
Įtnonijai gimsta Napoleonas, 
ar filosofas Karitas, kodėl Ge
dimino kunigaikščių eilė stai
ga iškyla ir taip pat staiga su 
Vytautu Didžiuoju sunyksta 
Lietuvoje, palikdama ją tra-
gingai unijai su Lenkija. 

žymėtinų žmonių atsiradimu 
pasaulio Kūrėjas, turbut, vyk
do žmonijos pažangą. Ką di
delis žmogus padaro kiti, dau
guma, jį paseka. Edisonas iš-

- randa elektros lemputę, žmo
nija ja šviečiasi, neklausdama 
kodėl ir kokiu budu Edisono 
talentai atsirado. 

Jfymus laisvamanis 
žinia apie Dr. Jė**© Šliupo 

mirtį primena Amerikos Lie
tuviams vyrą apie kurio didu
mą ginčai ėjo ir eis, bet ku
riam net priešai pripažysta at-
žymėtinumą. Jis buvo gana 
aštri ir žymėtina staigmena jo 
laiko visuomenei. Iš katalikiš
kos Lietuvos kilo .griežtas lais
vamanis. Iš Lubliniškės Lie
tuvos kilo karštas Lietuvos pa
triotas. Iš valstietiškai - kai
mietiškos Lietuvos kilo socia
listas revoliucijonierius, pasie
kiąs net anarkizmo principus. 

Tą viską palydi, sakoma, tik 
Žemaičiams įgimtas nelanks
tus kietasprandiškumas, pasi
reiškęs jau Kunigaikščio^ Vy-
tauto laikuose, kada žemaičiai 
dusyk atsisakė savo kunigaik
ščio liepimu pasektį ir pasi
duoti kryžiuočiams.. . , ' 

žemaitis Simanas Daukan
tas, kaip žinoma, į palbaigą ne-
siigyveno su žemaičiu Vysku
pu Valančium, nors abu, kaip 
ir šliupas, begalo mylėjo Lie
tuvos istoriją. Daukantas pa
raše History j e žemaytiszka, 
kurią dviejuose tomuose "Lie
tuvos Istorijos" vardu atspau-
.dė Amerikos Lietuviai (Juozas 
Paukštys, Plymouth, Fa-). Va
lančius parašė žemaičių Vys
kupijos istoriją, o Dr. šliupas 
pagamino tris tomus lietu
vių Tauta", 

laikraščių redaktorius 
Biografines žinias apie Dr. 

Šliupą galima šitaip suglausti. 
Gimė Kovo 8* 1861 m., Gruz
džių valsčiuje, Šiaulių apskri
tyje. Tokiu budu, mirė nesu
laukęs 84 metų amžiaus. 

Baigė gimnaziją Mintaujoje 
(1880), ir du metu lankė Mas
kvos universitetą (1882). Gy
dytojo mokslą įgijo Amerikoje 
(Maryland Medical College), 
Kovo 29, 1891. Redagavo še
šis laikraščius, pradėjęs Basa
navičiaus Aušra ir baigdamas 
savo Laisvaja Mintimi. 

Parašė 42 veikalu, išvertė 
JĮ kitų kalbų šešis. Ameriko
je išgyveno 34 metus (1884-
11)18). Vedęs dusyk (1885 ir 
J$29). Pilnesnes biografijos 
ęmulkmenas apie šliupą gali
ni a rasti biografijėlių skyriu
je, knygoje 'J. O. SIRVYDAS'. 
Šioje knygoje, be to, galima 
rasti gana didoka suma žinių 
apie Dr. Jono Šliupo veiklą 
Amerikoje. 
Dirbo Lietuvių tautai 

Lietuvių visuomeriei dau
giausia svorio turi Dr. šliupo 
kulturinė veikla, nes jo reiš
kiamos mintys ir gyvenimo pa-
vyzdis veikė pavienius Lietu
vius ir įtakavo jų visuomeni
nius darbus. Butų perdaug 
drąsu vienu trumpu straipsniu 
nušviesti net pagrindines Dr. 
ftliimp minties kryptis, tačiau 

;  f - :  .  r .  >  —- • . -v .  •  

nebus toli nuklysta pąsakius 
kad Dr. šliupas norėjo iš vi
somis pusėmis slegiamų Lietu
vių padaryti laisvą, moderninę, 
pažangią, pasiturinčią, mokslo 
mintį gerinančią patriotingą 
tautą. Savo Laisvoje Mintyje 
jis rašė: "Mano troškimas — 
laisva Lietuva, apsišvietę tau: 

tiečiai, prasisiekę amatuose, 
pirklyboje, pramonėje ir mok
s le"  (Gruod.  1914  m . ) i  

Reikia pabrėžti, jis dirbo 
tik Lietuviams, nesiekdamas 
sukrauti sau asmeninių turtų. 
Dažnai jo gyvenimas buvo var
go pelės gyvenimas. 

Dr. Šliupo pasaulėžiU?* N 

Kas pirma pas šliupą atsi
rado, socializmas ar tautinė 
kryptis, gali buti tiek pat ber-
gdžia svarstyti kaip vištos ar 
kiaušinio atsiradimo pirmumas. 
Gimnazija Mintaujoje ir uni
versitetas Maskvoje buvo Ru
sų caro imperijos ribose. Tos 
imperijos aukštesnių mokyklų 
studentuose viešpatavo mada 
griebtis svarstyti visus aukš
tus ir painius etikos, sociolo
gijos ir politikos klausimus, 
dažnai viską persunkiant tuo 
laiku plintančiu marksizmu. 

Vienas Prancūzas rašytojas 
gerai pasakė: "žmonių pries
paudą matydamas, kas jaunas 
ne socialistas tas žmogus be 
širdies; bet kas suaugęs galvo
ja socializmu piktą prašalinti 
yra žmogus be galvos". 

Nėra abejojimo, marskizmo 
idėjos pagavo jauną studentą 
Šliupą, kaip nepagavo jauno 
studento Basanavičiaus. Kun. 
Totoraitis nedvejodamas tvir
tino : "šliupas savo raštais Au
šroje pasirodė pirmutinis tarp 
atbundančių Lietuvių socializ
mo pasekėjas. Į Aušrą jis 
įnešė Lietuvai dar tuo laiku 
nežinomą ir svetimą socializ
mą". 

Bet 45 metų vyru suaugęs, 
šliupas, matyti, socializmu tiek 
pat nusivylė kaip Prancūzijos 
politikos vadai Briand ar Mil-
lerand. Po 1905 metų pas Dr. 
šliupą pradėjo vyrauti tauti
nė nuotaika, nors negalima sa
kyti kad ši kryptis buvo palai
dota pirmesnėje socializmu nu
dažytoje kryptyje, šliupas, ga
lima sakyti, buvo tautininkas 
nuo mokslo suolo dienų . 

Kova už Lietuvos laisvę 
Kaip paprastai, ši tautinė 

kryptis pasireiškė jo tautinės 
idėjos nuotaika: reikalauti Lie
tuvių tautai pilnos politinės 
nepriklausomybės, pro testuo
jant prieš Rusų, Vokiečių ir 
Lenkų imperializmo bei kultu-
ros užmačias. Taip Rusų taip 
Vokiečių policija tuojau paju
to savo imperializmams pavo
jų kada Basanavičius pakvietė 
Šliupą redaguoti Mažojoje Lie
t u v o j e  s p a u s d i n a m ą  A u š r ą .  
Suredagavęs 12 Aušros nume
rių šliupas buvo priverstas bė
gti Amerikon (1884 metais). 

Veikla Amerikoj? 
šliupas, 23 metų amžiaus, 

Amerikos Lietuviuose rado la
bai troškią tautinei idėjai Lub-
l i n i š k o  l e n k i z m o  a t m o  s f e r ą .  
Kaip Vincas Daukšys pasako
davo, šios neigiamos dvasios 
centras buvo' Luzerne apskri 
tis, Pennšylvanijoje, kur Lie 
tuyiai su Lenkais grūmėsi del 
bažnyčių, del parapijų, draugi
jų ir ąpaudos. Bet kova ėjo 
visur. Chicagojfe sugriuvo Lie
tuvišku pagrindu suorganizuo
ta Varpo draugija, o šliupas 
neteko darbo Tvarausko lei
džiamame laikraštukyje Uni
ja, kaip tik kartie buvo pajus
ta menkutėlė jo skleidiiama 
Lietuviška dvasia. 

Šliupas New Yorke pradėjo 
teisti Lietuvišką Balsą, kuris 
į. /T' V** ! * * J  l f  

ĮiiĮjį f • 

pirmutinis atsistojo Amerikoje 
4*artt tikrai tautihių pagrindų", 
kaip net &uh. A. Milukas pri
pažino. Jisai norėjo sukurti 
Lietuvišką parapiją* ir Sheš 
ttandoahrio Lietuviams, kovo* 
jusiems su savo Lenku klebo
nu, atkvietė iš Lietuvos pirmū-
tiiiį gryną Lietuvį kunigą, Ai 
Burbą. Be to, Šliupas suorga
nizavo Lietuvių Susivienijimu_ . "(Tęsinys nuo 1-mo pusi.) 
tikėdamas po jo sparnu subur
ti visus Amerikos Lietuvius 
kulturos ir politikos darbams. 

Ima skirti Lietuvius nuo 
Lenkų 

Savo tautinę programą 
pas išdėstė Lenkiškai parašy
toje (taip stipri buvo Lubliniz-
mo dvasia Amerikos Lietuviuo
se) knygelėje "Litwiny i Po-
lacy" (1887 m.), kurios eg-
zempliorį man maloniai sutei
kė I. Stanis (Brooklyn, N. Y.). 

Šliupas čia tiesmukai parei
škė kad Lietuviai su Lenkais 
ranka rankon eiti negali, nes 
Lenkų dauguma "egoistiniais 
ir šlėktiškais" tikslais susiža
vėję. Lietuviai gaivinasi. savo 
tautine idėja, kuri neatsiremia 
tikyba, bet yra demokratinė, 
radikali ir liaudinė. Kitų val
diniais Lietuviai nenori buti. 
Lietuva nori buti politiniai ne
priklausoma. (Plačiau apie tai 
galima rasti knygoje "J. O. 
SIRVYDAS", p. 168-174.) 

šliupas ranką pridėjo veik 
prie visų musų visuomenės 
kulturinių pastangų. Jis buvo 
švietėjas, prakalbininkas, laik
raštininkas, draugijų ir orga
nizacijų (net bendrovių) kū
rėjas, knygų rašytojas ir lei
dėjas, partijų organizatorius, 
nepriklausomos Lietuvos diplo
matas ir universiteto profeso
rius. 

f 

Laisvamanyb# jf iSgarsino 
Daugiausia bildesio, tačiau, 

turbut sukėlė jo skelbta lais-
vamanybė, vėliau pridengta, 
švelnesniu etinės kulturds pa
vadinimu. 

Musų kūrilįal1 *§liuthri ilz jo 
laisvamanybę niekad nedova
nojo, pamiršdami kad jų Die
vas yra meilės ir atleidimo 
Dievas. Tik vienas Kun. Tu
mas dryso pasakyti: "Tave, 
Jonai, myliu, bet tavo Jraštus 
deginu ir deginsiu". " . 

Daujotas (Prof. Janulaitis) 
1902 metais sakė: "Klerikalų 
partija privalėtų Dr. J. šliupui 
paminklą pastatyti, nes savo 
užpuldinėjimais jis musų ku
nigus sukėlė" (iš kultūrinio 
snaudimo išbudino). 

Visą šliupo veiklą mlosekliai 
atpasakoti reiktų storos kny
gos, gal dviejų. Tokią knygą 
parašyti ir išleisti dabar Ame
rikos Lietuviams jau neįmano
ma. Bet butų gražu ir nau
dinga jei senesni veikėjai mu
sų spaudą iškaišiotų atsimini
mais apie Dr. šliupą ir jo dart 
bus. Tai butų brangi istorijai 
medžiaga ir graži atmintis 
žmogui parašiusiam Lietuvių 
tautos istorijos tris tomus. 

Dirvoje gal teks laiks nuo 
laiko plačiau nušviesti vienas-
kitas Dr. šliupo veiklos baras. 

Vyt. Sirvydas. 

(Nuo Redakcij os: D i r vos 
knygyne dar randasi kelios 
knygos, •'Aušrininkas Jonas 
šliupas", išleistos Kaune, jo 

70 metų amžiaus sukakčiai pa
minėti. Kaina tik $1. Kurie 
skubiai užsisakys gaus sau tą 
knygą.) ! * 

IŠ SAN FRANCISCO 
KONFERENCIJOS 

si už visokias veto. 
Klausimas keno pusę: Ameri

ka turės palaikyti kada rytų 
Europa sukils prieš bolševikus, 
dabar taip paliekama paverg
ta ir bolševikų naikinama? 

AR LIETUVIŲ delegacijos 
dalyvavimas San Francisco, 
tokiose aplinkybėse, turėjo ko
kią reikšmę ir naudą? Neku-
rie gal pasakytų kad tai gal 
but buvo bereikalingas pinigų 
aikvojimas, jeigu pati taikos 
organizacija tveriama taip iš 
atbulo galo. 

Tačiau priešingai: Lietuvių 
delegacijų dalyvavimas* ypač 
A. L. Misijos delegacijos, ku
ri padarė pažintis su Ameri
kos delegacijos atstovais ir iš
dėstė Lietuvos klausimą ir ki
tų valstybių delegacijoms įtei
kė memorandumus apie Lietu
vą bei Amerikonų spaudoje iš
kėlė Lietuvių tautos balsą — 
pasitarnavo įrodymu pasaulio 
laisvų valstybių atstovams ne
sutikimą su Lietuvos palikimu 
bolševikų globoje ir vergijoje. 

Net 46 valstybių delegacijos-
gavo patirti, ir Amerikos vi
suomenė vakarų krašte suži
nojo kad Lietuviai riori savo 
prarastos nepriklausomybės ir 
atsisako likti bolševikų vergi
joje, nežiūrint kad po Jaltos 
konferencijos, kur sutarta stei
gti taikos ir apsaugos organi
zacija, Lietuvos ir kitų Pabal
tijo šalių klausimas net paties 
Roosevelto buvo užtylėtas. 
• !• r< , . : 1 ' 

AMERIKOJ pastangos pa
daryti tą saugos organizaciją 
faktu dabar turi daugiau negu 
vieną priežastį: to 1 kad ji 
bus paminklas Rooseveltui, ji 
taipgi norima padaryti ir at
spara taiką mylinčios šalims 
p r i e š  b o l š e v i k u s :  ' . /  

Kuomet organizacija bUs 
visų valstybių užgirta, kas ne
silaikys jos taisyklių tas bus 
taikos priešas. ^ u \* 

Jau konferencijas pradžioje, 
kuomet Molotovas pradėjo sa
votiškai elgtis, nekurie privedė 
kad gal bus naudingiau jeigu 
Rusija toje organizacijoje ne
dalyvaus. Tada ji butų visų 
nužiurima kaip kaltininkė ir 
prieš ją visos kitos valstybės 
galfis rimtai susiorganizuoti. 

(Bus daugiau) 

EXPERT RADld 
TAISYMAS 

: STFLYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. • 

Perkam ir Parduodam 
Radioš. 

ELITE RADIO CO. 
1394 E. 66th St. EN. 6504 
6921 Superior At« HE. 3943 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

- if Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
> >4 •» «S» •& 4' •!' •&' • *?• 'V >t' •!' *1' •*< •fr-M 
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RAGINA RŪPINTIS 
LIETUVOS NUKEN-

„TEJUSiy ŠELPIMU 
' ' *j*ni n ui.life ' * • ' -

Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas atsišaukia į Amerikos 
Lietuvius stoti į pagalbą Lie
tuvos žmonėms. 

"Lietuva šiame kare bus gal 
patti nelaimingiausia. Palygi
nus ęte kitomis tautomis, labai 
didele jos dalis nepaprastai nu
kentėjo. Kasdien aiškėja kad 
Lietuvių tauta vra daugiau iš
blaškyta, stipriau apnaikinta 
negu bent kam buvo žinoma. 
Lietuvos žmonėms šiądien pa
galbos reikia daugiau negu iki 
dabar buvome pasiruošę sutei
kti. Tos pagalbos reikės daug 
ilgesniam laikui negu buvo 
manyta", skelbia BALF atsi
šaukimas. 

Nuo bado, nuo maisto truku
mo kenčia milijonai žmonių, 
kurių tarpe ir tūkstančiai Lie
tuvių. Trūksta jiems maisto, 
trūksta drabužių, trūksta vai
stų. BALF vadovybė rūpina
si kiek tik pajiegia ištiesti pa
galbos ranką. 

Numatyta , rengti vajų rkh* 

kimui nukentėjusiems Lietu
viams konservuoto maisto ir 
toliau tęsti drabužių rinkimą. 

Informacijų rašykit: 
Lithuanian Relief Wareh<Hlse 

. 101 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

AMERIKOS diplomatinę mi
siją i Prahą, Čekoslovakiją, tik 
dabar bolševikai sutiko įsilei
sti. Nors nuo to kai preziden
tas Beneš sugryžo į Ptahą ke

li mėnesiai atgal, buvo dedama 
pastangos Amerikos diplomati
nei misijai į Čekoslovakiją įsi
gauti, tačiau Maskva nesutiko 

ir neįsileido. 
Jaltos sutarimu, čekų sosti

nė Praha, kaip ir Berlinas, bu
vo palikta Rusams užimti. 
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Stai kodėl TU privalai pirkt 
DIDESNIUS BONDS 

ir DAUGIAU iy! 

«# 

* 

4 

DABAR 
—tikrai—ne laikas susilaikyti. 

Priešingai, dabar laikas kiekvie
nam dėti ekstra pastangų . . . 
paremt 130,000 kariaujančių Vjr-
rų ir merginų iš Cuyahoga A|»-
skrities kaip niekad iki šiol nc-
rėmėm jų ... pagelbėti jiems 
užbaigti darbą su Japonais . . . 
ir sugryžti namon — tuojau. 
Taip—tas reikia, tiktai, kad vi-

' si mes privalom pirkti daugiau 
ir didesnius Karo Bonus šioje 

? Milžiniškoj Septintoj Karo Pa
skoloj. 
Šis yra visuotinis raginimas ga
lutinai Pergalei. Didysis CleVg-
landas gali ir privalo atlikti sa
vo pareigą . . . perkant kuodau-
giausia Karo Bonų negu 
esat pirkę! 

DIDŽIAUSIA IR 
SVARBIAUSIA 
IŠ VISŲ KARO 

PASKOLA! 
THE CUYAHOGA COUNTY WAR FINANCE COMMITTEE 

Union Commerce Building Cleveland, Ohio 

Mes Duodam ir Eškeičiam Eagle Stamps 

Į» J. K K RS I S 
^ 609-12 Society for Savings Bid. 
* OFISO TELEFONAS: MAin 177S. 

'• tUrSdaml- |Mgiai pirkti namus mieste arba priemiesSfcos#* 'ISHp* 
kitčt i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {•ai
riuose apdraudos-ineurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir i įpilda
ma* giMtatuojama. Kreipkiį man* t«Kfom> arba 

The May Company 
ą* *' M : J i //V 

0 koks malonus jausmas ir smagiimas 
išeiti atviran oran i* 

ATSIGULTI SAULĖJE 

ALUMINUM 
PORČIU KĖDĖS 

<Hm ked«s wik ne
turi jokio svorio! Iš
mušta, apvalių dalių 
atsilošiama sedyn5» 
apdengta burės au
dimu. Rėmai iš gry
no aluminum.^ Kedė 
kurią galit naudoti 
ant porčių, saulfis 
kambaryje arba te-
sasojfe 

r -in 

Patogios 

GRYNO PLIENO 

SAUL|$ KĖDĖS 
iliustruota 

viršuje 1295 

Tai papuošalas kiemui, užvė
jai ar porčiui. Tikrai patogi 
visiškam atilsėjimui. Plieniniai 
rėmai su springsais, atsire
miančių užpakaliu nustatomu 
3 patogiose pozicijose. Vatos 

^ mątrasas apvilktas spalvinga, 
- jf*, a*agia bry&ittota medžiaga. 

^ Gailai . . . Telefonu ar Paštu 
JT . r . Užsakymų Nepriimam 
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SUMMER FURNITURE 

Khwpfa 

. . SEPTINTAI* AUKŠTAS 
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