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mo kelius su Ame _cu 

va. Karo metu, \ .,iias-kitas 
pabėgusios Lietuvos rado bū
dų pasiekti Ameriką ir čia ap
sigyventi. Jų atsiradimas mū
sų tarpe pagyvino spaudą ir 
viešą gyvenimą. Kaip naudin
ga butų jei Amerikos Lietu
viai parsikviestų čia bent tūk
stantį pabėgusios Lietuvos ge
riausių sunų! 

• 
TAIP VADINAMAS "Prezi

dento Vajus" naujų narių Su
sivienijimui Lietuvių Ameri
koje gauti, ne kaip einasi. 
Naujas SLA prezidentas Lau
kaitis juros neužkurė, ir ne
susilaukė šiltos paramos paša
linėje spaudoje. Gaila Lau
kaičio, gaila Susivienijimo, ku
riam tenka pergyventi keblų 
narių duoklių pakėlimo (nes 
valstijos spiria) laikotarpi. 

• 
KELETAS Lietuvių kafiba 

leidžiamų propagandinių laik
raščių bando aptepti Dr. Jono 
Šliupo paskutines dienas. Ber
gždžia pastanga! Amerikos 
Lietuviai puikiai žino, ką Dr. 
Šliupas darė ar nedarė, jis Lie
tuvių tautos reikalų niekados 
neišdavė! 

• 
TARYBŲ LIETUVOS "gal

va" Paleckis, sakoma, su špa
tu rankose valęs gatvę Vilniu
je. Tai atitinkamas Maskvos 
valdymo simbolis. Toriamai 
valdyrtio simlbolis. Tariamai 
galvai, Rusai ne galvoti Lietu
ves špatu valyti, kad lengviau 
butų Rusams purvinu batu 
Lietuvių tautos teises mindžio
ti. < 

• 
LIETUVOS reikalai tamsus, 

bet ne be vilties. Kiekvienam 
Lietuvos sunui privalu tik sa
vo pareigas eiti. Tuo atžvil
giu, tegul mus ragina senovės 
Graikų vado Periklio kalba sa
vo piliečiams. 

Atėnų galybę ir garbę pri
mindamas, jis sake, mylėkite 
tėvynę ir atsiminkite kad jos 
garbę sukurė išmintingas pi 
lietis, savo pareigą suprasda
mas, geras palietis savęs išsi 

" žadėdamas savo pareigai, ir 
drąsus pilietis ta kariškio pa
siryžimu. 

MŪSŲ BROLIAI Lietuvoje 
daug pergyveno. Jei susisie
kimo keliai butų ištiesų laisvi, 
musų spauda butų kupina laiš
kų ir pranešimų iš Lietuvos. 
Dabar gi veik mirtina tyla. 

Net propagandinė spauda ne
turi žinių ką veikia Kaunas, 
Klaipėda, Marijampolė, Šiau
liai, Rokiškis, ar Jonava. 

Japonija Stovi tarp Sumušimo ir Karo Baigimo 
— ^ _  -  Į .  .  .  : , i -  *  — — ,  —  

Pagerbe Rooseveltą 

Gen. Eisenhower, sugryžęs 
iš Europos, aplankė Prez. Roo-
sevelto kapą ir padėjo prie jo 
vainiką. Su juo stovi p. Roo-
seveltienė. 

IŠ TRIJŲ DIDŽIŲ
JŲ TARYBŲ 

TAIKYMOSI TARYBOS ESĄ ĮSISIŪBA
VUSIOS PLAČIAU NEGU PASAKOMA 

Plukantis Karo Laivų Taisymo Įrengimas 

AMERIKOS RAUDO 
NOJO KRYŽIAUS 

PADĖKA 
1945 metų Amerikos Raudo

nojo Kryžiaus Karo Fondo va
jus Kovo mėnesį buvo labai 
pasekmingas. Nustatyta dvie
jų šimtų milijonų suma surin
kta su 25 milijonų dolarių per
viršiu. Raudonojo Kryžiaus 
valdyba dėkoja visuomenei už 
gausią paramą. 

Iš to aišku kad Ruadonasis 
Kryžius visokių smulkių aukų 
nepageidauja, kokias paprastai 
šian-ten Lietuvių grupelės m* 
rinkusios neša. 

R. K. pageidauja, šiaip pa
galbos darbu ir kitaip ir ta 
pagalba sulyg reikalo priima
ma. 

Pranešimais iš Potsda
mo, Prez. Truman deda pa 
stangas įtraukti Sovietus j 
karą prieš Japonus žadant 
Rusijai bilijonus, dolarių 
pagalbos. Kitaip gi, pasa
kė Truman, Amerika nepils 
savo gausių išteklių jeigu 
už tai nebus nieko duoda
ma. Ar Staliną tas kiek 
paveiks paeis nuo to kiek 
jis numatys galės užgrob
ti Azijos savo valdžion ir 
kiek jam matysis gali la
biau Ameriką skandinti. 

Prez. Truman skaito bu-
tinesniu baigti Pacifiko ka
rą negu imtis Europos at
statymo. 

Prez. Truman Liepos 20 
dalyvavo U. S. vėliavos iš
kėlimo ceremonijose Ame
rikos armijai skirtoje Ber-
lino dalyje. Savo kalboje 
prezidentas pareiškė, "Ne-
užmirškim jog mes kariau
jame už taiką ir gerovę vi
sos žmonijos. Mes neka-
riaujam užgrobimams". Ir 
reikšmingai priminė kad 
Amerika nenori pasisavin 
ti jokių svetimų žemių. 

Churchill išvyko porai 
dienų j Londoną patirti at
sibuvusių rinkimų pasek
mių, taigi Prez. Truman li
ko su Stalinu vienudu. 

Liepos 23 pasklido žinios 
kad Amerikos delegacijos 
dalis paslaptingu budu ap
leido Vokietiją ir kad kita 
dalis taip pat tuoj išva
žiuosianti, bet nepasakoma 
kur ir kodėl. 

Spauda ir radio praneša 
apie trijų didžiųjų posė
džiavimus, bet kas nutarta 
ar kaip reikalai vyksta nie
ko negali pasakyti. 

Pranešimu iš Washingjo-
no, esą daug kas didesnio 
einasi už to kas viešai skel
biama apie Amerikos ulti
matumą Japonijai baigti 
karą. Aukšti valdininkai 
viską laiko slaptybėje. 

Iš Japonijos pusės taip
gi sako dedama daugiau 
pastangų taikymosi reika
lu negu skelbiama. 

Liepos 22 iš Washingto-
no per radio kalbėta į Ja
ponus jų kalba, raginant 
Japoniją tuojau pasiduoti, 
nes jei to nepadarys grei
tu laiku, Japonijai tuoj ga
li tekti turėti reikalų su 
daugiau negu viena Ame
rika, o tada bus jau daug 
sunkiau. 

Tas siūlymas pakartoja
mas įvairiais budais ir jau 
tūlas laikas, su Prezidento 
Trumano žinia ir užgyri-
mu. 

Japonija gi, jei žinos kad 
Stalinas nestos į karą prieš 
ją, gali ilgiau tęsti kariavi
mą ir statyti didesnes išly
gas, nors iš Amerikos pu
sės pakartojama kad pasi
davimas turės buii "besą
lyginis". 

Tarp kitų dalykų, Japo
nams žadama neįsiveržti į 
jų salas, taip ji išvengs su
naikinimo kokis ištiko Vo
kietiją, ir Japonai galės 
pasilaikyti savo imperato
rių. 

jurų laivynų jiegomis. 
Tik pastarų dviejų sa

vaičių bėgyje sunaikinta 
790 Japonų laivų, nuo ma
žų žuvininkų valčių iki di
džio 32,000 tonų karo laivo. 

Pirmi Amerikos karei
viai iš Vokietijos jau pasie
kė Filipinų salas. Ameri
kos jiegos prieš Japonus 
smarkiai daugėja. 

Okinawa salos kalnų sky
lėse sako dar slapstosi 10 
tūkstančių Japonų karių. 

Smarkus mūšiai tebeina 
Filipinų ir Borneo salose, 
kur Japonai laikosi iki pas-
kutinos. 

U. S. bomberiai šimtais 
kasdien sprogdinu Japoni
jos miestus. *' 

Kinijoje Japon&i tęsia 
užkariavimą pakraščio nuo 
Formosa salos. 

D A R B A I  
Geležinkeliams Reikia 
100,000 Darbininkų 

Amerikos karui su Japo
nija pasiekus čiukuro, prie 
to kadangi kareivių milijo
nai turi buti pervežti per 
visą šalį geležinkeliais nuo 
Atlantiko į Pacifiką, gele
žinkelių darbams reikalin
ga šiuo tarpu apie 100,000 
darbininkų daugiau. 

Darbai ant geležinkelių 
dabar užima pirmą priori
ty vietą. 

Šią vasarą reikia pervež
ti 3,000,000 gryžtančių ka
reivių, 100,000,000 tonų ka
ro reikmenų, ir prie to iš
vežioti į reikiamas vietas 
šios vasaros derliu. 

REIKALAUJA 20 BI
LIJONU DOLARIŲ 

ATLYGINIMO 

Užpuolimas pradėtas 
U. S. Admirolas Halsey 

skelbia kad jo laivyno ju
ros ir oro ofensyvas prieš 
Japoniją jau pfadėtas ir 
"įsiveržimas į Japonų im
perijos širdį" paruoštas. 

Jis persergėjo Japonijos 
gyventojus kad jo jiegos 
"smogs dažnai ir smarkiai 
iki visa jų šalis bus sude-
moralizuota". 

Halsey tikrai žino kad 
Japonų laivynas jau visai 
sumuštas, sudaužytas ir li 
kęs bejiegis. "Mes jį [visą 
sumedžiosim ir visiškai su
naikinsim nežiūrint kur jo 
likučiai, paslėpti", pridėjo 
jis. 

Paskirose Pacifiko daly 
se ir salose Japonų nuka
riavimas tęsiamas oro ii 

Paleido 900 daktarų. Ka
ro vadovybė praneša jogei 
šymet jau paleido iš kari
nės tarnybos apie 900 me-
dikalių daktarų; jie gry-
žo į privatinę praktiką. 

KONGRESE prasid e d a 
ginčai del ėmimo vienam 
metus Amerikos jaunų vy
rų kariuomenės paruoši
mams ateityje, Tam yra 
ir didelių pasipriešinimų. 

Amerikos karo laivynas įsitaisė plukančias karo laivų 
taisymo dirbtuves, kuriose karo musių vietoje sugadinti lai
vai tuojau pataisomi. Laivas įvežamas į vidurį šio plaukio

siančio "doko". 

i 

Paryžiuje pasklido gan
dai kad Liepos 24 trys di
dieji sutarę ant 20 bilijonų 
dolarių karo nuostolių at
lyginimo iš Vokietijos. 

Sako, Jaltoje Roosevelto, 
Churchillo ir Stalino bųyo 
ta suma sutarta. 

Kiti sako, ta suma yra 
Stalino sugalvota ir Sta
linas reikalauja iš jos 10 
bilijonų dolarių Rusijai, po 
4 bilijonus skiria Amerikai 
ir Anglijai, likusius 2 bili
jonus padalinsią tarp kitų 
sąjungininkių. Visi Pary
žiaus laikraščiai tą patvar
kymą pavadino "Potsdamo 
skandalu". 

Stalino planu, Vokiečiai 
turi sumokėti tą sumą bė
gyje 5 metų, pinigais, dar
bu, produktais ir dirbtuvė
mis. Kitaip sakant, Sovie
tai visai pasivergtų Vokie
tiją. 

Senato komitetas reko
mendavo Įvesti visoje ša
lyje darbininkams mini
mum mokestį 65c valandai 
vietoje 40c kaip dabar yra. 

Tas duotų darbininkams 
apie 4 bilijonų dolarių in-
leigų metuose daugiau. 

IŠMETA STALINO 
PAVEIKSLUS 

—ryt 

Berline, kaip ir kitur bol
ševikų užimtose dalyse, iš
dėta dideli Stalino paveiks
lai. Dabar užimdami Ber-
lino dalis Amerikos ir An
glijos karo atstovai Stali
no paveikslus nuplėšą ir 
meta į sąšlavynus. 

ČARTERIS BUS 
PRIIMTAS 

San Francisco čarteris, 
dabar svarstomas Senate, 
gauna reikalingą balsų di
dumą ir tikima šiomis die
nomis bus priimtas. 

Kongresas rengiasi ato
stogoms, iki Spalių 8, jei 
kas nepaprasto neištiks. 

VINSON PRISAIK
DINTAS 

Vadovauja Atakus prieš Japoniją 

VA' 

AREŠTAVO 80,000 
VOKIEČIŲ 

Amerikos okupacinė ka
riuomenė perkrėtė visus 
Vokiečių namus savo oku
puotoje dalyje, suradimui 
slaptai laikomų ginklų. Su
ėmė 80,000 žmonių už pri
laikymą paslėptų ginklų. 

Amerikos okupac i n ė s e 
dalyse Vokietijoje ir Aus
trijoje paliekama 2,500 ka
riškų lėktuvų ir 106,000 ka
riuomenės. 

Liepos 23, Fred M. Vin
son, pietinų valstijų Ame
rikietis, prisaikdintas U. S. 
Iždo Sekretorium. Jis už
ima vietą Henry ' Morgen-
thau, New Yorkiečio, kurį 
Truman paliuosavo. 

Laukiama eilės pašalini
mo vidaus sekretoriaus Ic-
kes, karo sekr. Stimson ir 
dar kitų kabineto narių. 

Stettiniaus paskirti sek
retoriai padėjėjai iš State 
Departmento taip pat bus 
paleisti, kaip tik naujasis 
sekretorius Byrnes gryš iš 
Europos. 

HITLERIS, sakoma, nuo 
pereito karo prisiminė nuo
dingas dujas ir todėl šia
me kare jų nenaudojo, as
meniškai labai nepakęsda
mas jų. Nors jie darė ka
rui dujas, bet Hitleris už
draudė naudoti. 

Ukėse surinkimui šios 
vasaros derliaus, bėgyje se
kančių 60 dienų reikalinga 
bent milijono darbininkų. 

IJkės šymet turi mažiau
sią pagalbą kokią turėjo 
per 20 metų, o derlius išro
do bus geresnis negu vidu
tinis. '' 

Į darbus ima ateivius iš 
Jamaikos, Meksikos, kali
nius, mokyklų vaikus, šei
mininkes ir karo nelaisvius 
pasigelbėjimui surinkti vi
są derlių, kuris taip reika
lingas. 

U. S. Karo vadovybė ža
da trumpu laiku paliuosuo-
fci iš militarinės tarnybos 
apie 100,000 aukštesnių ka
rininkų. Jie bus paleisti 
metų bėgyje. Išviso armi
ja turi apie 800,000 aukš
tesnių laipsnių karininkų. 

Jie bus paliuosuojami po 
apie 2,000 per mėnesį. 

188 Amerikos kareivių 
mirė apsinuodiję gerdami 
paprastą alkoholį degtinės 
vietoje Prancūzijoje^ ir Vo
kietijoje tarp Sausio 1 ir 
Liepos 10. 

Vienkojis Sviedikas 

Degtinei daryti duota lei
dimas vienam mėnesiui lai
ko, per Rugpjučio mėnesį. 

Youngstown, O. — Sako, 
del stokos darbininku plie
no industrijoje darbai eina 
tik 90 nuoš. normalio. 

U. S. aronijoje šio karo 
bėgyje mirtimi buvo nu
bausti 102 kareiviai, iš jų 
47 už žudystės, 43 už mote
rų užpuolimą ir 11 už abu 
tuos nusikaltimus. 

Už įvairius nusikaltimus 
kalėjimuose laikoma 33,519 
kiti Amerikos kareiviai. 

Viduryje, Admirolas Helsey, kurio lėktuvai atakuoja Ja
ponijos salos su sostine Tokyo. Jo kairėje, Vice Adm. John 
S. McCain ir dešinėje Rear Adm. Gerald Bogan, jo padėjėjai, 
kurie atlieka didelius Japonijos naikinimus. 

ROMOJE, sugrusti kalė
me perpilnai, suimti ir ap
kaltinti žmonės sukėlė di
deles riaušes ir padegė ka
lėjimą, reikalaudami geres
nių sąlygų. Keli sužeista, 
pora kalinių žuvo* 

Detroit, Mich. — Baigia
ma streikas 10,000 darbi
ninkų 200 medžio apdirbi
mo dirbtuvėse. 

United Rubber Workers 
(CIO) 6,000 darbininkų ta
vo įsakyta gryžti dirbti. 

Šios savaitės pradžioj ki
tose šalies dalyse streikavo 
apie 34,000 darbininkų. 

New Jersey valst. strei
kuoja 15,500 Wright lėktu
vų dirbtuvių darbininkų. 

Cincinnati, O. — Baigė
si streikas Lockland, Ohio, 
Wright lėktuvų dirbtuvėse, 
kur sutramdyta nuo darbo 
4,000 darbininkų. 

Lt. Bert Shepard, nušautas 
po 34 skridimų į Vokietiją, ne
teko kojos. Govęs dirbtiną ko
ją dalyvauja bolės sviedime 
Washingtqne. 

Oregon valstijoje miško 
gaisras išplito į 55 ketvir
tainių mylių plot^ ir plin
ta labiau. Pavojun išstatė 
geležinkelių tiltus ir tune
lius. 

Prie Munich, Vokietijoj, 
geležinkelio nelaimėje , už
mušta 110 asmenų, 120 su
žeista. 
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U I R * V X iKuEokit Lietuvos vadavimui ^ 

gENNSYLVANIJOJE 

L' PHILADRPHIJOS 
PASTABOS 

Baigė Akademiją 

^'STALINAS Moka Jiems 
Tiek Kiek Jie Verti". Tokiu 
a'ntgalviu (Anglistai) Peter 
F. Drucker, ekonomistas, rašo 
The Saturday Evening Post 
Liepos 21 laidoje. 

Rašytojas smulkiai išnagri
nėja Sovietų darbininkų, fab
rikuose dirbančių, ekonominį 
gyvenimą ir jų uždarbį, paly
gindamas su gaunamu atlygi
nimu fabrikų vedėjų, inžinierių 
ir kitų viršininkų. 

Pradžioje straipsnio Peter 
F. Drucker ima John Scott, 
Amerikietį, kuris dirbo kelis 
metus plieno dirbtuvėje, Mag-
nitogorske, kaip velderis, kuris 
paskiau savo parašytoje kny
goje, "Behind the Urals", sa
ko kad 1938 metais to fabriko 
direktorius gyveno puikiame 
trijų aukštų name, iš 14 kam
barių, kur . turėjo bilijarda, 
vaikams žaisti kambari, muzi
kos ir studijos salę, ir nedideli 
parką su briedžiais prie to na
mo. Namas kainavo 80,000 
rublių, vidaus baldai 170,000 
rublių — viso tiek kiek 170 

' to fabriko darbininkų uždirbo 
per metus. 

Tuo laiku kuomet šitas nau
jas Sovietų ponas ir jo šeima 
gyveno galima sakyti palociu-
je, iš 200,000 viso Magnito
gorsk© miesto gyventojų, 150,-
000 darbininkų "gyveno pala
pinėse, duobėse iškastose žemė
je, ar, geriausiu atveju, medi
niuose barakuose, po keturis 
mažame kambaryje, nes staty
bai medžiaga nebuvo galima 
gauti". Tai tau, Lietuviškas 
jurgi, darbininkų rojus! 

Dar ne viskas. Nesitikėk, 
skaitytojau, kad viską, čia{) .ga
lėsiu atpasakoti llą Drucker 
ilgame savo rašte pasako. 

PRIEŠ karą Sovietų papras
tam darbininkui mokėjo 125 
rublius mėnesiui, kuomet fabri
ko direktorius gaudavo 24,000 
ir 36,000 rublių metinės algos. 
Amerikos tokio fabriko darbi-
nikas uždirbdavo $1200 me
tuose, o vedėjas nuo $10,000 
iki $15,000. Palyginus išeina 
kad Sovietų fabriko vedėjas 
gauna į metus 15 iki 25 kartų 
daugiau metinės algos negu 
paprastas darbininkas. Ame 
rikoje dirbtuvės vedėjas gau
na 8 iki 12 kartų daugiau už 
darbininką. 

Amerikos fabriko vedėjas 
turi sumokėti valdžiai taksu 
30 nuoš. nuo savo algos, kuo
met Sovietų fabriko vedėjas, 
kaip valdžios narys, moka ma
žai arba visai nemoka, priklau.-
so kaip jis gabiai veda produk
ciją, kaip pajiegia išspausti iš 
vergų darbininkų kuodaugiau-
sia darbo. 

SULAIKYMUI nuo aukštes
nio mokslo kaimiečių ir darbi
ninkų vaikų, 1940 metais įves
ta mokestis už mokslą aukštes
nėse mokyklose, gimnazijose ir 
kolegijose. 

Sovietų industrijų vyninin
kai gauna namus, automobi
lius ir šoferius; atostogas sau 
ir savo šeimai geriausiuose 
viešbučiuose, tam tikslui laiko
muose, ir geležinkelio bilietus, 
dykai; paprastai jie yra laisvi! 
nuo mokėjimo taksų, į 

Su karo pradžia ir dabar p » 
karo, fabrikų vedėjai, kaip j r 
valdžios komisarai, įgijo sau 
dar daugiau privilegijų, rašy
tojas. tęsia. 

Pradžioje 1942 metų įvesti 
• specialus "Stalino bonusai" al

ly ginimui geriausiems fabriku 
.gedėjams; tie bonusai siekia I 

|uo 50,000, 100,000 iki 150,000: 

rublių! Kadangi Sovietai lai
ke karo negamino arba gamin> 
visai ifiažąi savo žmonėms gy
venimui reikmenų tai fabrikų 
direktoriams tie bonusai duo
da svarbiomis reikmenimis. 

Amerikos inžinierius kuris 
Sovi< įijoje buvo Amerikos val-

Anulia Piikaitė 
Philadelphijos biznierių, ge

rų patriotų Prano ir Paulinos 
Pukų duktė Amelia Pukaitė 
baigė Joseph Maria Villa Aca
demy, aukštąją mokyklą, New
town, Pa. 

Birželio 10 d., mokyklos už 
baigimo programe, p-lei Ame 
lijai teko garbė pasakyti Va
ledictorian kalbą. 

Detroit Mich., Naujienos 

džios atstovu, praneša jis' pats 
matė kaip fabriko užvaizdos, 
kur jis dirbo, gaudavo šiltus 
armijos aprėdalus, Vokiečių ar
mijos blanketus, Amerikos 
lend-lease sviestą ir kiaulieną, 
Kalėdinius žaislus, ir tt. "Tuo 
tarpu visa diduma Rusijos gy
ventojų buvo nuslėgta iki vos 
galimo pragyventi ir dažnai že
miau to laipsnio". 

Iš VISO to ką viršuje paste
bėjau iš ano ilgo ir išsamaus 
rašinio, jau lengvai galima su
prasti Rusijos darbininkų ver
gišką gyvenimą tame "rojuje". 

Patartina kad musų didžių
jų salių organizacijos kaip Mu
sic Hall, Lith. National, ir 
North-Side Lith. Rep. Alliance 
Hall, kurias valdo Sovietų gar
bintojai, įsigytų šią The Sat
urday Evening Post laidą ir 
minėtą straipsnį, ir sušaukus 
savo narius, jį atidžiai per
skaitytų. Gi Amerikos Lietu
vių komunistų organams pri
derėtų tą straipsnį ištisai iš
versti ir patiekti savo Lietu
viškiems jurgiams pasiskaity
ti. Z. Jankauskas. 

WATERBURY, CT. 
4 •1— 

Adv. Olis Kalbėt per 
Radio ir Piknike 

Sekmadienį, Liepos 29, Adv. 
Antanas A. Olis, iš Chicagos, 
turės svarbų pasikalbėjimą (in
terview) iš Waterburio radio 
stoties WATR, San Francisco 
konferencijos ir Lietuvą lie
čiančiais klausimais. Tas bus 
1:15 iki 1:30 vai. po pietų. 

Tą pat dieną Adv. Olis kal
bės Lietuvių piknike, Linden 
Parke, Union City, Conn., irgi 
Lietuvos likimo reikalais. 

Šį pikniką rengia LVS 9-tas 
skyrius ir American Friends 
of Lithuania. Ten bus ir dau 
giau gerų kalbėtojų; bus ska
nių užkandžių, išsigėrimų, žai
dimų ir kitokių pamarginimų 
Likusis pelnas skiriamas Lie
tuvos tremtinių, ypač našiai 
čių, reikalams. Todėl malonė 
kit paremti šį reikalą savo at
silankymu. 

Taipgi, pirmadienį, Liepos 
30, Adv. Olis turės pasikalbė
jimą (interview) kitoje radio 
stotyje WBRY, Waterburyje, 
nuo 1:30 iki 2:00 vai. po pie
tų. Paklausykit jo įdomių pa
reiškimų kuriems tik laikas 
leidžia, ir nepamirškite daly
vauti piknike Liepos 29, Lin
den Parke. Dr. M. J. Colney. 

Darbšti Detroito Lietuvaite 

San Francisco Konfe
rencijos Atgarsiai 

Kaip teko patirti, Philadel
phijos Lietuviai veikėjai buvo 
siuntę pareiškimus LietiTvos 
reikalais į San Francisco, Ame
rikos delegacijos nariams. 

Musų veikėjas Kr. žemaitis 
savu laiku yra gavęs į Lietu
vių pareiškimą atsakymus nuo 
Valstybės Sekretoriaus Stetti-
nius ir nuo kito delegacijos na
rio, Comm. Harold E. Stassen. 

Laiškuose pareikšta gražios 
mintys ir viltys kad bus deda
ma pastangos padaryti vertin
gą pradžią teisingai ir pasto
viai taikai. 

Pulk. Petruičio knyga, Lith
uania Under the Sickle and 
Hammer tapo įteikta vietos 
Ukrainų laikraščio redaktoriui, 
kuris pasižadėjo, ją perskaitęs, 
apie jos vertę parašyti tinka
mą straipsnį. Rep. 

F DAYTON, OHIO) 
PASTABOS IŠ LAIŠKŲ 

Agnės ir Stasio Monas (Ma-
šenauskų) §unus karys Edvar
das rašo iš Austrijos kad jis 
ten būdamas susitiko keturias 
Lietuvaites pabėgusias iš Lie
tuvos nuo antros bolševikų 
okupacijos. Tos Lietuvaitės 
buvo Kauno universiteto me
dicinos studentės. Jis garvęs 
nuo jų ir prisiuntė dviejų tų 
Lietuvaičių atvaizdą, jos ten 
pasipuošusios tautiniais rūbais, 
prisiuntė paveikslėlį Dariaus 
ir Girėno žuvimo vietos Vokie
tijoje, ir 20 centų tikrą buvu
sį Lietuvos pinigą. 

Edvardas sako, tos Lietuvai
tės yra puikios merginos, ge
rai kulturiniai išmokslintos. 

ONA ONUŠAIT1ENĖ gavo 
laišką nuo savo sesers sunaus 
iš Rusų kariuomenės. Iš jo 
laiško matyti kad jis labai ne
patenkintas tapęs varu paim
tas bolševikų kariuomenėn, ra
šo kad yra labai reikalingas 
buti namie, savo tėvus globo
ti, bet toks jo nelaimingas li
kimas kad turėjo patekti į ka
riuomenę. Du kiti jo broliai 
sako yra likę Lietuvoje, gal jie 
galės pasirūpinti tėvų globoji
mu, bet gali ir juos paimti į 
kariuomenę. 

Iš tų laiškų yra aiški išva
da kad Lietuvos žmonės bėga 
nuo Rusų iš baimės, ir Lietu
vos vyrai nestoja gera valia į 
raudonųjų kariuomenę ir pa
tekę jon nesidžiaugia, kaip ko
munistų skleidžiama propagan
da tvirtina. 

Iš laiško turinio aiškiai su
prantama kad Lietuvos vyrai 
yra imami į Rusų karinę tar
nybą ir yra iš Lietuvos išgru-
džiami į Rusijos kraštus. 

&. Rep. 

uum m mm 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(linios apie mirusiu# Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Helen Rauby 
Helen Rauby, Karo Eonų ko- *— 

miteto Lietuvių skyriaus pir-' 
mininkė, kuri uoliai veikdama 
su Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centru, išpardavė Karo 
Bonų už apie $500,000.00 Jos 
didelėmis pastangomis išgau
tas Hospital Service lėktuvas, 
pavadintas "American Lithu^-
anians of Detroit". 

Helen Rauby pirmininkavo 
čia ir laike $5,000,000 Lietuvių 
Karo Bonų vajaus, kuris bu
vo nutartas Amerikos Lietuvių 
Seime New Yorke 1944 m. 

Helena Rauby darbuojasi ir 
šiaip Lietuvių reikalais. Ji da
lyvavo Amerikos Lietuvių Mi
sijoje Washsingtone šių metų 
Kovo 23-24, ir LVS metiniame 
seime Birželio 23-24, Clevelan-
de. Kaip Amerikoje gimus ir 
augus Lietuvaitė, pilnai susi
pratus musų tautinėje dvasio
je ii mums yra labai brangi. 

SUSIRGO VARG. BLAŽYS 
Sunkiai susirgo šv. Antano 

parapijos vargoninkas A. Bla
žys. Jam padaryta operacija 
Mt. Carmel ligoninėje. Po ope
racijos ligotus svetii&tą. 

Rep. 

•ŠVIESA nuo saulės pasie
kia žemę, į 499 sekundas. 

• LĖKTUVŲ industrijoj be
veik 40 nuoš.. darbininkų yra 
moterys. 

Far mos Augina Pačios Sau 2uVį 

čia parodoma paprastas rankom užtvenktas pvudas Nukė-
je North Carolina, kuris užveistas žuvimis, ir berniukas gau
joti .MU |uvų .vakarienei-

PATAISA 
Užpereitame Dirvos nume

ryje, pp. Kazlauskų-Kass pa
dėkoje už patarnavimą visiems 
laike Dr. Juozo Jonikaičio lai
dotuvių, įsiskverbė klaida, ku
ri šiuomi atitaisoma. 

Buvo pasakyta kad šv, An
tano bažnyčioje per sumą gie
dojo solo p. Medinienė. Turė
jo gi buti — solo giedojo Ma
rijona Galėnienė. Detroite yra 
tik viena tos rūšies solistė ku
ria Lietuviai gali pasigerėti ir 
pasididžiuoti, tai Marijona Ga
lėnienė. Jos giedojimas per 
a. a. Dr. Juozo Jonikaičio pa
maldas, ypač "Ave Maria", bu
vo įspūdingai, 

IŠVYKO ATOSTOGŲ 
Musų veikėja Stephani* 6, 

IJouvan išvyko dviem savaitėm 
atostogų į savo brolio Tamo 
Čiurlionio vasarnamį prie Ver
million, Ohio. 

LANKĖSI JŪREIVIS 
Keturias dienas praleido pas 

savo tėvelius jūreivis Eduardas 
Keblaitii, jiesenai gryžęs iš 
užsienio. Jis buvo Belgijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj. Sako, 
visur civiliai žmonės, ypač mo
terys ir vaikai, prašo iš karių 
maisto, muilo ir cigaretų, 

KARO BONŲ PARDAVfcJfOS 
Detroitietės Lietuvės pasi

darbavusios 7-j e Karo Pasko
loje. Bonų pardavė: 
Malvina Smailienf $16,000.00 
Stephania DouvaU 14,675.00 
Ona Aksomaitiefli 12,250.00 
Margareta Petriks 7,375.00 
Petronėlė Medonienė 6,025.00 
Vera Motuzienė 6,000.00 
Helen Rauby 3,200,00 
Alice Savickas v , 1,550.00 
Mataį Šimonis 1,500.00 
Marė Sims - , 1,000.00 
Stasys Atkočiūnas • 1,000.00 
Elzbieta Paurazienė - 750.00 
Katinka Ross ' #25.00 
Harry Kapturauskas lįOO.OO 

Viso * $72,450.00 
War Saving* Stamps: 

Stephania Doūvan fj.04.0t) 
Ona Aksomaitiei^l ' 9.00 

Vim , $iič.oo 

LOS ANGELES/ 
APIE LVS SKYRIŲ. Lie-

tuvai Vaduoti Sąjungos sky
rius šioje Lietuvių kolonijoje 
įsteigtas Birželio 23, pas p. P. 
Žilinską, 710 Union Place. 

Susirinkus bureliui Lietuvių, 
apkalbėjus apie Lietuvos pa
dėti ir kad mums Amerikos 
Lietuviams reikia ką nors di
desnio ir rimto daryti kad vėl 
musų graži Lietuva butų lais
va, mes čia Amerikonai Lietu
viai, nors ir mažas skaičius, 
nutarėme įsteigti LVS skyrių. 
Kaip tik skyrius įsisteigė, apie 
tai tuoj telegramų pranešėme 
LVS seimui tomis dienomis 
atsibunančiam Clevelande. 

Los Angeles yra nemažai 
Lietuvių, bet jie, kaip ir ki
tuose miestuose, išsiblaškę gy
vena, taip pat ir išsidraskę or
ganizaciniais būriais. Turime 
j vairių klubų, draugijų ir Lie
tuvišką šv. Kazimiero parapi
ją, kurią įsteigė ir iki šiol va
dovauja senas Lietuvis patrio
tas Prel. J. Macijauskas. 

Mus Los Angeles Lietuvius 
sujudino, atgaivino ir pamoki
no musų broliai Amerikos Lie
tuviai grvždami iš San Fran
cisco konferencijos, kurie čia 
sustojo, pasakė kalbas, faktais 
Įrodė kas daroma Lietuvai pa
gelbėti, ir parodė gražias Lie
tuvos filmas. Taip pat matė
me visuose Amerikoniškuose 
laikraščiuose straipsnius ku
ru? kėlė Lietuvos nepriklauso
mybės reikalą. 

Tat ir mes čia, gyvendami 
toli, toli nuo Lietuvos, taip pat 
toli nuo Amerikos Lietuvių 
centrų, pasiryžome susiburti į 
vieną ir dirbti Lietuvos išlais
vinimui. 

Dar turiu pridurti kad mes 
šiuo laiku į Amerikos Lietuvių 
skirtingas pakraipas ir pažiū
ras dėmesio nekreipiame; taip 
turėtų buti visoje plačioje A-
merikoje Lietuvių tarpe. Mes 
čia labai gražiai priėmėm Ame
rikos Lietuvių Misijos atsto
vus: pp. žiurius, K. S. Karpių, 
A. A. Olius, A. Kumskius, taip 

;pat ir Lietuvos konsulą Dr. P. 
Daužvardį. Jie visi mums da
vė gerą inspiraciją, jų kalbos 
buvo siekimas prie vieno taš
ko — Lietuvos nepriklausomy
bės. 

Mes turime veikti iSvien, ta
da Lietuvai laisvė bus iškovo
ta. Pats likimas sutvarkys 
Lietuvos vyriausybės reikalą. 

Patartina" ir kitiems Ameri
kos Lietuviams pasielgti taip 
kaip mes čia darome: galima 
buti Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos ir Amerikos Lietuvių "da
rybos nariais vienu kartu. 

" Nemalonu skaityti Ameri
kos Lietuvių partinius ginčus; 
nei vienas nei kitas čionaitinių 
vadų Lietuvoje * valdžios vietų 
neužims. J. A* F* 

LUKAS Viktorija (šlikaitė), 
pusamžė, mirė Biri. 24, Chi
cagoj. (Panev. ap. Rugenių 
k.) Amerikoje išgyveno 32 
metus. 

JANKEVIČIUS Liudvikas, mi
rė Birž. 3, Bridgeport, Conn. 

POLITIS Vincas, 50 m., mirė 
Birž. 3, Rochester, N. Y. 

GRIŠIUS Juozas, mirė Bir. 22, 
Chicagoj. (Raseinių ap. Ty-
tavėnų p. Eimančių k.) Am&-

' rikoj išgyveno 54 metus. 
URBUTIENĖ Karolina, 60 m., 

mirė Gegužės 19, Benld, 111. 
(Vilniaus rėd.) 

ZDANAVIČIUS Kazys, 78 m., 
mirė Birž. 6, Brooklyn, N.Y. 

BULOTIENĖ Ona, 66 m., mi 
rė Birž. 1, Wilkes-Barre, Pa. 
(Šienavojos k.) 

DRANGINIS Kazys, 53 metų, 
mirė Geg. 15, Scranton, Pa 
(Marijampolės aps. Balbie 
riškio kO 

BRUŽAS Juozas, 56 m., ftiire 
Birž. 15, Ohicagoj. (Šiaulių 
ap. Kelmės par.) Amerikoj 
išgyveno 32 m. 

VALANčAUSKAS Praim*, se
no am., mirė Birž. 15, Chi
cagoj. (Telšių ap. žemaičių 
Kalvarijos p.) Amerikoj iš
gyveno 31 metus. 

NAGEVIČIENĖ Elena, pusam
žė, mirė Birž. 23, Chicagoj. 
(Telšių ap.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

GRONSKIS Povilas, 81 metų, 
mirė Birž. 24, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

VAŠKEVIČIENĖ Petronėlė, 58 
m., mirė Birž. mėn., Worces
ter, Mass. 

KVEDARIS Julius, 55 ttfe* mi
rė Birželio mėru, Worcester, 
Mass. 

MARKŪNAS Jonas, 64 metų, 
mirė Birž. 10, Philadelphia, 
Pa. 

LETKAUSKAS Juozas, mirė 
Birž. 15, Baltimore, Md., iš
sirgęs 15 metų. 

CHASIENĖ Marė (žverblaitė), 
pusamžė, mirė Birž. 22, Chi
cagoj. (Tauragės ap. Tene-
nų p. Meškinės k.) Amerikoj 
išgyveno 42 metus. 

KASILAUSKIS Antanas, pus
amžis, mirė Birž. 21, Chica
goj. (Tauragės ap. Šilalės p. 
Vilginikų k.) 

ŽADE IKI ENĖ Marė, mirė 10 
Birž., Nanticoke, Pa. 

NOREIKA Juozas, mirė Birž. 
10, Miners Mills, Pa. 

RASEVIČIUS Petras, mirė 12 
Birželio, Sugar Notch, Pa. 

PĖŽA Jonas, 67 metų, mirė 3 
Bal., New Yorke. Vilkaviškio 
ap. Eidikių k.) 

VAITUKONIS Albertas, mirė 
Birž. m., Mahanoy City, Fa. 

MILIENĖ Ona, mirė Birž. $>., 
Shenandoah, Pa. 

KAVENAS R., mirė* Birie#» 
jnėn., Camden, N. J. 

JUOZAITIS Juozas, seno amž. 
mirė Birželio 14, Chicagoj. 
(Panev. aps. Klovainių par. 
Laipuškių k.) 

KAZLAUSKIENĖ Magdalena, 
po tėvais Ambrasaitė, mirė 
Geg. 18, Clevelande. (Pil
viškių par. Suvalkijos.) A-
merikoj išgyveno 15 metų. 

PAULIUKAS Jonas, 67 *metų, 
mirė Liepos 1, Dayton, O. 
Velionis buvo nevedęs, paėjo 
iš Žemaitijos. 

GREVIŠKIS Juozas, 01 metf, 
mirė Liepos 6, Cleveland, O. 

RAGAUSKAS Petras, mirė 
Birž. m., Bridgeport, Cona. 

Cedar Point Vasaroji
mas Arti ir Patogu 

Florida, ir California susitinka 
šį sezoną Cedar Point, populiaria
me Ežerų ressort* Hole Amerika* 
dalyje. 

Vyriausias šefas Forrest Peoples 
iš 'St. Petersburg, Florida, atsigabe
no sų savim specialius darbininkus 
iš Pietų i Hotel Breakers Green ir 
Silver Grill. 

Halph E. Howell iš California v31 
vadovauja populiari Cedar Point 
šokių coliseum kur Ben Buser ir 
]'o orkestras patiekia muziką. Paul 
E. Brown, brolis filmų žvaigždės 
Joe E. Brown, atvyko iš California 
groti Hammond vargonus Hotel 
Breakers " puošnioje Tavern Terrace. 
Prie to čia rasit visokių kitokių fdo-
mybių. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Anglišk©|» 
kalboje, su visais Amendmentais, 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visai 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOJ 
332 N. 6th St. Philadelphia 6 #*. 

CEDAR POINT 
PS 

on Ja A e &te 

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

Plan now to conn* to the Vacat ion  U ^  
Playground of the Great Lakes. 

IHfO. ROOSEVELi 
leaves 9 a. m. daily 

from Cleveland. 5 
Steamer', alto from 
Detroit and Toledo. 

Easily reached alto 
by rail o" iaus -and 
hourly steamer from 

Sandusky. 

On U. S, Route 6 and 
Ohio 2 

SSBSt 

CEDAR POiNT-on-Lake Erie SAssy/KY 

k 

OHIO 
Open June 16 t h r u  L a b o r  D a y  

flrrnrttrwrni 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

P J. KERSIS 
©09-12 Society (or Savings Bid. i 
ftfiso TELEFONAS: MAin 1773.. 

Korfidami pigiai pirkti namus mieste arba priemies£fao««k kffip-
kitžs i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insuranęe reikaluose. 

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

-t » 

. .  •  f  
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AuEoMt TJetuvos vadavimui O I R V A $ 

Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  ~ 'Laisvę pažinę »-* / 

Jungo nevilksintl , ;f 
•MS •#* 

Tiesos Šauksmas 
PROFESORIAUSI 
F. W. PICK'O KNYGA 

Kai mažųjų teisingųjų kova 
prieš netiesos milžiną ima ro
dytis beviltiška, tiesos balso 
suskambę j imas yra didelė pa-

uoda ir pastiprinimas. Ypač 
ai tas tiesos balsas pasigirs

ta iš tėvynainių tos šalies ku
ri šiame lemtingame istorijos 
momente vaidina išsk i r t i n į 
vaidmenį — iš Anglijos. 

Profesoriaus Dr. F. W. Pick 
knyga "THE BALTIC NA
TIONS", šymet išleista Lon
done, kaip tik yra-tas nusimi
nimo valandoje suskambėjęs 
teisybes balsas. Nors Prof. 
Pick'o 170 puslapių knygelė 
yra pavadinta "Baltijo tauto
mis", tikrovėje ji apima visą 
šiaurės rytų Europą ir labai 
vaizdžiai parodo pasaulinės po
litikos susipynimą tame Balti
jos pajūryje. 

KURIUO KELIU? 
Pirmame knygelės skyriuje, 

kurs tarytum sudaro įžangą, 
autorius iškelią bendrą Angli
jos ir Rusijos santikių klausi
mą. Nurodydamas kad Balti 
jos kraštai panašiai kaip Dar-
danėliai, Persija, Kinija ir Af 
ganistanas yra erdvė kurioje 
Britų imperija sutinka Rusi
ją, jis pabrėžia kad Anglija 
jais, kaip ir nei vienu aukš
čiau paminėtųjų, negali nesi-
interesuoti. Negali ji jais ne
sidomėti dar ir dėlto kad ji 
pati yra buvus tų trijų Balti
jos valstybių moralinė talki
ninkė jų kovoje del nepriklau
somybės po pirmojo pasaulinio 
karo. 

Tačiau i svarbiausią^ motyvas 
del kurio Anglija turi domėtis 
Baltijos tautų likimu, yra fak
tas kad nuo teisingo Baltijos 
klausimo išsprendimo priklau
so ir visa busimoji pasaulio 
taikos struktura, nuo kurios 
tinkamumo savu ruožtu pri
klauso ir pačios Anglijos gero
vė. 

"Yra du principai", — dėsto 
Prof. Pick, — "kuriais gali bū
ti pagrysta pasaulinė santvar
ka: moraninis ir grynas jie-
gos arba užkariavimų princi
pas". Jis nurodo kad, užka
riavimų principu remiantis, 
kiekvienas grobis yra savaime 
pateisinamas, lygiai kaip patei
sinamas yra ir kiekvienas už
kariavimų siekiąs karas. Mo
ralinis principas, pagrystas 
kiekvienos tautos teise j ne
priklausomą gyvenimą, yra už
kariavimų principo priešybė. 
Jis siekia taikos, kaip žmoni
jos gerovės pagrindo, išlaiky
mo. Taigi ateities taikos aki
vaizdoje ir kyla klausimas: 
kuria kryptim pasaulis nueis? 
Jei jis priims užkariavimų 
principą, yra aišku kad kiek
viena taika tebus atsikvėpimas 
naujan* karui. Nejau pasaulis 
butų linkęs į tokią beprotybę? 
Jei jis priims moralinį princi
pą, teisinga ir pastovi taika 
yra galima. Tačiau, kad ji 
butų tikra, dar reikia kad tas 
principas butų ir praktikoje 
taikomas. Ir dar: kad ne tik 
kai kurie, bet visi jį priimtų 
ir praktikoje taikytų. 

Kalbant $pie "tris didžiuo
sius", neužtenka kad tą mora
linį principą priimtų Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Angli
ja, o dar reikia kad jį pasisa
vintų ir Sovietų Sąjunga (ši
tai betgi yra absoliučiai neįma
noma.—Mano pastaba). šia 
štai prasme Baltijos kraštai ir 
sudaro kertinį batidymo akme
nį. Jų teisė į nepriklausomy
bę yra neginčijamas ir visų, 
įskaitant ir pačią Sovietų Są
jungą, ne sykį pripažintas fak
tas. Tat yra aišku kad Bal
tijos kraštų nepriklausomybes 
pakirtimas tegali buti pagrys
tas užkariavimų principo pri

ėmimu. O jei taip tai bergž
džios yra musų svajonės apie 
pastovią taiką. Nes juk užka
riavimo ribos yra visas pasau
lis, ir kol bent jo dalis dar te
bėra neužkariauta tol tebėra 
gyvas naujų užkariavimų pa
grindas. 

AR JIE IŠGIRS? 
Protingi ir Įspėją yra Anglu 

profesoriaus žodžiai. Bet ar 
išgirs juos tie vyrai nuo kurių 
šiądien priklauso pasaulio li
kimas? Stebuklingoji ranka 
jau rašo ant sienos ugnies rai
des. Ar dar ne pervėlu išven
gti jų baisaus likimo? 

AIŠKUS BALTIJOS 
VALSTYBIŲ VAIZDAS 

Po šito bendro skyrelio eina 
pačių Baltijos valstybių apra
šymas. Iškeliamas aikštėn jų 
pozityvus vaidmuo vakarų Eu
ropos bendruomenėje, pabrė
žiamas jų kulturingumas ir 
aukštas gyvenimo lygis. Gra
žiai išanalizuotas nepriklauso
mybės laikotarpis (1918-1940), 
pirštu prikišamai parodytas 
bolševikų smurtas bei jų pro
pagandos, buk Baltijos kraštai 
savu noru prisidėjo į Sovietų 
Sąjungą, melagingumas. Ne
apleisti ir tų valstybių santi-
kiai su Lenkija ir Vokietija. 
Čia didžiąją klausimo dali su
daro Lietuva — del specifinių 
Vilniaus ir Klaipėdos proble
mų, kurių nagrinėjimas, pa
grystas gausiais faktais, pa
teikia gana objektyvų vaizdą. 

Įsakmiai, pagaliau, pabrėžta 
kad šio karo. pradžioje Lietu
va, nežiūrint didelio spaudimo 
iš Vokiečių pusės, vis dėlto 
nesutiko virsti Vokietijos są
jungininke ir pulti Lenkiją, 
nors už tai Vokiečiai ir žadėjo 
Lietuvai visą Vilniaus kraštą. 

BALTIJOS VALSTYBIŲ, 
SANTVARKOS 

Įdomus ir aiškus yra Balti
jos valstybių vidaus gyvenimo 
aprašymas. Visose trijose bu
tą daug analogijos viena kitai. 
Bet kadangi mums labiau rupi 
Lietuvos vidaus santikių rai
da, žvilgterėkime ką apie tai 
sako Angliškasis autorius. 

Aprašęs nepriklausom y b ė s 
kovas, žemės reformą ir pirmą
ją Lietuvos konstituciją, Pro
fesorius Pick pereina į Gruo
džio 17 d. tautinio posūkio ir 
vėlesnės Lietuvos vidaus san
tikių raidos nagrinėjimą. Jis 
nurodo kad Gruodžio 17* d. žy
gis buvęs konstitucijos sulau 
žymas, bet sykiu pabrėžia* kad 
tai nebuvo nepaprastas ir ne 
lauktas dalykas. Suskilimas 
daugybę partijų ir tautos at-
stovibių galios neribotumas 

buvo jų silpnumas. 
"Kaip šalančiam vandeniui į 

ledo kryštolus pavirsti terei
kia vieno stipresnio stuktele-
jimOjj taip Baltijos valstybių 
santvarkai pakisti tereikėjo 
vieno smūgio," — rašo Prof. 
Pick (pusi. 90). 

Prezidentą Smetoną jis mi
ni kaip nuosaikų, kraštutinu
mų vengiantį politiką, kovoju
sį su diktatūrinėmis kraštuti
nių jų tendencijomis. 1928 me^ 
tų Konstitucija ir tolesnės A. 
Smetonos valdymo reformos 
reiškusios diktatūros naikini
mą. Apie Valstybės Tarybos 
įsteigimą 1928 m., kurią suda
rė įvairių pažiūrų žmonės, jis 
atsiliepia taip: "....This Was 
another sign that the dictato
rial regime was about to end ' 
(pusl. 91). 

O apie 1935 metų Konstitu
ciją autorius atsiliepia dar pa
lankiau. Pasak jo, jos tikslas 
buvęs paruošti dirvą pilnam 
gryžimui į parliamentarizmą— 
"to provide a basis for full re
turn to parliamentary institu 
tions" (pusl. 92). 

Kodel p. Grigaitis iš to-.-Jji-
so nuoseklaus Anglų autoriaus 
aiškinimo tepagriebia vieną 
vietą apie konstitucijos sulau
žymą ir išplūsta "bjaurią ir 
Lietuvą  labai  pažeminusią  d i k - j  
taturą" (žiur. N-nos Liepos j 
11), tegali buti paaiškinta K-
nų redaktoriaus politine neto-j 
l e r a n c i j a  i r  n o r u  k i r š i n t i  v i s u o  - j  

menę. Kad tarne Anglų auto
riaus minčių iškraipyme teky-
šo partinis nesusivaldymas ir 
kad jame nei kiek nėra tikram 
demokratui būtino padorumo, 
įrodinėti netenka. 

JUODA DĖMĖ 
Iki šiol kalbėjome apie ge-

rasias Prof. Pick'o knygos pu
ses. Dabar, pilnumo deliai, 
tenka tarti .porą žodžių apie 
jos ydas. Jų, deja, esama rim
tų. Pernelyg gretindamas Lie
tuvius su Latviais ir Estais, 
Prof. Pick, atrodo, sąmoningai 
nori užtrinti faktą kad Lie
tuva praeityje buvo didelė ir 
galinga valstybė, tuo tarpu kai 
nei Estija, nei Latvija išviso 
savo valstybių nebuvo sukuru-
sios. Pagal Prof. Pick'ą išeina 
kad Lietuviai su Latviais sy
kiu kryžiuočius ir kalavijuo
čius mušę ir kad abejus vieno
das likimas ištikęs. 

Tikrovėje betgi kiekvienam 
istorikui ir net ne istorikui 
yra žinoma kad Latviai (ir 
Estai) buvo kalavijuočių pa
vergti, o Lietuviai ne tik jiems 
atsispyrė, bet netgi, vadovau
jant Vytautui ir padedant Len
kams bei Lietuvių valdomiems 
Rusams, juos visai sumušė 

Štai Proga Jiems Padėti 
Mušu. Spaudos Žurnaliste Paremia Karo Pabėgėlių 

x Bendradarbių Fondą 

Mes daug skaitome spaudo
je apie nelaimingus tų tautų 
žmones kurie, jų tėvynes už
grobus priešui, priversti bas
tytis po pasaulį pusnuogiai, al
kani ir be adreso. Tai gana 
jautriai veikia dažną Ameri
kietį. O ką gi bekalbėti apie 

Laukia Paliuosavimo 

Vokiečiai Supažindinami su Nazių Žiaurumais 

SHORT 
W'W.WMJM|WWI 

Šis karys, Sgt. Joseph Lowe, 
42 m., kuriam mažai liko tar
nauti, naudoja visas saugumo 
priemones Okinawa saloj, no
rėdamas išlikti gyvas ir su-
gryžti namon. * ——-J. 1 • > -

1CĄRDL 
inn i HiMlT 

Civiliniai gyventojai Beckum, Vokietijoje, žiuri į išdėtus 
vaizdus parodančius jų valdovų žiaurius darbus su žmonėmis. 
Tai yra vienas ig daugelio budų supažindinti Vokiečius su jų 
militarine ir politine organizacija. Nekurįe praeinanti naziai 
sako tai esą suklastuotos fotografijos. / 

!it SI w> 

(Žalgirio mūšyje 1410 m.). 
Koks tikslas -užtrinti didžią

ją Lietuvos praeitį ir mėginti 
įrodinėti Kuržemės (Latvijos 
dalies) ar kurios Estijos dalies 
tariamą nepriklausomybę Šve
dų valdžioje, sunku pasakyti. 
Prieinama net iki to kad tūlas 
Kuržemės (kunigaikštis Jokū
bas lyginamas su Rusijos Pet
ru Didžiuoju, netgi tvirtinama 
(pusl. 31), kad vakarų Afri
koje tas didvyris įgijęs kolo
nijų (bene Kuržemei?). Tuo 
tarpu apie Lietuvos hetmaną 
ir geni jalų kariuomenės vadą 
Joną Karolį Katkevičių nepa
sakyta nei žodžio. O juk Kat
kevičius buvo nuvijęs švedus 
net iki Tartu (Estijoje), kurį 
buvo paėmęs, ir taip supliekė 
švedų kariuomenę prie Salas-
pilio (Kircholmo) 1605 metais 
kad net pats Švedijos karalius 
voš nepakliuvo į nelaisvę. Kat
kevičiaus laimėjimas nuskam
bėjo per» visą Europą, ir pats 
Anglijos karalius deKj? pa
sveikino Katkevičių. 3 / ' 

GEROSIOS YPATYBĖS 
VIRŠIJA BLOOASIAS 

Paminėjome porą faktų. Bet 
ir jų užtenka kad parodytume 
kad Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos istorija Prof. Pick'o kny
gelėje išdėstyta karikatūrinėje 
formoje. Tas praeities iškrai
pymas yra juoda knygelės dė
me ir labai mažina jos moksli
nę vertę. Užtat bendra to An
glo alitoriaus simpatija Balti
jos kraštams, išsamus bei ob
jektyvus tų kraštų nepriklau
somo gyvenimo (1918-1940 m.) 
aprašymas, ir, dar labiau, jo 
meilė teisingumui su kaupu 
atitaiso tą žalą kurios padaro 
netikslus Baltijos kraštų pra
eities vaizdavimas. 

' ; Julius Smetona. 

JAPONAI skelbia išradę bū
dą išauginti 30,800 svarų bul
vių iš akro žemės. Paprastai 
akras duoda 11,880 svarų bul
vių. Kaip bulvių auginimas 
beveik patrigubinama,. paslap
tis neišduodama. 

Lietuvius, kaip atskirą tautą, 
kurių šiądien veik kožno bro
lis, sesuo ar tėvai yra baisioje 
būtyje. Tiesioginiai mes iš jų 
retas kuris išgirstame nusi
skundimus. Matomai daugu
mai užčiauptos burnos. Musų 
tėvynės okupantas- niekada ne
siskaitė su priemonėmis kokias 
naudojo pavergtus žmones palai
kyti "ramiais ir pasitenkinu
siais". Tik ta dalis laimingų 
jų kurie suskubo laiku iš savo 
namų pasitraukti, gali mums 
tarti tiesos žodį apie tai kas 
dedasi ar dėjosi musų Lietu
vių žemėje. 

Gauname laiškų kurie at
siunčiami mums vingiuotais 
keliais, bet į kurių daugumą 
atsakyti ne visi galime, nes tie 
laiškai buna be atgal adresų. 
Paprastai jų autoriai sako: 
"Nežinom kur rytoj gyvensim. 
Drebame iš baimės kad kokia 
nors jiega nebutume grąžinti 
į tėvynę". 

Skaudi tragedija 
Akmens širdį žmogus turė

tų jei paskutinis sakinys ne
galėtų jį sugraudinti. 

Tik pamanykime: žmogus 
dreba kad kas jį negrąžintų į 
jo namus, į jo tėvynę, į jo že
mę, kurią jis savo prakaitu vi
są gyvenimą laistė, kuri vie
nintelė buvo jo maitintoja. 

Tai tragedija kokios dar pa
saulis nematė. Bet mes len
gvai tai galime suprasti. Mes, 
kurie šioje įšalyje jau esame 
suleidę šaknis ir vaisių išdavę, 
veržte veržiamės tėvų žemę 
aplankyti, dar nors kartą pa
sidžiaugti kūdikystėje išmin
tais takeliais. Ir mes šiądien 
rūpindamies anųjų nelaiminga 
būtimi, laukiame dienos kada 
galėsime savo norus įvykdyti. 

Tuo tarpu mes turime visi 
pajusti pareiga pasirūpinti tais 
savo viengenčiais kurie bijo Į 
savo namus gryžti, kur be abe
jo jų laukia kankinio mirtis, 
šiądien, kuomet jie veik be 
žmogaus teisių slankioja su nu
plyšusiais čemodanais įvairio
se jiems svetimose šalyse, mu
sų moralinė jiems užuojauta 
turi pasireikšti ir materialiai. 
Sušelpimas jų padėvėtais dra
bužiais arba sriubos lėkšte, 
anot musų vienos veikėjos, dar 
neišspręs jų likimtf. 

Bet kol ką didesnio bus gali
ma atlikti, dabar turime dary
ti ką • galime. 

DIRVOS Redakcijos žygis 
pasirupintis tais Lietuvos žur
nalistais ir rašytojais kurie 
randasi' tarp tų pabėgėlių, nu
siunčiant jiems už raštus at
lyginimo, jau išdalies labai su
raminantis tokiems nelaimin
giems žmonėms. 

Pasisiūlę DIRVAI bendra
darbiauti žmonės patys yra 
daug pergyvenę vargo ir varge 
dar tebėra. Jie tik vieni šią
dien gali mus informuoti apie 
buitį musų brangių asmenų. O 
gaudami už mums teikiamas ži
nias šiokį-tokį atlyginimą jie 
vėl pasijus beesą žmonėmis, sa
vo gyvenimu kai kam naudą 
duodą. 

Mes paskirdami dolarį-kitą 
tokių bendradarbių fondan ne
daug pajusime, o malonumo 
turėsime daug ne vien tik skai
tydami jų įdomius pergyveni
mus bet ir pajusdami kad mes 
prisidedame jų vargus suma
žinti. Tai musų užduotis. 

Aš sveikinu Dirvą, pirmąją 
šiuo reikalu pasirūpinusią, ir 
siųsdama nuo savęs kelių do-
larių auką, nuoširdžiai tikiu 
kad mane paseks šimtai Lietu
sių, Pr. Lapienė. 

REMKIT KARO PABIGĖLIUS DIRVOS 
BENDRADARBIUS 

Dirvos Redakcijon atsišaukė keli žymus buvę Kau
no laikraštininkai, dabar išblaškyti paskirose Europos 
dalyse. Jie rašys JUMS, Dirvos skaitytojai, įdomių da
lykų apie Lietuvą. Dirvos Redakcija, iš tų $2.00 ką 
gauna metuose už prenumeratą, neturi iš ko paremti 
tuos gerus rašytojus, todėl prašome Jusų paremti savo 
kad ir maža auka, kada tik išgalit. 

Lietuvos Karo Pabėgėlių Dirvos Bendradarbių 
AUKŲ KUPONAS 

DIRVOS REDAKCIJAI 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

Prijausdamas jusų sumanymui paremti Karo Pabėgėlius 
bendradarbius-rašytojus, šiuomi siunčiu savo auką $ 

Su pągarba 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas.. 

Miestas •ibt. 

AUSTRIJOJE ŽINO 
APIE MISIJOS LAN
KYMĄSI PAS PREZ. 

TBDMANĄ * 

Detroit, Mich., Lietuvė, Ona 
Vilkienė, per savo sunų karį 
Sgt. Stanley A. Wilkas, gavo 
laišką iš Austrijos, rašytą vie
no Amerikiečiams žinomo as
mens, pabėgusio iš Lietuvos 
nuo bolševikų: 

Laiškas rašytas Birželio 23, 
atsiųstas oro paštu. Rašo: 

"Brangi ponia Vilkiene. Ne
tikėtai sutikome jusų sunų St. 
A. Vilkas, čionai NN.... Au
strijoje. Mums begalo . malo
nu sutikti Amerikos Lietuvį, 
jusų sunų, kuris mums papa
sakojo apie jus. 

"Mes džiaugiamės kad Ame
rikos Lietuviai subruzdo ir 
stengiasi padėti Lietuviams. 
Jusų sunus mums pasakojo 

kad Amerikos Lietuviai buvo 
pas Prezidentą Trumaną Lietu
vių reikalais. Savo ir visų 
Lietuvių vardu dėkojame už 
darbavimąsi ir tikimės greitu 
laiku sulaukti paramos. 

"Vokietijoje ir Austrijoje y-
ra apie 400,000 Lietuvių ir jie 
yra didžiausiame varge. Trūk
sta mums drabužių ir maisto. 
Austrijoje yra sudarytas Lie
tuvių komitetas, kuriam man 
tenka pirmininkauti. Daug la
bų dienų visiems Detroito Lie
tuviams". 

Pats p. Vilkų sunus rašo tė
vams jog tarp tremtinių sten
giasi surasti savo tėvų gimi
nių ir praneša apie sunkų Lie
tuvių likimą, kurie laimingai 
išnešė savo gyvastis nuo už
einančių į Lietuvą bolševikų. 

Pabėgėliai deda dideles vil
tis į Amerikos Lietuvius. Kuo 
mes jiems pagelbėsime: ar sa
vo politiškomis tąsynėmis, ar 
tiesioginiais bendrais žygiais į 
Amerikos valdžios pareigunus? 

AUKOS LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

L. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Kitos Aukos Prisiųstos 
LVS Seimui Clevelande 

Stasys Pikturna 
Hartford, Conn. 

Dr. M. J. Colney; 
Waterbury, Conn.' 

Mrs. Mary Gelgaųda " 
George Bosas, 

Watertown, Conn. 
Helen Donilius 

Washington, D. C. 
A. Andrews 

Melrose Parkz 111. 
J. M. Šaltenis 

Chicago, 111. 
LVS 10-tas skyrius 

Lawrence, Mass. 
A. F. Sweetm " -
M. Vilkišius " . 
Jonas J. Tamulynas 

Cambridge, Mass. 
Dr. J. Jonikaitis 

Detroit, Midi. 
Dr. J. J. Sims " 
Petras Balkus " 
Mrs. S. č. Douvan " 
Mrs. Helen Rauby " 
Joseph Gužauskas " 
Juozas Smailis " 
Victor Petriks 

Grosse Pt Fars, Mich. 
J. Kripas 

Ann Arbor, MiclT. 
LVS 3-čias skyrius 

Newark, N. J. 
Dr. B. K. Vencius 

Brooklyn, N. Y. 
D. Klinga 
John Ligmont, 

Ozone Park, N. Y. 
Povilas Vitkus " 
John Sutkus, Toledo, O. 
Mr. & Mrs. John Rouika, 

Columbus, Ohio. 
J. S. Karpavičius, 

Providence, R. I. 
B. Gramba, 

Ambridge, Pa. 
J. Plečkaitis,/ 

Aliciuippa, Pa. 
John Herman. 

Glenndale, Xa* 
• '* * 
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J. F. Baltramaitis, 
Brooklyn, N. Y. 1.00 

O. Rosmauskas, 
Utica, N. Y. 5.00 

Mr. & Mrs. G. F. Yuzapavik. 
Chicago, II.. 2.00 

SUMOKĖJO Už DELEGATŲ 
ŽENKLELIUS LVS SEIME 

BIRž. 23, 24: 
Alekas Banys $1.00 
Dr. M. J. Colney 1.00 
D. Klinga 1.00 
Al. G. Kumskis 1.00 
P. J. žiuris 1.00 
K. S. Karpius 1.00 
J. Kripas 1.00 
Victor Petriks 1.00 
Mrs. Helen Rauby 1.00 
John & Mrs. Rouika 2.00 
Jurgis ir Julė Salasevičiai 1.00 
Dr. J. ir Mrs. Sims 2.00 
A. Šimkūnas 1.00 
J. J. Smailis 1.00 
Dr. S. T. Tamošaitis 1.00 
A. S. Trečiokas 1.00 
Julius Smetona 1.00 
Juozas Urbšaitis 1.00 
Dr. B. K. Vencius 2.00 
Evelyna ir Violeta Yčaites 1.00 
F. J. Žiuris 1.00 

"Timeless Lithuania" i 
Naująją Zelandiją ir 

Maskva 
l* Naujos Zelandijos Reikme
nų pirkimo komisija Washing-
tone gavo įsakymą nupirkti ir 
nusiųsti į sostinę, Wellington, 
Naujoj Zelandijoj (Pietų Pa-
cifike) vieną Dr. NorenVo kny
gą, "Timeless Lithuania'". 

Seniau jau yra pirktos ir 
siųstos šios knygos į Austra
liją ir kitas tolimas šalis. 

Per vieną New Yorko kny
gų parduotuvę 'Timeless Lith
uania" nupirkta Ir nusiųsta | 
Maskvą. 
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m f ii y n Prisimink Nelaimingu Lietuvą I 

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

ATEITIES PAŠVAISTES 
Kara pabaigos belaukiant 
"WIENINTeLIS faktorius, galįs iš esmes pakeisti da-
V bartinę pasaulinės politikos spadėtį, yra karo su Ja

ponija pabaiga. Ne tik todėl kad tuomet jau visame pa
saulyje turėtų įsivyrauti "taika", bet ir todėl kad karo 
su Japonija pabaiga ryškiai aikštėn iškeltų Kinijos vaid
menį. Lygia greta tai atliuosuotų milžiniškas Anglijos 
ir Amerikos karines pajiegas, kurios dabar yra riste su
rištos'Tolimuose Rytuose, 

Kinijos iškilimas 
Jeigu Kinijoje įsivyrautą komunizmas, Anglijos pa

dėtis Azijoje visai pašlytų, o ir Amerikai pasidarytų šil
toka. Japonijos nugalėjimas tuo atveju butų ne tiek 
Amerikos ir Anglijos laimėjimas, kiek Sovietų Sąjungos 
pergalė. Kokie butų šito padariniai, labai gabiai Birže
lio mėn. Reader's Digest numeryje parodė Max East
man ir J. B. Powell (žiur. str. "The Fate of the World 
Is at Stake in China." 

Jeigu gi karas su Japonija pasibaigtų visišku Kini
jos išsilaisvinimu, Čiang Kai-Šeko vadovaujama tautinė 
Kinija ne tik teoretiškai bet ir praktiškai taptų ketvir
ta didžiąją pasaulio galybe. Netenka nei įrodinėti kad 
Azijoje ji labai trumpu laiku visai atsvertų Sovietų Są
jungą. Tačiau lygia greta ji nelabai tebūtų linkus klau
syti ir Anglijos ir Amerikos komandos. Generolo Stil-
"vvell incidentas aiškiai parodo kad Čiang Kai-Šeko Ki
nija yra tvirtai pasiryžus buti savęs pačios viešpačiu. 
Atseit, buvusios Europiečių koncesijos Kinijoje nebega
lėtų buti atgaivintos ir ekspulataciniai svetimųjų, pir
moje eilėje Anglų, kėsinimaisi turėtų liautis. 

Negana to, ir bendrieji Azijos reikalai, kaip, saky
sim, Indo-Kinijos, Siamo, Malajų ir eilės Ramiojo van
denyno salų klausimai negalėtų buti sprendžiami be Ki
nijos žinios. Ši paskutinioji perspektyva Anglams yra 
gana nemaloni. Jų interesai sutampa su Kinijos intere
sais, kiek tai liečia Japonijos nugalėjimą, bet tuo viskas 
ir baigiasi. Nes stipri Kinija kaip tik stovi Anglams 
skersai kelio. Vis dėlto, ši išeitis tiek Amerikai, tiek, 
ypač Anglijai yra priimtinesnė negu komunistinės Ki
nijos susikurimas. Kad taip tikrai yra parodo glaudes
nių saitų su Čiang Kai-Šeku nustatymas ir jam (o ne 
Kinijos šiaurės vakarų komunistams) teikiamos pagal
bos suintensyvinamas, t- . 

Ši aplinkybė labai nepatinka Stalinui; ji ardo jo Ki
nijos komunistinimo planus ir neišvengiamai veda į Ru
sijos svorio galutini sumažinimą Tolimuose Rytuose. 
Mat, Čiang Kai-Šekas žino labai gerai ko jis nori, ir jei 
Stalinas nenustos rėmęs Kinijos komunistų ar jei jie ne
pasiduos visiškai Čiang Kai-Šeko viršenybei, komunis
tams sutremti jis nedelsdamas griebsis ginklo. 

Iš to kas pasakyta aiškėja kad Kinijos klausimas 
karui su Japonija pasibaigus, iš pagrindų pakeis padėtį 
Azijoje ir turės labai stiprų aidą visoje pasaulinėje po
litikoje. 

Kariuomenių vaidmuo 
Anglijos ir Amerikos kariuomenių atliuosavimas 

Tolimuose Rytuose kaip karo su Japonais pabaigos re
zultatas savu ruožtu nebus be reikšmės. Ne tiek ta 
prasme kad ją tuojau butų galima panaudoti kitur (juk 
nebebūtų su kuo kariauti, bent tuo tarpu), kiek ta kad 
tai leistų Anglijai ir Amerikai labiau susikoncentruoti 
Europos reikaluose. Be abej<f, tai padidintų jų svorį 
Europoje. Klausimas betgi yra, ar šios valstybės norė
tų ir ar jos mokėtų tą savo svorio- padidėjimą išnaudoti. 

Tuo tarpu nieko naujo 
KOL karas su Japonija nepasibaigė, Europos padėties 

tvarkymas turės apsiriboti techniškumais. Simboli
nis Amerikiečių ir Anglų inėjimas į Berlyną yra labai 
mažos reikšmės dalykas: visvien Europa lieka padalin
ta į dvi sritis — į Anglų-Amerikiečių ir bolševikų, šito 
akivaizdoje ir gerokai išbubnyta "trijų didžiųjų" kon
ferencija vargu ar išviso begali turėti kokios reikšmės. 

Vieninteliai klausimai kurie dabartiniu metu gali 
buti nuspręsti bendru susitarimu bene bus pašto, susi
siekimo ir, išdalies, maisto ir drabužių bei tam panašus 
klausimai. Paskutinysis klausimas, tarp kitko, yra gry
nai Amerikos klausimas: kiek Amerika ko duos tiek 
bus. Politinių klausimų pajudinimo Berlyne sunku lau
kti, nes kiekvienas toks pajudinimas reikštų atvirą kal
tinimą bolševikams ir neišvengiamai vestų į santikių pa
blogėjimą. Iš kitos pusės, bolševikai jau yra tiek visko 
iš sąjungininkų gavę kad duoti dar daugiau bolševikams 
reikštų ne tik visišką nusižeminimą, bet sykiu ir pasta
tymą savęs į pavojingą padėtį. 

Kai visa tai pergalvoji, ima rūpėti ne'tai ką trys di 
dieji Berlyne nutars, bet ko jie į Berlyną važiavo? Vi 
sus tuos techniškumus kurie, kaip jau minėta, gali even 
tualiai sudaryti Potsdamo pasikalbėjimų objektą, gale 
tų sutvarkyti ryšių karininkai. 

Šito akivaizdoje, netenka stebėtis kad iki šiol kaip 
ir neturime žinių apie pačią konferenciją: ne dėlto kad 
kas nors butų slepiama, bet dėlto kad išviso nieko nau
jo nėra ir, nesusipykus su bolševikais, negali buti. Bol
ševikų kariuomenės užimtos ir enkavedistų valdomos 
Europos sritys be jokių pranešimų mums pateikia visas 
naujienas, ir pasikalbėjimais bei konferencijomis, deja, 
tos padėties nepakeisi. 

Santiktij įtempimas 
Nežiūrint į tai kad, normaliai imant, nieko naujo 

tuo tarpu negalima tikėtis, vis dėlto tenka pastebėti kad 

PIKTINASI SENATO
RIŲ PASIVEDIMŲ 

"ŽINOVUI" 

Chicago Daily Tribune tei
singai pareiškė pasipiktinimą 
tuo faktu kad po San Francis
co konferencijos, kuomet Se
nate reikėjo duoti paaiškini
mus apie naujai pagamintą 
pasaulinio saugumo čarterį, ir 
Sekretorius, Stettinius, Ameri
kos delegacijos pirmininkas, ir 
visi kiti delegatai sutiko paves
ti aiškinimo pareigą tūlam iki 
šiol negirdėtam ir nežinomam 
Leo Pasvolskiui, Rusijoje gi 
musiam state departmento val
dininkėliui. Tas valdininkėlis, 
žinoma, kaip paaiškėjo, buvo 
labai įtakingas užkulisinis pa
tarėjas sekretoriui Stettiniui. 

Tribune stebisi kodėl tas 
Pasvolsky turėjo tokį autori 
tetą parašyti visą tą čarterį, 
pirma Dumbarton Oaks konfe 
rencijai, ir dafoar, žymiai pa
keistas San Francisco konfe
rencijoje, kur dalyvavo ir dir
bo šeši Amerikos delegacijos 
asmenys, pasiliko tik Pasvol-
skio žinioje ir tik jis vienas te
žinojo ir tegalėjo duoti Sena
te paaiškinimus ir atsakymus 
apie tą pasaulinį dokumentą. 

Kaip Tribune toliau pastebi, 
niekas iki šiol dar nepaaiškino 
kodėl Valstybės Departments 
pasitikėjo ir pavedė tokį doku
mentą parašyti svetur girpu-
siam valdininkėliui, kuris tėra 
prasilavinęs ekonomikoje, ne 
diplomatijoje. Keista, sako, 
kad nei vienas iš Amerikos 
delegacijos narių, kurių du yra 
patys senkto atatovai, nepasi

ėmė sau teisę aiškinti te ęar< 
terio tur|nį Senate. 

Tas pasielgimas davė dabar 
visiems suprasti kad tas čarte-
ris yra ne Senatorių Connąjly 
ir Vandenbergo, nei ne Vals
tybės Sekretoriaus Stettiniaus, 
bet to Pasvolskio; tik jis jį 
supranta, jie jie; kad jie turi 
tik paviršutinį supratimą apie 
čarterio turinį. Jie, tokiu bil
du, dalyvavo San Francisco 
konferencijoje pagelbėti jam, 
ne jis jiems, tą čarterį paga
minti ir pravesti. 

Kadangi, sako Tribune, kaip 
išrodo, tik Pasvolsky yra vie
natinis žmogus kuris žino ką 
tas čarteris apima, anksčiau 
ar vėliau kas nors turės pasi-
siklausti jo kur tas čarteris 
pastato svetimų šalių valdo
mus žmones. Jeigu kuri iš pa
vergtų tautų sukils prieš Bri
tus, Prancuzus, Holandus, ar 
Rusus prispaudėjus ar mes 
busim priversti kariauti prieš 
laisves jieškančiuosius? Ar gal 
ten yra padaryta skirtumas 
tarp pavergtų trijų vakarinių 
valstybių kolonijų vienoje pu
sėje ir Rusų agresijos aukų 
kitoje pusėje? 

Kaip nežiurčąi, kaip dabar 
dalykai stovi, sako Tribune, si 
šalis raginama užgirti sutartį 
kurią tik vienas žmogus, ir dar 
svetur gimęs, pilnai supranta. 

H* 
GEN. EISENHOWER kilęs 

iš Vokiečių. Jo motinos tėvai 
atvyko iš Vokietijos. Motina 
ir dabar dar gyva. Jį nemėgo 
karų, augino vaikus mokinda
ma mylėti taiką. Iš septynių 
jos vaikų penki dar gyvi. Gen. 
D wight stojo West Point ka
ro mokyklon; savu keliu jam 
atėjo proga šiame kare tapti 
vyriausiu Amerikos ir sąjun
gininkų karo jiegų v#du Vo
kietijai nugalėti. r 

Hollywood'e gamiriatna Gen. 
Eisenhower'O gyvenimo filmą, 
lis, praneša, vajaus vadai. 

. LA*-

padėtis tarp sąjungininkų ir bolševikų yra labai įtemp
ta. Tiesa, galima numanyti kad jei bolševikai pasiten
kins tuo ką jie iki šiol gavo tai konflikto su jais nekils. 
Tačiau yra žinoma kad jie dar daug ko nori, ir negali
ma laiduoti kad savo siekimams realizuoti jie nesiims ki
tokių priemonių kaip pasikalbėjimai in konferencijos. 
Gali jiems, sakysime, į galvą ateiti pakartoti Graikijos 
bandymą ar kokį kitą neramumą sukelti. Kokie šito 
butų rezultatai sunku pasakyti. Gal jie ir atneštų kai 
ką naujo? — 

Geresnės ateities laukimai.... 
Tuo gi tarpu, naujų įvykių belaukiant, istorija te

berašo savo kruviniausią lapą. Tačiau didžiausią siel
vartą sukelia ne tiek pats gyvenamosios tragedijos fak
tas kiek tai kad didelė žmonijos dalis į tą tragediją žiu
ri abejingai. Šitai gi savu ruožtu reiškia didžiulį dva
sinį puolimą. Ir bergždi bus geresnės ateities laukimai 
kol žmonijos dvasia iš materializmo bę^Įygnių n.epakils 
į idealizmo aukštumas. 

SALVE, LIETUVA 
(Petras Vaičiūnas) 5 

Lietuva miela, gėlė margaspalvė, 
Pakilus iš kraujo bangų skaistutėlė, 
Per amžius pasaulis sakys jau tau: Salve, 
Nes didelė meilė tave mums prikėlė. 

I4etuva miela, brangi, žydraakę 
Nerimstančio Nemuno juosiama žeme, 
Paleiski tu Vytį, te šuoliais jis lekia 
[ Aukštąjį kalną kurs saulę mums remia! 
Lietuva miela, per auką ir kraują 
Sau brangiąją laisvę narsiai iškovojus-, 
Skubėki žygiuoti į rytmetį naują, 
Valia ir darbais nugalėk tu pavojus! 
Įietuvą miela, gintarų fr rutų 
Žiedais pasipuošus, išplatik į Baltiją 
Ir vėtra apsvaigk, kad širdis tau nedžiūtų. 
Nes tas tįk gyvena kas vėtrų nebijft. 
Lietuva miela, jaunoji mergina, ,' 
Grožėk ir skaistėk kaip rytai nusfcraidrėję. 
Lai auštančios dienos tau dvasią auginp,* 
Kad taptum tu amžino grožio kūrėja. 
Lietuva miela, gėlė mąrgaspalvė, 
Pakilus iš kraujo bangų skaisttftėfė, 
per amžius pasaulis sakys jau tau: Salve, 
Mes didelė meilė tave mums prikėlė. 

(tęsinys tt-'pereitof * 
• ' • - ' - "• 

ŽMONgS NEKENTe DVARININKŲ 

PerankstyVos ?nąldos už Urachą 
Gimiau 1904 metais. Gyvenau Sta

šaičių kaime ir Šėtoje. Savanoris nebu
vau nors ir norėjau, nes buvau dar vaikas. 
Vaiko atmintis stipri, todėl viską prisime
nu kaip šiądien. ' 

1917 metais pradėjau lankyti tik ką, 
Vokiečių okupacijos valdžiai leidus, Kun. 
Tilvyčio ir kai kurių ūkininkų rupesčm 
įsteigtą Aukštųjų Kaplių mokyklą. Pir
mutinė mokytoja buvo Marija Jodikaitė. 
Vieną kartą per savaitę ar rečiau atva
žiuodavo mokyklos kapelionas, Kun. Jur
gis Tilvytis. Jis ne tiek šnekėdavo djpie 
tikybą kiek apie tėvynės meilę. Daugiau
sia pasakodavo iš Lietuvos istorijos ir apie 
atgimstančios Lietuvos veikėjų darbus. 
Kadangi mokykloje be mažamečių buvo 
jaunuolių iki 18 metų tai buvo kam ir su
prasti. 

— Lietuva turės jau savivaldą, —- sa
ko vieną kartą klebonas. — jau paskirtas 
ir araklius, kažkoks Urachas, pasivadinęs 
Mindaugu II. Per keletą mėnesių jis ža
dėjęs išmokti Lietuviškai kalbėti. 

Nepriklausomybę tuomet dažnai va
dindavo "savivalda". 

Klebonas liepė mums sustoti ir sukal
bėti poterius prie Dvasios Šventos už tą 
karalių Urachą Mindaugą II. Tą dieną 
paskelbė kaip ir karaliaus šventę ir tuo
jau visus paleido iš mokyklos, liepdamas 
tą džiaugsmingą naujieną pranešti namiš
kiams. 

— Ar ne peranksti pradėjot melstis? 
Kada bus ir galas! — atsidusdamas tarė 
man tėvas, kai aš namiškiams įpasako
jau tą naujieną. ... . 

•'/i • • r * f. -f ^ '-.t. • • ' - - t 
Pradžiojd dvarininkai buvo neveiklus 

1919 metais, Vokiečiams leidus ir di
deliu klebono Tilvyčio rupesčiu, čia tuoj 
buvo įkurta vidurinė keturių klasių mo
kykla. Aš mokiausi antroj klasėj. 

Pagaliau Vokiečiai ėmė nešdintis iš 
Lietuvos. Buvo sudarytas parapijinis ko
mitetas, kuris nusamdė milicininkus. Tuo 
budu susidarė vietos valdžia. Valsčiuje 
tuomet nebuvo jokių partijų, o tik musų 
žmonės, kurie klausė klebono nurodymų, 
p Lenkai dvarininkai laikėsi paskirai sau. 
Dvarininkai buvo visai neveiklus, niekas 
jų nemėgo ir todėl komitetas darniai dirbo 
savo kūrybinį darbą. 

Tokioje nuotaikoje . komitetuf besi
tvarkant, apie Sausio vidurį iš Ukmergės 
atjojo į Šėtą apie 20 Rusų kareivių bolše
vikų. Mes, vaikai, apstojom tuos karei
vius ir stebėjomės. Po pusvalandžio vėl 
jie užsėdo ant arklių ir išjojo atgal. . 

Tiek žmonėse, tiek mokykloje ėjo kal
bos kad dideliuose miestuose organizuoja
ma Lietuvių kariuomenė, busiantį Lietu
vos valdžia ir viskas busią Lietuviškai. 

...busią dvarai dalinami... 
Vieną sekmadienį po pamaldų, esant 

pilnam miesteliui žmonių, rinkoje ėmė 
grupuotis į vieną vietą. Įlindau minięn 
ir matau: švariai, trumpais kailinukais 
apsivilkęs, su ilgais batais, jaunas, gražios 
išvaizdos vyras palipė j o ant kėdutės ir 
karštais žodžiais ėmė sakyti prakalbę. 

Sakė ir kad bolševikai, kaip vilkai al
kani iš šiaurės veržiasi į musų kraštą, ir 
kad savo sodybas nuteripję nori ir mus 
palikti be duonos, ir kad rengiasi mus vąl-

iti, ir kt. 
— Bet mes neturime leisti save pa

vergti, — toliau tęsė kalbėtojas. — Mes 
tpokėsim ir patys valdytis. Patys galime 
buti toki bolševikai, kaip norėsim ir dva
rus išsidalinsim. Tačiau mes nenorim ęe-
nėtį svetimų žmonių. Užteko kad Vokie 
eiai mus nuteriojo ir likom be duonos kąsi 
nio. Visi stokim vieningai į Lietuvos ka 
l-iuomenės pulkus. Visus išvykim, kas tik 
drys musų laisvę pavergti, musų turtą plė 
Šti. 

Tai buvo Aukštųjų Kaplių mokytojas 
Burgis Kiaunė. Jo žodžiai ir šiądien man 
tebeskamba ausyse. Tai buvo pirmas Šė-
įoje atvirame ore ir mano gyvenime gir
dėtas pamokslas. 

Jam baigus kalbėti, būrys vtfrų" apspi
to įį klausinėti kur prisirašyti į Lietuvos 
kąriuomenę. Vėliau jis, keleto vyrų lydi-
inas, kaž kur nuėjo. Likę žmonės ilgaif 

įiptoję būreliais, šnekučiavosi: apie tai ką 

buvo iš kalbėtojo girdėję. Daugelis^ ste
bėjosi Kiaunės drąsa, sakydami jog jį ga
lėjo užklupti bolševikai. Nebūtų spėjęs ir 
pabėgti. Daugeliui patiko jog pasakė kad 
busią dalinami dvarai. Kiti ragino eiti ir 
vyti bolševikus, o paskui dvarus išdalinti. 
Atsirado ir tokių kurie abejojo ar galima 
bus kas padaryti be dvarininkų, nes šie 
turį ir aukso, ir pinigų, ir ginklų. O ka
dangi buvo pasakyta prieš dvarus tai dva
rininkai, žinoma, prieš bolševikus nepa-
remsią. 

Bolševikai kardais sukapojo musų 
mokytoją 

Parėjęs pamon, pilnom džiaugsmo 
ašarų ąfciįi aiškinau namiškiams ką gir
dėjęs: . 

— bus kariuomenė, savo valdžia, 
viskas bus Lietuviškai Staseli, stok į 
savanorius, sakau savo broliukui. -— Ir 
aš stosiu. , 

— Va, diržas! Užsimanė!. ... Turi 
duonos ir esk! — rūsčiai atkirto tėvas. 

—- Kai išvarysim bolševikus tada dau
giau žemės gausim, — stengiuosi nušnekė
ti tėvą. — Dabar mums sunku ant tų mu
sų 8 hektarų šešiems pramisti. O gal dar 
du iš Amerikos gryš..... ^ 

— Gausi tu žemės! Greičiau tau po
nas kailį išdirbs, — atrėžė tėvas, nes %-
vo daug matęs, daug vargęs ir dar bau
džiavos ragavęs. — Kai išvysi bolševikus 
tai ir tu busi nebereikalingas. • Pcnayot 
vis bus k'am. 

Bolševikai, suuodę kad Šėtoj B'ttvo mi
tingas, pridurmai iš Ukmergės čia atvy
ko. Matyt kas jiems paaiškino, nes atvy
kę tuojau nujojo į Aukštuosius Kaplius 
jieškoti kalbėtojo Kiaunės. Kiaunė su lu
tu savanoriu Kabėčium raiti išjojo į Kė
dainius. Bolševikai vijosi ir prie Kėdai
nių, ĮCulupių kaįme^ Kiaunę pagavo, pri
kapojo kardais # ves gyv§, palikę ant kė* 
lio, gryžo į Šėtą. Kabėčius pabėgo. Žmpr 
nės tą nuotikį pasakojo, darė iš jo legen
dą, bet kartu k gailėjosi Kiaunės ir jį už
jautė. 

— Va, ar nesekiau kad taip bus! — 
šnekėjo kaimynai. — Kabėčius turėjo ge?. 
rą arklį tai ir pabėgo, o Kiaunei dvarinin
kas Medeška davė tokį arklį kuriam laikas 
dvėst. Ir kur tu, žmoguti, su juo pabėgai! 
Matai, iškarto dvarininkas pasityčiojo. ^ 

Ar Medeška buvo davęs Kiaunei blo
gą arklį nežinau, bet taip visą ąpielinkė 
kalbėjo. 

Kitą dieną Šėton užgriuvo Visas bot 
ševikų pulkas. Jų žvalgai vis jodinėjo K#-> 
dainttf link. 

(Bus daugiau) 

SPINDULĖLIS 
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 
SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų. 

flioje knygelėje yra įvairių pamokoms skai
tymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių 
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė gra
žiai iliustruota, su trispalve Lietuve# vėlia
va. Tinka turėti su Spindulėliu. 

Kaina su prisiuntimu — 50c 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Sloje knygelėje telpa didelis Lietuvos Žetrtf-
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvj. 

Kaina m prisiuntimu tik $1.0(J V 
Reikalaukit "Dirvoje" 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, OWf 

Ąitteriko* Vaikams Liettivilkas 
E L E M E N T O R I U I  

Kaina sų prisiuntimu 50c. { 
Vfikams tąrp 5 ir 19 metų amžiaujk 

"Dirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iŠ 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik-
f luotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį Vfrtjrtį* skaityti ir mokytis. 

'• f  '«?• J  f" • :  .••• v  

N >Reikalą]ilj|t Dirvoj*: ^ 5* 
6820 Superior Afe. ^Cleveland 3, Ohio 
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r KELIONĖ Į 
SAN FRANCISCO 

' J*. B. KARPIU& ; ' 
Pastabos ir Patyrimai kelio

nėje ir San Francisco* 
* • • __ 

^(Tęsinys ig pereito lftr.| 

J^IRVOS skaitytojų . randasi 
šiuose Pacifiko miestuose ir 
miesteliuose (Kalifornijos skai
tytojai buvo minėti anksčiau): 

Washougal, Seattle, Yakima, 
Colville, Ravensdale, Spokane, 
Selleck — Washington valsti-
je. 

Oregon City, Btirh, Portland 
— ^Oregon valstijoje. 

KUMP. VANAGAITIS, pro
gai pasitaikus, vieną popietį, 

< skubomis pakalbino mane va
žiuoti į Pacifiką — pamatyt tą 
Didyjį ar Ramųjį Vandenyną, 
apie kurį iki šiol Ulę iš , geo
grafijos žinojau. 

Už kelis centus, $#dę į gat-
vekarį, pervažiavę per kelis 
tunelius po kalnais, pagaliau 
Judah gatve išvažiavom į Pa
cifiką! v 

Graži dieniu saulė kepina, 
bet pavandenyje šaltoka, nes 
nuo vandens pūtė stiprus' vėjas 
ir į krantą ritosi amžinai ne
nurimstančios bangos. Pacifi
ko krantas prie San Francisco 
eina labai tiesia linija nuo pie
tų į šiaurę, ir pliažas palygina
mai geras, platus smiltynas ir 
vanduo kaip Palangoje Balti
jos krašte seklus. Tas duoda 
miestiečiams puikią progą va
saros metu pasinaudoti p&ažu 
ir juros vandeniu. 

Miestą nuo pajūrio 

JL I K V X 

skiria platus bulvaras. Juros 
pusėje San Francisco žemynas 
vėl žemas, lSkštus, ir čia v$l 
išplitę gyvenami namai. 

A. Vanagaiti® pirmiau yra 
buvęs prie Pacifiko, nes seniau 
yra atlikęs dvejetą kelionių į 
Pacifiką. 

Pacifikas y*a didžiausias iš 
septynių okeanų, už kurio gu
li Japonijos salos, prie pat Azi
jos, kiir dabar Amerika veda 
karą. Už Pacifiko guli ir ki
tas atvirn^s Amerikos priešas, 
Sovietų Rusiją, kurios Sibiro 
rytinis kraštas siekia Pacifiką. 

PlER SIBIRĄ Rusai prieš 
tris šimtus metų buvo jsigavę 
į Amerikos kontinentą, per da
bar žinomas Aleutiškas sals, ir 
buvo užėmę didelį plotą šiau
rės Amerikos, vadinamą Alas-
ką. Per Alaską Rusai dasiga-
vo.net iki Kalifornijos, ir'šią
dien San Francisco centre vie
nas kalnas vadinamas Russian 
Hill. Rusų "duchoborų" gyve
na ir Kanada* Pacifiko pa
kraštyje. 

1867 metais Suv. Valstijos 
nupirko Alaską iš Rusijos už 
$7,200,000. Nekurie Kongrese 
sakė kad tai perdidelė suma. 
Tačiau nuo to Amerika gavo 
iš Alaskos už šimtus milijonų 
aukso, sidabro ir kitų brangių 
produktų. Aišku, dabar bolše
vikai griežia dantį ant to caro 
kuris Alaską pardavė, bet gal 
tikisi tik tada Alaską atgauti 
kai Amerikoje įvykdys revoliu
ciją ir čia įsteigs sovietus. 

—PACIFIKAS yra gilus van
denynas. Jo vidutinis gylis 
yra 14,000 pėdų, taigi vietomis 
jo dugnas nusmukęs per ke-

liasdešimts tūkstančių pėdų — 
nėra ant žemės paviršio tokių 
aukštų kalnų kokios yra gilu
mos nekuriose ^ącifiko dugno 
vietose. 

Su Pacifiku neatsisveikinau 
ant visados, tikiu jį vėl aplan
kyti. Ypač kad po šio karo 
jis bus tik už septynių-aštuo-
nių valandų kelionės oru nuo 
CJevelando — taip kaip dabar 
traukiniu trunka pasiekti Chi-
cagą. 

Suprantama, patį Pacifiką va
žiuoti vėl pamatyti nėra pras
mės, bet norisi aplankyti ir pa
matyti tenaitinius Lietuvius. 

Kaip Kalifornija nusagstyta 
Ispanų vienuolių įsteigtomis 
Misijomis, taip visas Pacifiko 
pakraštis nusagstytas kolonijo
mis kur gyvena musų broliai 
Lietuviai, geri rėmėjai musų 
Lietuviškų reikalų, nors dide
lė dalis jų yra suklaidinti daž
nai čia belandžiojančių musų 
bolševikėlių agentų. 

LVS DRAUGŲ ir fefcfcjųv 
tuo budu, randasi visu Pacifi
ko papraščio Lietuvių didesnė
se ir mažesnėse kolonijose nuo 
San Diego, kur gyvena Dr. No-
rem, iki pat Vancoucer, Kana
doje, kur gyvena Dirvos skai
tytojų ir musų Lietuviškų rei
kalų rėmėjų. 

Portland, Oregon, gyvena 
Jonas P. Gritė, buvęs Clevelan-
dietis, kuris platina LVS kny
gas. Seattle, Wash., gyvena 
geras patriotas B. G. Sitko, 
kuris remia LVS darbus, jis 
paskiausia prisiuntė A. L- Mi
sijos paramai į Washingtono 
suvažiavimą aukų iš sa
v o  v i e n m i n č i ų ^  | '  

LOS AN(JELES pavadintas 

Mes Duodam ir Ilkeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 

o 

Grynos Vilnos Tukecfo-Stiliaus Paltas! ?*, S'" " ;•* 
Puošnus ir tinkamas visiems reikalams! Lim
bai šiltus vilnonis paltas, gausiai apvedžiotai 
stįencil-dažytu Coney kailiu. Gaustes pasirin
kimas gą; . 

P«wUelra likit apie Musų Išatijiokėjnno' Planą 
t  '  ' '  -

. j\t w•• ,• ri"-.r-*, 

Smflgi Pąmaipa su ,vVairine ėliuska^^ 
Gerai tinkantis jumper, apvedžiotas ric-rac 
prijuostas efektu! Minkštos rayon medžia
gos, aqua, rožinės, lime ir aukso spalvų. 

V:, f .' 
v. • '-J;'.'7į * M ' r -  '  t i V  • :  •  

P#šttt uįakypaj ^cVerry 300# 
^ V'- • ' • M- • ' 

Angelų Karalienės Miestu, San 
Franciseo gavo vardą nuo šv. 
Pranciškaus Assižiečio Misijo-
nierių Ispanų kurie apsigyveno 
toje valstijos dalyje. Visa Ka
lifornija nuo Meksikos žemuti
nės Kalifornijos iki pat Ore
gon valstijos sienos šiaurėje 
nusagstyta šventųjų — vyrų 
ir moterų — vardų miestais, 
miesteliais, kaimais ir misijo
mis -r- ir neveltui A. Vanagai
tis, važiuojant į Pacifiko pa
kraštį, juokaudamas sakė: "Ko
dėl Lietuvių Misijai gali nesi
sekti: tik pažiūrėk, kur pasi
sukti čia vis tik Mission, Mis
sion, net pačiame San Francis
co viena gatve pavadinta Mis
sion street." 

{Bus daugiau) 

LAWRENCE MASS. 

l. 

VISIEMS CTA YRA PAKAN
KAMAI VIETOS 

Musų čia apytikriai gyvena 
virš penki tūkstančiai Lietu
vių. Tai gana didelis skaičius 
ir bent kokiame atsitikime ga
lima daug ką organizuotai nu
veikti. 

Taip, čia musų ir yra vei
kiama! Tačiau, ne viskas taip 
dera kaip organizuotai visuo
menei •'reiktų laikytis ir veikti. 

Negana kad randasi R. K. 
bažnyčia, tautiška bažnyčia, 
įvairių organizacijų skyriai bei 
kuopos, vietinės draugijos, klu
bas ir tt. šitas viskas mums 
labai naudinga ir turime džiau
gtis savo pirmtakunais kurie 
pasistengė taip palaidą visuo
menę suburti. 

Bet prie to pasireiškia nekul
tūringų kalbų ir veiksmų kitų 
adresu. Ir tas kyla vis iš ne-
apsigalvojimo ar mažo prota
vimo. Paveizdan, sekmadieniais 
ir šiaip vakarais susirenkame 
Lietuvių Klube, 41 Berkeley st., 
išsigerti, pakortuoti, politika 
pažaisti, ir tt. Tas viskas tvar
koje. Bet kada kas bepras
miai vaduojasi ir ruošiasi prie 
nerimtų žygių tai jau negali
ma tuos didvyrius užtylėti. 

Nekurie nei iš šio nei iš to, 
kaip Indulas, Stakionis, Urbo
nas, taip įsikarščiavo del čia 
įsikurusio LVS 10-to skyriaus 
kad rodos jie ir mieste neišsi
teks. šie asmenys įžiūri buk 
LVS skyriaus veikėjai atkalbi
na narius iš kitų draugijų, or
ganizacijų. Tai visai ne. LVS 
ir jos skyriai to tikslo neturi ir 
niekam žalos nedaro, tik vie
nija visus Lietuvius stoti dar
ban padėti Lietuvai atgauti 
laisvę. Jokios politikos niekam 
nedeklamuoja. Todėl tie trys 
paminėti vyrukai veltui karš
čiuojasi ir vadina kitus "fašis
tais". LVS 10-to skyriaus na
riai nėra jokie "istai", tik ge
ri šios kolonijos nariai kaip ir 
jųs patys. 

Gerbiamieji, kada susirenka
te, nesifašistuokit vieni kitų ir 
prie jokių išsišokimų nesiruoš-
kite. Atvirai sakau, visi šios 
kolonijos penki-šeši tūkstan
čiai Lietuvių nežino kas yra 
fašizmas, socializmas, komuniz
mas, demokratizmas ir tt. Jųs 
visi esat Lietuviai, bet tik ne
kuriu politikierių klaidinami. 

Del pp. Indulo, Stakionio ir 
Urbono baimės kad Lietuviai 
ir Lietuvės čia stoja į LVS — 
tai mums tik smagu ir gera. 
Podraug ir jums butų ne pro 
šalį tapti LVS nariais, nes iš 
LVS pusės niekas nesako, ir 
nereikalauja pamesti narystę 
kitų organizacijų, draugijų ar 
klubų, tapus LVS nariu. LVS 
tik kviečia visus kas myli sa
vo tėvynę * Lietuvą ir trokšta 
jos žmonėms laisvės, remti jos 
darbą; pačią politiką LVS pa
lieka Lietuvos žmonėms, kada 
Lietuva vėl taps nepriklausoma 
valstybė. J ;j h j ^ 

Jeigu tie žmonės apsigalvo
tų ir rimčiau žiūrėtų į LVS tai 
musų kolonijoje butų šventa 
ramybė, kaip buvo su ALT, 

Pp. Indulas, Stakionis, Ur
bonas, į rimtą visuomeninį daj-

bet ne prie "vainos".... 
Joną*, 

lt V Wv. .• 

Per Karą Nuskandintų Prekinių Laivų Skaičiai 

AIRCRAFT 
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p 
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JONAS G. 
POIiTER 

* 

L i e t u v i s  

* Mamų Maliavotojaf, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

TOTALS 2,570 1,172 

Amerikos ir Britų karo statistikos parodo kiek nuskan
dinta prekinių laivų per karą iki Vokietijos nugalėjimo. Pir
moje eilėje, nuo viršaus į apačią, parodoma kas nuskandino: 
submarinai, minos, paviršio karo laivai, lėktuvai ir kit. An
troje eilėje, 538 nuskandinti laivai Amerikos; trečioje, 2,570 
nuskandinta Britanijos laivų; ketvirtoje eilėje, 4,172 laivai 
yra kitų sąjungininkių valstybių. & " 

KALENDORIAI 
1946 METAMS 

KALENDORIUS NO. 124—Le Lupi 
«u paveikslais, kaina $12.50 už m 

su prisiuntimu) 
KALENDORIUS No. 112—De Lus» 
kaina $l.r>.50 už 100 su prisiuntim.il. 
KALENDORIUS No. 118 — mažas 
4el siuntimo laiškuose, $7.50. už 100. 

Pinigus siųskit su užsakymu. 

LITHUANIAN ART 
CALENDAR CO. 

JOB East 128th Striil 
Cleveland 8, Ohio 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

PAJIEšKAtT sesers gtrrnj Jurgį 
Muckų, gimęs Scranton, Pa., gyve
nęs Utica, N. Y., Jo tėvai mirę, tė
vas buvo vedęs antru kartu. No
rėčiau sužinoti apie Jurgį Muckų, 
prašau ji pat} atsišaukti arba apie 
jj žinančių pranešti. (30) 

% MICHAEL DRIZNUS 
13 French Street Ansonia.. Cona. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
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. 

1 Nikodemas A. Wilkelis 1 
mm 

i Laisnuotas Laidotuviu Direktorius 2 
| IR BALZAMUOTOJ AS | 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamąjį 5 
.5 Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietlįf = 
g 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson §292 £ 
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Pirk daugfau U. S. War Bonds 
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CLEVELANDO LIETUVIAI REMIA 
MAYOR THOMAS A. BURKE 

Balsuokit už James F. 
McCaffery 22 -me 

Ward 

TĖMYKIT BALSAVIMŲ DIE
NĄ, ANTRADIENĮ, JULY-

LIEPOS 31 
Dabartinis Mayoras Thomas 

A. Burke, yra fpedinis gar
saus Mayoro Lausehe, kuriam 
likus išrinktam Ohio guberna
torium, Burke užėmė vietą. 

Thomas A. Burke buvo mie
sto teisių direktorius Mayoro 
Lausche kabinete, kuriam su-
lyg Įstatymų prisiėjo užimti 
nebaigtas Lausche's terminas. 

Dabar ateina mayoro nomi
nacijos, rudenį bus rinkimai. 
Mayoras Burke turi gauti no
minacijas kad galėtų kandida
tuoti rudens balsavimuose. 

Yra visos galimybės kad 
Burke bus išrinktas Demokra
tų mayoru ateinanti rudenį, 
tačiau piliečiai privalo daly
vauti balsavimuose ir parem
ti jo kandidatūrą. 

^ Lietuviai balsuotojai, kurių 
kiekvieną metą darosi daugiau 
ir daugiau, patariami naudotis 
savo balsavimo teisėmis. 

Mayoras Burke pradėjo sa
vo kampaniją, remiamas į vai- j 
rių tautinių grupių, tarp jų ir 
Lietuvių. 

Būdamas mayoru nuo Sau
sio mėnesio, Burke parodė sa
vo veiklumą ir sugabumus. 

Pradinėje savo vajaus kalbo
je Mayoras Burke padarė tris 
pasižadėjimus kuriuos vykdys 
pakėlimui Clevelando. Vienas 
iš jų yra tai apsirūpinimas iš 
karo gryžusiais veteranais, ki
tas — gausių Clevelando sta
tybos darbų vedimas po karo, 
ir trečias —ištaisymas paeže-
rio, kuris dabar yrd apleistas. 
Paežeris bus paverstas į ko
mercini ir kartu Į žaislavietę 
milijonui miesto gyventojų. 

Pokariniams planams kurie 
apims Clevelando viešą staty
bą ir miesto taisymą ir graži
nimą, jau pilnai ruošiamasi ir 
pagaminta projektų už virš 
šimtą milijonų dolarių. 

Jeigu apsireikštų mieste be
darbė po karo, miestas imsis 
vykdyti savo penkių metų pla
ną, kas suims daug darbinin
kų i darbus. 
22-RO WARD BALSUOTO
JAMS 

22-me Warde, kur Lietuvių 
balsai daugiausia sveria, kiek
vienas prisiminkite balsuoti už 
dabartinį Councilman James F. 
McCaffery. Jis yra Lietu
viams artimas žmogus ir Lie
tuvių gyvenamo wardo miesto! 
tarybos narys. * j 

Tėmykit taipgi šiame nume- i 

ryje telpančius kitus Lietuvių! 
Demokratų Klubo indorsuotus 
kandidatus į City Council tuo
se Warduose kur Lietuviai gy
vena. Tų Wardu Lietuviai pa
tariami prisiminti tuos kandi
datus ir balsuoti už juos antra
dienį, Liepos 31. 

Mayor Thomas A. Burke 

Kiek Did. Clevelando 
Lietuvių Tarnauja 

Kariuomenėje 

Kiek Did Cleve Lietuvių 
Tarnauja Kariuomenėje ? 

(Ar jusų sunaus ar dukters 
vardas jau priduotas American 
Lithuanian War Activity Ko
mitetui? Priduokit šiuo ad
resu) : 

Jurgis K. Venslovas, 
1267 E. 82nd St. CE 4565 

Clevelandiečiai Lietuviai mi-
litarinėje tarnyboje: 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Gudaitis Juozas, 
Gudaitis Tarnas, 
Getts Simon, 
Getts Felix, 
Getts Petras, 
Getts Antanas, 
Gaidelis Jonas, 
Gaidelis Vincas, 
Gaidelis Juozas, 
Gaidelis Bernard, 
Guzauskas Juozas, 

' Guzauskas Stasis, 
Guzauskas Pranas, 
Gražulis Albert, 
Gražulis Juozas, 
Gudeliauskas Kazis, 
Gudelauskas Jonas, 
Gogelis Jurgis, 
Grigonis Edvardas, 
Greičius Francis, 
Gitsevage Jurgis, 
Gecevicius Theodore, 
Gecevičius Albert, 
Garzulis Vincas, 
Gribauskas Petras, 
Gudelauskas Stasis, 
Gurklis Jonas, 
Gilis .Juozas, 
Grysko Pranas, 
Grysko Petras, 
Halaburda Stasis, 
Ivanavice Antanas, 
Janusis Vincas, 
Jekutis Juozas, 
Jekutis Jurgis, 
Jekutis Petras, 
Janulevice Edvardas, 

(Bus daugiau) 

Išaiškino Sprogimo 
Priežastį 

Sąryšyje su East Ohio Gas 
tankų sprogimu pereitą rude
nį, išnešta nuosprendis kad tie 
tankai nebuvo padirbti iš gana 
stipraus metalo. Tame spro
gime Spalių 20, žuvo 130 žmo
nių, iš jų tik 7-8 pažinti, .kiti 
sudegė iki kaulų; ugnis sunai
kino 79 gyvenamus namus, dvi 
dirbtuves, 217 automobilių ir 
8 bizniškas vietas. 

Mayoras Burke pataria mies
to tarybai pravesti įstatymus 
kad ateityje miesto ribose ne
būtų laikoma tokiose sąlygo
se gasas. 

East Ohio Gas Co. nelaimės 
vietoje iš,statys didelį savo ga-
ražių ir reikmenų sandėlį. 

Anti-Baltic Moves 

VĖL ATSIKARTOJA 
Rudenop tikima Clevelande 

vėl padaugės infantile paraly
žiaus sirgimai ir mirtys. 

Pereitą metą Cuyahoga ap
skrityje buvo 280 susirgimų ir 
mirė 20 asmenų. s 

Nors netikima epidemijos 
apsireiškimo, bet rūpinamasi 
nuo tos ligos saugotis. 

UžKVIETIMAS 
American Lithuanian a  War 

Activity Komitetas užkviečia 
visus į smagų kortavimo vaka
rą, kurį rengia Lietuvių karei
vių naudai, Onos Pečkaitienės 
sode, 6028 Superior Ave. At
sibus šio šeštadienio vakare, 
Liepos 28, nuo 7:30 vai. 

PAKĖLĖ ATLYGINIMĄ 
Gub. Lausche užtvirtino pa

kėlimą bedarbės atlyginimo ką 
valstijos legislatura nutarė. 

Bedarbiai darbininkai kurie 
prie šio atlyginimo priklauso, 
paleisti iš darbo gaus po $21 
savaitėje per 22 savaites. Se
nuoju įstatymu mokėta po $16 
savaitei per 18 savaičių. 

Prasidėjus atleidimams dar
bininkų iš darbų, Clevelande 
žymiai pašoko bedarbių skai
čius jieškančių iš valstijos sa
vaitinės bedarbės pašalpos. 

Dar Dvi Savaites Pop 
Koncertų 

Pop koncertai prailginta dar po
rai savaičių trečiadieniais' ir šeš
tadieniais, Public Hali, ir baigsis 
Rugpjučio 11 d. 

Liepos 28, solistas bus Leonard 
Shure, piano mokytojas Cleveland 
Institute of Music. 

Kitą trečiadienį ir šeštadienį bus 
pirmi du korcertai sulyg pratęsimo. 

Rugp. 4, Jarmila Novotna, viena 
iš Įžymių Metropolitan Operą so 
pranų dainuos solo žymias mėgia 
mas dainas. 

A British Member of Par
liament, Mr. Stokes of Ipswich, 
said in part in the House of 
Commons, last spring: 

In June, 1939, we sent 
a mission to Russia to try to 
arrive at a treaty with Russia 
against Germany In ef
fect, what the Russians said 
to us was, "Let us have Po
land to the Curzon Line and 
the Baltic Provinces, and we 
will have an alliance with you." 
We said, "No", and I personal
ly think we were quite right. 
I do not disagree with that. 

There Mas an alliance Und 
what happens next? • 

Off go the Germans to Mos
cow and Ribbentrop is asked 
the same question. He says, 
"Yes, not only may you have 
the Baltic Provinces, but as 
much as you want of Poland 
on the East, and we will take 
out of those Provinces all the 
German nationals who might 
be a nuisance to you". So they 
had an alliance. 

Now where do we find our
selves ? 

We find ourselves fighting 
to give to Russia — I agree 
that Russia is doing a great 
deal of the fighting, but the 
philosophical background is 
that we are fighting to give to 
Russia presicely these territo
ries which, had we allowed her 
to have them in 1939, would 
have prevented an outbreak of 
war at all. 

Is there an answer to this? 
I should like to know. I do 
not think there is. 

It seems to me perfectly 
terrible that, as a result of 
what is going on, as I said on 
another occasion, the seeds of 
the next war have been sown. 
You are proposing not only to 
destroy Poland in effect; you 
are giving away the JSaltic 
Provinces and doing so in no 

uncertain terms, Which I will 
quote to my hon. Friend in A 
moment. 

. . . . I  w o u l d  a s k  m y  h o n .  
Friend to think of the Atlantic 
Charter which he and I, at 
least, think was a stąp in the 
right direction. It said that 
there shall be no territorial 
changes except by the wish of 
the people concerned. You can 
argue whether that would ap
ply to some parts of Eastern 
Polancį, but you cannot argue 
whether it does or does not 
apply to the Baltic Provinces. 

. : .  .  I  w a n t  t o  .  s a y  a  f e w  
words about the Baltic Provin
ces. I do not pretend to be 
well informed on the history 
of those Provinces, but I pro
test—and I would be a coward 
if I did not—against the ter
rible treatment which is being 
meted out to the people there, 
if the reports we receive are 
correct. If the reports are not 
correct, let us have them con
tradicted and proved futile. 

What are we told by the 
Lithuanian representatives in 
this country ? They say ''that 
designated families are selec
ted, are visited suddenly, and, 
without notice, are given an 
hour to collect a few posses
sions, that they are carried in 
lorries to the point of entrap
ment and that the heads of the 
families are separated from 
the others, this being kept 
secret so as not to provoke 
scenes; that these ruthless 
separations are enforced upon 
tens of thousands of private 
families for no other reason 
than that they are judged to 
be unlikely docile to accept the 
Bolshevist formation. If that 
is so, it ought to be condemned 
putright; if not, it ought to 
be forcibly denied by the Min
ister. 

(From Hansard's 
Parliamentary Debates.) 
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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 kambp.ris; vario ry-
nos: geros rūšies namas visais at
žvilgiais. (28) 

ED F. KOVAC REALTY 
980 E. 185TH ST. KE. 5030 

Parsiduoda 
6 šeimų apartment*® 

po 5 kambarius, ant E. 77 St 
Kaina $10,500. Parduoda savi
ninkai. Kreipkitės tuoj. 

HEnderson 7945. 

PAŠTAS praneša kad laiš
kai į Lietuvą galimi rašyti, ir 
taipgi galima siųsti laiškus oro 
paštu. 

Adresus rašykit tuos pačius 
kaip seniau rašydavot. Kurių 
giminės bus gyvi ir vietose, jie 
laiškų lauks tik savo senais 
adresais. 

Šimtų tūkstančių pabėgėlių 
ir išvežtų į Sibirą ar nužudy
tų laiškų nei atsakymų nesu-
ląuksit. 

Iš pabėgėlių į Europą atsi
liepimus pradėsit gauti kaip 
tik bus sutvarkytas paštas su 
Vokietija ir Austrija. 

UŽMUŠTA 50. Iki Liepos 
23, Clevelando trafiko nelai
mėse šymet užmušta jau 50 
asmenų. Pernai per tiek pat 
laijco buvo užmušta 45. 

PRIGĖRĖ 
Sekmadienį, ežere prie Ra

venna, prigėrė. James Koteso-
vec, 37 m. karo darbininkas iš 
Maple Heights, kuris pirm to 
spėjo išgelbėti nuo prigėrimo 
savo žmoną ir du vaikučiu. Ne
laimė ištiko apvirtus valčiai 
ežere. 

SVEČIAVIMAISI 
Genovaitė Aksenavičiutė bu

vo išskridus j Norfolk, Va., pas 
savo seserį pasisvečiuoti savai
tę laiko, ir lėktuvu taipgi gry-
žo. Kelionę turėjo gerą. Ji 
yra gero Dirviečio F. Aksena-
vičiaus duktė, turi tarnybą 
mokyklų taryboje, Board of 
Education. 

Andrius Urbšaitis su žmona 
buvo išvažiavę į Floridą pavie
šėti pas savo draugus. Gryžo 
patenkinti. Kelionę atliko trau
kiniu. Sako,' važiavimas labai 
susigrūdęs. 

Antanas Miklusis, tuią laiką 
gyvenęs Clevelande, išvyko at
gal į Sugar Notch, Pa. Ten 
išsirašė sau Dirvą, ir paauko
jo $5 LVS reikalams. 

M O N C R I E F Furnasai 
Tarnavo Clevelandlečiams per Suvirs 50 Metų. 

Kreipkitės į Savo MONCRIEF Pardavėją. 

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS 
INDORSUOJA SEKANČIUS 

KANDIDATUS 
ir pataria Clevelando Lietuviams 

balsuoti už juos: 

Thomas A. Burke 
MAYOR 

KamMdatai j City Council: 

22nd Ward—JAMES F. McCAFFERY 
23rd Ward—EDWARD J. KOVACIC 
32nd Ward-JOHN J. PRINCE 
30th Ward-JOSEPH F. KRIZEK * 
10th Ward-EDWARD L. PUCEL 
2nd Ward-STEPHEN SUHAJCIK 

21st Ward-FRANK H. DURKIN 

PRIMARIES ANTRADIENĮ 
LIEPOS-JULY 31 

Neužmirškit — eikit balsuoti Liepos 311 

REWARDING 
AGGRESSION 

The Chicago Daily Tribune, 
in an editorial, "'Rewarding 
Aggression", July 16, says as 
follows: . " 

" . . . .  T h e y  w h o  h o w l e d  f o r  
war against an aggressive, to
talitarian Germany are today 
in bed with aggressive, totali
tarian Russia. When Hitler, 
having taken Austria and Cze
choslovakia, marched against 
Poland, America was told that 
our country's safety required 
that we side with the victims. 
Today Stalin has Austria and 
Czechoslsovakia and Poland, 
not to mention Latvia, Lithu
ania, Hungary, Romania, Bul
garia, Yugoslavia, and half of 
Germany; yet the same people 
who demanded war by Ameri

ca on Germany are insisting 
that Russia's military poten
tial be strenghteried with loans 
and gifts intended to build up 
her munitions industries". 

Field Office •' 
Phone IV. 

% 
Main Office 

YE. 2388 

DABAR<-*LJ 

Antradienio Plaukimai 
i CANADA 

P U I K I U  L A I V U  

S. S. "ALABAMA' 
Publikos reikalavimai važiavimų į 
Leamington, Canada . . . savaitŽs 
dienomis kuomet krautuvės atdaros 
privedė mus padaryti šią kelionę. 
Dabar puikiu laivu S. S. Alabama 
važiuosit į Kanadą kas Antradieny, 
galėsit ten pabūti 2 j Ą valandas.— 
Išplaukia E. 9th St. pier 9:00 ryto. 
Gryžta 9:30 vakare. J abi pusi $4.00 
Sekmad. kelionė į Kanadą taipgi. 
Put-In-Bay plaukimai kitomis die
nomis. Tikietas $2.50. 
Moonlight rides vakarais (8:30 v.) 

išskvrus Antrad. ir Sekmadienio. •„ 
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THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

Pilniausias Pasirinkimas — Visokiausios 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
DĖVĖJAMI REIKMENYS KELNĖS 

SPORTINIAI PARĖDALAI 
Vėliausių madų -jį pavidalų. 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto O QC iki CA 
ir Darbui kelinių įvairių tvirtų medžiagų. 

Mieros nuo 29 iki 48. . * 
• * *. • 

to mes Duodam ir Iškeičiam EA<tL15 STAMPS 

JOHN STEPONAITIS 
* 

Residence 

Geraldine Avenne 
Richmond Heights, Ohio 

Real Estate Agentas 
Atstovauja 

The JOS. A. HUBĘR Co. 
REALTORS 

1306 Center Rd. Cleve. Hgtg 

MiSA - Šviežia-Rukyta 
Rūšis labai gardi-minkštut§ 
Kaina nesiekia lubų-žemute 

Lietuvis savininkas 

DUGAN'S MARKET 
16135 St. Clair Avenue 

T R E E  S  C A F E  
1457 East 71st Street 

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

Eleanor ir Anthony 3udas 
Savininkai (20) 

DELJjA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. ' 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemoka##! 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

BROTHERS CAFE' 
LIETUVIŠKA UŽEIGĄ/ 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedšldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEE t 
Vieta kur sustoja Mtų miestij 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbw 

Savininkė* 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkele šiltesng" ^ 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkai 
WICKLIFFE, OHIO T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O  

•MĮ-Ą&M ui*:.#. 
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