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LIETUVIAI, šiame tolima-
«*e krašte gyvenanti, norėjo 
labai kad, juos aplankytų į San 
Francisco atvykę Lietuvių de
legacijos. Kadangi jie palai
kė ryšius su A. L. Taryba tai 
ir- buvo kvietę Tarybos delega
tus atsilankyti, tuo pačiu lai
ku kai aš pradėjau susirašyti 
su savo pažystamais ir drau-l 
gais Los Angeles, pranešdamas | 
jog atvažiuosiu juos palankyti. I 
Tarp jų iškilo gal but ir ginčų 
šiuo reikalu, bet kiti sutiko su
rengti prakalbas ir vakarėlį 
nežiūrint kurios delegacijos 
atstovai atvažiuotų: Tarybos 
ar Misijos. 

A. L. TARYBOS delegaci
jos nei vienas ten nevažiavo, 
gi man pasisekė surengti Los 
Angeles kolonijoje dvejas pra
kalbos visiems keturiems Mi
sijos delegatams du sekmadie
niu pagretu; tuo padarėm ten 
draugų ir Lietuvai Vaduoti Są
jungai ir Misijai, greta Tary
bos. Los Angeles Lietuviai pa
tys savo akim pamatė ir savo 
ausim girdėjo kas yra tie mi-
sijonieriai, ir su jais ganai gra
žiai. susidraugavo. 

Iš jų paaiškėjo kad jie nežiū
ri kas dirba, ar Taryba ar Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga, ir jie 
nori paremti abi organizacijas, 
kad tik jos rimtai dirbtų; jie 
susirupinę nelaimingos Lietu
vos likimu ir nori j*i pagelsti. 

NUVYKUS į Los Angeles 
ir paskambinęs telefonu savo 
pažystamiems pp. Račkams, iš 
Detroito, patyriau kad LVS 
pirmininkas P. J. žiuris su sa
vo žmona, kurie per Los Ange
les jau gryžo į Clevelandą, 
randasi jau pas juos. P. J. 
žiuris, Misijos delegacijos na
rys, negalėjo ilgiau San Fran
cisco buti, ir man vykstant į 
San Francisco susitikom Los 
Angeles ir sudarėm pirmą pa
sipažinimą su tenaitiniais Lie
tuviais. Tai buvo Gegužės 19 
ir 20. 

Tą dieną kai atvažiavom į 
Los Angeles, ir vietiniame lai
kraštyje tilpo vedamasis strai
psnis apie Amerikos Lietuvių 
Misijos veikimą San Francis
co, pavadintas "The Case Of 
Lithuania". 

KITI Misijos delegatai, Adv. 
Olis ir Al Kumskis, atvyko į 
Los Angeles savaite vėliau — 
Gegužės 26-27. Jiems taip pat 
buvo surengta prakalbos ir 
dalyviams jie parodė Lietuvos 
filmas, tas pačias kurias rodė 
Washingtone Kongresinėje va
karienėje, ir kurias rodė San 
Francisco, įvairių šalių delega
tams Misijos surengtoje vaka
rienėje. 

Vėliau užklausius OHo kaip 
patiko Los Angeles Lietuviai, 
jis pasakė: "Laibai gerai; tik
rai puikus, draugingi ir links
mi žmonės". Pasakiau jam: 
"Ir mano tokia nuomonė apie 

C |Hos". 

PONAI ŽIURIAI ir aš apsi
gyvenom pas pp. Praną ir Oną 
Račkus jų gražioje rezidenci
joje, vienoje aukštesnėje da
lyje Los Angeles pakraštyje, 
ir turėjom su jais daug ko kal
bėti ir prisiminti, nes p. žiuri* 
ir aš pažinojom ponią Oną Ka-
raliutę-Račkienę dar iš Brook
lyn, N. Y., kur ji kitados daug 
darbavosi ir dalyvavo Miko 
Petrausko chore. 

(Daugiau ant p. 5-to) 
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Naujas Vadas 

Gen. Joseph W. Stilwell pa
skirtas nauju 10-tos armijos 
vadu Okinawa saloje, kur nuo 
Japonų šovinio buvo užmuštas 
pirmesnis vadas Lt. Gen. Si
mon B. Buckner. 

TAI UŽ KĄ JUOS 
KALTINO? 

GERIAU TURĖTI NORS TOKĮ ČAFTERI 
NEGU JOKIO, SAKO PREZIDENTAS 

Maskvos bolševikų tfetš 
me, kaip praneša dar vie
na sovietų klastinga žinia, 
visi 15 Lenkų, prisipažinu
sių kaltais, kaip paskutinį 
savo pareiškimą teismui, 
pasisakė kad jie pageidau
ja draugingumo tarp So
vietų ir Lenkijos. 

Jeigu jie trokšta drau
gingumo Lenkijai su So
vietais, kodėl juos bolševi
kai pagrobė ir teisme vai
dino prigavingą komediją, 
paskelbdami kad jie kiek
vienas prisipažino atlikę 
sabotažo ir kitus kenks
mingus žygius prieš Rusus 
veikdami požemyje? 

Todėl, visas tas teismas 
yra gryna boląevikų klas
ta tikslu tuos pagrobtus 
Lenkus nužudyti. Laimė 
kad laiku už juos įsikišo 
Amerikos ir Anglijos vy
riausybės. Bolševikams la
bai svarbu naikinti visus 
asmenis kurie kovoja už 
savo tautos laisvę. 

Washington, D. C., Lie
pos 2. — Prezidentas Tru
man pats asmeniškai atsi
lankė j Senato posėdžių 
salę ir prašė Senato grei
čiausiu galimu laiku už
tvirtinti San Francisco pa
saulines apsaugos čarterį. 

Prezidentą į Senatą at
lydėjo didumos vadas Se
natorius Barkley ir mažu
mos vadas Sen. White. Su 
prezidentu kartu atėjo Se
natoriai Connally ir Van-
denberg, ^ kurie pagelbėjo 
tą čarterį pagaminti. 

Kai prezidentas įteikė 
čarterį laikinam Senato 
pirmininmui McKellar, ku
ris užėmė Trumano vietą, 
jam tapus prezidentu, Se
nate pasigirdo didžiausios 
ovacijos. Senato galerijo
je sėdėjo kitų šalių diplo
matai, laukdami preziden
to kalbos čarterio reikalu. 

Jeigu tai butų buvę prie 
Roosevelto, kaip pastebėjo 
Amerikos laikraščiai, čar
terio reikalas butų buvęs 
stumiamas didžiausia pro
paganda, lyg koks žmoni
jos geradaris, vienatinis 
nuo to kai Maižius paatie-
kė Dešimts Dievo Prisaky
mų. 

Prez. Truman gi pareiš
kė : "Senatui pasirinkimas 
yra aiškus. Pasirinkimas 
ne tarp šito ir kito čarte
rio. Bet pasirinkimas tarp 
šio čarterio arba visai jo
kio-" 

Pasakė kad kitos taiką 
mylinčios šalys žiuri ir lau
kia ką padarys Amerika 
su čarteriu ir statutu ir 
kaip praves kelią visam li
kusiam pasauliu". 

Senatorių tarpe apie 65 
pasižadėjo čarterf remti, 
kas sudaro daugiau negu 
reikiamą dviejų trečdalių 
senatorių daugumą. 

# * * 
Vienas Howard Univer

siteto profesorius, kalbėda
mas apie San Francisco 
čarterį, pasakė: "Prie šio 

čarterio pasatiMiiF gali iš
dygti jiauias Hitleris kuris 
galėtų persekioti katalikus, 
protestantus, Žydus, išnai
kinti darbo unijos ir suar
dyti pasaulio taiką ir Uni
ted Nations to; negalėtų su
laikyti". 

Toks Hitleris jau randa
si — tai jo partneris Stali
nas. i 

PASIRENGĘS VYKTI 
KONERENCIJON 

Prez. Truman, u įteikęs 
Senatui San Francisco čar
terį, pradėjo ruošti^ į kon
ferenciją su Churchillu ir 
Stalinu, kuri įvyks trumpu 
laiku kur nors Berlino sri
tyje. 

Harry Hopkins, kuris tik 
ką gryžo iš Maskvos, ir ku
ris buvo su Rooseveltu ta
rybose Jaltoje, del nesvei
katos į dabartinę konferen
ciją nevažiuos, nors buvo 
tikima kad jis bulvienas 
iš dalyvių su prezidentu. 

Hopkins sakoma pakrei
pė Prez. Rooseveltą į kai-
rę, gav.s jo pasitikėjimą. 

Kitas Priešas — Okinawoj — Dumblas 
D A R B A I  

SIM0Q nedirba. Afcron, 
Ohio. —--Jau trečia savaitė 
čia tęsiasi streikas Firesto
ne ir Goodyear gumų dirb
tuvėse, nežiūrint valdžios 
pastangų streiką baigti. 

Per abi dirbtuves strei
kuoja apie 33,000 darbinin
kų. Darbininkų vadai rei
kalauja kad Senatas imtų
si tyrinėjimo Akrono gu
mų darbininkų darbo sąly
gų. Darbininkai atsisako 
dirbti dabartinėse sąlygo
se. 

New Yorke nutarė strei
kuoti vienuolikos dienraš
čių išvežiotojai. 

Vaizdas iš Amerikiečių karių veikimo Okinawa saloje, 
kur jie turi kariauti ne tik prieš Japonus, bet ir nugalėti gi
lų dumblą, kuomet užėjus lietingam laikotarpiui visa žemė 
pavirsta į sunkią, visur kimbančią košę. 

VERS TURKIJOS 
VYRIAUSYBĘ 

NENORI GRYŽTI 
RUSIJON 

Stalinas įteikė Turkijai 
pareikalavimus, kurie nors 
dar nepaskelbti viešai, sa
koma siekia toliau negu tik 
pertvarkymą Dardan e 1 i ų 
sutarties ir kitų mažmo
žių. 

Jaučiama kad Maskva 
užsimojo nuversti dabarti
nę anti-komunistinę Tur
kijos vyriausybę ir į jos 
vietą įstatyti tokią kuri 
jieškos paramos Rusijoje, 
vietoje Anglijos ar Ameri 
kos. 

BYRNES VALSTY
BES SEKRETORIUM 

SUSEKTAS BOLŠE
VIKŲ SUOKALBIS 

10 sudege. Prie Red La
ke, Winnipeg, Kanadoj, ho-
telio gaisre sudegė 10 sve
čių, 35 kiti sužeista. 

Keturi Sąjungininkų Aukštieji Karo Vadai 

Fort Dix, N. J., 154 Ru
sijos piliečiai karo belais
viai,. patyrę kad juos veš 
atgal i Rusiją, pakėlė di
džiausias riaušes, nenorė
dami gryžti. Jie kariavo 
Vokiečių pusėje ir pateko 
Amerikiečiams. Sulyg Jal
tos sutarties, vykdant ka
ro belaisvių grąžinimą, šie 
Rusai turi gryžti į Sovie
tų Sąjungą. Trys iš jų nu
sižudė, keli sužeisti. Liku
sieji bus vežami ir atiduoti 
bolševikams nužudyti. 

BOLŠEVIKAI pradeda 
apiplėšti Vokietiją, vežda-
miesi iš dirbtuvių mašinas 
ir viską kitką. Sako Roo-
seveltas tai Stalinui padi
dėjo. s 

Keturi didieji sąjungininkų karo vadai, kurie pasirašė 
Vokietijos valdymo sutartį. Iš kairės i dešinę: Britų Field 
Maršalas **>ir Montgomery; Amerikos Generolas Eisenhower, 
Sovietų Maršalas žukov, ir Prancūzų Generalas De Tassigny. 
Kai suvažiavus j Berliną bolševikų Žukovas pareiškė kad Ru
sai užims dar didesnius plotus Vokietijos, kuriuos laiko pa
ėmę Amerika ir Anglija, kiti trys sąjungininkų karo vadai 
skubiai apleido Berliną pranešti sąvo vyriausybėms apie bol
ševiku netikėtus pareikalavimus. 

Birželio 30, dar būdamas 
kelionėj, Kansas City, Mo., 
Prez. Truman paskelbė pa
skyrimą naujo valstybės 
sekretoriaus į Stettiniaus 
vietą. Tai yra James F. 
Byrnes, 66 m. amžiaus po
litikos vadas, iš South Sa-
rolina valstijos. Jis buvo 
senatorium, paskiau Aukš
čiausio Teismo teisėju ir 
karo mobilizatorium. Dar 
prie Roosevelto, gryžęs iš 
Jaltos konferencijos, -iš kur 
parsivežė smulkius užra
šus iš Roosevelto pasitari
mų su Stalinu, Byrnes, bū
damas nepatenkintas Roo
sevelto tam tikrais^ žygiais, 
pasitraukė iš valdiškų par
eigų ir nuėjo į privatinį 
gyvenimą. Roosveltui mi
rus, Byrnes nuvyko į Wa-
shingtoną pasisiulyda m a s 
naujam prezidentui patari
mais ir informacijomis jei 
jis to pageidaus. 

Prez. Truman ėmė pa
šalinti iš kabineto Roose
velto surinktus asmenis ir 
įstato savo žmones. Byrnes 
yra penktas kabineto nau
jas narys. 

Inė j us nau| am valstybės 
sekretoriui, iš State De 
partmento bus paliuosuota 
eilė padėjėjų ir į jų vietas 
bus pastatyti kiti. Tarp nu
matytų pašalinti yra tūlas 
Leo T. Pasvolsky, buvęs 
Stettiniaus privatiškas pa
tarėjas. 

Senatas noriai užtvirtino 
Byrnes valstybės sekreto
rium ir džiaugiasi kad pra
sideda didžiausias apvaly-
lymas State Departmento 
istorijoje. 

Karo Departmentas pra
neša paskyrimą 4,000 kar
eivių dirbti taisyme gele
žinkeliu, kad nesuirtų ge
ležinkelių transport a c i j a 
reikalinga pervežimui kar? 
eivių į Pacifiką. 

Atstovų Rumuose, Atsto
vas Rankin pareiškė apie 
susekimą bolševikų suokal
bininkų Hollywood, Calif., 
kurie ruošė nuvertimą šios 
šalies valdžios. Eina tyri
nėjimas. 

ATSTOVŲ Rūmų milir 
tarinis komitetas iškėlė ai
kštėn komunistų veržimąsi 
į Amerikos karines jiegas. 

Nuo to kai komunistams 
duota teisė užimti aukštes
nes vietas kariuomenėje ir 
laivyne, jie pradėjo skverb
tis propagandos tikslais ir 
jie tame gausiai finansuo
jami iš Maskvos. 

Susekta kad komunistai 
jau įsiskverbė į Armijos or
gano Stars and Stripes re
dakciją ir viešai varo pro
pagandą už Sovietus, prieš 
Amerikos interesus. 

Detroit, Mich. —• Apie 
10,000 darbininkų Detroito 
dirbtuvėse gryžo į darbus 
po to kai CIO ir AFL vadai 
nusitarė del darbininkų at
stovavimo dirbtuvėse. 

Pereitos savaitės pabai
goje visoje šalyje dar tę
sėsi daug streikų apiman
čių 60,000 darbininloj. 

Stiklo darbininkai kele
to j e miest ų miestų nutarė 
gryžti į darbį šios savai-
ės pradžioje* 

FILIPINAI IŠLAIS
VINTI 

Nors cukraus turim ma
žai, paaiškėjo kad Ispani
jai paskirta 60,000 tonų — 
išpildymui Britų prižado 
aprūpinti Ispanus cukrum. 

Generolo Motina 

Gen. MacArthur Liepos 
4 praneša kad Filipinų sa
los galutinai iš Japonų at
kariautos ir išlaisvintos. 

Japonų nuostoliai tose 
salose buvo 419,035 vyrij; 
Amerikiečių nuostoliai — 
11,715 vyrų. 

Amerikos lėktuvai šim
tais kas kelinta diena tę
sia Japonijos salų bombar
davimą, naikindami indus
trinius miestus. Pasiekia 
net pačias šiaurines Japo
nijos salukes kur randasi 
Japonijos šiaurėje. 

Smarkus veikimas prieš 
Japonus eina Kinijoje ir 
Borneo saloje. 

TIE PATYS KAILI
NIAI 

Mrs. Ida Eisenhower, Gen. 
Eisenhower^ motina, gyvenan
ti Abilene, Kansas, sėdi prie 
radio ir klausosi kaip pager
biamas jos sunus, gryžęs po 
pergalės į Ameriką. 

Maskvoje galutinai pa
gaminta Lenkijai valdžia 
tuo pačiu kurpaliu kaip 
buvo iki šiolei veikęs Lub-
lino komitetas, ir to komi
teto pirmininkas komunis
tas lieka šios valdžios pir
mininku. Tas pats vilkas, 
tik išverstas kailis. 

Sakoma, "trys didieji" tą 
prigavikišką padarą pripa
žins ir Lenkų vyriausybę 
in exile Londone užbaigs. 

Užsieniuose esanti Len
kų kariuomenė atmeta tą 

[Maskvos padarą ir laikys 
j Londono vyriausybę lega-
i liška. 
j Amerikos Lenkai kreipė
si į Prez. Trumaną prašy
dami susilaikyti nuo pripa
žinimo naujos laikinos vy
riausybės Varsa voje, nes 
tas reikštų užgyrimą Len
kijos nepriklausomybės pa? 
smaugimo. 

4 
j \ \ 

r*# 
» 4 

vį } f 
'i 

* ? 

it-
•t 

, i ..m 
ii? i 

.  < < •  



••T?*'--

D I R V A  

'  *\7V• I ' .<v• 
. ^ . ..„. . f.*.. -.<?.... , ,.M . s. ^ y 4 X ** - '* •• j "•?''•• .'.^V *':*A.- - w\«. •-: :. •••.••"-•-) -

t, -/ ''"f * ,1 ) .."• 4 , - . ^ • r , J.;> 

\ ^ 'is i."> ^ • '* • * 
Aulcokit Lietuvos vadavimu! ^ 

=1 

EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIJOS 

PASTABOS 
Basas Protestas 

Detroit, Mich, 
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GHYžTU dar prie nesenai 
pakeltos temos: Amerikos Lie
tuvių Jaunimas Sparčiai Ištau-
tėja. 

Nors tuo klausimu rašyda
mas turėjau mintyje Lietuvių 
šeimų neveislumą kaip svar
biausią priežastį Lietuvių ma
žėjimo Amerikoje, tačiau ne-
kurie skaitytojai suprato ta
me ištautėjimą. Aš gi matau 
Lietuvių tautai žalą neveislu-
me, ne ištautėjime. 

Sakysime, jeigu Lietuvis ve
da kitatautę, arba Lietuvaitė 
išteka už kito ir abi tokios ve
dusių poros susilaukia vaikų 
tas dar nereiškia kad Lietuviai 
nyksta. Bet jeigu Lietuviai 
palieka nevedę arba vedę susi
laukia mažo vaisiaus arba jo
kio vaisiaus neturi tuose atsi
tikimuose Lietuvių tautai yra 
pavojus. 

ŠTAI suskaičiau man žino
mus 100 Lietuvių kaip pavyz
di. šin skaičiun imu inteligen
tiją, biznierius; profesijos ir 
šiaip darbo žmones. 

10 yra nevedusių; 15 vedę 
bet neturi šeimynų; 35 turi po 
vieną vaiką; 30 po du vaiku, 
tik 10 po 3 ir daugiau. Tan 
skaičiun ir save Įskaitau. " 

Išeina kad iš 100 Lietuvių, 
25 jokios "produkcijos" nepa
gamino; 35 mažiausia pagami
no ; 30 padengia lygsvarą ve
dusių bevaikių ir viengungių, 
palikus 5 vaikus perviršiui. Tik 
10 Lietuvių liko kiek daugiau 
produktyvus Lietuvių tautai! 

Iš to išeina kad tik 40 Lie
tuvių iš 100 yra stipriausi r 
našus, palaikymui bent balan
so tautos kad ji visai neišnyk
tų! 

Ką tuo reikalu turime dary
ti, kas turėtų rūpintis ir,, kaip, 
ar verta gelbėti save nuo nyki-
kimo — tais klausimais palie
ku kitiems rašytojams, vyrams 
ir moterims, pasisakyti. 

Atrodo kad Kl. Jurgelionio 
išsamus raštas, tik ką užbaig
tas Vienybėje, "Lietuvių Tau
ta žus Jei Ji Nesukurs Naujos 
Civilizacijos", bus teisingas 
pranašas. 

MUIVJS gerai žinoma koks 
yra Rusijoj žmonių veislumas. 
Bet to jiems nepakanka. Po 
1917 metų Spalių revoliucijos, 
Lietuviai bolševikai spausdino 
knygutes kaip "literatūrą", o 
Lietuvės bolševikės jas noriai 
pardavinėjo ir platino dykai 
visose Lietuvių pramogose. 

"štai, drauguti, turiu labai 
naudingų knygučių pasiskaity
mui tau ir tavo žmonai, 'Kaip 
apsisaugoti nuo šeimynos', ir 
kitų". Ir tos morališkai su
klaidintos moterys sužiniai ir 
gausiai prisidėjo prie Lietuvių 
šeimų naikinimo. Jos skelbė 
tą nuodą tarpe Amerkos Lie
tuvių iki Kremliaus viešpačiai 
nepaskelbė Sovietų moterims 
"premijas"' už šeimų daugini-
nimą. 

Sovietai žinojo kad karas 
ateina. Jų valdovai permatė 
kad karas jiems kainuos žmo
nėmis daugiau negu kas kitas 
galėjo manyti, todėl gyvento
jų atpildymu reikėjo pasirū
pinti. Nuo to laiko visa Lietu
vių bolševikų "literatūra" kaip 
apsisaugoti nuo vaikų iš "ko
mercinio marketo" kaip gais
re sudegė. 

PRIE TO, buvo dar ir 'dak
tarų" kurie važinėjo su "pra
kalbomis, ir laiškais davė "pa
tarimus" vyrams ir moterims. 

Tai buvo darbymetė Lietu
viams bolševikams Amerikoje 
kaip išgelbėjus Lietuvius nuo 
kapitalizmo, nes darbininkų 
vaikai reikalingi tik kapitaliz
mui, jie aiškindavo. 

Dabar vėl skaitau iš Mas
kvos žinią kad Aukščiausias 
Sovietas pagerbė Sovietų moti
nas kurios daugiausia vaikų 

Am8terd&mt N* Y> 

Šios dvi moterys eina į Ra
tion Board, #East St. Louis, 111., 
protestuodamos kad negauna 
pakankamai avalų. Joms pa
tarė pirkti ir dėvėti tokius ava
lus kurie gaunami be štampų, 
iki sekantis stampas bus ge
ras pirkimui. 

turėjo Raudonojoj Attnijoj — 
surado apie 14 motinų kurios 
turėjo armijoje po virš ltf vai
kų. Joms Stalinas suteikė 
"karžygių motinų" titulus! 

Lietuviai bolševikai Ameri
koje turėtų pasekti savo vieš
pačius Maskvoje ir pasukti sa
vo sekėjus pamėgdžioti Ruses, 
kad Lietuvės bolševikės taipgi 
galėtų užsitarnauti "karžygių 
motinų" titulus, kaip jų drau
gės Sovietijoj. Bet — bet tam 
laikas jau pervėlus. 

jL* Jankauskas. 

PABĖGĖLIAI JIEŠKO 
GIMINIŲ 

Jonas Armonas, Clevelandie-
tis, gavo laišką nuo savo gimi
niečio, J. Hermano, kuris ra
šo: 

"Kazys dar tebėra Vokieti
joj, nežinia kaip ilgai; butų 
gerai kad jis ten pasiliktų pa
kol karas užsibaigs, kad ne
reiktų jam važiuoti j Japonų 
karą, kur dabar eina baisios 
skerdynės.... Jis man rašė 
kad suėjęs Vokietijoj porą Lie
tuvių kurie yra pabėgę nuo 
Rusų okupacijos, o dabar gy
vena Vokietijoj, Amerikos už
imtoje teritorijoje. Per jį ir 
aš gavau laišką nuo vieno iš 
tų Lietuvių, kuris manęs pra
šo kad aš pagelbėčiau jam su
rasti jo dėdes kurie gyvena 
čia kurs nors Amerikoje. Iš 
jo laiško atrodo kad jis ir jo 
dėdės yra beveik nuo musų 
krašto. 

"Jo dėdžių vardai: Juozas ir 
Vincas Manikai, iš žiliškių k., 
čiupenių vai., Panevėžio apsk. 
Nežinia kaip kitaip galima juos 
surasti kaip tik paduodant į 
Lietuviškus laikraščius. Jie 
gali atsišaukti j redakciją ir 
gaus antrašą." 

(Nuo Redakcijos: Pabėgėlio 
antrašą atsišaukusieji jo dėdės 
gaus Dirvos- redakcijoje). 

RŪPINASI LIETUVOS 
LIKIMU 

Lietuviai kur tik būreliais 
susirenka kalbasi, rūpinasi a-
pie tėvynės Lietuvos bei savų
jų baisiu likimu po bolševikais. 

Dalis ir musų Lietuvių pri
sidėjo ir vis prisideda su dola-
riais Lietuvos reikalams pa
remti, bet yra ir tokių ktirie 
skaito patriotišką spaudą, ge
rai supranta Lietuvos dabarti
nę padėtį, bet per metus kažin 
ar nors vieną dolariuką paau
koja. Prie dabartinių uždar
bių kad ir paprastam darbinin
kui paaukoti keliasdešimts do-
larių per metą tai ne kas. 

Kiti sako, musų biznieriai 
j neprisideda prie Lietuvos rei
kalų rėmimo. Bet aš galiu pa-
minėti keletą musų biznierių 

Į kurie visuomet prisideda stam
besnėmis aukomis ir jie atsi
lanko patriotiškuose paminėji
muose, tai: S. Rimkunas, M. 
Kerbelis, 3. Maziliauskas, B. 
Gustas, Adv. A. Stokna; jisai 
dažnai važinėja į seimus, kon
ferencijas vis aukodamas savo 
laiką. Kun. J. Raštutis pats 
aukoja ir kitus ragina, primin
damas jos tikėjimas, malda be 
gerų darbų yra be reikšmės. 
Ir tikrai, jeigu neiškovosime 
savo tėvų kraštui nepriklauso
mybės tai ten bus galutinai su
griautos ir bažnyčios. 

Kartais mes susirinkimuose 
ar bureliuose kalbėdamiesi pri
simenam New Yorko seime čia 
augusių didelį pasiryžimą, dir
bimą už Lietuvą, arba ten pa
darytus išsireiškimus, kaip to
kio senuko, V. Ambrazevičiaus, 
apie 30 metų amžiaus, ragi
nant dirbti ir aukoti Lietuvos 
laisvinimui; arba * seime daly
vavusio, aštuonis kartus sužei
sto kario J. V. Valicko ragini
mus "parvažiavę nemiegokim, 
dirbkim ir dolarius aukokim", 
arba Dr. Colney žodžius, kad 
reikia dirbt, neužvydet, ne
kenkt ir nedemoralizuot Lietu
vių. Vis tai geros mintys tų 
kurie žino tikro darbo svarbą. 

Nepamirštinas yra ir seno 
veikėjo Juozo Smailio pasiau
kojimas Lietuvai, kuris vienu 
atveju padėjo net $500 Lietu
vos vadavimui, arba J. J. Ba-
čiuno nuolatinis rėmimas šim-
tais dolarių Lietuvos reikalų, 
nors jie iš Lietuvių nedaro jo
kio biznio. ' 

DR. &OZAS JONI-
KAITIS PALAIDO
TAS IŠKILMINGAI 

Parsivežė iš Anglijos 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai) 

Ano karo laikais, apie 1018 
metus, musų klebonas Kun. J. 
židanavičius kokias stambias 
sumas aukodavo Lietuvos rei
kalų rėmimui. Dabar jis to 
negali padaryti, tačiau užjau
čia reikalui. 

Lietuvos vadavime darbams 
aukų ir paramos reikia daugiau 
ir daugiau, aukojimas nepriva
lo sustoti. 

KnygneSiy Sonus. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 ITnion Street 

AMSTERDAM. N. Y. 
•  *  - " ' *  

Dusvk Bombarduotas Admirolas 

X 

Dešinėje. Vice Admirolas Mitseher aiškina spaudos kon
ferencijoje Washingtone. apie Japonų "saužudžių lakūnų" pa
vojingumą Amerikos laivynui Pacifike. Jo laivą dusyk .tuo. 
budu Japonai bombardavo. Viduryje sėdi Karo. Laivyno sek
retorius James Forrestal. 

Velionis Dr. Juozas Jonikai-
tis buvo pašarvotas D. B. Bra
zio laidotuvių namuose, 1930 
25th street. Prie karsto buvo 
sudėta daugybė vainikų, nuo 
jo artimų asmenų, Lietuvių ir 
kitataučių, ir nuo Lietuviškų 
organizacijų. Per pilnas tris 
šermenų dienas velionį lankė 
daugybė Lietuvių ir kitatau
čių. šeštadienį, Birž. 30, apie 
8 vai. ryto, žmonių minia pra
dėjo rinktis prie laidotuvių na
mo, ir apie 9 vai., per eilę gar
bės grabnešių, šeši kiti grab-
nešiai išnešė karstą į vežamąjį 
automobilį ir nulydėjo į šv. 
Antano bažnyčią. Prie bažny
čios durų karstą pasitiko pats 
klebonas Kun. I. Boreįįsis ir 
įlydėjo prie altoriaus, gedulos 
pamaldoms. Bažnyčia užsipil
dė žmonėmis. 
Reikšmingas pamokslas 

Reikia priminti musų klebo
no Kun. Boreišio didį patriotiš
kumą ir prakilnumą, kuris sa
vo kalbą po pamaldų, įvertini
mui velionies daktaro gyveni
mo ir darbų, pradėjo Dr. Vin
co Kudirkos vienų reikšmin
gų eilių žodžiais: 

"Jeigu audrai ištikus 
verstų stulpą vieną 

"K tų kurie prilaiko 
jusų namo sieną, 

"Namas negrius — iš baimės 
jųs neišlakstykit, 

"Tik vieton ano stulpo 
tąją pačią dieną 
Tuok kitą statykit!" 

Tais žodžiais gerb. klebonas 
norėjo priminti musų tautos 
darbuotojams, kuriems Dr. Juo
zas Jonikaitis buvo talkinin
ku, rėmėju-stulpu, kad jie, ne
tekę jo, nenusimintų, neišsi
blaškytų, bet kad savo darbą 
tęstų toliau ir tokiu pat pasi
šventimu kaip dirbo velionis 
daktaras, negailėdamas nei sa
vo laiko, nei darbo, nei pini
gų. 

Kun. Boreišis plačiai apipa
sakojo kiek daug Dr. Juozas 
Jonikaitis prisidėjo prie Lietu
vos reikalų, prie Lietuvių dar
bų ir jų parėmimo Ameriko
je ir Detroite, ir kaip pas jį 
kiekvienas geras tikslas, kiek
vienas doras žmogus gavo pa
ramą ir pritarimą. Kalba bu
vo tiesioginiai patriotinė, ve
lionies darbų ir jo prakilnumo 
įvertinimas. 

Laidotuvėms diena buvo la
bai graži. Iš bažnyčios, kelias
dešimts automobilių lydėjo ge
rąjį daktarą į Mt. Olivet kapi
nes, kur kartu važiavo ir Kun. 
I. Boreišis atlikti laidojimo pa
maldoms. 

Prie duobės dar kalbą pasa
kė Inž. P. J, žiuris, LVS pir
mininkas, iš Clevelando, arti
mas velionies draugas. 

Laidotuvėms atvažiavo Cle-
velandiečiai pp. žiuriai, p-lės 
Yčaitės, K. S. Karpius, iš Chi-
ragos Dr. Šimkus, artimas Dr. 
Juozo Jonikaičio draugas iš 
senesnių laikų. Iš Kanados 
buvo atvykę pp. Tuinylai ir 
dar keletas asmenų. 

Jo jau nėra...« 
Po pakasynų, daugelis daly

vių važiavo pas Bill žemaitį 
užkandžiui, kviečiami Dr. Juo
zo Jonikaičio giminiečių, Pra
no Kazlausko ir jo žmonos. 

Dr. Juozas Jonikaitis tik ką 
buvo persikėlęs į kitą namą 
gyventi, pardavęs savo pirmes-
nį namą, 1975 W. Grand Blvd. 
Manoma kad jį pakirto perdi-
delis darbavimasis naujoje vie
toje ofisą ir gyvenimą įsiren-

giant* 1 ' Pirmiau, ležiurint kurioje 
miesto dalyje jis gyveno, pas 
jį pribuvę vietiniai ar iš kitur 
būdavo sutinkami jo plačios, 
širdingos šypsos, ir jis neuž
miršdavo svečio paklausti ar 

Lt. M. Peluse, iš Wilkins-
burg, Pa., vienas iš daugybės 
karininkų gryžę lėktuvais iš 
Europos, parodoma su savo 
parsivežtais jaunais šuniukais. 

nori valgyt, ar nealkanas, ir 
nešykštėdavo pavaišinti. 

Jo namuose visada buvo su
važiavimo vieta iš įvairių mie
stų atvykstančių Lietuvių vei
kėjų. Dabar jie, j Detroitą 
pribuvę, daugiau nebus patik
ti jo malonios šypsos.. 

Rep. 

DIDELIS PIKNIKAS 
LVS 6-to skyriaus rengtas 

piknikas Liepos 1, Birutės Dar
že, buvo pasekmingas tuo kad 
Atsilankė gražios publikos, ir 
kad buvo išduota Misijos ra
portai apie nuveikimus Lietu 
vos reikalais Washingtone ir 
San Francisco. 

Detroitiečiai ypač šiltai pri
ėmė visai naują jauną Lietuvį 
veikėją, Amerikos Lietuvių Mi
sijos ko-pirmininką Aleksandrą 
Kumskį iš Chicagos. Jo kal
bos metu publika dažnai rodė 
pritarimo karštais plojimais. 

Pirma jo kalbėjo LVS pir
mininkas ir Misijos sekretorius 
P. J. žiuris, iš Clevelando, pla 
čiai išdėstydamas kitas ypaty
bes Misijos darbų. 

Del nepatogių sąlygų - pikhi-
ke filmą iš San Francisco ne
buvo rodyta, bet pasitaikys 
kita proga Detroitiečiams tą 
filmą pamatyti. Dalyvis. 

PAJIEŠKOJIMAI 

ŠLICKIENĖ Ona,( Sungailiškių k., 
Tauragės ap., prieš karą gyvenus 
Chieajroj. 

VILKAUSKAITĖ Katrė, Vaikanto-
nių k., Oniškio v., Trakų ap. 

BALANDA, Mathewr Jonas ir Pi
jus, Vilkaviškio ap., jryvenę New 
Yorke bei Chicagoje. 

BELENAUSKAI, Juozas ir Severi
nas, pasivadinę Bielanowski ar 
Belanovsky, gyvenę Pittsburgh, 
Pa., apielinkėje, kur turi farmn. 
Severinas Belenatiskas lankė Lie
tuvą 1938 m. 

BUIVYDĄ, Jonas ir Juozas, Utenos 
ap., Vyžuonių v., prieš' karą at
vykę iš Brazilijos ir gyvenę Chk 

.ca eroje. 
BAZARAUSKAITĖ - Jakubauskienė, 

Elzbieta, Amerikoj žinoma dar ir 
pavarde Jakubowska, iš Bazorių 
k., Alytaus ap. 

KARKLIAI, Mikas, Jurgis, Juogąs 
ir Antanas, visi gimę Amerikoje 

LAURUSEVIČIAI, Jonas, Antanas 
ir Pranas, Aukš. Panemunės m., 

* prie Kauno. 
LUKOŠIUS Mykolas, priei karą 

gyvenęs Montreal, Kanadoj. 
MASAITYTĖS, Antano Masaičio 

seserys, kurių nei vardų nei ište
kėjusių pavardžių jieškantis jų 
brolio sunus nežino. 

MICKEVIČIENĖ-Jankauskaite, Vil
kijos vai., Kauno ap., prieš kele 
ris metus gyvenus Chicago j. 

RATKEVIČIENĖ-Janušauskaitė A-
nastazija, kilus iš Kauno, gyve
nus Aukš. Panemunėj ir prieš 10 
metu atvykus į Ameriką. 

SYLKAITIS A., prieš kelerig mettus 
gyvenus St. Charles, 111. 

VAŽNAIČIAI, Antanas ir žmona, 
prie? ištekant Ščepftvifciutė, iš 
Raseinių. 

VIKANIS, ar Vikonis, Alfonsas. 
Jieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

šie asmenys pa jieškomi 
Ovulate General of Lithuania 
: * 41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 
arba 

Consulate of LithttAftls 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

VENSKlEtfi Soffj'ft (šimkai-
t$), pusamžė, mirė Geg. 16, 
Chicago j. (Tauragės ap. Pa
jūrių p. Keberksčių k.) A-
merikoj išgyveno 37 metus. 

ČEKNIS Povilas, 72 m., mirė 
Geg. 17, Chicago j. 

KVEDERIENĖ Elena, 42 m., 
(Amšiejutė), mirė Birž. 9, 
Cleveland, Ohio. (Gimus Du-
Bois, Pa.) 

JOGMINAS Stasys, 50 metų, 
mirė Birž. 12, Cleveland, O. 

VARKALIENĖ Petronėlė, se
nyvo amž., mirė Birželio 8, 
Cleveland, Ohio. 

RAGAUSKAS Petras, 59 m., 
mirė Birželio 4, Bridgeport, 
Conn. (Drulėnų k. Kupiškio 
par.) Amerikoj išgyveno 88 
metus. 

DEREŠKEVIČIENE Mare, 81 
m., mirė Gegužės mėn., Det
roit, Mich. 

BALČIŪNAS Juoztf*, ?2 me
tų, mirė Gegužes men., Det
roit, Mich. 

JANKAUSKIENĖ Ona, mirė 
Geg. 12, Spring Valley, 111. 
(Marijampolės ap.) 

GIEDRAITIENĖ Marg, 60 m* 
mirė Gegužės 18, Baltimore, 
Md. t 

RADAVIČIENĖ Olga, ijiiirė Va
sario m., Lanus Oeste, Ar
gentinoj. 

LUKOŠEVIČIUS Petras, pus
amžis, mirė Geg. 14, Chica-
goj. * (Vilniaus ap. Daugėliš
kiu p. Truburčių k.) 

DAUJOTAS Geraldina, 21 m. 
mirė Geg. 16, Chicago j, kur 
buvo ir gimus. 

LAUČIS Juozas, seno amžiaus, 
mirė Gegužės 17, Chicago j. 
(Tauragės ap. Kvėdarnos p.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

BRUŽINSKIENĖ Ona/ mirė 5 
Gegužės, Baltimore, Md. 

GIRLIATAS Jonas, mirė Ko 
vo m., Buenos Aires, Argen 
tinoj. (Pušaloto vai. Pagir 
nupių k.) 

B A LYTA Juozas, 74 m.,' mirė 
Bal. 30, Plymouth, Fė. (Su
valkų r. Sodželkų k.) • 

NARMONTAS Juozas, 66 m., 
mirė Vas. 14, Detroit, Mich. 
(Židikų vai.) 

VAITKUS Rokas, 69 m., mirė 
Geg. 12, Chicago j. (Raseinių 
ap. Skaudvilės p.) Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

BARKAUSKAS Pijus, 66 me
tų, mirė Geg. 8, NeW Bri
tain, Conn. 

GUDUKAS 
gūžės 4, Brooklyn, N. Y. 

STUNGIENĖ Jieva, mire Geg. 
5, Brooklyn, N. Y. 

TAUNAITIENĖ Gertrūda, mi
rė Geg. m., Girardvile, Pa. 

RAKUTIS Juozas, 55 metų, 
mirė Bal. 30, Providence, R. 
I. (Vilniaus rėd. Rodunės p.) 

RAZMUS Aleksandras, mirė 6 
Gegužės, Montello, Mass. 

MERNINKAS Antanas, 59 m., 
mirė Geg. 5, Paterson, N. Ji 

DOVIDAVIČIUS Kastas, mirė 
, Geg. 13, Cambridge, Mass. 
VENSLOVAS Stasys, 70 me

tų, mirė Bal. 26, Philadel
phia, Pa. (Panevėžio ap.) 

GREGORAVIČIUS Adolfas, se- -
no amžiaus, mirė Gegužės 7, 
Rockt'ord, 111. (Panevėžio ap. 
Smilgių par.) Amerikoj iB-
gyveno 50 metų. 

RAINIENĖ Petronėlė, mirė 19 
Balandžio, Ansonia, Conn. 

RADZEVIČIUS Jonas, mir8 
Gegužės m., Frackville, Pili 

LUKOŠIUS Kazys, mirė Bal. 
30, Philadelphia, Pa. 

KARTAVIČIUS Jonas, 49 me
tų, mire Bal. 30, Brooklyn, 
N. Y. 

KAPTURAUSKIENĖ Eleonora, 
mirė Geg. 8, Waukegan, 111. 

BAUBKUS Liudvikas, mirė 15 
Gegužės, Chicagoj. (Taura
gės p. Sauslaukių k.) Ame
rikoj išgyveno 50 metų. • 

ARBAČAUSKIENĖ Katrė, 60 
m., mirė Geg. 16, Chicagoj. • 
(Marijampolės p.» Kuktų k.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

VICEROTAS Vincas, pusamž., 
mirė Gegužės 31, Chicagoj. 
(Marijampolės ap. Apšrutų , 
k.) Amerikoj ilgyveno 43 
metus: 

BLATSKIENĖ Jieva, 77 me- ' 
tų, mirė Birž. 12, Cleveland. 
Ohio. 

-r~r ; . .r "T i' "f""'5'" 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid 

Telef.: MAin 1773. 

MONCRIEF l)al>st' 
Jųs Gaunat GERUMO VERTYBĘ 

Jusų MONCRIEF Pardavėjas Jas Turi 

THE HENRY fURNACE COl, MEDINA, O. 

CEDAR POINT 
as R B I  

BB 
18 BB P 

•>" i i  •; 

N P 8 cyj W 
|BVk&xufr 

A vacation here means increased 
ability to work for final Victory. 
Hotel Breakers with* 1,000 outside 
rooms, moderate rate£. Excellent 
meals. 
Relax on the world's finest, white 
sandy beach. All sports—tennis, golf, 
boating, fishii%, etc. All amuse
ments. Dancing nightly. 

/ js| Plan now to come to the Vacation 
Playground of the Great Lakes, jf ^ 

f H CO. ROOSEVEl M 
caves 9 a. tn. daily 

7rom Cleveland. JJ 
Steamer", aiso from R 
Detroit and Toledo. 

Easily reached alto jjti 
by raii o" bus and 
hourly steamer from 

Sandusky. 

On U. S. Route 6 and 
Ohio ? 

Playground of the Great Lakes. 

CESAR POINT-on-Lake Erie ,A^"oKY' 
Open June 16 thru Labor Day 

I Iftim Irti riti nil in tm itii 

Nikodemas A. Wilkelis 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

IR BALZAMUOTOJAS 
Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

* Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 
TaiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Reikšmingas Laiškas iš Vokietijos Nustebintas Vietinis 

TAUTININKAI VEIKĖJAI ATSIŠAU
KIA!* AMERIKIEČIŲ UŽIMTOS 

DALIES 

BAISUSIS PALYGINIMAS 

Šiomis dienomis Dirvos redaktorius Kazys Karpius gavo iŠ 
vieno žinomo tautininkų veikėjo, kurs dabartiniu laiku gyvena 
Amerikiečių užimtoje Vokietijos dalyje, įdomų laišką ir prane
šimą apie tragingus paskutinių metų įvykius Lietuvoje bei da
bartinę padėtį. Laiškas rašytas šių metų Gegužės 30 d., taigi 
yra palyginamai naujas dokumentas. Praleidę asmenų vardus 
ir faktus kurių minėjimas spaudoje galėtų buti pavojingas, lai
šką ir pranešimą žemiau paduodame ištisai. 

V  L A I Š K A S  

Didžiai Gerb. Ponui Karpiui, 
Dirvos redaktoriui ir leidėjui. 

Naudodamasis pasitaikiusia proga, siunčiu Tamstai šį laiš
ką ir pridedamas informacijas. Ta pačia proga perduodu Tam
stai geriausius sveikinimus nuo visų Vokietijoje gyvenančių 
tautininkų veikėjų. 

čia taip pat noriu Tamstai pranešti kad ....Z, kuris Tam
stai savu laiku pasiųsdavo informacijų, bolševikų buvo suim-, 
tas 1940 metų Liepos 13 d. ir kalintas Kauno kalėjime. 1941 
metų Birželio 6 d., drauge gu ilga eile tautinių organizacijų vei
kėjų jis buvo išvežtas į SSSR—Kotlos rajoną. Jis už akių bu
vo nuteistas 8 metams sunkiųjų kalėjimo. Bylos sprendime bu
vo įrašyta kad teisiamas' už darbą tautinėse organiza
cijose. Nuo išvežimo dienos apie jo likimą nebuvo gauta jokių 
žinių. Tiesa, mane suėmus 1944 m. Gegužės 15 d. ir kalinu® 
Vokietijos kalėjimuose iki šių metų Gegužės 3 d., negalėjau jo
kių žinių gauti, jei jos Lietuvą ir buvo pasiekusios. 

Prie šio laiško pridedu eilę informacijų, kurios, manau, 
Tamstai gali praversti Malonėkit, progai pasitaikius, 
aipie musų darbą painformuoti ir kitus tautinio darbo bendra
minčius. kai tik susidarys proga, neatsisakykit man atsakyti 
į šį laišką ir persiųsti visas informacijas. Už tai Tamstai, Po
ne Redaktoriau, busiu labai dėkingas. 

Priimkit geriausius sveikinimus ir linkėjimus, Tiimstą ger
b i ą s  . . . . . . . P .  

PRANEŠIMAS 

>~ A. Lietuvių veiki* Vokiečių okupacijos metu 
Bolševikams tik užėmus Lietuvą, didžioji tautininkų vei

kėjų dalis tuoj buvo suimta, kalinama, o vėliau išvežta Rusijon. 
Kiti, kuriems pasisekė išvengti kalėjimo, gyveno nežinomose 
vietoe slapstydamiesi. Niekas iš žinomesnių tautininkų veikėjų 
neturėjo darbo ir bolševikiniais metais nenuėjo tarnauti oku
p a n t a m s  . . . .  i  a . .  

Prasidėjus Vokiečių-Rusų karui, daug kas tikėjosi kad Lie
tuvai ateina geresni laikai.. Įvykęs visos tautos sukilimas prieš 
bolševikus parodė kad tauta nori pati tvarkytis ir laisvai gy
venti. Deja, greit buvo patirta kad vienas okupantas pakeistas 
kitu ir kad vėl musų* tėvynei ateina sunkios dienos. 

Tik Vokiečiams atėjus į Lietuvą, tuoj susirinko išlikę tau
tininkų veikėjai padėčiai aptarti. Visų vienbalsiai buvo nutar
ta ir naujoje okupacijoje vadovautis bolševikiniais metais laiky
tosios taktikos ir visur atsiminti kad turima reikalo su musų 
tautą pavergti atėjusiu priešu. Tas nutarimas tuoj buvo iš
platintas ir jo buvo laikomasi. 

Kada atsirado gyvas reikalas organizuoti politinį centrą ko
vai su okupantais, į kurį ineitų visos Lietuvoje buvusios politi
nes grupes ir naujai susikurę kovos sąjūdžiai, tautininkai vie
ningai darbą parėmė. 

Pradžioje buvo susidarę du politiniai centrai. Vienas va
dinosi Vyriausias Lietuvos Komitetas. Į jį inėjo visos politinės 
srovės, be dešiniosios- ir komunistų, kurie pastarieji niekur ne
buvo įleidžiami. Antras centras vadinosi Tautos Taryba. Jį 
sudarė viena katalikiškoji srovė. Savaime suprantama, darbas 
buvo nenormalus. Visi dėjo pastangų sueiti į vieną politinį cen
trą, bet nei vieni nenorėjo daryti nuolaidų. Toks nesutarimas 
tęsėsi iki 1943 metų rudens. Po ilgų pasitarimų ir tautinin
kams pirmiems padarius nuolaidas, pasisekė sudaryti sąlygas 
ir sueiti į vieną politinį centrą — Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą. 

Komitete buvo atstovaujami: tautininkai, Valst. liaudinin
kai, socialdemokratai, krikšc. demokratai, darbo federacija, 
laisvės kovotojai. Lietuvių frontas ir nacionalistai. Tautininkai 
Vyr. Liet. Išlaisvinimo Komitete buvo užėmę vice pirmininko 
postą. Komtetas savo veiklą buvo išplėtęs į įvairias komisi
jas, kaip: užsienio reikalų, ekonomikos, sienų nustatymo, karo 
nuostolių ir okupacinių nuostolių apskaičiavimo, švietimo, so
cialinių reikalų, karinės ir slaptojo tautos tribunolo. Visose ko
misijose tautininkai buvo atstovaujami. Darbas visų buvo no-
jflai dirbamas ir vadovavimas okupuotai tautai ėjo sėkmingai. 

B. Vokietijoje veikiančios Lietuvių organizacijos 
Be Vyriausio Lietuvai Išlaisvinimo Komiteto, kuris yra 

sudarytas visų politinių grupių susitarimu ir yra vyriausias 
lietuvių organas, šiuo metu pradeda veikti Lietuvių Sąjunga ir 
Lietuvos Raudonasis Kryžius. Tačiau abi pastarosios organi
zacijos yra tik darbo pradžioje. Kada šios organizacijos reikia
mai susitvarkys, atsiras daugiau budų sunkiai Lietuvių pabė
gėlių ir tremtinių būklei pagerinti. O vargo yra labai daug. 
.Vieni iš Lietuvos išvežti kaip kaliniai ir čia nieko neturi, kiti 
pirievarta atvaryti darbams, treti atstumti karo audros, ketvir
ti atbėgo slėpdamiesi nuo bolševikų. .Visi laukia pagalbos ir pa
ramos. 

DU DOKUMENTAI 
Visas pasaulis, ibet pirmoje 

eilėje Lietuvių tauta, negali 
šiądien nejausti kruvino žodžių 
ir faktų priešingumo. Pereitą 
savaitę įvairus Lietuviški lai
kraščiai, greta Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto at
sišaukimo, įdėjo "Sibiro trem
tinio pasakojimą apie sovietų 
tvarkos baisenybes". Lygiai 
taip pat kuone visi Lietuviški 
ir Angliški laikraščiai paskel
bė United Nations čarterio, iš
kilmingąją įžangą. x . 

Pirmasis — kuklus ir men
kas nežinomų kankinių baisių 
kančių dokumentas, antrasis— 
iškįilmingas ir puošnus aukš
čiausių . žmonijos idealų išreiš
kimas. Pirmame aprašoma 
kaip bolševikų sužvėrėję ka
riai, tyčiodamiesi, iki mirties 
užkankina ir taip jau visko 
nustojusius žmones, o antra
sis, kurį savu ruožtu pasirašo 
tų sužvėrėjusių karių virši-
šininkai ir inspiratoriai, gieda 
saldų himną apie amžinojo tei
singumo įgyvendinimą. 

Šeimų išskyrimai, šaudymai 
už mažiausį menkniekį, praga
riškas darbas bei marinimas 
badu vadinamose darbo stovy
klose nėra sovietų rojaus nau
jiena. Lietuvių ir net Anglų 
(žiur. W. L. White "Report on 
the Rusians") spaudoje jau 
esame apie tai daug sykių 
skaitę. 

Didžioji tragediją gludi ne 
tame. Ji gludi tame kad kaip 
tik tuo momentu kada bolševi
kai pagreitintu tempu vykdo 
ir didžiausią fantaziją pralen
kiančius nusikaltimus, didžiuo
se tarptautiniuose susirinki
muose jie garbinami didvy
riais, taikos kūrėjais ir kitais 
žmonijos geradariais. 

Sugretinkime dvi charakte
ringas vietas iš "Sibiro trem
tinio pasakojimo" ir United 
Nations čarterio įžangos. 

Štai ištrauka iš pirmojo: 
''Būdavo tokių scenų kad, 

žiūrint į jas sunku buvo tikėti 
kad gyvename XX amžiuje. 
Jei sovietų karys pamatydavo 
pas ką nors ant kaklo kryželį 
ar šventą paveiksliuką tai tuo
jau jį nutraukdavo. Atmenu 
kaip vienas senukas su ašaro
mis prašė palikti jam kryželį, 
bet "bojec" (sovietų karys) 
taip smarkiai patraukė už re
težėlio kad net kraujas iš kak-
ko pasipylė. Kokia desperaci
ja matėsi ant senuko veido"... 

O štai dabar keli žodžiai iš 

United Nations čarterio įžan
gos: ' 

"Mes, jungtinių Tautų žmo
nės, nusprendėme gelbėti atei
nančias kartas nuo karo rykš 
tės, karo kurs du. sykiu musų 
g y v e n i m o  b ė g y j e  u ž t r a u k ė  
žmonijai negirdėtą sielvartą; 
mes nusprendėme išnaujo pa
reikšti tikėjimą į neatimamas 
žmogaus teises, į žmogaus as
menybės orumą ir vertybę, į 
lygias vyrų ir moterų teises ir 
į mažų bei didelių tautų teisių 
lygybę"— 

Tokie faktai ir tokie žo
džiai. Kiek daugelį sykių bu
tų geriau jei didieji pasaulio 
vyrai, vietoje tos kilniosios 
teisingumo poezijos, butų pa
darę konkrečių žingsnių sovie
tų darbo stovykloms panaikin
ti, kuriose dedasi tokie nežmo
niški dalykai. Deja, jie vis 
dar nori tikėti kad kruvinom 
bolševikų rankom ant popierio 
padėtas parašas atneš pasau
liui 'taiką ir teisingumą.... 

NEGANA VIEN LIŪDĖTI 
Begalinis sielvartas suspau

džia širdį ir neviltis surakina 
valią, kai prieš savo norą esi 
priverstas buti tų* baisių ne
teisybių ir su jomis ranka į 
ranką einančių naivių kliedė
jimų apie teisingumo grožį 
liudininku. Tačiau liudesiu ne
laimingųjų neišgelbėsi. 

Kaip iš paskutinio Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to atsišaukimo matyti, Lietu
vių tauta dar tebėra pasiryžus 
buti laisva. Pats Komitetas, 
nors ištąsytas kalėjimuose ir 
gėdįs savo mirusiųjų brolių— 
tebėra tvirtas ir pasiryžęs. 

Tokie tvirti ir pasiryžę tu
rime buti ir mes. Mes turi
me nepajudinamai tikėti kad 
ir bolševikams ateis rūsčiojo 
teismo diena ir kad tada Lie
tuvių tauta, kaip ir daugybė 
kitų tautų, vėl gryš į gyvųjų 
tarpą. O raudoniesiems po
nams tarnauti nuėjusiems Lie
tuvių tautos išgamoms turime 
priminti kad ir jie, nors ir čia 
Amerikoje gyvendami, visvien 
mirko savo rankas bolševikų 
l i e j a m a m e  L i e t u v i ų  t a u t o s  
kraujuje. Anksčiau ar vėliau 
ir jie kartu su kitais bolševi
kų nusikaltėliais bus patrauk
ti atsakomybėn ir neišvengs 
nupelnytos bausmės. 

VILTIES KIBIRKŠTĖLĖ 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto atsišaukimas 

A. a. k Juozas Jonikais 

Okinawa saloje, kurią Ame
rikiečiai užėmė, parodoma pen
ki Amerikos kariai telefono 
linijų tiesėjai, sulipę savo pa
prastu budu į medį,' kas stebi
na ant žemės sėdintį vietinį 
Okinawa gyventoją. 

ir. šiame Dirvos numeryje tel
pąs laiškas bei pranešimas ro
do kad aukščiausias Lietuvių 
tautos organas Vokietijos 
griuvėsiuose jau pradėjo Lie
tuvos atstatymo darbą. Įsi
kūręs Lietuvos Raudo n a s i s 
Kryžius ir Lietuvių Sąjunga 
padės jam tame didžiame dar
be. žinoma, jo veikimo sėk
mingumas priklausys nuo šios 
šalies vyriausybės nusistaty
mo — ar ji tų aukščiausių Lie
tuvių tautos institucijų atžvil
giu pritaikys pereitą savaitę 
paskelbto Jungtinių Tautų čar
terio dėsnius. 

Pirmutinė kregždutė —- kad 
Aukščiausioji Amerikoj karo 
vadovybė maloniai sutinka Lie
tuvių tremtinių bei pabėgėlių 
gelbėjimo organizacijos plėti
mąsi mažų mažiausia nėra blo
gas ženklas. Netolima ateitis 
turės parodyti ar tas ženklas 
yra pakankamas pagrintas op
timizmui. 

TAT DIRBKIME....  
Tat mums nelieka nieko ki

to kaip, paslėpus sielvartą gi
liai širdyje, sukąsti dantis ir 
dirbti. Susinormavus susisie
kimui su Europa, musų darbo 
sąlygos žymiai pagerės. Ta
čiau galutinis musų tikslas— 
Lietuvos nepriklausomybė — 
tegalės buti pasiektas tada kai 
bus sutriuškinti bolševikai. 

Laukime tos dienos ir jai 
ruoškimės. 

Julius' Smetona. 

Smarkus Generolas Apsiverkė Laike Pagerbimo 

> 

Šis vaizdas parodo Generolą S. Patton, žymų Vokiečių 
nukariavimo varą apsiverkiantį, kuomet Bostone jam buvo 
. surengta pagerbimas sugryžus į Ameriką ir kai buvo reiš
kiama jam ir jo kariams įvertinimai jų darbų. 

Kuone kiekvienam iš musų, 
Lietuvių, paskutiniais metais 
teko buti daugelio mirčių ar
tesnių ar tolesniu liudininku. 
Vos spėji palaidoti vieną savo 
draugų ar bičiulių, žiūrėk liki
mas į amžinybės glėbį jau pa
ėmė kitą. 

štai, vos prieš kelias dienas 
mes palydėjome į kapus musų 
visų prietelių ir draugą, Dak
tarą Juozą Jonikaitį. Musų 
visų — kadangi velionis dakta
ras visiems Lietuviams ir net 
nelietuviams rodė savo gilią ir 
gerą širdį, šios jo vertingos 
ypatybės deliai net ne jo pa
niūrų .žmonės Dr. Juozą Joni
kaitį mylėjo ir gerbė, šito 
deliai jo staigi ir netikėta mir
tis visus apgaubė gili J, nedils-
tančiu sielvartu. 

Tačiau didžiausią nuoskaudą 
Daktaro Jonikaičio mirtis už
dėjo Lietuviams patriotams. 
Ne tik dėlto kad jis buvo ne
nuilstantis kovos už Lietuvos 
laisvę dalyvis, bet ir dėlto kad, 
ilgus metus išgyvenęs vande
nynu nuo gimtosios šalies at
skirtoje Amerikoje, Dr. Juo
zas Jonikaitis išliko toks pat 
Lietuvis kokiu jis butų buvęs 
jei savo tėvų žemės jis niekuo
met nebūtų palikęs. Kaip tau
rus metalas neribotu metų 
skaičių išlieka nepakitęs skir
tingose klimato ir atmosferos 
sąlygose taip tikra Lietuviška 
siela, kurion pasaulio dalin jai 
bebūtų lemta nuklysti, niekuo
met nenustoja savo Lietuviško 
charakterio. 

Dr. Juozas Jonikaitis buvo 
šypsenos žmogus. Taip buvo 
todėl kad jis visame kame 
stengėsi įžvelgti gera ir tikė
jo į visko gerą pabaigą. Už
tat visi kuriems teko pažinti 
velionį daktarą, jautė jame 
ypatingą, malonią šilumą. Man 
neteko buti su velioniu jo mir
ties valandoje, bet aš esu tik
ras kad ir į dausų kelią jis įsu
ko šypsodamasis. 

Tepriglaudžia Visagalis ma
loningai jo skaisčią sielą! Gi 
mes, liudėdami musų balta
plaukio, besišypsančio draugo 
ir lenkdami galvą prie jo nau
jai supilto kapo, eikime tuo 
šviesiu žmoniškumo keliu ku
riuo nužymėtas visas velionies 
daktaro gyvenimas. 

Julius Smetona. 

PABĖGĖLIAI TIKI Į 
LIETUVOS ATSI-

STEIGIMĄ 

SVIESTAS SUTIRP
STA RUSIJOJE 

Per Seattle, Wash., j Rusi
ją siunčia iš Amerikos virš 40 
milijonų svarų sviesto, kuris 
turės buti pristatytas ten per 
sekančius 12 mėnesiu 

Laimėjo Aukštumoje 

Marinų Leit. Robert Kling-
man iš Binger, Okla, kuris 
savo lėktuvo propeleriu nukir
to Japonų lėktuvą 43,000 pėdų 
aukštumoje. Pats laimingai iš
liko gyvas. Jo šautuvai tokia
me aukštume užšalę neveikė. 

Lietuvos pabėgėlis studen
tas, kuris turėjo apleisti savo 
tėvynę pereitą vasarą bolševi
kams Lietuvą okupuojant, 
šo Dirvos Redakcijai: 

"šiuo laišku siunčiu savo ei
lėraščių, kuriuos prašau patal
pinti Dirvoje. Už tai Imsiu 
nuoširdžiai dėkingas. 

"Musų pasaulis čia Švedijo
je nedidelis: miškas, virtuvė, 
ūkininkas arba universitetas 
— pagal pajiegas ir galimy
bes. Lietuvis moka prisitai
kinti ir moka laukti. Jeigu 
paklaustume čia vaiko ar su
augusio, gautume, totysų *»• 
sakymą: 

"Lietuva buvo ir bus lais
vas kraštas.... 

"Su ta mintimi mes gyvena
me, su ta mintimi mes pasiry
žę mirti. 

"Prašau, jei iš jusų pttfl&l 
yra galima, atsiųsti man kokių 
nors Amerikoje einančių Lie
tuviškų laikraščių, kuriuos aš 
paskleisčiau tarp draugų. 

"Vietoj mano pavardės pra
šau rašyti slapyvardį, 'Trem
tinys'." 

(Nuo Redakcijos: švedijon 
laikraščių iš Amerikos kol kas 
paštas neveža, taigi šio studen
to prašymu pasiųsti laikraščių 
šiuo tarpu negalima. Dauge
lis Amerikos Lietuvių be abe
jo gauna laiškus nuo savo gi
minių pabėgusių nuo bolševikų. 
Kurie yra geriau parašyti ir 
paduoda žinių apie Lietuvos 
gyvenimą po bolševikais ar po 
naziais, prisiųskit, Dirva pa
talpins juos visuomenės žiniai.) 

SOVIETŲ valdžios organas 
Izvestia Maskvoje pradėjo ata
kuoti Ameriką, buk ji globo
ja "mažą bet įtakingą grupę 
draugų ir rėmėjų Vokiečių fa
šizmo". ši grupė dėjus visas 
pastangas sulaikyti nazizmą 
nuo sunaikinimo. 

Laikraštis įvardina žy
mių Amerikos žmonių, senato
rių, laikraštininkų, "reakcio
nierių katalikų kunigų ir go
džių biznierių kurie iš slaptų 
sutarčių su priešu naudojasi." 

Kas Amerikoje ne už bolše
vikus ir ne už Rusiją tas yra 
prieš Sovietus, tai bolševikų 
propagandos priemonė. 

Sveikata yra Žmogaus 
Brangiausias Turtas 

INDIJON Ų ARBATŽOLĖS 
Kaina 50c. 3 Baksai už $149. 
Pasarga: Su orderiu malonėkit ir 

pinigus prisiųsti, nes kitaip orderis 
nebus išpildytas. 

Reikalaujam agentai pardavinėti 
musų arbatą: 

Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi
durių virškinimo, užkietėjimo, vidu
rių kataro, kepenų sustingimo; valo 
nešvarų kraują, gydo odos ligas, 
inkstų negalavimą ir moterų bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, 
Įdėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai. 

Kaip vartoti. ^ Pradėk gerti nuo 
mažo stikliuko iki kavos puoduko 
kas rytas prieš valgymą ir vakare 
einant gulti; du kartu į dieną. 

Perkant žolių mišinį, visada pra
šyk FLORAL HERBS, o gausi ge-
riausį. 

FLORAL HERB OCX 
Dept. 7 

BOX 305 CLINTON, IND. 

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

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, kambariai, pa-
jieškojimas giminių, talpina
ma 50c už vieną kartą, tris 
kartus už $1.00. Priduokit 
gatavai parašytą. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- " 

; tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- «• 
' kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma į 

šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 
; ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 •• 

P J. KERSIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdfaudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iftpildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
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Dienos Klausimais 
Bedaktorius-K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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SVARBIŲ SPRENDIMŲ IŠVAKARĖSE 

Du negalavimu gydymo budai 
IZ AIP fiziniai žmogaus sutrikimai yra gydomi dvęjo-
** pu budu — vaistais ir operacijomis — taip ir visuo
menės politiniai ir socialiniai negalavimai yra šalinami 
dvejopomis priemonėmis, kurias galima klasifikuoti į 
evoliucines ir i revoliucines. Į pirmą grupę priklauso 
sutartys (kiek tai liečia santikius su svetimomis valsty
bėmis) ir įstatymų keliu vykdomos reformos (kiek tai 
liečia vidaus santvarką), į antrą — karai ir revoliucijos. 
Ir lygiai kaip žmogaus fiziniai sutrikimai tam tikrais 
atvejais tegali buti pašalinti operacijos keliu, taip lygiai 
ir visuomenės politiniai, bei socialiniai negalavimai nere
tai neturi kito vaisto kaip karą ir revoliuciją. 

Deja, ne kekviena operacija, nors ir neišvengiama, 
pasibaigia laimingai. Lygiai taip pat ne kiekvienas ka
ras ii* ne kiekviena revoliucija pašalina tuos blogumus 
kurių deliai karas buvo paskelbtas ar revoliucija pradė
ta. Šios paskutinės priežasties deliai — iš nepasiseki
mo baimės — radikalioji gydymo priemonė — operaci
ja. karas ir revoliucija — dažnai esti atidėliojama iki 
nebeišvengiamas momentas, kuomet atidėlioti nebegali
ma ir kuomet tos radikalios gydymo priemonės reikia 
griebtis žut-but. 

Netolimos praeities nusivylimai 
Radikalioji priemonė — karas — ilgą laiką buvo ne

taikoma Vokietijai, Italijai ir Japonijai — vis nenusto
jant vilties kad siu trijų valstybių iššaukti pasaulinės 
visuomenės negalavimai dar galės buti prašalinti kokiu 
kitu budu. Deja, šios paficistinės viltys, nors ir stip
riai pagrystos humanitariausiais argumentais, pasiro
dė klaidingos ir karan teko stoti žymiai nepalenkesnė-
mis sąlygomis negu tai butų buvę Įmanoma kelioliką ar 
keleris rnetus anksčiau. Pavėluota apendicito operaci
ja visuomet yra žymiai pavojingesnė negu atlikta laiku, 
ir net pasisekimo atveju ligoniui sustiprėti reikia kele
riopai ilgesnio laiko negu tada kada ji atliekama nor
maliomis aplinkybėmis. 

Komunistiškas apendicitas 
Bolševizmas kaip socialinis fenomenas jau iš pat 

pradžių sudarė ypatingą apendicito atvejį, kuriam pa-
pašalinti vargu ar buvo koks kitas vaistas kaip operaci
ja. Tačiau Leninui tebesant gyvam, vis dar tebebuvo 
šiokios-tokios vilties kad, iš vienos pusės, komunizmas-
bolševizmas ilgainiui bus kiek sušvelnintas, iš kitos — 
kad jis įgys daugiau, nacionaliniai Rusišką charakterį 
ir bus lokalizuotas Rusiškose žemėse — .Belyginant gan
grena, .kurios plėtimasis sustabdytas. 

Neužilgo po to kai Stalinas įsitvirtino Lenino vietoje, 
viltys del bolševizmo sušvelnėjimo galutinai užgeso: 
kompromisai, padaryti privatinės nuosavybės naudai, 
buvo kirste nukirsti ir žiauriausiomis priemonėmis pa
skubomis buvo sugryžta prie visiško ekonominio indivi
do pavergimo ir absoliučios jo kontrolės iš visagalinčios 
valstybės pusės. 

Dabartinis pasaulinis karas savu ruožtu parodė kad 
ir antroji viltis— kad komunizmas bus lokalizuotas Ru
siškose žemėse — neturi nei mažiausio pagrindo. Jau 
dabartiniu metu bolševikai yra užėmę (ir nesiruošia ati
duoti) tiek svetimų žemių kad jų gyventojai kuone vir
šija Sovietų Sąjungos gyventojus. Lygia greta komu
nistinė akcija nebolševikiškuose kraštuose — įskaitant 
abi -Amerikas — pasiekė negirdėtų proporcijų. Viso ši
to akivaizdoje, galima drąsiai pasakyti kad komunis
tiškas apendicitas šiądien jau sudaro labai pavėluotą 
atveji, kurį pašalinti tegali skubi operacija. 
Senuoju takeliu su savo kromelitt 
^EŽIURINT aukščiau išdėstytų faktų akivaizdumo, 

paskutinių dienų įvykiai rodo kad ši šalis ir Didžioji 
Britanija komunistišką apendicitą vis dar tikisi pašalin-
Britanija komunistišką opendicitą vs dar tikis pašalin
ti be operacijos. Rusijai skirtų zonų užleidimas Vokie
tijoje, kuris, pagal laikraščių pranešimų, turės buti bai
gtas Liepos 4 d., nusileidimas Maskvai Lenkijos klau
sime, vedąs į bolševikiškos Lenkijos vyriausybės pripa
žinimą, tebesitęsianti ekonominė pagalba Sovietų Sąjun
gai ir nuolatinis draugiškumo su bolševikais akcentavi
mas y>a aiškus įrodymai. 

Kiek tai liečia Lenkijos klausimą tai tenka paminė
ti kad Amerikos Lenkų Kongresas Birželio 30 d. Prezi
dentui Truman įteikė memorandumą, kuriame pabrėžė 
kad naujai sudarytos Lenkijos bolševikiškos vyriausy
bės pripažinimas butų tolygus visiškam ir galutiniam 
Lenkijos nepriklausomybės panaikinimui. Kiek tai lie
čia šios šalies draugingumą Sovietų Sąjungai, iliustra
tyvus yra faktas apie nutarimą grąžinti bolševikams 154 
Sovietų Sąjungos piliečius, kovojusius prieš sąjunginin
kus Vokiečių kariuomenės eilėse ir patekusius į nelais
vę musų kariuomenei., Laikraščių pranešimu, kai šie 
belaisviai, laikyti Fort Dix, N. J., patyrė apie tą nutari
mą, jie sukilo prieš juos saugojusias sargybas, ir kol 
tvarka buvo atstatyta trys sukilėlių spėjo pasikarti ant 
stovykloje augusio medžio, o septyni buvo sužeisti, lįr\ 
kusių atžvilgiu nutarimo vykdymas buvo tęsiamas. 

Nauji nusivillmai 
Kokia bus tolimesnė šios šalies santikių su bolševi

kais'raida, šiądien dar sunku pasakyti. Taip pat nega
lima nuspėti ar, atsistatydinus Stettiniui ir jo vietą už
ėmus Byrnes, pasikeis šios šalies pažiūra į bojševikiško 
apendicito gydymo priemones. Stettinius savo noru ar 
aplinkybių verčiamas ėjo tolesnių nuolaidų bolševikams J 

NORI KAD TYLĖTU 
Maskvos- bolševikų laikraš

čiai pradėjo rėkti kad Ameri
koje prasidėjo kilti prieš-bol-
ševikiškas judėjimas ir spauda 
plačiau ir gyviau atsidaro akis 
Maskvos elgesius. Pažymi ir 
tulų laikraščių straipsnius ku
rie rašo apie bolševiano paVO-
jų. i 

Patys bolševikai tą iššaukia 
savo vienpusiškais veiksmais. 

Amerikoje bolševikų spauda 

vėl pradėjo atkftjkliai atakuoti}, 
Amerika® vyriausybę ir Vals
tybės Department^ už kiekvie
ną žygį kuris nors kiek pasi
rodo neprielankus MaskvalT 

Vokietijos nugalėjimas *«ir 
Stalino nesilaikymas jokios su
tarties padarytos su Roosevel-
tu ir Churchill Jaltoje sudarė 
Amerikai ir kitoms šalims ne
ramumo ir visokių netikėtu 
prietikių, nuo kurių reikia ru-, 
pintis apsisaugoti. 

Bet Maskva nori kad* Ame
rikos spauda tylėtų ir viską 
priimtų kaip bolševikams rei
kalinga. 

(Tęsinys iš pereito ntf.) 

t t t 

DIRVOS Redakcija gav# ki
tą svarbų straipsnį iš Švedijos 
nuo savo bendradarbio Vainio 
Dainoros. Tilps sekančiame nr. 

keliu. Tų nuolaidų tiesioginis rezultatas buvo gėdingas 
šešiolikos Lenkų požemio vadų areštas ir jų teismas. Iš 
to išplaukia kad Stettiniaus pastangos toli einančiais 
nusileidimais išspręsti opų Lenkijos klausimą nepasise
kė. Neužilgo po šio nesekmingo bandymo Stettinius at
sistatydino ir, kaip įvykiai rodo, Lenkijos byla eina prie 
galo visiškos kapituliacijos bolševikų naudai. Ar nau
jasis valstybės sekretorius J. F. Byrnes suras tinkames
nę kalbą su bolševikais, netrukus pamatysime. Tuo tar
pu betgi viskas eina Miuncheno-Jaltos dvasioje, tat sun
koka tikėtis kad netolimoje ateityje įvykstantis "trijų 
didžiųjų" pasimatymas netoli Berlyno, kuriame jau da
lyvausiąs ir Byrnes, reikštų bandysią sugryžti į #ri*i-
cipus. •; 

O dabar į Dar danelius! 
Bolševikai gi, atrodo, patenkinamai apsidoroję su 

Lenkais ir vidurinėje Europoje, neskubėdami ir negai
šuodami, paskutinėmis dienomis atsisuko į Artimuosius 
Rytus. Sovietų ambasadorius Ankaroje S. yinogrado-
vas Turkijos vyriausybei įteikė Turkijos-Rusijos 20 me
tų draugingumo sutarties atnaujinimo projektą, kuria
me jau esą ir teritorinių (Turkijos valdomos Armėnijos 
dalies grąžinimas Sovietų Sąjungai) bei ypatingų rei
kalavimų (pirmoje eilėje sąryšyje su Rusijos pretenzi
jomis į Dardanelius). Vinogradovo Turkijos vyriausy
bei įteiktas projektas matyt labai sunervino Turkijos 
vyriausybę, kad sąryšyje su juo Turkijos užsienio rei
kalų ministras Hasan Saka lankysis Londone. 

Ši paskutinė evoliucija betgi negalj nesujudinti ir 
Anglų. Mat, ji surišta su Sovietų Sąjungos įtakos plė
timąsi į Britų Imperijos gyvybine sritį — Viduržemio, 
jurą. Įdomu koks į tai bus Anglų atsakymas: ar jie, 
pridarę įvairių nepateisinamų nuolaidų bolševikams sve
timų valstybių sąskaiton, tokių pat nuolaidų pagaliau 
padarys ir ^avęs pačių atžvilgiu? 

Nuo Anglų nusistatymo priklausys ir Turkų laiky
sena. Jei Anglai juos rems, jie, be abejo, nenusileis bol
ševikams, o jei ne tai ir jiems teks kapituliuoti Maskvai., 
Bet ir Anglai negali vieni duoti Turkams jokių patikri
nimų, nes Turkų priešinimasis bolševikų spaudimui ga-^ 
lėtų iššaukti tarp bolševikų ir Turkų ginkluotą konflik
tą, kurs ir Angliją pastatytų į karo su Sovietų Sąjunga 
pavojų, karo kurio be šios šalies pagalbos Anglija nega
lėtų laimėti. T į 

Ar bus pasiryžta Išpjauti bolševikišką apendicitą? 
Viso šito akivaizdoje, ateinantis "trijų didžiųjų" 

susitikimas turės didesnės reikšmės negu, sprendžiant 
iš paviršiaus, galėtų atrodyti. Iš jo savu ruožtu bus aiš
ku ar Anglija su Amerika leis ir toliau bolševikiškam 
apendicitui tvinkti, ar ryšis jį pašalinti operacijos budu. 

Belaukdami to svarbaus ryžto, mes drauge su Ed
garu Guest tegalime sušukti kad tikra pergalė tebus 
pasiekta tada kada " by great and little nations 
right and justice more are cherished than the might of 
battle stationst. y. kada teisingumas, ne jiega, bus 
visų pripažintas aukščiausiu įstatymu. 

T T II IIIRAI 

ARTOJAS 
(Jtrozas Paukštelis) 

Mano žagrė kieto plieno, 
Laukas — žvilgančio granitp..,. 
Arsiu čia per visą dieną, 
Arsiu iki naujo ryt*. 
Arsiu, arsiu.... trauk žirgeli, 
Plėškim, verskim dirvą seną, 
Čia juk usnės, dilgės želia, 
Piktas vardas čia gyvena. 
Trauk smarkiau, kiek neša galios!' 
Plieno žagrė dar nelužta, 
Musų norai — erdvės žalios 
Dar nelinksta, dar nedžiust|^w. 
Nors ir nuovargis mus lydį> -
Vėtros blaškos vis įšėlę, 
Nors mus vagos krauju žy# «— 
Skubkinį mano juodbėrėli! 
Skubkim! — arsiu čia be galo, 
Juk tas laikas verčias, bėga. 
Juk tos dienos blanksta, 
Tolyj. liekas ir užmiega. " ' 

Pirmas žmonių pasipriešinimas 
komisarams 

Kai kurie iš musų žmonių pradžioje 
buvo bolševikams palankus, bet pamatę 
jų tvarką visi patylomis pradėjo kalbėti 
kad busią dar blogiau. Komitetai, žmonių 
kurstomi, buvo priversti slaptai sušaukti 
viso valsčiaus susirinkimą. Per vieną na
ktį, slaptai nuo komisaro žinios, komite
tų nariai ir milicininkai išnešiojo po visą 
valsčių kvietimus į susirinkimą. Tai bu
vo Sausio mėnesį. 

Vos tik pradėjus aušti, žmonės burių 
būriais ėmė plaukti į miestelį ir rinktis 
ties Saulės namais. Laukė atvažiuojant 
komisaro su sėbrais. Jis apsinakvojo Ane-
liavos dvare. Pagaliau atvyko komisaras 
ir pamatęs susirinkusių žmonių minią už
klausė koks reikalas. • 

— Daugiau javų jums neduosim. Štai 
del ko susirinkom. 

— Kokią jųs turėjot teisę be mano. ži
nios susirinkimą šaukti! — puolė rėkauti 
ant komiteto narių. Bet šie pasiteisino 
jog jie nieko nežinoję. 

Susirinkime buvo vyrų, moterų ir net 
dvarininkų. Vienas dvarininkas, nesenai 
gryžęs iš Rusijos ir buvęs karininku, su 
komisaru smarkiai susiginčijo, atsakinė
damas Į visokius jo priekaištus. Žmonės 
dvarininko žodžiams pritarė ir taip pat 
prikaišiojo komisarui, nepripažindami bol
ševikų valdžios ir jos parėdymų. 

— Mes turim savo Lietuvišką valdžią 
ir ją paremsim, o jums javų vežti neduo
sim, — kalbėjo žmonės. 

Žmonių atstovams nustojus kalbėti, 
ėmė aiškinti komisaras. Esą, Baltieji Lie
tuviai darą valdžią juokams, nes neturį iš 
ko pradėti kurti kariuomenės. O jie, bol
ševikai, taip pat Lietuviai, tik darbinin
kai. 

— Mes esam geriau susiorganizavę 
negu baltieji, Ųk, Jpl atsiųs iš Rusijos, 
mums trūksta duonos. Užtat mes iš jusų 
ją ir imam, — vis aiškinosi komisaras. 

— Kokiam laikui jųs mums paliekat 
duonos? — paklausė kaž kas iš minios. 

— Trims mėnesiams, — bu=v# komisa
ro atsakymas. 

— O po trijų mėneMų ką mes valgy
sim? . 

— Po trijų mėnesių galima bus pra
gyventi žolelėmis, grybeliais ir panašiai, 
kolei priaugs augalai,««» patarė mums ko
misaras. 

Po tokios kalbos visi žmonės išėjo iš 
saląs ir lauke ėmė tartis kaip čia bolševi
kus suėmus arba išmušus. Komisaro ir 
jo sėbrų laimei neturėjom ginklų ir nebu
vo iš kur jų gauti. Ir apskritai, žmonės 
nebuvo įpratę prie karo veiksmų ir bijo
jo aštuonių komisaro kareivių, kurie su 
juo buvo atvykę gerai ginkluoti. Taip tas 
pasitarimas ir pasibaigė be jokių pasek
mių. 

Greit po visų tų įvykių kaž kas pra
nešė karininkui Reikalai kad atvyksta bol
ševikai jo suimti. Vos spėjo pro kitas 
duris pasprukti ir su arkliais pasitraukti 
į mišką, kaip bolševikai jau buvo jo na
muose. Ilgai jieškoję ir nesuradę, gryžo 
į Pagirius. Reikala buvo įstojęs į sava
norius ir vadovavo Lietuviams. 

Žmonės po susirinkimo ilgai tarėsi 
stoti į partizanus bei savanorius. Ketino 
sto# ĮVfLSi. 

Muj»ų pirmas pnofiniss 
Po visų tų įvykių milicininkai tą pa

čią naktį išjojo į Kėdainius ir ten įstojo 
į musų kariuomenę. Mano brolis jau an 
ksčiau ten buvo išvykęs. ^ • 

Visa milicija į Kėdainius buvo išvv-
kus ketvirtadienį, o jau naktį prieš sek
madienį buvo padarytas pirmas Pagirių 
miestelio bolševikų puolimas. Iš vakaro 
ten buvo atėję 30 bolševikų. Juos puolė 
vietos jaunuoliai, susiorganizavę į parti
zanų buri. Jie dar nemokėjo apsieiti su 
ginklu, bet vis dėlto bolševikai, jų šūvių 
įbauginti, išbėgo iš miestelio. Bet ir par
tizanai, nemanydami kad bolševikai jau 
yra pabėgę, bijojo į miestelį eiti. 

Atvykus mums, partizanams ir sava 
noriams į Kėdainius ir pasivedus Reikaios 
vadovybėn, tuoj buvom apginkluoti, šeš 
tadienį po pietų pradėjom rinktis eiti va 
duoti savo miestelio. Išsirengėm 14 vyrų 
iMrmučiaušia ėjom į Šėtą. Mums buvo 

praneštą kad Šėtoje bolševikų nesą. 

Visi traukėm linksmi, nors ir buvo 
baisu. Mes manėm kad Pagiriuose rasim 
komisarą su aštuoniais kareiviais, mums 
arčiau priėjus, gavom žinią kad atėjo dar 
30 bolševikų. Visiems pasidarė ne kaip,, 
bet vadas Reikala tuojau mus nuramino. 
Sumaišė senus, Rusų kariuomenėje tar
navusius kareivius su nieko nemokančiais 
ir išsklaidė kovos tvarkai. 

Atsargiai ir tyliai slinkom arčiau mie
stelio. Tačiau vienas per neatsargumą 
netyčia iššovė. Tada visi turėjom atiden
gti ugnį. Bolševikai taip pat pradėjo iš 
šautuvų pokšėti, bet pabūgo ir išbėgo. . 

Mūsiškiams tas šaudymas buvo labai 
sunkus, pes daugelis nemokėjo užtaisyti 
šautuvų ir nemokėjo mėtyti rankinių gra
natų. Jų buvo tiek daug primėtyta kad 
kiekvienas jas radęs galėjo suprasti jog 
tai nemokšų darbas. Vadas su tais neap
mokytais kariais negalėjot nieko rimto pa
daryti, ir visi turėjom atsitraukti, 

1 Bombą lyg futbolą koja atmušė 
• * Itytojaus dieną, apie pusiaudienį, iš 

kaž kur atjojo du bolševikai. Paskui juos 
atėjo tikri komunistai ir vienas Ukmergės 
milicininkas. Išviso apie 30 žmonių. Jie 
tuojau puolė į valsčių, reikalaudami veži-
mų-pastočių. Bet niekas jiems taip grei
tai negalėjo jų duoti. Nesulaukdami pa
stočių, patys puolė į miestelį ir ėmė jų 
j ieškoti Pirmučiausia manė apkraustyti 
kleboną. 

Savanoriai bei partizanai nesnaudė ir 
nesitraukdami nuo miestelio, .tykojo ir 
laukė kas dėsis. / 

Mūsiškiai buv$ pasidalinę j dvi 
pes. Vienai grupei vadovavo Reikala. Ji 
stovėjo Bieliūnų kaime; antrai vadovavo 
Matas Raila. Ji stovėjo Paabelių dvare, 
'fiaila buvo tarnavęs Rusų kariuomenėje 
raiteliuose vachmistru. Jis Didžiajame 
kare buvo pasižymėjęs mušiuose, turėjo 

Šv. Jurgio kryžių, buvo tvirto sudėjimo ir 
kariškos išvaizdos. 

Pirmutinis įnė^miėsteHb' pradėjo ar-
intis M. Raila. Dar visai arti miestelio 

nepriėjus, bolševikai įį pastebėjo. Prasi
dėjo susišaudymas. Emė vieni prie kitų 
artintis ir taip prisiartino kad, grioviuo
se gulėdami, šaudėsi skersai kelio. Rei
kala su savo buriu iš Leliūnų negalėja at
eiti greituoju saviems į pagalbą. 

Taip jiems besišaudant ir nesulau
kiant pagalbos, atėjo galutino sprendimo 
momentas, nes pas musiškius beliko tik 
po vieną šovinį. Pirmutinis su savo pas
kutiniu šoviniu šoko Raila. Komisaras 

sviedė į Railą bombą, bet šis koja ją at
mušė, ir ta sprogo šalyje. Tada Raila 
smogė komisarui į krutinę ir jį vietoje 
nudėjo. Kiti bolševikai, tai pamatę, pa
kėlė rankas aukštyn ir pasidavė Railai ne-
aisvėn, o likusieji ėmė bėgti. Tuo metu 
ir kiti mūsiškiai jau buvo prisiartinę. Pa
bėgę bolševikai, pakelyje į Kirtučius iš 
piktumo užmušė du žmones. 

Musų partizanai bei savanoriai šį kar
tą pasirodė tikri didvyriai, nes negausus 
jų būrelis nugalėjo gausingą priešą ir pa
darė jam daug žalos. Po to nugalėjimo 
visame valsčiuje labai pakilo upas, ir į 
Lietuvos kariuomenę prisirašė apie 200 
savanorių. 

Atėjus vakarui, mūsiškiai iš Pagirių 
pasitraukė, nes neturėjo jokio ryšio su ki
tais savo būriais, todėl miestelyje buvo 
pavojinga pasilikti. Nuo to laiko ir mū
siškiai, ir bolševikai į Pagirius rečiau at
silankydavo. 

* > . • (Sits daugiau) 

VALGIU 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 

t 
« Kaina su prisiųntimu $1.25 

Didele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaumriti visokius valgius: sudėta daugyfo§ 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiliu. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininke turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priry
to įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit 
• C 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, 
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VATERBURY, CT. 
NAUJA SKERSAflRYfcttJ 

"SOSAIDfi" 

Kaip gird§tl, Waterburyje 
Skersadryžiai užvedė kovą Iš-
ilgaidryžiams. Vardas Sker
sadryžių pasektas nuo 1% V. 
Kudirkos laikų. 

Nepersenai laikraštis Ameri
ka pakartojo buk Dr. V. Ku
dirka pašiepė tokius žmones 
kurie negali susitarti tik todėl 
kad vienų kelnės yra skersai 
dryžos, antrų išilgai, ir šau
kia, "Vyrai, štai ilgadryžiai 
kėsinasi ant musų skersai dry
žių. Saugokimės." 

Taip, Waterburyje stlšllftirė 
skersaidryžių "sosaidė", o jų 
bosas (vyriausias vadas) pfra-
dėjo vykdyti jų žygius. 

štai kaip jis elgiasi: jeigu 
kas jam nepatinka arba nepu
čia į jo dudą, jis skubiai susi
šaukia savo kamarotus prie 
baro, ir gurkšnoja tol iki jų 
nosys gerokai parausta, tuomet 
jų bosas pradeda: "Vyrai, štai 
tie bemoksliai, niekšai, grino-
riai, per Berliną atbėgėliai, 
papaikėliai, fašistai ir kitoki, 
kėsinasi mus užvaldyti. Sau
gokimės". 

Aišku, jo kamarotal sušun
ka, "Urei, bos, mes juos pafik-
sysim!" Jų šmeižtai ir pra
sideda. Bet jų šmeižtai nesi
baigia šmeižimu. Girdima bu
vo tokių atsitikimų. Vienas 
jaunas vyras, stiprus sveika
toje, patiekė aplikaciją tapti 
L. N. P. Klubo nariu. Sker
sadryžiai užprotestavo buk jo 
aplikacija neteisingai išpildyta 
ir kad jis yra nedorėlis, trukš-
madaris, ir tt. Jis tapo ne-
primtas. Vėliau tas pats žmo
gus patiekė aplikaciją f SLA 
11 kuopą, ir čia tas pats atsi
tiko : skersadryžių bosas su
šaukė kuopos susirinkimą va
landa anksčiau ir su savo ktv-
marotais jo aplikaciją atmetė. 

Kodėl jie tą žmogų taip dis

kriminuoja:? Todėl kad jisai 
yra pirmininkas kitos organi
zacijos, kur skersadryžių bo
sas veržėsi pirmininkauti bet 
neįsiveržė. Pažvelgus į jų to
kius šmeižtus išvada lieka se
kanti: kaip tai žmonės nupuo
la tiek kad praranda žmoniš
kumą, gėdą, ir ima kitą žmo
gų neigti vien tik už tai kad 
Žmonės išsirinko sau jį pirmi
ninku. Tokie nupuolėliai tik
rai serga proto liga. Juos pa
gydyti būtinai reikalinga to
kių vaistų kofcjįąįą |įp: bando 
šerti kitus. & Dryžis. 

RENGIASI PIKNIKUI. Lie-
tuvaį Vaduoti Sąjungos 9-tas 
skyrius rengiasi prie didelio 
pikniko, sekmadienį, Liepos 29, 
Linden Parke, Union City. 

Čia taip bus vienas ar du 
kalbėtojai Amerikos Lietuvių 
Misijos v delegatai sugryžę iš 
San Francisco, ir bus geras 
orkestras šokiams — gros Vic
tor Zembroski orkestras* visą 
dieną. 

KARO BONŲ VAJUS PA-
VYKO. Birželio 16, įvyko 7-
tos Karo Bonų Paskolos Lie
tuvių diena, "Victory House". 
Šiuomi rūpinosi Waterburio 
Lietuvių Tarybos skyrius. Bo
nų parduota už $23,475, štam
pų už $81.50. Taigi dar kar
tą Lietuviai parodė savo pat-
riotingumą remti karo reika
lus iki paskutinos. 

Prie to daugiausia pasidar
bavo ALT pirmininkas Dr. P. 
Vileišis, ponios Antanina Col-
ney, Eva Tracy (Mačiulytė), 
J. Dubauskienė, Kęstutis De-
venis, Dr. M. J. Colnev. Ka
rys Edward Rabishaw, buvęs 
sužeistas D-E Day Prancūzijo
je, dabar paliuosuotas iš tar
nybos del nesveikatos, gra
žiai palinksmino dainomis pri
tardamas gitara, per Victory 
House garsiakalbį. ALT pir
mininkas Dr. Vileišis visiems 
nuoširdžiai dėkoja už pasidar
bavimą. 

Išmušė 30 Japonų * KELIONE l 
SAN FRANCISCO 

Pfc. Clarence Craft, iš San
ta Anita, Calif., pirmą kartą 
patekęs į mušį, ir būdamas at
virame lauke, veik vienas iš
mušė 30 Japonų šautuvu ir 
granatomis. 

SUKAKTUVĖS. BirŽ. 17 d., 
kaip Tėvo Dienoje, atsibuvo 
pagerbimo puota keturiems 
kartu. Martynas .Bulevičius, 
tėvas, ir jo sunus, Dr. Wm. 
Bulevičius, irgi tėvas. Dakta
ro žmona, Bettie, ir jos brolis, 
Joseph Lopsha, nors skirtumas 
amžiume šeši metai, 'bet jų 
gimtadienis išpuola tą. pat die
ną, todėl ir pasitaikė nepapra
sta "4 in 1" iškilmė. 

Dalyvavo pp. Martin Bule-
vičiai, pp. Joseph Dubauskai, 
pp. Joseph Stašaitis, Dr. ir po
ni William Bulevich, Dr. ir po
ni M. J. Colney, Julia Bulevich, 
Joseph Lopsha, Mary Ann Bu
levich. Dr. M. J. Colney. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress AventHS 

Waterbury. Conn. 

Planuoja Pokarinius 

GASO Padargus 

Dabar! 

Šis yra tikras atsitikimas. Tai dėjosi musų 
ištaigoje tik prieš kelias dienas. Tula mote
ris norėjo sužinoti apie automatiškus vandens 
šildytojus—viską apie juos. 

Ji dave paklausimų—visokių. Iki baigė klau
sinėjimus ji sužinojo apie automatiškus; gasi-
nius vandens šildytojus tiek kiek mes apie juos 
žinom. Tai yra kaip jįe tikrumoje, veikia. 

Tada ji pasiaiškino. 

Ji savif išskaičiavimu ruošiasi pokariniam lai
kotarpiui ir darosi sau planus tam laikui. 

Ką mes galėtume paaiškint jums apie gaso pa-
darbus dabar—ir skaistesniam rytojui? 

CAST OTTRO GAS COMPANY 

(Tęsinys nuo 1-mo p*Į.) 
Patį šeimininką, Praną Rač-

kų, susipažinau vėliau Detroi
te. Iš Detroito jie ir išvažia
vo į Kaliforniją. Jis tulą lai-
i \ dirbo San Francisco, paskui 
i )udu apsigyveno Los Ange

les. Abu jų sunai, kurių vie
nas yra piešė jas-menininkas, 
išėję karinėn tarnybon. 

Susirašinėjimą vedžiau del 
važiavimo į Los Angeles dar 
su gyvenusiu Clevelande Jonu 
Petrausku ir su kitais Detroi-
tiečiais, Gilliais. Poni Gillienė, 
žinoma poetė Ona Pucetaitė, 
rašo Dirvai- ir Vienybei eiles. 

VAKARE, Gegužės 19, įvy
ko musų pirmas draugiškas 
susipažinimas ir kalbos; atsi
lankė apie 30 žmonių. Tarp 
jų, reikia net stebėtis, atsira
do ir daugiau pažystamų, vis 
kur nors Amerikoje matyti — 
tai New Yorke, tai Chicagoje, 
tai Detroite tai kitur. Suėjau 
net Oną Ramanauskienę, kita
dos gyvenusią su savo vyru, ži
nomu veikėju patriotu, Jonu 
Ramanausku, Lawrence, Mass, 
Jonas Ramanauskas mirė ke
liolika metų atgal. Ji jau apie 
80 metų amžiaus, dar vikri ir 
veikli moteris, ir smagu buvo 
patirti kad ji po senovei vei
kia Lietuvišką patriotinį dar
bą, niekas jos nesuklaidino, 
kaip dažnai pasitaiko kad geri 
Lietuviai patenka piktų Žmo
nių įtakon. 

Suėjau ir kitą žinomą Brook-
lynietę, Marijoną Kvederienę, 
pirmutinę muziko.. Antano Kve-
dero žmoną, kuri čia gyvena 
ir dirba, 

SUSIRINKIMĄ pradėjo Jo
nas Petrauskas, paskui ir se
kė musų trijų Clevelandiečių 
kalbos apie Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos ir Misijos darbus bei 
apie Misijos delegacijos deda
mas pastangas iškelti Lietuvos 
reikalą San . Fran^ia^Q v) konfe
r e n c i j o j e .  " v '  -

Dalyviai nusipirko knygų — 
"Timeless Lithuania" ir "Lith
uania Under the Sickle and 
Hammer". Kiti užsimokėjo į 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą, o 
dar kiti užsirašė Dirvą. 

Jonas Petrauskas ir Petras 
Žilinskas, abu jauni vyrai ir 
nepersenai iš Lietuvos (Žilin
skas atvyko per Pietų Ameri
ką) , pasižadėjo plačiau pasi
darbuoti knygų paplatinime; 
jie pasiryžo sutverti LVS sky
rių. Juozas Žemgulis pasiry
žo skleisti Dirvą tarp savo 
draugų. 

Teko susipažinti if iu ponia 
Brone Starkiene, kurios sunus 
pernai metą buvo parašęs ilgą 
straipsnį ginant Lietuvos klau
simą ir tas straipsnis tilpo vi
suose Ilearst'o laikraščiuose. Ji 
prieš keletą metų grvžo iš Lie
tuvos, kur tulą Įaiką gyveno 
ir mokytojavo, čia darbuojasi 
tarp Lietuvių ir gelbsti para
pijai. Jos sunus dabar karo 
laivyne". 

SUĖJOM čia ir p. Kazį Luk
šį kuris savo kalba prisidėjo 
plačiau nušviesti Bolševikų įsi
veržimą ir Lietuvos okupaciją 
1940 metais. Jis savo suma
numu iš bolševikų nagų ištru
ko, kaip Amerikos pilietis, o 
šeimos išvežti negalėjo. Per 
Sibirą ir Japoniją atvažiavo į 
Ameriką, paskutiniu laivu ku
ris prieš karą su Japonija iš 
Japonijos vežė paaažierjas į 
Ameriką. 

Pargryžo į Ameriką plikas 
|r čia pradėjo gyvenimą išnau-
jo. Dabar pardavinėja namus 
ir žemes — real estate agentas. 

Jis, atsimenate, seniau va
žinėjo Amerikoje rodydamas 
Lietuvos filmas. 

PER ABI DIENAS viešėji
mo Los Angeles, oras buvo vi
sai gražus ir šiltas. Sekančią 
dleną< šeimininkai mus vežė į 
Lietuvių parapijos, kuriai kle
bonauji Prelatas Macijauskas, 
pikniką. 

Vežant įpiknikį, p& Račkai 
norėjo parodyt mums ir tą 
garsųjį Hollywood, kur gami
namos beveik visos Amerikoj 
filmos. 

Hollywood yra Los Angeles 
priemiestis nusidriekęs tarpu
kalnėje. Nuo 1911 metų Hol
lywood yra Los Angeles dalis, 
tačiau del savo ypatingos in
dustrijos palaiko savo skirtu
mą ir tuomi yra žinomas vi
same pasaulyje. 

Visas Hollywood guli aibiem 
pusėm Hollywood bulvarb, kas 
ir sudaro patį svarbiausi jo 
centrą. Pašaliais nusidriekia 
ir paprastų namų gatvės ir di
deli viešbučiai ir puošnios rezi
dencijos, kurios tūlos išsikelia 
| "kalnų pakrantes. 

Hollywood turi daug bažny
čių, mokyklų, filmų studijų ir 
teatrų, kas patraukė į čia gar
sius rašytojus, artistus ir mu
zikantus. Miestas gėlių ir pai
mu bei pipirų medžių ir skais
čios Kalifornijos saulės. 

Hollywoode ne tik gyvena 
bet ir dirba tam tikras skaičius 
Lietuvių, kiti net ir filmų ar 
tistai — kad ir trečios, ketvir
tos ar penktos kategorijos, bet 
jie visgi dalyvauja prie suvai-
dinimo įvairių veikalų, nuo šo
kikių iki policininkų ar žanda 
rų. Vienas Lietuvis kuris da
lyvavo vakar musų susirinki
me, vaidino Ruso pasienio sar 
go rolę veikale "Mission to 
Moscow". 

(Bus daugiau) 

AKRON, OHN) 
Smulkios Žinios 

MIKiL Birželio 9 mirS Al
bertas Daukintis, 55 m. amž. 
Liko žmona, Ona, sunus ir duk
tė; Lietuvoje liko keturios se
serys ir brolis. Tapo palaido
tas ŠV. Kryžiaus kapinėse; pa
maldos atsibuvo Šv. Petro baž
nyčioje. 

Velionis ilgus metus gyveno 
Akrone; iš Lietuvos atvažiavo 
į Mass. valstiją, iš ten persikė
lė čia. Pastaru laiku jo svei
kata sunegalėjo, per kelis me
tus sirgo. 

Iš Lietuvos paėjo nuo Skuo
do, Žemaitijos. 

Rusas kuris prieš pusę metu 
atgal peiliu papjovė buvusią 
Pakštienę, tapo nuteistas ka-
lėjiman nuo 1 iki 10 metų. 
Teisme paaiškėjo kad ir jos 
buvo daug kaltės del tos tra-

"•'•"•''""'MĮ !'m'i mU V'rn' I 1 , , - r , įf-

ged i jos. v V -
F. Jahu§kienė lankėsi Loui

siana valstijoje pas savo sū
nų kareivį Juozą, kur jį aplan
kė pirm jam išvykstant į • už
jūrį. 

Buvusios Akronietės T. Ver-
telienės sunus Bill su draugu 
irėsi valtele ežeru, valtelė ap
sivertė, jo draugas prigėrė, o 
pats Bill įsikibęs į laivelį- lai
kėsi ir po keletos valandų tapo 
išgelbėtas. 

V. Darulis gavo nuo savo gi
miniečio Povilo Druskio, kita
dos gyvenusio Akrone, laišką, 
kad jis gyvena Chicagoje, bet 
Lietuvybei dirbti nedirba. Ki-. 
tados P. Druskis parašė veika
lą "Kova ties Giedraičiais". 

Kalnas. 

BE 

Ifiozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 

YOU BORROW 
TO BUY A HOME 

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

LAKE ERIE 
The Playground ;  

of the Great Lakes 

MAKE your reservations 
early at Hotel Breakers. 
1,000 rooms. Moderate 
rates. Excellent meals. Relax 
on the world's finest, -white 
sandy beach. All sports. 
Every vacation amusement. 
Dancing nightly. 

On U. S. Route 6 and Ohio 2. 

Easily reached by rail, bus or 
hourly steamer from Sandusky. 

5.5. THEO. ROOSEVELT 
9 a. m. daily from Cleveland. 

Steamers also from Detroit&Toledo 

CfiBAR POINT-on-Lake Erie 
SANDUSKY OHIO 

Open J u n e  1 6  t h r u  L a b c r  D a y  

Mes Duedan ir IžĮtsĮčiam Ea#le Stamps 

t 

The May Company 
ATLIKIT SAVO PIRKIMUS ČIA, VĖSIAME PATOGUME 
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Dabar atiduodama už visai specialę kainą! 

44 Daliu lnsl.il Stalui Indai del 8 
va$ft#ė£ ftt&n svėSlattif*tttlšinti ir n&titfdojfeniti IStftįmetą 

jbirinčio Crystalo su gražiais vaisių marginiais stikle 
pačiame centre ir iskeltaomis pynėmis kraštais. Gau
nasi 8 didelės lėkštės, 8 duonai ir sviestui lėkštukės, 
8 puodukai su lėkštelėmis, 8'sriubai lėkštės, 1 didelė 
lėkštė, 1 daržovėms lėkštė ir 1 cukrui ir grietinei 
ppoduftai. 
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:i CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

M. S. 36-tos Kuopos Su-
_ kaktuvių Banketas 
j» • 

Moterų Sąjungos 36-tos kuo
pos 15 metų sukakties minėji
mas Birželio 17 gražiai pavy
ko: dalyvavo daug svečių. Pro
gramas pradėta su Moterų Są
jungos himnu ir dar pora kitų 
dainelių, kurias gražiai sudai
navo pačių sąjungiecių sekste
tas: J. Salasevičienė, M. Žilin
skienė, P. štaupienė, E. Ander-
sonienė, M. Cicėnienė, S. Mud-
rauskienė, ir jaunutė Judy Lui-
za, vadovaujant sąjungietei Al-
vinai Luizienei. Tarpais grie
žė orkestras. 

Kalbų programą atidarė p. 
M. Cicėnienė, paaiškindama 

I šio vakaro tikslą ir perstatyda-
ma tleboną Kun. J. Angelaiti 
toliau programą vesti. 

Klebonas pasakęs Įžanginę 
kalbą, perstatė visas buvusias 
šios kuopos pirmininkes bėgy
je 15 metų: St. Greičienę, K. 
Magilienę, Alviną Luizienę, U. 
Šukienę, J. Salasevičienę, Ade
laide Miliauskaitę. 

Nutarimų raštininkė Sofija 
Mudrauskienė patiekė praneši
mą iš kuopos darbuotės; finan
sų raštininkė P. Kundrotienė 
iššaukė naujas nares, jauname-
tes ir mirusias. 

Kuopos organizatorė ir iždi
ninkė P. štaupienė kalbėjo apie 
sunkią 36-tos kuopos pradžią, 
jos augimą ir i,š-bujojimą, ir 
perdavė sveikinimus nuo kitos 
šios kuopos organizatorės, St. 
GreiČienės, kuri šį vakarą ne
galėjo su mumis dalyvauti. 

Taipgi sveikino M. S. 26-tą 
kuopą ir dėkojo už dalyvavi
mą sukaktuvėse, už sveikini
mus ir už gražią prisiųstą gy
vų gėlių vazą. 

M. S. Ohio valstijos direk
torė Ona fitapulionienė kalbė
jo apie apdraudą. jos skyrius 
ir jos naudingumą. 

Komisijos narės, M. Žilins
kienė ir Julė Salasevičienė, dė
kojo visiems dalyviams ir šei
mininkėms už jų didelį darbą 
vakarienės paruošime, t .. 

Programo vedėjas perskaitė 
sveikinimus nuo Moterų Są
jungos centro pirmininkės E. 
Paurazienės, ir nuo vietinės M. 
S. 26-tos kuopos. 

Gražiai sudainavo duetą Al-
vina Luizienė su savo motina, 
Jule Salasevičiene. 

Adelaide Miliauskaitė vado
vavo giedojime Lietuvos Him
ne, programo užbaigimui. 

P. Kundrotienei |teikta do
vana nuo nekuriu narių, nes ji 
daugiausia 36-toje kuopoje iš
parduoda visokių tikietų ir šio 
vajaus metu daug prirašė nau
jų narių. 

Ačiū klebonui Kun. Angelai
čiui už jo pridėjimą daug dar
bo prie šio surengimo, nes at
liko toki darbą kurio mes pa
čios negalim atlikti. 

Nuoširdi padėka virėjoms ir 
visoms darbininkėms už valgių 
pagaminimų ir prie stalų pa
tarnavimą. Ypatinga padėka 
priklauso V. Sadauskienei, O. 
Mikelionienei, Elenai Anderso-
nienei, Andriukaitienei, Onai 
Blažiunienei, O. Vištartienei ir 
kitoms. Dėkui baro darbinin
kams ir visiems kuo tik kas 
prisidėjo prie patarnavimo del 
apie 300 žmonių, kas yra dide
lis darbas. 

M. S. 36ta kuopa turi gar
bės pasididžiuoti, nes poni Bi
rutė Smetonienė šiame vakare 
savanoriai prisirašė j Moterų 
Sąjungą ir ją pasekė daininin
kė St. Baker ir Ona žekonienė. 
Poni Birutė Smetonienė yra 
artima giminaitė Kun. F. Ke
mėšio, kuris yra vadinamas M. 
S. tėvu, nes jis daug prisidėjo 
prie M. S. Įkūrimo ir sustipri
nimo. Poni Smetonienė Įver
tindama jo darbuotę ir mote
rų organizacijos svarbumą mie
lai stojo i sąjungiecių eiles. 

Svečių tarpe buvo viešnia iš 
tolimos Kalifornijos, A. Na
vickienės sesuo Cap. Marge Ra-
zevičiutė. Narė. 

SUŽEISTAS 
Sgt. Vladas Zambliauskas 

tapo sunkiai sužeistas kare su 
Japonais ant Iwo Jima salos. 
Parvežtas j ligoninę FarnJgur, 
Idaho. 

• CLEVELANDO miesto ta
rybai patiekta pasiūlymas pa
didinti miesto policijos skaičių 
iki 2,000 policininkų ir jų vir
šininkų. Dabartinis skaičius 
yra 1,450 vyrų. 

MUSŲ GERIEJI 
KAIMYNAI 

Su savo artimiausiu kaimy
nu kartais sunkiau sugyventi 
negu su tolimesniu. Bet prie
šingai yra su Dirvos kaimynais 
gretimose duryse — Urbšaičiais 
ir Diimbliauskais-Dunbar. Jie 
jau penktas metas užlaiko už
eigą buvusioje Kazio Stonio 
vietoje, čia Lietuviai lankosi 
norėdami Lietuviškai pasidai
nuoti. Tai yra Superior-Rus
sell Inn, 6824 Superior Ave. 

Savininkai yra Elena ir Kle
mensas Urbšaičiai ir Juozas ir 
Marcelė Dumbliauskai-Dunbar. 
Jų duktė, Helen, dirba kartu 
šiame biznyje. 

Elena Urbšaitiene yra žino
ma iš senesnių laikų veikti Lie
tuvaitė Miliauskaitė, dainavus 
choruose, vaidinus scenoje ir 
priklausius tautinėse organiza
cijose. Jos vyras Klemensas 
yra vienas iš didelės Urbšaičių 
šeimos Clevelande, taip pat 
priklausęs ir veikęs choruose 
ir organizacijose. Pereitame 
Didžiajame kare jis ištarnavo 
du metu Amerikos armijoje, 
iš jų vienus metus išbuvo Bel
gijoj ir Prancūzijoj, o iš jų 8 
mėnesius išbuvo fronte ant ug
nies. Sugrvžo sužeistas. Pa
sveiko, ir pirm šio biznio jie 
buvo dar mėsos biznyje ant 
kampo Luther ave. 

Dumbliauskai seniau turėjo 
užeigą vieni patys ant E. 79th 
street. 1941 metų Kovo 22 jie 
kartu su Urbšaičiais nupirko 
Stonio bizni ir taip tapo Dir
vos artimiausiais gerais kai
mynais. Urbšaičiai ir Dum
bliauskai dažnai paremia tau
tiškus ir bažnytinius reikalus. 

Superior-Russell Inn dažnai 
turi svečių Lietuvių iš kitų 
miestų, lankančių Clevelandą 
arba pravažiuojančių. 

UŽEINA NELAIMIŲ 
LAIKOTARPIS ' 

Automobilių nelaimės daugė
ja. Kas metą trafiko nelaimės 
šiuo meto laiku — sužeidimais 
ir užmušimais — pašoka, ypač 
sekinadieniais. 

Net su suvaržytu' keliavimu 
ir mažesniu skaičium automo
bilių ant kelių, atėjus švenčių 
ir atostogų sezonui prasideda 
automobilių nelaimės daugėti. 
Važinėjantie j i mano kad likę 
laisvi nuo darbo jie gali užmir
šti visas atsargumo taisykles. 
Jie mano kad tada jie paliuo-
suojami nuo važinėjimo saugu
mo reikalavimus. Jie užmiršta 
nurodymų ženklus ant kelių ir 
paleidžia greitumą valion. Ne
paiso kad ir kiti turi teisę va
žiuoti. šiuos automobilistus 
rasit ten kur buna sulaužymo 
ir susimušimo griuvėsiai. 

Buk atsargus važinėtojas- •. 
prisilaikant tvarkos važiavime 
turėsi apsaugą sau ir savo ka
rui. Atsargus važiavimas tai 
tavo geriausia apdrauda nuo 
nelaimių. 

Cleveland Police Dept. 

•TRAFIKO nelaimėse Cle
velande iki Liepos 2 užmušta 
48. Pernai per tiek $>at laiko 
užmuštų buvo 45. 

PRASIDEDA "GERI LAIKAI" 
Nekurie darbininkai Cleve

lande, paleisti iš karo darbų, 
gaudami valstijos bedarbės at
lyginimą, sako jie nenori dau
giau dirbti, nors kitas darbas 
ir atsirastų. 

Iki šiol valdžia nutraukė ka
ro reikmenų užsakymų Cleve-
lando srities dirbtuvėse 75 mi
lijonų dolarių sumoje. 

Pirmi Pokariniai Auto 

Pirma fatografija 1946 mo
delio automobilių: viršuje — 
Nash, apačioje Ford. Iki ga
lima bus gauti jų pirkti prisi
eis laukti ir porą metų. 

M I R I M A I  
ALEKNA Juozas, 59 m., nuo 

1548 E. 70 street, mirė Bir
želio 28, palaidotas Lake View 
kapinėse Birželio 30, 2:30 vai. 
po pietų. 

Liko du sunai, Klemensas ir 
Henry; pastarasis randasi U. 
S. Armijoje. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

UŽUOJAUTA 
Gilios užuojautos Sąjungie

tei p. Yogminienei del staigios 
mirties jos vyro, Stasio Yogmi-
no, Birželio 12 d. Lai Visaga
lis suramina jus šioje liūdesio 
valandoje. . M. S. 36ta kp. 

LANKĖSI LAIDOTUVĖSE 
Detroite mirus Dr. Juozui 

Jonikaičiui, j laidotuves buvo 
nuvažiavę Clevelandiečiai P. J. 
žiuris su žmona, p-lės Yčaitės, 
K. S. Karpius, ir dalyvavo ten 
viešinti Clevelandiete Mrs. M. 
Kudzius. 

Petronėlė Kundrotienė, 1035 
E. 140 st., išvažiavo i laidotu
ves savo brolienės, East St. 
Louis, IH. Laidotuvės įvyko 
Liepos 2 d. 

ian 
6820 SUPERIbR AVENTJE clevelatstd s, omo PHONIC: ENdicott 4486 

WHAT BECAME OF THE RUSSIA-
v FRIENDLY LITHUANIAN 

•» S. GOVERNMENT? 

ATIDUOKIT SKARDINES 
Ši sekmadieni, Liepos 8, bus 

surinkimas skardinių rytinia
me miesto krašte. Skardinės 
(tin cans) reikia išpjauti abu 
galus ir suploti. Padėti prie 
gatvės anksti sekmadienio ry
tą arba šeštadieni' iš vakaro. 

lt is a ^ell-kiH*wn fact that Rus
sia's chief demShd, next to terri
torial annexations, is to have So
viet-friendly governments establish
ed in all countries bordering upon 
Russia. A model of such a fond
ly government was that of Lith
uania in 1939-1940 ... 

In spite of that, all members of 
that Government were arrested in 
August 1940 and;' deported to Arc
tic Russia, together with their fami
lies. Only the President, Antanas 
Smetona, and War Minister Mus
teikis succeeded'in escaping abroad. 
The Prime Minister, Anthony Mer
kys, having ferreted out that he 
was to be arrested, went to Riga 
to fly from there on a Swedish 
plane to Stockholm. He was, how
ever, betrayed by a Soviet agent, 
arrested and deported to Russia 
with his family. 

Foreign Minister Joseph Urbsys 
having returned home from a Cabi
net meeting found his apartment 
sealed, and his ailing wife evicted. 
Urbsys, an independent politician, 
was also arrested and deported to 
Russia. 

General Rastikis, Commander-in-
Chief of the Lithuanian Army, was 
also to be deported. When the G. 
P. U. agents came to his house he 
was out of town with his wife. So 
the agents grabbed his two daugh
ters of whom one was four and 
the other six years old, and depor
ted them to Siberia. 

Members of this Russia-friendly 
government endured especially hard 
moral sufferings, because they were 
separated from their wives and 
children, who in turn were depor
ted to unknown destinations. The 
lot of the deported Cabinet minis-, 
ters remained for quite some time 
a mystery. Wild rumors circulated 
on the subject. 

The veil of mystery was lifted 
but recently when a prominent Lith
uanian citizen who had been sen
tenced to hard labor in Siberia 
succeeded in escaping and reached 
an Allied country ... 

About eighty-five Lithuanians... 
were, when he left, prisoners in 
Bolshaya Reshka, about 95 miles 
f r o m  K r a s n o y a r s k a y a  O b l a s t  . . . .  
Their working day lasted fourteen 
hours . . . 

The prisoners did not get any 
soap. During the long Siberian 
winter they didn't have even water 

, to wash up. It was always frozen 
' in a below zero temperature. Their 
j clothes were neither changed nor 
washed. They had to be worn un
til they fell off their bodies in rags. 

| They never got any vegetable 
: food. Manv of them died from 

• AUDROJE p:) didelių kar
ščių pereitą šeštau'enį žuvo du 
asmenys, du kiti sužeista ir 
įdaryta nuostolių už kelioli
ka tūkstančių dolarių. 

^ 
OHIO valstijoje ncrm*a nu

pirkti žemės įsteigimus valsti-
jinių parkų keturiuose valsti
jos kampuose. Tam tikslui 
valstijos Senato komisija rei
kalauja $8,500,000 sumos. 

Field Office 
Phone IV, 0464 

Main Office 
YE. 2388 

JOHN STEPONAITIS 
Residence 

Gerald i ne Avenue 
Richmond Heights, Ohio 

Real Estate Agentas 
Atstovauja 

The JOS. A. HUBER Co. 
REALTORS 

1306 Center Rd. Cleve. Hgts 

POP KONCERTAI 
Šio šeštadienio vtikare, Public 

Auditoriume bus dešimtas iš šešio
likos šios vasaros Populiarių kon
certu serijos, kuriuos teikia Cleve
land Summer Orchestra, vadovau
jama Dr. Rudolph Ringwall. 

šio koncerto solistas bus John 
Sebastian, kuris lyginasi su Larry 
Adler burninės armonikos virtuoso. 

Kitą trečiadienį, soliste bus Met
ropolitan Operos soprano, Helen 
.Tepson, kuri dainuos Michiamano 
Mimi, iš "La Boheme", is Gavotte, 
iš "Manon". 

Kito šeštadienio solistės bus pra
garsėjusios Yaysnoff Seserys, Ru
sės pianistės. 

Šie Pop koncertai tęsis trečiadie
nio ir šeštadienio vakarais per visą 
Liepos menesį. 

Pelningi Laivu Išplaukimai 

GRUPĖS 
,. 1 „v. —nuiVlV vri UBAI ' ~dWev,-p»iWu 

K.LAJD*" burelį-mm » UaW) kaina 

S.s. AIA ,t,; „elno sau. Sekmadieni 
k IH keliones į i 
«*»? i Kanada; smulkrtiemi-
kelione ! ar telefonuos 
šokiais. 

scurvy or exhaustion. The average 
span of life in those camps did not 
exceed five years. Only young and 
exceptionally strong men could out
live a longer ordeal. No commu
nication with the outer world was 
permitted. They could not write 
or receive any letters, and were 
not allowed to know where their 
families had been exiled to. Be
longing chiefly to the 'intelligent
sia" they were not permitted to do 
any reading. Nor had tlrtgr any 
h o l i d a y s  o r  d a y s  o f  r e s t  . . .  

(Weekly Polish Catholic Pres3 
Agency Review of European 
Facts and Problems, N«w Yorlc, 
February 7, 1945.) , 

BALTIC CIVILIZA
TION UNIQUE 
IN THE WORLD 

American Heroes 
by JULIAN OLLENDOT2FF 

i 

& 

. . .  T h e  B a l t i c  S t a t e s  h a v e ,  a f t e r  
their experience of 1940, when they 
were occupied by Russian lorces, 
learnt to value not only their own 
national independence, but also the 
European way of life above very-
thing. 

These small states, with a total 
population of less than 6,000,000, 
have for more than five years, been 
engaged in a desperate struggle 
against two mighty empires, with 
a total population of more than 
250,000,000. The struggle against 
the German and the Russian Em
pires has been conducted with fear
ful sacrifices, but is still sustained 
—it is hard to say how many Baits 
have perished and whether more 
have perished by political massacre 
or in battle, or the reverse. 

... .Towards Russia, the attitude 
of the Baltic States was altogether 
conciliatory and the relations bet
ween them and their mighty neigh
bor was crowned by a system of 
treaties and non-aggression pacts 
all of which were violated without 
provocation in 1939 and 1940. 

The difference between the two 
worlds — the Baltic-European and 
the Russian — goes far back into 
history. It has deepened through 
the generations and was never as 
deep as it is now. Russia had no 
Middle Ages, no Renaissance, no 
Reformation. This has sundered 
her civilization fundamentally from 
that of the west... Finland and 
the Baltic States shared the herita
ges of the Middle Ages with Eu
rope and ... the Renaissance and 
the Reformation at an early date. 

. . .  W h y ,  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  
are . . . the Baltic States making 
so fearful a sacrifice? To remain 
within the European community to 
which, in heart, mind and soul, they 
have always belonged. 

(F. A. Voigt, in The Nineteenth 
Century and After.) 

fieut. John A. Sabini, U. S. Marine Corps, of Wash
ington, D. C., would not ask his men to do anything he would not do 
himself. To locate Nips on Bougainville, he deliberately exposed himself 

.to draw their fire. His men knocked out the enemy. Wounded in the 
chest and left leg, Lieut. Sabini received the Silver Star medal for gallantry. 
Buy War .Bonds to train more men to exterminate the Japs. 
' U. S. Treasury Departtr.tm 

WHO GETS 
MEMEL? 

By ANTHONY DAINUS 
(Detroit Free Press, June 22) 

Since Germany's frontiers were 
rolled back to the boundaries of 
December, 1937, a new problem 
confronts the Allies—who will con
trol the finest natural harbor on 
the Baltic Sea—Memel? This har
bor is part of the port of Memel 
which Lithuanfa was forced to sur
render to Germany in 1939. 

Who will control it? Not Rus
sia. For that is one Lithuanian 
territory to which Moscow can lay 
no claim whatever for Memel was 
never under Russia: 

( A )  N o t  u n d e r  t h e  C z a r s ,  f o r  a t  
the Polish-Lithuanian .Partition of 
1795 by Prussia, Russia and Aus
tria,  Memel was incorporated by 
Prussia. 

( B )  N o t  u n d e r  t h e  S o v i e t s ,  f o r  
at the time of the Soviet-engineered 
Lithuanian "elections" of 1940 (the 
naive grounds upon which Russia 
based the annexation of Lithuania, 
repudiated by President Roosevelt 
and the State Department) Memel 
was under Germany! 

Since Germany is stripped of 
her post-1937 annexations and since 
Russia has absolutely no claims to 
Memel, more than that she has sub
scribed to "no territorial aggrand
izements'* and since Memel belongs 
to Lithuania, President Truman 
should see to it that this territory 
serve as the hub around which 
President Roosevelt's promise of 
October, 1940, will be brought to 
fruition: 

"Lithuania has not lost her in
dependence; Lithuania's indepen
dence has only temporarily been 
put aside. Time will come and 

m 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

Pilniausias Pasirinkimas — Visokiausios 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

NAUJOS VASARINES SKRYBĖLĖS 
DĖVĖJAMI REIKMENYS KELNĖS 

SPORTINIAI PARĖDALAI 
Vėliausių madų ir pavidalų. 

Vyrams ir Vaikinams KELNES 
Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto rtC iki Fft 
ir Parbui kelinią įvairių tvirtų medžiagų. 

Mieros nuo 29 iki 48. 

Prie to mes Duodam ir Iškeičiam EAGLE STAMPS 

BELLA G. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Lithuania will be free again. This 
will happen much sooner than yott 
may expect.'' • 

PARSIDUODA NAMAS 
NEFF RD., arti Lake Shore Blvd. 

netoli Katalikiškos bažnyčios, 5 
metų senumo puikus 6 kamb. mū
rinis namas, dideli kambariai, di
delis lotas; namas air-condinioned; 
gaso šiluma, insuliuotas, didelis pa
silinksminimo kambaris; vario rf* 
nos: geros rūšies namas visais at
žvilgiais., (28) 

ED F. KO VAC REALTY 
900 E. 185TH ST. KE. 5030 

JONAS T3. 
POINTER 
i  L i e t u v i s  

l^amų Maliavotojsa, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

T R E E ' S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1103 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
UžkvieČiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
* Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
i * „J 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS,» DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFPEj OHIO 

\ 
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