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|IŠ S«" FRANCISCO 
KONFERENCIJOS 

K. S. KARPIUS. 
Pastabos ir Patyrimai Kelio

nėje ir San Francisco. 

LIETUVIAMS San Francis
co konferencija prasmės turi 
svarbiausia tuo atžvilgiu kiek 
ten bus apginta Lietuvos ne
priklausomybė* bolševikų pa
glemžta. 

Svarbą padidino kįada J kon
ferenciją pasiryžo siųsti dele
gaciją Amerikos Lietuvių Mi
sija, ir pa«kiau tą patf pasiry
žo duplikuoti Amerikos Lietu
vių Taryfca* 

NITO LIĖTUVIŲ delegacijos 
ten nuvykimo visi seka musų 
spaudą, ir Lietuvos likimu su
sirūpinę geri žmonės labai ap
sivylė kada iš vienos pusės pa
sipylė visa srovė užpuolimų ir 
smerkimų Misijos atstovų, ir 
pastangos Įrodyti savo pusės 
dideliausius nuopelnus, laimėji
mus, nuveikimus, kitai pusei 
primetant tik "blofus", kenki
mą, ir tt. ir tt. 

Visuomenė gi visą laiką no
ri ir trokšta kad visos organi
zacijos, dirbančios Lietuvos va
davimo darbą, jeigu negali su
sitarti dirbti išvien tai nors 
vienos kitų neužkabinėtų. 

Visuomenė tikėjosi dar Hr 
daugiau: GAL nuvykusios į 
San Francisco konferenciją ir 
A. L. Misijos; ir A. L. Tarybos 
delegacijos veiks išvien. 

BET TAS NEBUVO galima, 
nes matomai ALT vadai įsakė 
savo atstovams neturėti nieko 
bendro su "misijonieriais". 

Ponas Laukaitis, ALT dele
gacijos pirmininkas, kaip SLA 
prezidentas, vadas , organizaci
jos kurią sudaro įvairių pažiū
rų Amerikos Lietuviai, galėjo 
laikytis plačiau, bet jis laikėsi 
griežtai ALT įsakymo, ir net 
Misijos atstovų pakviestas su
eiti kartu draugiškai pavaka
rieniauti, kvietimą ignoravo. 

TIK KAI ATVYKO A. L. 
Misijos delegatai—rQlis, £um-
skis, žiuris, — San Francisco 
prasidėjo sujudimas ir spaudo
je paplito straipsniai apie Lie
tuvą. Misijos atstovų svar
biausias tikslas buvo parengti 
Amerikos spaudos ir radio kon
ferenciją, kas ir atlaikyta, su 
geromis pasekmėmis.. 

Kas nors tada ir 'p. Laukai
čiui pranešė surengti spaudos 
konferenciją.... 

MAN nuvykus į San Fran
cisco, p. Laukaitis jau buvo 
išvažiavęs, ir kadangi buvo į 
San Francisco atvykę dar po
ra Chicagiečių, kurie turėjo 
progos patirti ką p. Laukaitis, 
sustojęs Chicagoje (nes buvo 
sušaukta SLA Pild. Tarybos 
posėdis), apie Misijos atstovus 
pasakojo, gaila net to žmo
gaus, kuris taip susigadino ir 
pasidarė kito bernu: Juk Lau
kaitis, laimėjęs SLA preziden
to rinkimus, buvo p. Grigai
čio kartotinai apšauktas kaip 
išrinktas bolševikų įbalsais, o 
dabar jis pasidarė tokiu nuo
lankiu Grigaičio tarnu, ir nuo
stabu kad ir Grigaičiui jis li
ko geras! (Toks tokį pažino?) 

MISIJOS delegacija toliau ir 
gausiau plėtė savo* veiklą San 
Francisco konferencijoje, iške
liant Lietuvos klausimą iki to 
kad net visi Amerikoje leidžia
mi Hearst'o dienraščiai patai 
pino redakcinį straipsnį pava-

" dintą "The Case of Lithuania", 
f ir tame straipsnyje suteikama 

Amerikos Lietuvių Misijai vi-
saą kreditas už gynimą Lietu 
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Nukariavimas 
SUKILIMAS PRIEŠ 

PRANCUZUS 

Syrijoj ir Lebane, Mažo
joj Azijoj, kur po pereito 
Didžiojo karo buvo uždėta 
Prancūzijos protektoratas, 
prasidėjo Syrų ir Lebanų 
pasipriešinimai prieš Pran
cūzų valdymą. Tom dviem 
šalim buvo pažadėta nepri
klausomybės 1941 metais. 

Mūšiams išplitus, Brita
nija pasiuntė savo Viduri
nių Rytų komandierių įsi
kišti į Prancūzų ir Syrų 
tarpą, musių sulaikymui. 

Algerijej taipgi apsireiš
kė sukilimas prieš Prancu-
zus, kur Arabus malšinant 
užmušta ir sužeista apie 
10,000 žmonių. 

KUR EINA MĖSA 

Per pirmus 5 šių metų 
mėnesius iš Amerikos pa
siųsta 78 milijonai svarų 
cukraus ir 595,300,000 sva
rų maisto į Europos šalis. 
Cukrus buvo skirtas Ame
rikos šeimininkėms vaikių 
konservavimo sezonui 1945 
tnetais. ; * f ? * 

Prie to, apie 1,251,000,000 
svarų maisto pasiųsta Bri
tams ir jų karo reikalams,, 
ir 750,300,000 svarų maisto 
pasiųsta Rusijon. 

Anderson, naujasis Agri
kultūros sekretorius, kuris 
tyrė maisto trukumą kaip 
specialis Atstovų rumų ko
miteto pirmininkas, stovi 
už skelbimą visuomenei # tų 
išvežamo maisto kiekių 'ži
nių, nors visuomenė ims 
zurzėti prieš tai, kada na
mie visko trūksta. Roose
velt norėjo visas žinias už
slėpti nuo žmonių. 

SURAŠĖ 3,657 KARO 
NUSIKALTĖLIŲ 

Londone, United Nations 
karo nusikaltėlių^ teisimo 
komisija skelbia sudarius 
sąrašą 2,657 karo krimina
listų, iš kurių 2,524 yra 
Vokiečiai, 110 Italų, liku
sieji kitų tautų. 

Kiek ta komisija suras 
bolševikų karo kriminalis
tų, kurie išžudė šimtus tū
kstančių nekaltų žmonių 
savo pavergtose šalyse? 

JAPONAI TRAUKSIS IŠ P. KINIJOS? 
Okinawa saloje, Ameri-

kiečiaij prieš kelias dienas 
paėmę tos salos sostinę Na-
ha, Geg. 31 paėmė Japonų 
seną tvirtovę šuri, kur iš
kėlė savo vėliavą. Tos vi
sos salos užkariavimas ei
na sifnkiose sąlygose. Oki
nawa yra tik apie. 400 my
lių atstu nuo pačios Japo
nijos. 

Okinawa? įaloje Japonų 
nuostoliai siekia po 1,000 
vyrų kasdien. ! 

Netoli Šuri, Amerikiečiai 
užėmė kitą Japonų ginamą 
miestelį Jonavą (Yonawa). 

Filipinų salose, Ameri 

—  . '  i  
Pasikelianti^! f * tais 

savižudystės lėktuvais Ja
ponai negali sugrįžti, jie 
turi pulti tiesiai į Ameri
kos karo laivus ir juos su-
plaišinti, nes tie lėktuvai 
įrengti kaip dideles bom
bos. Lakūnai sykiu su jais 
žūsta. 

Tuo budu pastaru laiku 
nuskandinama ir sugadina
ma dikčiai Amerikos karo 
laivų. ! 
žudo savo suffefštus 

Japonai, kaip pasirodo, 
savo sužeistuosius kuriuos 
negali prašalinti, patys žu
do, nepalieka Amerikie-

Vokiečių Nukankinti Žmones Gothis Stovykloje 

kiečių jiegos įsiveržė į Ca"|čiams. Vienoje vietoje už-
gayan slenj, apsuko Japo- tikto . jų p^i(}% p.įlegt.} 

nus šiaurėj nuo Davao, ir 
muša juos kitose dalyse. 

• t 
Kelias j Japoniją 

Paėmimas iš Japonų jų 
smarkiai apginkluotos sa
los Truk, prieš metą laiko, 
atidarė Amerikiečiams ke
lią link Tokyo ir kitų Japo
nijos miestų. 

Iš Iwo jima salos Ame
rikos lakūnai tęsia ataką-
vimūš' Japonijos 'miestų di
deliais skaičiais bomberių, 
ir miestai palengva paver
čiami griuvėsiais. į 

Didiesiems lėktuvams tę
siant Japonijos bombarda
vimą, kaip iš fotografijų 
matyti, Japonijos sostinės 
Tokyo 50 ketvirtainių my
lių plotas liko tik pelenai ir 
griuvėsiai. 

Panašiai plaišinama kiti 
Japonijos miestai. 

Karo laivyno vadas Ad
mirolas Nimitz skelbia jog 
Amerikos submarinai pa
skandino 1,119 Japonų lai
vų, viso 4,500,000 tonų. 

Japonų nuostoliai Filipi
nų salose pasiekė arti 400,-
000 kareivių, nuo to kai 
Gen. MacArthur sugryžo i 
tas salas. Amerikiečių nuo
stoliai tuo pat laiku siekia 
378,427 užmuštais, sužeis
tais ir nelaisvėn paimtais. 
Viltys savižudystės 
lakunuose 

Japonai deda visas savo 
viltis j savižudžių lėktuvus 
kuriais stengiamasi skan
dinti prie Japonijos artė
janti Amerikos karo laivai 
ir lėktuvnešiai. 

kasyklą sumesta 200 lavo 
nu, kitur ligoninėje rasta 
nuodais numarinta 20 Ja
ponų. Iš vienos ligoninės 
pabėgęs Japonas kareivis 
pasakojo matęs kaip kita
me gale jo skyriaus dakta
rai paeiliui eidami leido su
žeistiesiems nuodus, prieš 
pasišalinant. •* 

Kinijoje,v Japoįrai*^ apsu
pami mieste Liuchow, ir 
Kinai atėmė iš priešų mie
stą Išan. Japonai sakoma 
pasiryžę apleisti iš Ameri
kiečių atimtą oro bazę prie 
Liuchow. Japonai esą norį 
pasitraukti iš pietinės Ki
nijos ir stengtis laikyti už
imtą šiaurinę jos dalį. 

Vyriausias sąjungininkų karo vadas Gen. Eisenhower su 
savo palydovais apžiūri vieną, iš daugelio stovyklų VoKietijo-
je, Gothis. kur buvo laikomi suimti žmonės ir užkankinti iki 
mirčiai; kiti rasti pusgyviai. Su Gen. Eisenhower dalyvavo 
Amerikos kongreso nariai ir spaudos atstovai tų baisenybių 
pamatyti ir persitikrinti savo akim. l, 
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STATO DAR 20,000 
KARO LAIVŲ 

Amerikos karo laivynas 
statydinasi dar 20,000 lai
vų sudarymui laivyno iš 
127,000 visokiausių dydž,ių 
laivų galutinam nugalėji
mui Japonų. Tie laivai su
statyti galu vienas prie 
kito sudarytų tiltą nuo San 
Francisco iki Yokohama, 
Japonijoj. 

To laivam užteks įsiver
žimui į Kiniją ir Japoni
jos salas, už 5000 mylių at
stu nuo Amerikos pakraš-

Europos Karo Paliaubų Pasirašymas 

AMERIKA rengiasi pu
siau nukirsti lend-lease pa
galbą Anglijai. 

Sumažinama ir Rusijai 
reikmenų teikimas, kurių 
buvo duodama po 300 mili
jonų dolarių vertės kas mė
nesį. 

- Iš užpakalio matomi du Vokiečių aukštieji vadai, vienas 
in Pulk. Gen. Jodl, štabo viršininkas, pasirašo karo baigimo 
sutartį su sąjungininkais. Tuomi baigta vienas iš atkakliau
sių ir pražūtingiausių istorijoje karų. 

Britai pagavo nelaisvėn 
Vokiečiams parsidavusį Ai
rį, Wililam Joyce, kuris vi
su karo metu iš Vokietijos 
per radio kalbėjo gera An
gliška tarme, skelbdamas 
pro-.Vokiškas žinias, truk
dydamas Britų radio Kal
bas, ir tikrindamas jog na-
ziai karą laimės. Tas Ai
ris, gimęs New Yorke, bet 
mokslus ėjęs Anglijoje, bu
vo žinomas radio klausy
tojams vardu "Lord Haw 
Haw". Jo vardas taipgi 
randasi kar<* kriminalistų 
sąraše. 

BIRŽELIO-JUNE 23-24, CLEVELANDE 
LVS SKYRIAI -I RINKIT SEIMAN DELEGATUS: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirmutinis steigiamasis seimas 
atsibuvo Birželio 7-8, 1941 metais, šymet sueina penktas me
tinis seimas — penktas didelių LVS darbų atžymėjimo seimas. 

LVS skyriai šiuomi prašomi skubiai šaukti savo specialius 
susirinkimus ir rinkti į seimą delegatus. Delegatų skaičius ne
ribojamas. Kviečiami į seimą ir pavieniai LVS nariai kuriems 
laikas pavelija išvažiuoti. • ' -

šis LVS seimas svarbus ir reikšmingas keletu atžvilgiu: 
Paminėjimas keturių metų LVS įtemptų darbų už Lietuvos 

nepriklausomybę, kuri ,ąio baisaus karo sukuryje buvo smurtu 
Lietuvai atplėšta. . 

Paminėjimas ir pagerbimas a. a. Lietuvos Prezidento An
tano Smetonos, kurio jkvėpimu LVS sukurta ir kurio dideliu 
darbštumu ši organizacija Įgavo visuomenėje pritarimo. 

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

Šiame seime dalyviai ir Clevelando Lietuvių visuomene gir
dės Amerikos Lietuvių Misijos delegatų į San Francisco konfe
renciją raportus, nes visi delegatai jau bus gryžę. 

šiame seime bus užbrėžta nauji darbai Amerikos Lietuvių 
kovai už Lietuvos Nepriklausomybę. 

Bus rinkimas sekančiam metui naujos LVS centro valdy
bos ir aptarta kiti organizacijos reikalai. 

Seimo vieta, prakalbos, ir vainikų padėjime ceremonijų 
programas bus pranešta kitame numeryje. 

Kurie dar prieš LVS seimą nori tapti Lietuvai Vaduoti Są
jungos nariais, gali prisiųsti $2.00 arba daugiau metinės mo-
kesties, gaus nario knygelę ir ženkluką. 

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

6S20 Superior Avenue, Cleveland !? Ohio. 

D A R B A I  
Sako, Atsiras 1,500,000 

Bedarbių Metų 
Bėgyje 

Karo darbams darbinin
kų reikalavimas bėgyje se
kančių šešių mėnesių nu
puls 4,800,000 skaičium, sa
ko Karo Produkcijos tary
ba. 

Birželio, Liepos, Rugpju-
čio mėnesių bėgyje karo 
darbams reikės 2,900,000 
darbininkų mažiau. Jų da
lis gaus gaus kitus darbus. 

Iš tų 4,800,000 karo dar
bininkų netekusių savo se
nų darbų, daliai perėjus į 
kitus darbus arba likus sa
vo dirbtuvėse prie civilinių 
reikmenų gaminimo, metų 
bėgyje susidarys apie 1,-
50,000 bedarbių. 

Tuo pat laikotarpiu gryš 
iš kariuomenės apie 1,300,-
000 vyrų, kurie taip pat ti
kėsis rasti darbų. 

Washington.— Karo De-
partmentas praneša sulai
kymą dirbimo 17,000 karo 
lqktuvu. kurie buvo užsaky^fec 
ti' padryti per sekančius: 
12 mėnesių. Pradedant 
Birželio 30 lėktuvų dirbi
mas sumažinama 30 nuoš. 
Daugiau bus dirbama B-29 
lėktuvai reikalingi Japoni
jai bombarduoti. 

Detroit, Mich. — Willow 
Run karišku lėktuvu dirb-i 
tuvė pasiruošus užsidaryti 
su Birželio 30; ir pradėjo 
sistematiškai paleisti savo 
10,800 darbininkų. 

Pačiu aukščiausiu gamy
bos laikotarpiu ši didžiulė 
dirbtuvė turėjo 42,000 dar
bininkų. 

Akron, O. — Goodyear 
gum o išddirbvstėse darbi
ninkai 8560 prieš 3039 nu
tarė streikuoti. Unija kal
tina kompaniją neprisilai-
kyme sutarčių ir "sukime" 
darbininkams mokesčii§. 

Scranton, Pa. — Strei
kuoja apie 400 gatvekarių 
ir busu darbininku. 

ŠIO karo metu Anglija 
ir Amerika paskandino ar
ti 550 didelių Vokiečių po
vandeninių laivų. Pasida
vimo laiku, Vokietija turė
jo vandenuose tik pprą di
delių karo laivų, apie 300 
didelių submarinų ir 50 
mažų. 

Birželio mėnesį mėsos 
kiekis Amerikos gyvento
jams vėl bus sumažinamas 
7 nuoš. žemiau to kiok tei
kta Gegužės mėnesį. 

AMERIKOS karo nuos-
toliau pasiekė jau 1,003,472 
vyrus, kaip paskiausi pra
nešimai skelzia. Užmuštų 
nešimai skelbia. Užmuštų 
kariuomenėje ir 43,764 žu
vusių laivyne. 

Detroit, Mich. — Gene
ra l  Motors  Corp.  kad tuoj  
po karo pradės išdirbti pi
gesnius ir lengvesnius au
tomobilius, kuriuos gamins 
Chevrolet dirbtuvės. 

Karo Produkcijos tary
ba pataria sumažinti pirki
mą alumino iš Kanados — 
sumažinti nuo 250 milijonų 
iki 100 milijonų svarų. Už
teks dabar ir tiek, prie tu
rimo savo alumino. 

Kongrese jau pradėta va
jus iškovojimui kare tar
navusiems kareiviams bo-
nų, po $20 už kiekvieną iš
tarnautą savaitę. Numato
ma tas sudarys 11 bilijonų 

i dolarių sumą. 

Nuo Japonų baliono su 
sprogstama bomba, oro at
nešta Į Ameriką, vakarų 
krašte, nepasakytoje vie
toje užmušta motina ir 5 
vaikai. Tokių balionų stt 
bombomis Japonai sakoma 
paveju paleidžia Amerika® : 
link daug, bet maža jų te
pasiekia šį kraštą. 
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EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIJOS 

PASTABOS 

JAU PRADEDAMA varyti 
naujas kylys tarpan Ameriko
je gimusio veiklaus Lietuvių 
jaunimo. Tai vienas tai kitas 
senesnis veikėjas, negalėdamas 
prilygti jauniems, bando skal
dymo darbą tarp jaunosios Lie
tuvių kartos, kaip musų atėjū
nai darydavo savo tarpe 25 ir 
daugiau metų atgal. Be tin
kamo patyrimo ir atsižvelgimo, 
jaunesnieji veikėjai ir veikė
jos prisideda prie senesniųjų 
kad įgilti savo oponentams. Tai 
žalingas ir labai nesveikas Lie
tuvių gyvenime pasireiškimas. 

Amerikos Lietučių spauda, 
kuri gina Lietuvių ir Lietuvos 
reikalus, turi į tai rūpestingai 
pažiūrėti. Jaunosios kartos vei-

Jiirgėlioniui atsiminti kaip 50 
metų atgal Lietuvoje, gal buti 
jo, mano ir kitų tėvai arė, akė
jo, sėj6, pjovė, kulė; kaip mo
tinos sunkiai linus rovė, klo
jo, džiovino, mynė, šukavo, 
verpė, audė, siuvo. Nei p. Jur
gelionis, nei aš, nei kiti musų 
amžiaus Lietuviai nesutiktų j 
tokj gyvenimą gryžti. Tai ką 
kalbėti apie čionai gimusį jau
nimą. Rusų "duchoborų" gy
venimas prilygsta p. Jurgelio-
nio siūlomam Lietuviams "die
viškos civilizacijos" kuriniui. 

NE PESIMIZMAS bet at
kaklumo, drąsos, pasiryžimo, 
ištvermės ir kitų pažangių ko
kybių Lietuviams reikia. To 
stiprumo dvasios reikia semti 
iš musų dvasios milžinų: Dr. 
Basanavičiaus, Dr. Kudirkos, 
Simano Daukanto, Vy#k. Ba
ranausko, Vaičaičio, Kun. Vai
žganto, Kun. Maironio, Dr. J. 

Detroit, Mičh., Naujienos 
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kėjai ir veikėjos turėtų ge
riau suprasti už senesnius kad! šliupo, Antano Smetonos, Da-
skaldymo darbas nesutvirtins 
bet silpnins musų ir taip ne-

riaus, Girėno ir kitų. v 

šiądien veikia su drąsa, pasi-
skaitlingas ir netvirtas jiegas. ryžimu, mokslu nauji Lietu-
Musų tauta yra maža, o šis 
karas palaužė visai jos stipru
mą. Todėl kiekvieno musų vei
kėjo ir rašytojo, vyro ar mo
teries, būtina pareiga turi bu
ti vienyti paskutines likusias 
Lietuvių jiegas, dvasiniai jas 
stiprinti. 

KL. JURGELIONIO rastas 
"žmonijos Likimas", spausdi
namas Vienybėje, turi gana 
geros medžiagos tuo klausimu. 
Bet su jo "filosofija" ir viso
mis išvadomis, kurių jis Lie
tuviams pataria imtis, negali
ma sutikti. Jis nenurodo tik
ro plano. 

Viena labai bloga p. J urge-
lionio ypatybė kyšanti jo raš
te tai praradimas gyvenime 
vilties kaip Lietuviams taip ir 

Lietuvių Radio Valan
dos Piknikas 

Birželio 3 

LOWELL/MASS. 
f 
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KLUBO SUKAKTUVĖS 

Symet sueina 25 metai kai 
čia įsikūrė Did. Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto Klubas. Per 
tą laikotarpi klubiečiai daug 
ko nuveikė: turi savo namą ir 
salę, ir malonų pušyną prie 
ežerėlio su gražia sale, kur va
saros laiku buna rengiami pik
nikai, šokiai ir įvairus suva
žiavimai. i ; 

Nors tam padėta daug dar
bo ir truso iki viskas įtaisyta, 
bet šiądien klubiečiai gali pa
sidžiaugti pažyelgę |rsavo dar
bo vaisius. 

Sulaukę 25 metų sidabrinio 
jubilejaus, • klubiečiai vadovys
tėje pirmininko S. Kondroto ir 
Jono Ruso paskyrė Birželio 3 
apvaikščiojimui tų sukaktuvių. 
Paminėjimas įvyksta 447 Cen
tral St., nuo 3 vai. po pietų. 
Kalbėti pakviesta žymus kal
bėtojai Dr. C. Jakimavičius, 
Adv. C. Kalinauskas, Adv. F. 
J. Bagočius, ir rašytojas Juo
zas V. Valickas. Meno progra
mą pildys dainininkas Jonas 
Tamulonis iš Nashua, N. H. 

P. K. šumskaitė, Koresp. 

visai žmonijai. Jis diametriš- i Frankford Ave. ir City Line. 
Davažiavimąs ; į Torresdale 

Parką patogus sakančiais gat-
vekariais: N. 3—5 arba L iki 

kai atskiria ukius nuo miestu 
ir ukininkus nuo miestiečių; vi
są kaltę meta ant miestų gy
ventojų ir militaristų; teisina 
ir aukština vien ukininkus. 

Man rodos tokia p. Jurge-
lionio filosofija nenustato ir 
negali nustatyti žmonijai ge
resnio gyvenime pagrindo kaip 
dabar. . Negali nustatyti nei 
Lietuviams. 

Kaip ūkininkai taip miestie
čiai vieni be kitų negali apsi
eiti. Vieni su kitais yra taip 
tampriai ir reikalingai susiri
šę kad joki filosofija ir parė
dymai negali jų atskirti. Kaip 
visi žmonės negali tapti ūki
ninkais taip jie visi negali tap-{ Philadelphia. —. Lenkų di-
ti miestiečiais. Juk ūkiai ir džiuosiuose savaitraščiuose 

viai vadai: Adv. Antanas Olis, 
Aleksandras Kumskis, Inž. P. 
J. žiuris, Adv. Laukaitis, J. 
Kvietka ir kiti. 

Rašytojas p. Jurgelionis, pe
simizmą pametęs šalin,. su są-
vo turimu mokslu, žinia ir pa
tyrimu, daug galėtų padarėti ROCHESTER, N. Y. 
dirbantiems. 

Z. Jankauskas. 
MONTREAL*) ARTISTAI 

PAS MUS 
Musų žymaus veikėjo P. Nor-

keliuno pasidarbavimu, Balan-
į džio 29, Montrealiečių artistų 
grupė čia suvaidino komediją 
"Lapkus". Dalyvavo pp. D. 
D. -Norkeliunas, V. Kajeckas, 
Ambrasienė, DuseviČienė, Na
ruševičiūtė, J. Norkeliunaitė ir 
kiti. Visi menininkai savo ro
les atvaidino puikiai, padary
dami patį veikalą įdomiu. Po 
vaidinimo, dar • padainavo solo, 
duetą ir kvartetą, ir taip pati
ko jų dainos kad po kelis kar
tus buvo iššaukti padainuoti 
daugiau. Garbė Montreliečiams 
už jų tokį gražų pasirodymą, 
mes ilgai juos atminsim. 

Rochesteriečiai senai buvo 
matę teatralius veikalus taigi 
publikos prisirinko pilna salė. 

AČiu P. Norkeliunui, tam ne
nuilstančiam musų veikėjui, 
kurio pasidarbavimu tie svečiai 
artistai'pas mus atvyko.' 

LENKŲ SPAUDA APIE Ml- šia proga noriu priminti, 
SIJOS ATSTOVYBĘ SAN kuomet pas mus atsilankė kal-

FRANCISCO "į bėti p. Julius Smetona, Norke-
liunas ir V. J. Apanavičius 

Philadelphijos Lietuvių Ra
dio valandos Victory Piknikas 
įvyksta sekmadieni, Birželio-
June 3 cfieną, Torresdale Park, 

Bridge gatvės, nuo Bridge gat
vės gatvekario N. 66 važiuoti 
iki City Line. 

Automobiliais geriausia va
žiuoti Frankford Ave, iki City 
Line, arba State Road. 

Radio valandos vedėjas ir 
pikniko rengėjas p. A Dzikas 
kviečia visus Philadelphijos ir 
apielinkės Lietuvius atsilanky
ti į Radio valandos Victory 
pikniką. 

* 

miestai pačių žmonių yra pa
darai ir kuri vieta žmogui ge-

Gviazda Polarna, Geg. 19, ir 
Ameryka-Echo, Geg. 20; — pu

riausia patiko jis ten apsigy- j sėtinai plačiai yra minima ir 
veno. žmonės taip pasirinki-; aPie Lietuvių atstovybę San 

gyvenimo vietų praktika- Francisco konferencijoje, 
vo per tukstančius metų. Tai Pirmasis laikraštis pamini 
labai tvarkingas ir liuosas pa- Misijos delegatus Kumskį ir 
sirinkimas. Panaikinti vieną, ^1» antrasis — pamini žiūrį, 
o pamylėti kitą gyvenimui vie- Kumskį, 01 j ir Karpių 
tą jokia logika to išrišti nega- Iksas 
li. Tik atskiri asmenys tai ga
li įvykdyti, bet ne bendrai vi
sa žmonija, ar visi Lietuviai. 

"LIETUVIŲ tauta žus jei ji 
nesukurs naujos civilizacijos", 
p. Jurgelionis sako. Ir jis per
ša Lietuviams (kad nežūti) at
sisakyti nuo viso to ką žmoni
ja per tukstančius metų ku 
rė: mokslo, religijos, filosofi 
jos,, meno, tvarkos, teknikos; 
miestų patogumu, pelningų už
siėmimų ir darbų, valdinių tar
nybų, tinginio, alkoholio, ra
dio, kino paveikslų, mokyklų, 
spaudos, ir tt.. ir kurti naują 
"dieviškos civilizacijos'' kurinį. 

Dar p. Jurgelioniui reikėjo 
pridėti kad Lietuviai atsisaky
tų nuo gelžkelių, gatvekarių, 
automobilių, busų, keltuvu, lai
vų, lėktuvų, telegrafo, telefo
no, pašto, traktorių, ūkio ma
šinų ir visų kitų darbo įran
kių — tai Lietuviai šimtu nuo
šimčių sugryžtų į tą pradžios 
gyvenimo tašką kur gyveno 
tūkstantis metų atgal. 

Nereikia nei tiek. Užtenka p.! 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

daug darbavosi suruošimui p. 
Smetonos pagerbimo vakarie
nės Sherlaton viešbutyje, kur 
sutraukta žymi publika. 

Dabar p. Julius Smetona pri
siuntė 100 egzempliorių knygų 
"Kaip Jie Mus Sušaudė" (An
gliškai). Butų gera jas grei
tai išplatinti*. Kurie nori įsi
gyti šių knygų gaus jų pas P. 
Norkeliuną, 1006 Gilfford av. 

V. Z. 

• 1944 METAIS auto nelai
mėse šioje šalyje užmušta 23,-
800 asmenų, veik tiek pat kaip 
ir 1943 metais. 

Prezidento Truman Motina Atvyksta Lėktuvu 
*"' '  ' -

• Prezidentas Truman pasitiko savo senutę motiną, 92 mė
ty amžiaus, kuri -orlaiviu, atskrido Į Washingtoną aplankyti 
savo atsižymėjusio sunaus. Tiek ilgai išgyvenus/ji sulaukė, 
kad jos sunus taptų Amerikos prezidentu. Kairėje yra prezi
dento sesuo, Miss Mary Truman, kuri atlydėjo motiną. 

SEN. VANDENBERG'O , 
IR ADV. OLIO ATVAIZDAS 

The Detroit Free Press Ge
gužės 15 įdėjo atvaizdą kuria
me kartu parodo Michigan val
stijos Senatorių Arthur H. 
Vandenberg ir Amerikos Lie
tuvių Misijos pirmininką Adv. 
Antaną A. Olį. Po paveikslu 
parašyta: 

Lithuanian Memorandum 
Michigan's Senator Arthur 

H. Vandenberg (left) consi
ders a memorandum given him 
by the American Lithuanian 
Mission at the United Nations 
Conference in San Francisco. 
With him is Anthony A. Olis, 
of Chicago, reprenting the 
Lithuanian Mission. 

PLATUS STRAIPSNIS APIE 
MISIJOS DARBUS 

Gegužės 18, The Detroit Ti 
mes patalpino didelį editorialą, 
antrašte "The Case of Lithu 
ania". Straipsnis smarkiai ap
gina Lietuvos klausimą ir ati
duoda kreditą Amerikos Lietu
vių Misijai, kuri įteikė petici
ją Amerikos Valdžiai prašant 
užtarimo Lietuvai ir tą pakar
tojo San Francisco Konferen
cijoje. Kadangi Lietuva visiš
kai okupuota Rusijos todfel A-
merikos Lietuviams prisieina 
j ieškoti tiesos ir užtarimo Lie
tuvai. Straipsnyje nurodoma 
kad tik Amerikoje gyvenantie
ji Lietuviai gali kalbėti už Lie
tuvos teises, ir jų vardu kalba 
Amerikos Rietuvių Misija. 

(Nuo Redakcijos: Tas strai
psnis, "The Case of Lithua
nia," ištisai telpa šiame Dir
vos numeryje ant 6-to pusi.) 

Bendrai straipsnis Įdomus ir 
labai reikšmingas Lietuvių by
lai. Tą pačią dieną The Det
roit News dienraštyje, rašyto
jas David Lawrence tarkuoja 
Rusus ir jų netikusį elgimąsi 
San Francisco konferencijoje. 
Jis pareiškia, jei Rusija taip 
elgsis ir toliau ji praras pro
gas gauti iš Amerikos visas 
tas gerybes kurių reikalauja. 

Gegužės 17, The Detroit 
News, laiškų skyriuje, tilpo 
Antano Dainausko laiškas iš-
rodinėjantis bolševikų niekgys 
tes. 

SENATORIAUS LAIŠKAS 
Gegužės 6 atsibuvusiose pra

kalbose priimtas laiškas pa
sveikinti Senatorių Homer Fer
guson už jo kalbą ginančią ma
žų tautų reikalus, jau gavo ir 
atsakymą: Senatorius Fergu
son savo atsakyme į tą laišką 
pasireiškia ir toliau savo dar
bą tęs ta pat linkme. 

Iš LVS 2-10 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO 

LVS 6-to skyriaus susirin
kimas buvo laikomas sekmadie
nį, Gegužės 27, Šv. Antano pa
rapijos mokykloje. Susirinki
me išduota raportas iš Gegu
žės. 6 skyriaus rengtų prakal
bų ir aptarta keletas svarbių 
dalykų. 

LIETUVIAI BĖGA 
NUO RUSŲ 

Karys Juozas Mikalauskas 
rašo savo draugei Marozaitei, 
iš Gotha, Vokietijos, kad su
ėjęs daug Lietuvių, apie 400 
jų pabėgusių iš Lietuvos nuo 
Rusų teroro. Jie bėgo dvira
čiais ir pėsti. Sako, jie žinojo 
kad Vokietijoje dar kariauja
ma ir bombos sprogsta, bet 
jiems geriau mirti negu bolše-

į vikų terorą kęsti. 
Paimti Amerikiečių, jie la

bai džiaugiasi ir prašo Juozą 
pranešti Amerikos Lietuviams 
kad'jie dėkoja už, Amerikiečių 

| pastangas jiems pagelbėti, ir 
kartu pranešti kaip baisiai jie 
karo nukankinti. Jie buvę nu
plyšę, purvini ir ilalkę. 

" • MHHjįĮTOįjjajĮĮ'• 

Deolittle Pagerbtas 
U "i!ri 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

irelrufe&is Lietuvius šiame skyriuje talpinama dylcai) 

Lt. Gen. Doolittle pagerbtas 
Britų karaliaus už atsižymėji-
mą oro jiegų vadovybėje. Jįs 
vėl pasiųstas prieš Japonus. 

DAYTON, OHIO 1 

J. A. Urbonaf 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. . 
1302 Laipar St. Dayton*, O. 

M 

DALYVAVO PAMINĖJIME 
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas savo susirinkime' Bal. 
22 nutarė kad visi Lietuviai 
vyrai dalyvautų Gegužės 30 
iškilmėje atidengimo pamink
lo pastatymo North Dayton 
gyventojų aukomis, atminčiai 
savo žuvusių kareivių. 

Klubas taipgi nutarė prašyti 
kad visi Lietuviai priduotų sa
vo sunų kurie tarnavo ar tar
nauja militarinėse jiegose var
dus ir pavardes, nes Klubui rei
kalinga turėti jų sąrašas. Pri-
duokit vardus ir antrašus A. S. 
Vaitkui, 232 Alaska St., Day
ton 4. A. S. Vaitkus. 

MIRS *3,900 IŠEIVIU IMARAZAS Julius, 69 m., mi
rė Bal. 25, Pittsburgh, Pa. 

AKRON, OHIO 

SIRGIMAI 
Darbuotojo Juozo Ramoškos 

žmona serga. Taipgi serga p. 
Trumpickienė, abi jos randasi 
Peoples Ligoninėje, kur jom 
abiem buvo padaryta operaci
jos. Jas gausiai lanko jų ar
timi draugai. Linkėtina joms 
greitai pasveikti. 

žinomas Akronietis Alber
tas Daugintis taipgi sunkiai 
serga, randasi ligoninėje. 

Gumų dirbtuvėse vis dar 
trūksta darbininkų. Dirbantie
ji dirba po 7 dienas savaitėje. 
Nekurie darbininkai gaus ap
mokamas atostogas. Nekurie 
Lietuviai žada apsilankyti ato
stogų laiku ir kituose mies
tuose, pasimatyti su savo gi
minėmis ir draugais. Kalnas. 

UETUViŲ 
r-*"** -

~8u šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, mirusių skaičius 
pasiekė 13,900, nuo • Vasario 
mėnesio, 1937 metų, kada bu
vo pradėta mirusių sąrašą# 
Dirvoje skelbti. % 

i 

RAKAUSKAS Petras, 67 m., 
mirė Geg. 13, Cleveland, O. 

LAUKAITIS Juozas, 71 metų, 
mirė Vas. 3, Poolville, N. Y. 
(Geniunų k., Suvalkijos.) 

JUKNIENĖ Jieva (Serauskai-
tė), pusamžė, mirė Bal. 27, 

' Chięągoj. (Raseinių apskr. 
Kelmės par.) Amerikoj iš
gyveno 43 metus. 

LAZAUSKIENĖ Marė, mire 
Bal. 22, Edwardsvitle, Pa. 

BOGUTSKIENĖ Katrė, mirė; 
Bal. 22, Larksville, Pa. 

TAMU'LIENĖ Teresė, mire 18 
Balandžio, Duryea, Pa. 

SKRIPKUNAS Antanas, mirė 
Bal. 18, Detroit, Mich.-

ROMANAS Antanas, mirė 22 
Balandžio, Kingston, Pa. 

BUKANTAS Antanas, pusam
žis, mirė Bal. 29, Chicago j. 
(Šiaulių ap. Viekšnių par.) 
Amerikoj išgyvenę 32 m. 

DIDŽIŪNAS Tarnas, mirė Bal. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

KARUžIšKIENĖ Marė (Jau-
degiutė), mirė Bal. m., Ta-
mąqua, Pa.* (Marijampolės 

' ap.) Amerikoj išgyveno 54 
metus. > •* • 

MEDONIENĖ Katrė, Tt metų, 
mirė Kovo 19, Bridgevitle, 
Pa. (Kuklių kaimo.) 

'STANAVIČIUS Plranas, mirė 
Bal. 26, Ashley, Pa. 

KAZLAUSKIENĖ Ona, mirė 
Bal. 29, Nanticoke, Pa. 

NAJUNAS Jurgis, mirS'-tSeg. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

TARUTIS Andrius, mirė- Geg. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

DOPKINAS Antanas, mirė Ge
gužės m., Shenandoah, Pa. 

KREBINIUTĖ Ona, mirė Geg. 
mėn., Girardville, P&. . 

MARKEVIČIENĖ J., mi*ė Ge
gužės m., St. Clair Pa. 

MAGOLIENĖ Domicėlė (Jaš-
kauskaitė), 71 m., mirė Bal. 
18, Detroit, Mich. 

GAYDOS Bernice (Jurgaičiu-
tė), mirė Bal. 25, Chicagoj, 
kur buvo ir gimus. 

STASEVIČIENŽ Katrė, 64 m. 
mirė Kovo 28, Daytoi^ 
(Panev. ap. šeškų k.) 

MALONIENĖ Elena, 46 metų, 
mirė Bal. 6, Hudson, N. Y. 
(Marijampolės ap.) 

RIAUBA Liudvikas, Ge-
guž. 1, Maspeth, N. Y. Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

KARTAVIČIUS Jonas, 49 m., 
mirė Bal. SO, Brooklyn, N.Y". 

BUTKUS Petras, mirė Bal. 23, 
Brooklyn, N. Y. 

MOCKAITIS Juozas, mir€ Ba
landžio 4, Gary, Ind. 

JUCIENĖ .Marė, mirė Balan
džio 24, Gary, Ind. 

NANORTAS Viktoras, mirė 
Bal. 25, Kingston, Pa. 

JANULEVIČIUS Viktorą si mi
rė Bal. 25, W. Hazleton, Pa. 

YURIENĖ Marė (Totoraičiu-
tė), 33 metų, mirė Bal. 30, 
Chicagoj, kur buvjp, |r gi-
mus. 

K AN TRIM AŠ 
mirė Geg. mėn., Kenosha, 
Wis. (Vilniaus miesto.) 

|LINDEN, N. J. 
PIKNIKAS IR PRAKALBOS 

Gegužės 27, Lindene atsibu
vo pirmas šiais metais pikni
kas Lietuvių Laisvės Parke. 

' Gaila kad lijo tai žmonių bu
vo nedaugiausia, bet salė buvo 
pilna ir visi pusilinksmino ga
na gerai. 

Džiugu pastebėti kad Lin
dene gražus moterų choras da
ro gerą pažangą dainoj^"Va
dovaujamas J. J. Stuko. f ?i 

Kadangi kiekvienam Lietu
viui Lietuvos likimas ų: jos lai
svė rupi, tas rupi ir Lindeno 
Lietuviams. Kelis žodžius į 
publiką tarė Liet. Laisvės Par
ko B-vSs pirmininkas Dr. La-
banaš iš Broklyno, ir paskui 
J. J. Stukas pakvietė J. V. Va-
licką papasakoti vėliausių įvy
kių ir naujienų iš Lietuvių vei
klos ir apie San Francisco kon
ferenciją. 

Įvertindami J. J. Stuko pa
stangas , kad jis palaiko n$fc 
tris chorus New Jersey vaistė 
joje, veda Lietuvišką radio 
programą ir visaip kitaip prl»' 
sideda prie Lietuviško veiki
mo, pikniko dalyviai jam su
šuko valio! Stulpas. 

Ginkim Lietuvos Laisvę Drąsiai! 
% 

Platinkim šrą knygą labiau 
.«.• . . .-r 

f ! ; ' 

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

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

$|.UI 
(Lithuania Under the SicWe and Hammer) 

(80 puslapių — su paveikslais »§u Pulk. Petraičio biografija, -aų Jjietųvos istorija) 

UŽSfSAKYKIT JŲ PLATINIMUI - t UŽ $5, >5 UŽ *10 
. . wis*-• . 

r 
Su užsakymu siųskit pinigus. Vieną kny^a gausit už $1.00; ft knyga* už $5,00b 

lSJfRTO UŽ iipo. Jum d|rbas ir paaautojiws teiti Uftavp 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę >•* ''T 

Jungo nevfllcsfirrt 

Tiesiu Keliu į Lietuvos 
Laisvę 

Alijantų Prosekutorius 

TIK PRADŽIA 
Kiekvienas Lietuvis patrio

tas žino kad Amerikos Lietu
sių Misijos darbai amžinai liks 
įrašyti Lietuvos istorijoje. 

Tačiau tai kas padaryta iki 
šiol — suvažiavimas Washing-
tone, dalyvavimas San Fran
cisco konferencijoje — tėra 
daugiau ar mažiau pradžia. 
Lietuvos prisikėlimas tebėra 
rūkuose paskendęs ir prieš mus 
stovi tamsi ateitis. Užtat ta 
graži pradžia tegali buti lai
koma busimų darbui įkvėpimu. 
Ir jų realizavimui reikalingos 
visos musų geriausios jiegos ir 
musų bendras pasiryžimas. 

PUOLIMAI NĖRA NETIKĖTI 
Liūdnas yra dalykas tie pik

ti ir negražus puolimai, nu
kreipti į Misiją musų pačių 
tautiečių. Tie puolimai betgi 
nėra netikėti. Nes kiekvienas 
didelis sumanymas, kiekvienas 
didelis žygis visuomet sukelia 
opozicijos ir savųjų tarpe. Ir 
ta opozicija, prieštaravimas ir 
trukdymai yra tuo didesni kuo 
nepaprastesnis yra sumanymas 
ir užsimotas žingsnis, šito 
akivaizdoje, ir p. Grigaičio 
purkštavimą bei nesitvėrimą, 
pereinantį elementariausio pa
dorumo ribas, reikia laikyti 
paprastu, kasdieniniu reiški
niu* 

ŽVILGSNIS Į KOMUNISTŲ 
SPAUDĄ 

Bet šio straipsnio uždavinys 
nėra musų 'pažangiosios' spau
dos nagrinėjimas. Čia mes pir
moje eilėje norime bent trum
pai peržvelgti Amerikos ko
munistų pasisakymus Misijos 
atžvilgiu, nes iš tų pasisakymų 
tono galime spręsti apie efektą 
kurį jiems daro Amerikos Lie
tuvių Misijos veikla. Lygia 
greta, komunistų šauksmas 
yra rodyklis kad Misijos dar
buotė yra didelė kliūtis jų gro
biamųjų siekimų įgyvendini
mui. 

"PEOPLE'S WORLD" IR 
p. GRIGAITIS 

Amerikos Lietuvių Misijos 
delegatams vos tik atvykus į 
San Francisco, vietinis pro
komunistinis laikraštis "Peo
ple's World" tuoj įdėjo ilgą 
straipsnį su šitokia stambio
mis raidėmis net per keturias 
gkiltis liusidriekusia antrašte: 

"Responsible U. S. Ofifcials 
Should Beware — Outspoken 
Pro-Nazis Are Leaders of Am
erican Lithuanian Mission" 
X"Atsakingieji Amerikos par-
eigonys turėtų saugotis — ai
škus pro-naziai yra Amerikos 
Lietuvių Misijos vadai"). 

Netenka įrodinėti kad jei 
šitaip prabyla didžioji komu
nistų spauda — ne pp. Bimba 
ar Mizara, — tai reiškia kad 
Misijos botagas juos gana 
skaudžiai plaka. Prie progos 
betgi tenka nurodyti kad auk
ščiau paduota antraštė labai 
primena vieną p. Grigaičio iš
sireiškimą, pasak kurio, tauti
ninkai yra fašistai ir Ameri
kos valdžiai jie gero efekto ne
padarys. šitai savu ruožtu pa
tvirtina kad tarp Rusiško so
cialisto ir Amerikos komunis
tų tam*- tikrais atvejais pasi
reiškia ypatingo minčių vie
ningumo. 

A. L. MISIJOS SIŪLOMŲ 
PATAISŲ PRASMINGĮUMAS 

Tame straipsnyje pabrėžia
ma kad Amerikos Lietuvių 
Misija UNCIO konferencijai 
platų memorandumą kuriuo 
reikalaujama Lietuvą atskirti 

nuo Sovietų Sąjungos, t. y. pa
naikinti sovietų okupaciją, ši
tuo prieš-sovietiniu žingsniu, 
girdi, į konferencijos progra: 

mą norima įtraukti jau senai 
ir laimingai (?) išspręstą "So
vietinės Lietuvos Respublikos" 
klausimą. Straipsnis reiškia 
didžiulio pasipiktinimo kad ne
žiūrint į tai kad Misijos vadai 
yra aiškus pro-naziai^ dauge
lis kongreso atstovų ir eilė se
natorių buvo atsilankę į Misi
jos priėmimą Washingtone. 
Taip pat tas komunistų raš
tas nesitveria apmaudu kad 
dabartinis prezidentas ir tuo
metinis vice prezidentas Tru
man priėmė Misijos vadovybę. 
Iš to, girdi, esą matyti kad at
sakingieji Amerikos pareigo-
nys nežiną su kuo turi reikalo. 

Straipsnio pabaigoje piktai 
užpuolami Hearst'o laikraščiai 
kam jie citavo Misijos memo
randumo pasiūlymą pakeisti 
pasaulio saugumo organizacijos 
sąstato sudarymą ta prasme 
kad j ją galėtų patekti "all 
peace-loving states such as the 
Republic of Lithuania which 
have lost their independence 
or their governments because 
of military occupations of their 
territories by armies of other 
nations in the present war." 

Jei gerbiami skaitytojai at
simena tai jie žino kad tą'pa
taisos pasiūlymą per savo lai
kraštį puolė ir p. Grigaitis. 
Tat ir vėl stebėtinas supuoli
mas tarp jo ir koęaunistų. /Įlėk 
tO. • ; '"t 

Gryžtant pfie-to pataisas 'pa
siūlymo, tenka pabrėžti kad 
jis ne tik nėra nereikalingas 
bet netgi labai reikšmingas, 
nes tuo tarpu kai pirminiame 
tekste tik bendrai paminimos 
"peace loving nations", Ame
rikos Lietuvių Misijos memo
randume specifikuojamas Lie
tuvos atvejis, kuri kaip tik ne
teko nepriklausomybės ir savo 
valdžios dėka svetimos armijos 
(raudonosios armijos) okupaci
jos. 

Iš praktikos juk žinome kad 
kada tenkinamasi bendromis 
frazėmis, o neduodama aiš
kių, konkrečių apibrėžimų tai 
šitai tik atidaro kelią viso
kiems išsisukinėjimams. šito 
rezultate, Baltijos valstybių 
vardo šiądien vengiama viešai 
ištarti, nors visi žino kad bol
ševikai skubiausiu tempu at
lieka jų žudymo darbą. Į tai 
savu laiku buvo atkreipę dė
mesio net Amerikos katalikų 
vyskupai. Ir visi sveikino šį 
jų teisingą žingsnį. Bet kada 
panašų gestą padaro Amerikos 
Lietuvių Misija tai p. Grigai
tis automatiškai išeina prieš. 
Tai vėl savu ruožtu parodo 
kad jam rupi ne tiek Lietuvos 
reikalai, kurie Amerikos Lie-, 
tuvių Misijos ginami labai 
efektingai, bet savo politinis 
kromelis: "Ką ne aš padariau 
tas negerai". 

G r y ž t a n t  p r i e  " P e o p l e ' s  
World" straipsnio, tenka dar 
nurodyti kad jame įdėti aštrus 
užsipuolimai prieš pp. Olį, Žiū
rį, Karpių ir J. Smetoną. Jie 
visi, anot komunistų, esą pro-
naziaii Gi anot p. Grigaičio, 
pp. Oiįs su Kumskiu galį atsi
durti su pp. Abeku ir Karosie-
ne vienoje kompanijoje. Tai
gi šį sykį išimties keliu p. Gri
gaičio ir komunistų nuomonės 
nesutapo: komunistai Misijos 
veikėjus laiko "prc-naziais, o p. 
Grigaitis — pro-komunistais. 
Faktas betgi kad komunistaj 
prieš Misijos veikėjus stoja 
piestu teparodo p. Grigaičio 
aliuzijų apsurdiškumą. . 

"PEOPLE'S WORLD" TYLO 
MIS PRAEINA PRO ALT 

Charakteringa kad, pulda
mas Amerikos Lietuvių Misi 
ją, "People's World" nei žodžiu 
neprasitarė apie Amerikos Lie
t u v i ų  T a r y b ą ,  n o r s  j o s  d e l e g a - j  
cija į San Francisco buvo at
vykus savaitę anksčiau negu; 
Misijos atstovai. Tai parodo; 
k a d  A m e r i k o s  L i e t u v i ų  T a r y -  j  
b o s  v e i k l a  p r i e š - k o m u n i s t i n e  į  
prasme anaiptol nėra tokia 
efektyvi kaip Amerikos Lietu j 
v i ų  M i s i j o s .  T u o  g i  t a r p u  f  a k  - j  
tas visvien lie£a faktu kac! [ 
Lietuvos atsikūrimo viltys glu
di tik komunizmo sutriuškini
me. Užtat labai menkos ver
tės yra žingsnis plakti tuos ku
rie yra paėmę griežtu, prieš-
komunistinę liniją, šito aki
vaizdoje, paskutinių kelių sa
vaičių p. Grigaičio prieš Misi
ją nukreipti puolimai yra aiš
kiai prieš-Lietuviškas darbas. 
Nesuprantamas yra ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos nusista
tymas, kuri, atrodo, patenkin
ta tempia p. Grigaičio Rusiškai 
kvepianti vežimėli ir tiek. 

IŠVERSTKAILIS IR 
BLOFERIAI 

Ta prasme yra labai budin
ga p. Laukaičio Chicagos Lie
tuvių Tarybos konferencijoje 
pasakyta4 kalba (žiur. Nauj. 
Geg. 22). žinoma, jo tvirti
nimas kad Amerikos Lietuviai 
visomis išgalėmis turi kovoti 
kad Lietuva atgautų nepri
klausomybę yra teisingas, bet, 
turint galvoje kad Lietuva jau 
baigia penkis metus svetimo
je okupacijoje, jis, mažų ma
žiausia, primena pavėluotą at
budimą. Tačiau jo pastabą 
kad darbą reikia dirbti rimtai 
ir vengti blofų, kurie, girdi, 
anksčiau ar vėliau bus išaiš
kinti ir pačius bloferius pasta
tys prie gėdos stulpo, tėra tuš
čias kelių savaičių bėgyje 
skleistų p. Grigaičio kalbų pa 
kartojimas. P. Laukaitis sa 
vęs, be abejo, nelaiko bloferiu, 
nes jeigU butų taip negi jis 
pranašautų kad bloferiai bus 
pastatyti prie gėdos stulpo. O 
p. Grigaitis tą p. Laukaičio 
posakį išinterpretuoja kad blo
feriai yra misijonieriai. 

Jei tai tiesa tai ir p. 'Laukai
čio rimtumas abejotinas: pa
keisti kaili ir p. Grigaičio įkan
din savo buvusius bendradar
bius apšaukti bloferiais nėra 
nei rimtumu nei garbingumo 
požymis. 

Kiek tai liečia patį blofą ir 
bloferius tai tenka paklausti: 
kas gi pagaliau yra bloferis: 
Ar tas kurs tiesiai kerta bol
ševikams i žandą taip kad tiek 
jų spauda, tiek jų agentai su
kyla ant kojų, ar tas kurs kaž 
kokios neva aukštesnės politi
kos sumetimais pareiškia savo 
džiaugsmą raudonosios armijos 
laimėjimais? 

TAIP IKI GALO 
Amerikos Lietuvių Misija 

pasirinko pirmąjį kelią. Ji 
smogia tiesiog bolševikams ir 
tvirtu žingsniu, nesidairydama 
ir nesvyruodama, eina priekin. 
Tuo keliu ji eis ir toliau, nes 
jis vienintelis veda į Lietuvos 
laisvę. Julius Smetona. 

Viršuje, U. S. Aukščiausio 
Teismo Teisėjas Robert Pack-
son, paskirtas iš Amerikos pu
sės teisėju Vokiečių karo nu
sikaltėlių. Apačioje: Vokiečių 
Adm. Kari Doenitz kuris, ka
ro baigimo laiku, buvo Vokie
čių valdžios vadas ir turės at
siskaityti su sąjungininkais. 

Miujpi 

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

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

L. V. S. Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, O. * 

WILKES-BARRE, PA. 
Aukos Misijai Washingtone: 

Mrs. Kazakievitch 
Anthony J. Plioplis 
Mrs. John Povilaitis 
Geo. Krizenauskas 
Kazys Mačionis 

B. Gramba, Ambridge, Pa. 
Mrs. A. Kurmackus, Cheltenham . 
Lithuanian Social Club, Mt. Carniel 
Dan. Slavynas, Darby 
A. AnuškeviČius, Donorą 
Jonas ir Marė Urbaitis, Donorą 
Mrs. Marcella Wilkitus, Olyphant 
Chas. Kirelavich. Frackville 
Paul Savolskis, W. Homestead 
John Raulinaitis, Pittston 
Pranas šliužas, Mahanoy City 
Mrs. Peter E. Kižis, Pittston 
J. Plečkaitis, Aliquippa 
F. Dobrovolskis, Bethlehem 
P. Kastrickas, Donora 
Eleanor Virbai, Duryea 
Mrs. Stephen B. Elko. Kingston 
Antans čekanskas, Mahanoy City 
J. K. Verbalis, Plymouth 

'DREW PEARSON, spaudos 
atstovas San Francisco konfe
rencijoje^ patiekia savo surin
ktas pastabas apie žymiuosius 
konferencijos vadus, kaip išsi
reiškė M) Amerikos delega
tai: 

Britų Anthony Eden — "Su
maniausias čia delegatas, jis 
valdo konferenciją. Sumaniai 
veikdamas už scenų jis atsie
kia daugiau negu kitas kuris 
delegatas". 

Molotovas — "Apsukrus ir 
gabus bet palieka prarųgusį 
skonį žmonių mintyse." 

Prancūzų Bidault ' — "Sedi 
ir tėmija didžiasias valstybes, 
tikėdamas spragos Prancūzijai 
išsilysti". 

Amerikos Stettinius — "Su
vienytoms Valstijoms i# pas
kutinius marškinius numautų, 
ir Stettinius to nepatėmytų". 

5.00 
5.00 
3.00 
l.Op 
1.00 

$50.00 
25.00 
25.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

Kiti Penna. delegatai už ženklelius: 
Mrs) K. Kazakievitch, Wilkes-Barre 1.00 
Mrs. A. Kurmackus, Cheltenham 1.00 
Mrs. Stephen Elko, Kingston 1.00 
Mrs. P. Kizis, Pittston 1.00 
Marie O'Braitis Valibus, Kingston .50 
Miss Betty Kundrotą, Pittston .25 
J. R. Verbalis, Plymouth .25 
Mrs. Anna Kubelis, Scranton . .25 
Mrs. Alberta Simel, Scranton .25 
D. Slivinas, Darby .25 

AUKOS MISIJAI VALDŽIOS TA#RNYiBOJE 
IR CIVIL1NI& WASHINGTON S 

Margaret Abramitis Schreiner, U.S.N.W. $5.00 
Martha Berulis 1.00 
Maryone Daniliute, USNR 2.00 
Lt. Robert A. & Mrs. Erwin 1.00 
Mrs. M. Eurkoos > 10.00 
Joseph Gabrilowitz 3.00 
Mr. & Mrs. C. Chester H. Gorr, M,G. 3.00 
Mrs. Camilla Hays 5.00 
Corp. Anastasia Kizis, MCWR 5.00 
M. S. Murray 1.00 
Alice Selskiš (iš Duryea, Pa.) 1.00 
Otto E. Spokas 3.00 

Už delegatų ženklelius 
Miss Helen Danilus .25 
Mr. & Mrs. Kajackas 2.00 

PRALEISTA NEPAŽYMĖTOS AUKOS 
MISIJAI ANKSČIAU JAU SKELBTUOSE 

SĄRAŠUOSE: 
Aukavo A. L. Misijos posėdyje Washingtone: 

Antanas Šimkūnas, Cleveland, O. $10.00 
Joe Kibart, Cleveland, O. 5.00 
LVS 6-tas Skyrius, Detroit, Mich. 25.00 
Jonas ir Elzbieta Valukas, Detroit, Mich.: 

Narystės $2.00 ir aukų $4.00 6.00 
Zigmas ir Johanna Kundrotas, Detroit, Mich. 

Narystės $4.00 ir aukų $2.00 6.00 

AMSTERDAM, N. Y., AUKOS: 
Amerikos Lietuvių Misijai Washingtone 

. Kovo 23-24: 
Amsterdamo Lietuvių Komitetas $100.00 
Darius-Girėnas Service Mothers Club 21.00 
Darius-Girėnas Service Mothers Club 

delegatės: 
Mrs. Anna Maleski 
Mrs. A. Maliunas 
Mrs. S. Kupciunas 
Mrs. J. Nikštenas 20.00 
M. Kerfcelis 5.00 
Peter Kibertas 5.00 
Petras Lalas 5.00 
A. J. Lukšis 5.00 
J. Olšauskas 5.00 
St. Rirhkunas 5.00 
John Gudzis 2.00 
William Bazil 1.00 
Pranas Gobis 1.00 
Stasys Kerbelis 1.00 
Mrs. Skolast. Kupciunas l.OO 
Ant. Lipkin 1.00 
Mrs. Anna Meleski 1.00 
Mrs. Alice Meilūnas 1.00 
Mrs. Melvina Miliauskieng 1.00 
rs. Josefa Nikštenas 1.00 
rs. ary Planch * 1.00 
Carl Uncneris 1.00 
Louis Urbelis 1.00 
Petras Uždavinis, Utica, N. #Y. 5.00 

Amsterdam delegatai už ženklelius: 
Mrs. S. Kupčiunienė 2.00 
Mrs. Alice Meilūnas 1.00 
Mrs. Anna Maleskis 1.00 
Mrs. Josepha Nikštenas 1.00 
Adv. A. Stokna 1.00 

MONTREAL, Kanadiečių Aukos 
M. Aukštaitė ir A. Navikevičiuš, 

Montreal, Kanada 15.00 
Vincas Kajackas 5.00 
I. ir L. Yvaškevičiutės 5.00 

(Bus daugiau) 

Skelbimai Dirvoje 
50c už vieną kartjj 
tris kartus už $1.0® 

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

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 
PINAFORE 1.99 

n 
i 

i  U  •  

Mažučiams saulėj dėvėti suknelės ir pinafores 
skaidraus spausdinto ir bryžiuoto perkelio. Ne-
kurie iš seersuckers šioje grupėje. Mieros 2 
iki 6. 

TRUMPIEJI • • 1*69 
Trumpos kelnaitės su petnešomis ir su prieša
kiu iš geros rūšies skalbiamų medžiagų. Vie
nodų spalvų, tarp jų ir baltų. Mieros 3 iki 6. 

OVERALLS 1.19 
Vienodų spalvų ir bryžiuotos overols mažie
siems dėvėti ir žaisti. — visos garantuotos ge
ram skalbimuisi ir tvirtų nešuntamų spalvų. 
Mieros 9 iki 6. 

SAULĖSIUTAI 1.99 
Mažiesiems dėvėti gražaus darbo broadcloth 
saulėje dėvėti apmavai — apvedžioti gražiais 
apvadukais. Mieros 1 iki B. 

POLO MARŠKINIAI 88c 

Didelis pasirinkimas bryžiuotų vatos megstų 
polo marškinukų mažiesiems, trumpom ranko
ves. Apvalo kaklo stiliaus. Mįeros 6 iki 8. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

ŽVILGSNIS Į ATEITIES PASAULĮ 
Dvi taikos 
NJĖRA abejones kad dabartiniu metu taikos klausimas 
- ^ yra svarbiausias. Ar nuvarginta žmonija, ar iki 
mirties užkankinta Europa galės pagaliau pailsėti ir po 
truputį atsigauti nuo tų baisių išgyvenimų? Deja, ka
rui vos pasibaigus, jau mes matome dvi taikas.^ Vieną, 
pagrystą individualėmis laisvėmis ir pagarba žmogaus 
asmenybei, kitą, pagrystą visišku individo paneigimu ir 
palaikomą kalėjimo bausmėmis, koncentracijų stovyklo
mis ir deportacijomis. Kitaip sakant, viena yra laisvų 
žmonių, o kita — vergų taika. 

Kaip Amerikiečiai mes esame suinteresuoti kad pa
saulis galėtų džiaugtis laisvų žmonių taika. Juk butų 
didžiausia hypokrizė kad, patys brangindami laisvę ir 
už ją nuo amžių mirdami, kitiems mes siulytume vergu
vę. Kaip Lietuviai mes savu ruožtu esame užinteresuo-
ti laisvųjų taika, nes tik ta taika gali laiduoti musų se
nosios tėvynės gyvybę. 

Deja. paskutinių kelių metų, o labiausia paskutinių 
kelių savaičių įvykiai rodo kad daugelis nedaro skirtu
mo tarp tų dviejų taikos rusių. Iš to natūraliai susida
ro pavojus kad, vienai tos taikos rūšiai įsiviešpatavus 
vienoje pasaulio dalyje, ir kita, likusi pasaulio dalis ga
li ja užsikrėsti. Ir kokia neišpasakyta butų tragedija 
jei pagaliau visame pasaulyje įsivyrautų vergų taika, 
Kaip bergždžiai tūkstančiais karo lauke ir vandenynuo
se butų mirus musų žydinčioj i jaunuomenė! 

Teisė ir smurtas 
Su šiomis dviejomis taikos rūšimis yra glaudžiai su

sijus valdžios koncepcija. Jei valdžia yra pagrysta tei
se ir teisingumu, ji yra laisvės saugotoja, jei ji yra pa
grysta vien jiega, ji virsta verguvės nešėja. Teisingai 
vra pasakęs filosofas Kantas kai jis nurodė kad žmogus 
yra laisvas tada kai jis neturi klausyti žmonių, o tik įs
tatymų, atseit, kada įstatymai riša tiek valdomuosius, 
tiek ir valdančiuosius. Kas tinka valdžios koncepcijai 
vidinių santikių prasme tas tinka ir jos išoriniams san-
tikiams. Iš čia dėsnis kad jei kuri valstybė savo santi-
kiuose su kitomis valstybėmis pagrindžia vien jiega, ji 
neišvengiamai virsta verguvės skleidėja, o jei ji vaduo
jasi teise, jos galia tampa laisvės pranašu. 

Gražus pažadai 
Vckįetija šio karo bėgyje savo reikalavimus rėmė 

išskirtinai jiega ir vien jiega ji mėgino sau pasitikrinti 
vadovaujamą vietą pasaulio bendruomenėje. Sąryšyje 
su tuo ji virto verguvės synonimu. Kaip tokios, jos lau
kia nupelnyta bausmė. 

Bet lygiai taip pat ir kitos valstybės, kurios su Vo
kietijos pagalba ar per Vokietiją prisiplėšė kitų valsty
bių sąskaita, neturėtų likti nenubaustos. Viskas ką jos 
įgijo remdamosios \ien jiega, turėtų fyuti sugrąžinta 
teisėtiems savininkams. 

Atitinkamai tam jau pačioje karo pradžioje buvo 
paskelbtas dėsnis kad visos valstybės kurios vienokiu ar 
kitokiu budu bus prisidėjusios prie Vokietijos smurto 
politikos, bus laikomos daugiau ar mažiau atsakomin-
gos, o tos kurios smurto politikai bus pasipriešinusios, 
nebus užmirštos taikos derybose. Šis dėsnis savo ofi
cialų patvirtinimą rado Atlanto Čarterio straipsnyje ku
riame deklaruojama kad jį pasirašančios valstybės ne
siekia teritorijų padidėjimo, šitai savu ruožtu virto lyg 
ir nauju, šio karo sukurtu, tarptautinės teisės principu, 
nuo kurio laikymosi ar nesilaikymo priklausys ir taikos 
rūšis, kuri, .šiam karui pasibaigus, bus įvesta pasaulyje. 
.Atsiminkime: kada jiega yra vartojama teisei įgyven
dinti ji yra laisvės nešėja, o kada ji yra pačios savęs 
kriterijus, ji virsta verguvės įrakiu. Iš to išvada kad 
nukrypimas nuo ano aukščiau iškelto principo, kai ku
rių gana vykusiai vadinamas jiegos politika, neišvengia
mai veda į vergiją. 

Išnagrinėti kiek tas karo sukurtas principas buvo 
taikomas ar netaikomas visų suinteresuotų valstybių at
žvilgiu, butų užsimojimas kurio mes negalėtume aprėp
ti šie rašto rėmuose. Pagaliau, tai ir nebūtų tikslinga, 
nes jo pritaikymas vienai kuriai valstybei neišvengia
mai paliečia kelių valstybių grupę ir, kaip toks, tarnau
ja bendru pavyzdžiu. Antra vertus, ir pritaikytas vie
nai valstybei, jis yra aiškus krypties rodyklis. Šito aki
vaizdoje. mes pasitenkinsime išnagrinėję jo pritaikymą 
ar nepritaikymą vienos mums ypatingai rūpimos vals
tybės —• Lietuvos — atžvilgiu. 

Lietuvos ištikimybė teisei 
PRASIDĖJUS šiam karui, Vokietijos vyriausybė dėjo 

labai dideli spaudimą į Lietuvą kad ji virstų Vokie-
tijos sąjungininke ir pultų Lenkiją ir už tai žadėjo Lie
tuvai įvairių privilegijų. Kuriuo budu tas spaudimas 
vyko ir kokios buvo žadamos' privilegijos, yra aiškiai 
išdėstyta notoje kurią Lietuvos akredituoti atstovai 
(įgalioti ministrai) 1942 metų rudenį tiesiog ar netie 
siog įteikė visoms United Nations. Todėl visko čia smul 
kiai kartoti nėra prasmės. 

Faktas kurį mes čia ypatingai norėtume pabrėžti 
yra, kad Lietuva nepasidavė Vokiečių spaudimui ir liko 
ištikima savo'•paskelbtam neutralumui, tuo budu paro 
dydama opoziciją vien Jie^a paremtai Vokiečių politikai. 
Tas aiškiai parodo kad pačiu sunkiausiu momentu, ka
da ištisa eile Europos valstybių viena po kitos virto Vo-

Rubų Daugiausia 
Duos Rusijai 

Balandžio mėnesi ' visoje ša^ 
lyje vajuje surinktų r ubų nuo 
karo nukentėjusių žmonių šel
pimui, didžiausia dalis nuskir
ta bolševikinei Rusijai, paskui 
Lenkijai, Albanijai; Belgijai, 

Čekoslovakijai, Italijai, Pran
cūzijai, Holandijai, Norvegijąi, 
Jugoslavijai, Filipinų saloms. 

Lietuva ir jos mažos kaimy
nas ir neminimos. O gal but 
jas priskaito prie Rusijos. Ta
čiau tiek Lietuviai ir gaus iš 
bolševikų, kurie skubina Lietu
vos žmonęs išnaikinti. 

Lietuviai tegali pasitikėti 
patys savimi, ir privalo dirbti 
įtempę visas savo jiegas Lie
tuvos žmonėms pagelbėti. 

bėgyje prafftt--
sių 2200 metų apskaičiuojamą 
buvo 2000 badmečių kuriuose 
išmirė daugybės žmonių. 

Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito jajr.) ' 

mybę teisingumui yra toks kad jis visiems Lietuvių kil
mės žmonėms iš akių išspaudžia sielvarto ašaras: Lie
tuva nepriimta į United Nations šeimą ir jos atstovų 
nėra San Francisco. 

Tiesa, šiądien Lietuvoje viešpatauja taika "Ta
čiau ta taika yra pagrysta šaudymais, kalėjimais, kon
centracijos stovyklomis ir masinėmis deportacijomis. 
Taigi užtat kad Lietuva herojiškai mylėjo laisvę, šią
dien Lietuvių tauta atiduota brutgj^kiaų^įauai išnaiki
nimui. 

Ir Sovietų Sąjungos Ištikimybe smurtui 
Bet jei Lietuva, aukodama savo nepriklausomybę, 

išliko ištikima teisės principui tai Sovietų Sąjunga ne 
tik neliko jam ištikima, bet laisvu noru sutiko bendra
darbiauti su Vokietija tesės principo išniekinime ir mie
lai dalinosi to išniekinimo vaisiais — bendru grobiu. 
Pirmas to grobio kąsnis buvo rytinė Lenkijos dalis, an
tras — Baltijos valstybės, tarp jų — Lietuva. 

Nežiūrint į tai, Sovietų Sąjunga šiądien ne tik ne
laikoma atsakinga už dalyvavimą Hitlerio smurto poli
tikoje bei už jos aktyvų rėmimą, bet netgi yra viena 
"trijų didžiųjų", kurie yra pagrindiniai busimos taikos 
pionieriai. Skaudus likimo pasijuokimas: tie kurie iš 
pat pradžių priešinosi Hitlerio pasaulio pavergimo pla
nams, šiądien yra atstumti ir paniekinti, o tie kurie bu
vo to savanoriais talkininkais, šiądien yra pagerbti ir 
paskelbti "taiką mylinčia valstybe". 

Žygiavimas kapu taikos linkui 
Tačiau bolševikų taika yra vergų taika, palaikoma 

visišku individo paneigimu, ir jos simbolis yra kartuvės, 
kalėjimas ir sunkieji darbai. Ji nieko neturi bendro su 
musų taikos koncepcija, kuri suponuoja laisvę ir pabar-
bą žmogaus asmenybei. Iš to išplaukia kad, eidami ta 
kryptimi kuria dabar einame, geriausiu atveju prieisi
me prie dviejų taikų: sovietiškos ir Amerikietiškos tai
kos,. kurių viena skiriasi nuo kitos kaip vanduo nuo ug
nies. Tai savu ruožtu reiškia kad mes prieisime prie 
tokios pasaulio santvarkos kurioje žmonijos dalis nau
dosis laisve, o kita dalis bus pasmerktą verguvei ir ati
duota neribotai tyrono sauvalei. 

Sąryšyje su tuo betgi iškyla klausimas ar ir už ty
rono valstybės ribų gyveną laisvieji žmonės ilgai ne
trukdomi galės naudotis savo laisve. Kyla klausimas ar 
ir San Francisco planuojamoji pasaulio saugumo orga
nizacija, Jaunoje tiek laisvųjų žmonių, tiek tyrono valdo
ma valstybė turės eiti petys į petį, ištikro galės tą sau
gumą laiduoti. Sveikas protas sako kad ne, nes teisės 
ir smurto sąvokos yra nesuderinamos, lygiai kąįp nesu
derinama yra laisvė su verguve. 

Vienintelis šiądien teisingas sprendimas yra neati
dėliojant pasakyti tyronui "ne" ir gryžti J tuos princi
pus kuriuos mes mylime ir kuriuos mes skelbėme įsto
dami į karą. Visoms valstybėms kurios pasirodė esan
čios ištikimos teisės ir teisingumo idėjai ir kurios pa
sipriešino smurtui, šiądien turi buti suteiktas teisingas 
atpildas. Visos jos, tarpe jų ir Lietuva, turi buti pa
kviestos į laisvųjų tautų šeimą, kad gera valia butų pra
dėtas # statyti teisingos taikos rūmas. Priešingu atveju 
mes tik tęsime savo kelionę į chaosą, į naują karą ir, gal 
but, į vergų ir kapu taiką. 

* 

Deja, užmokesnis kurį Lietuva gavo už savo ištiki-

MMiiiaMtiiiiiiaMMiH 

VASAROS NAKTIS 
(M. Dagilėlis) 

Ei temo sutemo, širdelė nuliud<j, 
Gražioji gamtužė pailsus apsnttdo. 

Jau senas žilvitis šakų neblinguoja, 
Pavargęs paukštelis dainų nebdainuoja. 

Aplinkui vien kvepia malonus vėsumas, 
Koks mano krutinę pripildė ramumas! 

Svajonės pakeltas skrendu į tėvynę, 
Aplankau savuosius ir šalį gimtinę. 

Matau kaip ten snaudžia platus beržynėŲs, 
Kąip po slėnius šviečia tylus mėnesėliu; 

Kaip raini šešėliai tarpu medžių slenka, 
Ir puikiai dabina vietelę mųs menk& 

Klausau kaip per lauką upelis gurgena, 
Tartum ką tai šneka, gal pasaką seną. 

O žvaigždės tik mirga, aplink jaučiu 
t y l ą . . . .  

. Kiek tuomet manyje giedrių norų kyla! 
Iš sielos gilumo meldžiu: Visagali? 
Palaimink mųs žmones, pakimįak mųs 

šalį!—. : ^ ? * V-

Supam priešą ? 

Karininkas Čechavičius paima visus 
Vokiečius, du kulkosvaidžius ir 20 parti
zanų ir eina pro Paežerių dvarą į Šilų ke
lią — iš ten pulti. Viršila Adomonis su 
60 vyrų eina pro Vadoklių dvarą, kuris 
yra prie pat miestelio.' Aš pasiimu 40 sa
vanorių, viršilą Pučkį ir didžiulį rakietinį 
pistoletą, kurį gavau iš Vokiečių. 

Einam pro Antanavos dvarą, nes rei
kia atkirsti kelią į Pagirius ir Ramygalą. 
Priešui lieka atviras kelias tik į šiaurę 
Panevėžio link. Susitarėm kad, man pa
leidus baltą rakietą, pradėsim puolimą. 

Per krumus su buriu prieinu prie An
tanavos dvaro. Skubiai iškratom trobe
sius priešo nėra. Išvedu karius už dva
ro ir suguldau už žemos akmeninės tvore
lės. Iš čia puikiai matyti Vadoklių mies
telis, o prieš jį murine tvora aptvertos ka: 

pinės. 
Pradeda aušti. Jau noriu leisti rakie

tą, bet staiga pasigirsta vienas-kitas šū
vis ir po to kulkosvaidžių tarškėjimas. 
Lrgnis vis stiprėja. Aiškiai girdžiu dus
lius, rimtus ir retus Vokiško kulkosvai
džio šuvius ir nervingą tankų Rusiškų 
kulkosvaidžių tratėjimą. Priešo kulko
svaidžiai tarška jau visu smarkumu. At
skirų šūvių beveik negirdėti. koks 
bendras pragariškas ūžesys. 

— Na, manau sau, — Čechavičiui kar
šta, 

Pakeliu ranką ir paleidžiu rakietą. 
Mano grupė, susiglaudus už tvoros, 

kantriai laukia. Staiga matau zovada le
kiančius iš Vadoklių keliu į Panevėžį ke
liolika vežimų ir keletą raitųjų. Vienas 
jų ant aukšto balto žirgo tiesiog prašėsi 
kulipkos. 

Sukomandavau «avo buri šauti j bė
gantį priešą, ir gana tvarkingai salvė tar
škėjo iš musų pusės. Raitelis kaip nušluo
tas krito nuo balto žirgo. Kitų bėgančių 
tarpe buvo aiškus sumišimas. 

Paliepiu savo buriui šaudyti tankiai, 
ir kokias dvi minutas musų šautuvai be 
paliovos dirba. Vieškelis tuščias. 

Paliepiu savo buriui sulaikyti ugnį. 
Kitame sparne tą patį kartoja užki

męs Pučkio balsas. Bet kur tau! Šaudy-
dymas tarška ir tiek. Vargais-negalais 
sustabdom ugnį ir įsakę vyrams bėgti pir
myn, bėgam kapinių link. 

Patenkam į smarkią ugnį 
Čechavičiaus pusėje priešo ugnis silp

nėja. Supratau jog Rusai pakrikę, yra 
beveik apsupti ir dalį jiegų permeta į mu
sų pusę. Nudžiugau kad Čechavičiui pa
lengvėjo, ir manau jog tuojau klius ir 
mums. 

Adomonį nuo priešo skyrė miestelio 
lūšnos ir sodai, ir jam priėjimas lengves
nis. Tarp musų ir kapinių plynas laukas 
ir mažas upeliukas. Einam pirmyn. Bu-
ris eina gana tvarkingai. Iki kapinių be
liko apie 600 metrų. Prieinam prie upe
lio krantų ir sustojam. Upelis neužšalęs, 
praėjimo nėra. Tamsus, šaltas ir, matyt, 
gilus vanduo sudaro nenugalimą kliūtį 
tarp musų ir priešo. Reikalinga trauktis 
prie vieškelio, kuris pro pat kapines eina 
į miestelį. • » 

Pasukom ir žygiuojam tilto link. Stai 
ga sušvilpė kelios kulipkos. ir tuojau visas 
jų lietus pasipylė kokia 50 metrų prieš 
mus į sustingusią žemę. Pro musų gal
vas, kaukdamos ir įvairiais balsais cypdą 
mos, pralėkė šimtai nuo žemės atsimušu
sių kulipkų: mus sutinka priešo du j var-
pinyčią įkelti kulkosvaidžiai. Musų lai
mei priešas nebuvo tinkamai nustatęs at 
stumo. Nuostolių nėra, bet moralinis įs
pūdis didelis. Devyniasdešimtas nuošim 
tis musų karių pirmą kartą girdi kulipkų 
švilpimą. Glaudžiasi prie žemės ir nore 
tų nors rankom į ją įsikasti, nes jokių 
įrankių neturi. Bet žemė nuo šalčio suša
lus. Keletas drąsesnių, slėpdamiesi už 
krūmų ir medelių, retais šūviais atsako į 
priešo ugnį, taikydami i varpinę, kur be 
paliovos dirba kulkosvaidžiai. 

Tiltu per kulipkų lietu 
Ir už kapinių tvoros pradeda rodytis 

priešai. Blogai! Gali pulti, musų sparną. 
Jeigu atsigabens ten kulkosvaidį, mums 
reikės traukį, ne£ ugnies neat
laikysimi. ^ ^ 

Įsakau vyrams po du, po tris perbėg
ti per tiltą ir gulti vieškelio grioviuose ki
toje kelio pusėje. Pats lieku prižiūrėti 
tvarkos. # 

Viršila Pučkys jau kitoje pusėje ir, 
modamas ranka, šaukia pas save karius. 
Tarška šūviai ir iš kapinių, bet kol kas tik 
šautuvų šūviai. Su dviem savanoriai$ 
paskutinieji bėgam per tiltą. Aplink ker
ta kulipkos. Laimingai perbėgom ir su
kamės į dešinę. Ten nuo kulkosvaidžiu 
ugnies mus dengia kapinės ir jų medžiai. 
Galėsim pulti priešą.* šautuvų ugnis po 
kulkosvaidžių krikšto jau nebebaisi. 

Pajuntu sunkų smūgį į dešinę koj| 
virš kelio. Koja nutirpsta, sukniumbu, ir, 
garsiai dundėdamas šalmu į gruodą, su-
griuvu. Greta griovys. Greitai į jį įsmu
kau ir žiuriu į koją. Pašėlusiai skaudą. 
Kelnės perplėštos, bet kraujo nėra. Pa
sirodo, atšokus nuo sušalusios žemės su
dužus kulipka padarė virš kelio delno di
dumo mėlynę. Mėginu keltis. Skaudu 
bet šiaip-taip judėti galiu. Apie mane susjr 
spiečia keetas partizanų. 

Mano akyse krinta draugai 
Atšliaužia ir viršila Pučkys. 
Įsakau saviems skubiai pulti kapines. 

Eina pirmyn. Bet staiga keletas šūvių ip 
užpakalio, ir griūva pakirsta pirma šij| 
mūšio auka. Pasirodo, keletas bailių pa
siliko anapus upelio ir šaudo į savo pir
myn einančius draugus. 

Jau netoli kapinės. Priešas nervinasi 
ir jo ugnis netaikli ir netvarkinga. Pasi
girdo pirmieji granatų sprogimai. Tai 
mūsiškiai blaško bolševikus ir drumsčia 
palaidotųjų ramybę. 

Ir vėl nauja auka. Prieš dvi dienas 
atvykęs savanoris, dvaro skerdžiaus slė
nus, neprimeta granatos. Ji atsimuša nuo 
kapinių tvoros stogelio, krenta prie jo ko
jų, ir užmuša jį vietoje. 

Prie manęs prišliaužia savanoris Ra-
sinskas. Tik trečia diena kariauja, bet 
jau neblogai valdo šautuvą, šaltai ir tai
kliai leidžia kulipkas. Bet deja, dar ne
moka darytį perbėgimų. Guldamas kyš
telėjo tūtą į žemę, užkišoNją, ir sekantis 
šūvis nuplėšė tūtos galą. Prašo paskolin
ti mano karabiną, kad dar keletą kulipkų 
galėtų pasiųsti priešui. 

Mielu noru patenkinu jo prašymą, nes 
man dar labai skauda koją. Jisai atsigu
la prie manęs ir šaudo. Paskui, kad ge
riau matytų, išlipa iš griovio,'atsiklaupia 
ir vėl šaudo. Tik norėjau sudrausti kad 
bereikalo nestatytų gyvybės pavojun kaip 
staiga jis aukštielninkas griūva į griovj. 
Raudonarmiečio kulipka pataikė tiesiog | 
burną ir išėjo per sprandą. Nukautas vi#*, 
toje. Veidas ramus, akys žiuri į pilką dai
gų. Rankos stipriai laiko mano karabinį, 
iš burnos srovena siaurutė kraujo srovelė. 
Tai jau trečia auka. 

* (Bus daugiau) 

• EUROPOJE aukščiausias pastatas yra Ęi-
feHa Bokštas Paryžiuje, kuris išstatytas t|flc 
bokštas iš geležies, ne»kaip aukštieji AmeriktijĮ? 
pastatai su patalpomis ir kambarius. 

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų Jr paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilhj. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininke turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Jteikalaukit "Dirvoje* 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

(Gfalima siųsti pašto ženklais po 5ę) " 

K©iaa su prisiuntiiriu tik $1.00 

Reikalaukit "Dirvoje"; ' 
6820 Superior AVĮ. Cleveland 3, Obis 
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Prisimink Nelaimingą, Lietuvą L 
•i . . • 
WATERBURY, CT. 

.PARENGIMAS PASISEK* — 
llAUTA APIE $250 INEIGŲ 
'Waterbury LVS 9-tas sky

stis surengė perstatymą vei
kalo ir prakalbas Gegužės 20. 
Veikalą, "Pasaulis Tae Vyrų", 
suvaidino Mojterų Vienybės ar
tistės id Brooklyn, N, m 
kftlbėjo D*. B. K. Vencius, ir-
gį iš' (Brooklyn, N. Y., apibu
dindamas Amerikos Lietuvių 

isijos atstovų San Francisco 
konferencijoje reikalus ir ra j 
gino kad Amerikos Lietuviai 
stengtųsi šalinti tuščius už
gauliojančius ginčus savo tar
pe ir imtųsi konkretaus susi-
stiprinimo, rimčiau ir vienin
giau kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę. ' 

.# Jonas Valaitis, i§ Brooklyn, 
Nj. Y., kalbėjo reikale gavimo 
djiugiau drabužiu Lietuvos ka
ro nuvargintiems. 

LVS skyriaus pirmininkas 
Jonas Tareila trumpa kalba 
pasveikino visias Šios sueigos 
dalyvius. 

Lietuvių Misijos reikalams 
aukojo sekanti: 
Dr. P. Vileišs $15.00 
Dr. B. K. Venciui 10.00 
Petras Krugelis 10.00 
Dr. M. J. Colney 10.00 
Petras Steponavičius 5.00 
Antanina Colney 5.00 
Josephine Navickienė 5.00 
Domicėlė Tamkus, 

. iš Meriden 5.00 
Qfoa Cirvinskierllį 

i iš New Haven • • 5.60 
a Sadlauskieai, 

i iš Union City , 5.00 
Joseph Belazaras, 
' iš East Windsor 5.00 

HHeonora Sakauskienė, 
iš New Haven 5.00 

Josephine Dickus, 
iš New Haven 5.00 

Thomas Ceplinskas, 
f iš Ansonia S.Q0 

Kastantas Demikis, 
I iš New Britai® 3.00 

ittena Devenienfc ; 3.00 
Pranė Balčiūnienė 2.00 
Emilia Rosoff 2.00 
Stanislava Burbienė 2.00 
Juozas Mikėnes 2.00 
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Ona Mockienė t 2.00 
Jeronimas Mankius 2.00 

Po $1: Stanley Senkus, Ju#* 
zė Mankus, Veronika Zaiuevi* 
čtene, Algirdas Bekeris, Jose
phine Kasinskienė, Petras Va
siliauskas,- Petronėlė Ambro-
zienė, Ona čeplinskiene* Tam
kus, Frank Baker, Stasė Ra
manauskienė, Stanley Shukis, 
Jedvyga Silkienė, Agnės Pil
velis, Augustinas Kundrotą, 
Mį&rijona Kirmilienė. 

Viso įplaukų gauta $250.00. 
LVS skyrius nuoširdžiai dė

koja visiems kurie atsilankė, 
prisidėjo aukomis, pagalba ir 
tt. Kiekvienas likusis centas 
bus sunaudotas Lietuvos ne
priklausomybės gynimo reika
lams. 

PASTABA. Kodėl musų Lie
tuviai nesidomina Lietuvos li
kimu? Tai yra grynas faktas 
ir didžiausia gėda. Nėra skir
tumo kokia organizacija ren
gia, jei tik parengimas Lietu
vos nepriklausomybės naudai, 
tai musų Lietuvių nepriviliosi 
nei su medum ateiti ir nors 
dešimtuku prisidėti. Kalbant 
jie visuomet giriasi esą gerais 
Lietuviais, bet tik žodžiais, o 
kai reikia prisidėti d&rbu ir 
aukomis tai jų nėra. 

Tiesa, • turime geralfrdŽlų 
Lietuviu būrelį kurie visuomet 
rengia pramogas, jose daly
vauja, aukoja ir rūpinasi da
bartiniu nelaimingos Lietuvos 
likimu, bet didelė diduma yra 
tik šiaudadušiai,* daug kalba, 
o nieko neveikia. Lietuvos 
žmonės šaukiasi musų pagal
bos, o mes apsileidę kaip lep
šės snaudžiam ramiai, lai Jur
gis rūpinasi, ne aš.... 

Dalis šio parengimo pelno, 
$100, su pasveikinimu pasiųs
ta Amerikos Lietuvių Misijos 
delegatams į San Francisco, 
kita dalis pasiunčiama LVS 
centrui. Dr. M. J, Cofney. 

IŠ SAN FRANCISCO 
KONFERENCIJOS 

•CHICAGOJE, kasdien van-
dens pumpai išpumpuoja po 
300 galionų vandens ant kiek
vieno iš' trijų milijonų ,to mie
sto gyventoju. , .. . ; 

(Daugiau ant 5-to pusi.) 
vos klausimo, nes tik Ameriko
je gyvenanti Lietuviai tėra lai
svi už savo senąją tėvynę kal
bėti. t f 

(Tas straipsnis telpa ant 5-
to pusi. šiame numeryje. )»< .• 

MISIJOS delegacija įsteigė 
savo ofisą Mark Twain hotely-
je, pasamdė sekretorę, vieną 
žymią San Francisco laikrašti
ninke. . 

Misijos delegacija, pQ spau
dos konferencijos, įteikė visų 
šalių delegacijų pirmininkams 
memorandumu Lietuvos klau
simu. 

Misijos delegacija turėjo pa
simatymus ir pasikalbėjimus 
Lietuvos reikalais su Amerikos 
delegacijos nariais. Jiems įtei
kta memorandumai ir pagei
daujamas pasiūlymas pataisy
mo Tarptautinės Saugos Orga
nizacijos plane, kad tokioje pa
dėtyje kaip Lietuva atsidūru
sios valstybės butų paminėtos, 
kitaip jų reikalai bus palikti 
apgailėtinam likimui. 

Misijos atstovai turėjo per 
radio "round table pasikalbėji
mą" Lietuvos klausimais. Per 
radio už Lietuvą kalbėjo ir Dr.' 
Norem. 

Misijos delegacija pasimatė 
su San Francisco arkivyskupu 
ir gavo jo sutikimą atlaikyti 
pamaldas už katalikišką Lietu
vą. Tas įvyko Geg. 20 ir ka
tedra buvo užpildyta. 

Gaila paminėti, tačiau lę&e 
nors ir arkivyskupui rūpinosi 
pranešti jog Misijos delegacija 
neatstovauja katalikų. .. . 

Misijos delegacija baigdama 
savo darbą, surengė viename iš 
puikiausių San Francisco hote-
lių vakarienę įvairių valstybių 
delegatams, spaudos ir radio 
nariams, vakarienę, kurios me
tu supažindino net Kinijos ir 
Pietų Amerikos atstovus su 

Capt. Daniel Gallery iš Chi-
cagos, parodoma submarine 
kurį jis, komanduodamas vie
ną Amerikonišką laivą, suga
vo Pacifiko vandenuose ir jo 
karius paėmė nelaisvėn.. 

RYTINĖJE Cuyahoga aps
krities dalyje, daugiausia po 
Metropolitan parką, randasi j 
100 briedžių ir, stirnų, kurie 
padaro tam tikrų, nuostoliu 
pamiškio laukams. 

Pereitą . metą automobiliais 
užmušta 14 briedžių ir stirnų, 
jiems bėgant ker kelią. 

• ATĖNAI, Graikijoje, yra 
seniausias Europoje miestas 
tarnaująs kaip sostinė. 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes tąisom Radios, Prosus,. 

Vacuum Valytoj us, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

ELITE RADIO CO. 
1394 E. 6fi(h St. EN. 6504 
6921 Superior Av. HE. 3943 

•i? can 4*jm-j? 

WAR LOAN 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytoj us, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka Ir parduoda radio. . 
8820 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio 

•įnft <{* Ą* *1—į* 
• 

< • 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
š&ukifap įttttftiiegu ugniagesius (fare-monus). 

' ' t ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. 4 Cleveland HEnderson 6729 

VISOJE APSKRITYJE 

Atliekamo Popierio Surinkimas 
Sekmad. Birželio 3 

Suvirs 700,000 dalylfn , . . maistaą, vaistąi, drapanos, 
amunicija ... VISKAS . . . gabenama į frontą įvy
niota popieroje . . . Nenumeskit jos nei mažo šmotelio! 

Slai kaip JUS galit PageNet 

Suriškit i Pundelius 
Visą popierą .. • Išnešk 
p^e gatvei EURŽ. 2 

Tanpyt VISft Popierą 
Žurnalas Laikrašžto 

Knygu 'Oėzei * Maišus 

1 

IJUOSNfHttAI TROtkl PAIMS IR" NUVES"JUSŲ POPIĘR* 
PADĖTA PUNDUOSE SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 3 

Padekit savo popierą prie gatves ięštadienio vakare 

Popierą Kariauja! 
Hfi )|i I M' 

Lietuva, parodant K. Motuzo 
puikias spalvuotas Lietuvos 
filmas. 

Adv. A. A. Olis pasakė toje 
vakarienėje reikšmingą kalbą, 
išdėstydamas Sovietų klastas 
ir sulaužymą sutarčių su Lie
tuva. Ta kalba turėta atspaus
dinta ir kaip dokumentą pasi
ėmė kiekvienas dalyvavęs sve
čias. ^ ' 

MISIJOS delegacija dirbo 
pilniausiame sutarime, gi te
ko girdėti kad Tarybos dele
gatų tarpe buvo kokių tai ne
susipratimų. Rodos to negalė
tų buti. 

Visi Misijos delegatai turėjo 
leidimus į konferencijos posė
džius. 

P-LĖ M. KIžIUTĖ, Draugo 
ir Naujienų reporterė, Gegužės 
23 susitikus Misijos atstovus 
konferencijos salėje, rodė di
delio susirūpinimo kad, akivai
zdoje to ką ji patiria ir girdi, 
tik bendrai dirbdami Amerikos 
Lietuviai galėtų ką padaryti, 
jeigu tikrai nori Lietuvai pa
gelbėti. 

Pasirodo, Lietuvos byla Jft* 
bai, labai sunki. Betgi, kuo
met LVS siūle ALT bendrai 
veikti, tikrinant kad reikalin
ga bus siųsti bendras delegaci
jas Lietuvą ginti, ALI" Vadai 
tą pasiūlymą atmetė. 

Reiškia, iš tarybos veikėjų 
ir rėmėjų eina ir eina pagei
davimai be~ndrai dirbti su Mi
sija ir LVS, tik "trys didieji" 
tarybos vadai prie to neprilei
džia. 

* 

ALT 'ATSTOVAI atvyk© į 
konferenciją anksčiau visa sa
vaite, bet tik Įteikę konferen
cijos sekretoriatui savo memo
randumą, daugiau nežinojo ką 
daryti. Antras ALT atstovas 
Kvietka tuoj išvažiavo atgal. 

SAN FRANCISCO ir Los 
Angeles miestuose, šios konfe
rencijos proga, plačiai pasklei
sti "Timeless Lithuania" ir da
bar naujai išleista Pulk. Pet-
ruičio "Lithuania Under the 
Sickle and Hammer'.' Kny
gos paskleistos ir tarp Lietu
vių ir tarp Amerikiečių. 

PO VAKARIENĖS, sekančią 
dieną, mes visi keturi — Olis, 
Kumskis, Inž. Rudis ir aš, — 
įkalbėjom plokšteles apie kon
ferenciją ir Misijos atstovų 
darbus, išsiuntėm jas Margu
čio Chicagoj ir Ginkaus Brook-
lyne radio stotims, ir tų radio 
stočių klausytojai girdėjo Mi
sijos delegatų kalbas kaip but 
tiesiog iš San Francisco. 

SU SAN FRANCISCO nu
važiavimu Amerikos Lietuvių 
Misijos darbai nepasibaigia — 
sutarta tęsti Lietuvos bylą to
liau ir visur, ir kovoti už tei
singą mažų tautų likimo iš
sprendimą. 

Lietuvių vlšuomerifc girdės 
toliau apie naujus A! L. Misi
jos žygius ir darbus. 

(Bus cUw«iai|^:i 

Don't burn it! 
i Pile it up 

Tie it up* 
in Bundles 

Put it on 
U the curb 

N E  2  

•JHWlJfWM 

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

0FISO TELEFONAS: MAin 1778. 

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

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

gimiiuiiiiimmiiJimitiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiitiimiiiJiiiiiiiiiiiMuiuHiiiig 

Į Nikodemas A. Wilkelis 
= Laisnuotas Laidotuviu Direktorius 
1 IR BALZAMUOTOJ AS 
| iermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

E Naujoj, moderniniai įrengto j nuosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

^liiiHiiinimmnHnmnniimunHniMHHiiHitiiiniiitNtiminniiiiimtiHunimumu," 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Cpmpany 

Paltų 
Išpardavimas 

Kiekvienas Jauniklių ir Panelių Paltas Nupiginta .Kaina 

Sutaupysit $7 iki 19.95 Trečiame Aukšte Coat Shop 

$35 iki 39.95 
PALTAI 

*28 
$45 iki 49.95 

PALTAI 
$55 iki 59.95 

PALTAI 

40 
Visokiausi Mėgiami Moteriški Paltai! Trumpi paltai, 
Ugi paltai. Klasiški, Išeiginiai, Liuosi ir Aptempti. 
Kiekvienas Grynos Vilnos, Geros Rūšies! Gabardinai, 
Twills, Meltons, Shags, Pukuoti, Shetlands, Crepes, ir 
Suedes. 
Svarbiausios Pavasarinės Spalvos! Lime, Aukso, Ru
dos, American Beauty^ Aqua, Mėlynos, Ružavos, Navy, 
ir Juokos. 
Pilniausias Mierų Pasirinkimas Panelėms ir Jaunoms! 
Panelėms 10 iki 20, Jauniklėms 9 iki 75. 

S I U T U  I Š P A R D A V I M A S  
PAVASARINIAI SIUTAI JAUNIKLĖMS IR PANELĖMS 

GAUNAMI ŽYMIAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS 

66 Junior Siutai, «rifmaliaf $.% iki 43*5Q, Žalios, 
Mėlynos, Pilkos, Ružavos spalvų $28 
24 Junior Siutai, originaliai 29.95 iki $85. Žalios, 
Raudonos, Mėlynos spalvų ir languočių -21.85 
29 Panelėms Siutai, Originaliai 59.95 iki $65. Pilki 
languočiai, pilki bryžiniai, smulkus langučiai ... .$48 
19 Panelėms Siutai, originaliai $55. Aukso, juodos, 
mėlynos, rožinės spalvų. Po vieną kiekvienos . . . . $ 4 4  

THE MAY COMPACT, COATS, £Un$, TREČIAS AUfCšTAS 
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I! CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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RAPORTAS APIE MI-
SIJĄ SAN FRANCIS

CO IR METINIS 
LVS SEIMAS BIR-

ŽELIO 23-24 

Clevelando Lietuvių visuo
menė turės progos išgirsti la
bai svarbias prakalbas delega
tų iš San Francisco konferen
cijos,—Amerikos Lietuvių Mi
sijos atstovų Adv. Olio, Al. 
Kumskio, iš Chicagos, ir vieti
nių, Inž. P. J. žiurio ir K. S. 
Karpiaus, kurie jsu sugryžo 
ar gryžta iš San Francisco. 

Ten nuveikta svarbus darbai 
Lietuvos bylos atžvilgiu ir vi
suomenė norės apie tai girdė
ti. 

Prakalbos rengiamos sąryšy
je su LVS 5-tu metiniu seimu, 
kuris atsibus Clevelande trum
pu laiku — Birželio 23-24. 

Tėmykit plačiau Dirvoje apie 
tai. Dalyviai gaus progą pa
matyti ir spalvuotas filmas pa
rodančias San Francisco, mū
sų delegaciją, konferencijos 
patalpas, Arkivyskupą Mitty, 
kuris laikė pamaldas už Lie
tuvą, ir tt. 

Pamatykite Amerikos 
Oro Karo Veiksmus 
Sąryšyje su 7-ta Karo Pa

skola, Cleveland Airporte ren
giama įdomus "Airmada" ir 
"Orinis Atakas", per dvi die
nas, Birželio 2 ir 3. Tai bus 
proga civiliniams pamatyti U. 
S. Oro jiegą. # Tarp kitų čialy-
kų bus parodyta vienas didy
sis lėktuvas kuris bombardavo 
Tokyo, su visais įrengimais ir 
vyrais. : 

Pamatymui to viatf fJerstš-
tymo Įžangos nebus. Pradžia 
1 vai. po pietų abi dienas. 

Bus * atvaizduota oro mušis 
su infanterija, paratruperiais, 
ir sužeistųjų paėmimas. 

War Loan vadai sako, Karo 
Bonų pirkimas Clevelande ei
na lėtai, reikalinga žymiai pa
didinti, jei Cuyahoga nori su
kelti $55,279,000 E Bonds iš 
bendros $101,273,000 individua
lių bonų sumos. 

GIMTADIENIS IR 
IŠLEISTUVĖS 

Feliksas ir Zofija Mudraus-
kai savo namuose turėjo suren
gę šeštadienio • vakare, Gegu
žės 27, savo sunui, Alfonsui, 
kuris tarnauja U. S. Navy, iš
leistuves ir jo gimtadienio pa
minėjimą. Jam suėjo 21 metas 
amžiaus. Alfonsas buvo palei
stas 30 dienų pasilsiui, ir lai
ką praleido Clevelande. Dabar 
vel išvyko tarnybon, į Chica-
gą. 

Pokilyje dalyvavo artimi į>|>. 
Mudrausku draugai. 

BALF PRAKALBOS 
Bendro Amerikos Lietuvių 

Fondo direktorius Prof. Kazys 
Pakštas buvo atvykęs į Cleve-
landą su prakalba Lietuvos ir 
fondo reikalais. Prakalbos at
sibuvo antradienio vakare Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Ta
čiau publikos buvo mažai. Gal 
kaltė vietinių BALF skyrių 
kurių tulų valdybos narius už 
nosių vedžioja svetimi atsibas-
tšliai, ir dėlto visi trys skyriai 
negali sueiti bendrai dirbti. 

Trumpą kalbą pasakė ir kle
bonas Kun. Vilkutaitis. 

MIESTO mayoras Burke rū
pinasi didinimu ir gerinimu 
Clevelando orlaivių stoties — 
nori paruošti pokariniam biz
niui. Tam tikslui sako po Lie
pos 1 miestas galės skirti pus
antro milijono dolarių. Kurie 
miestai turės savo fondus tam 
tikslui, priedines sumas gaus 
iš valdžios. 

Oro trafikas po karo smar
kiai pakils visoje šalyje. 

Atiduokit Popierą 
Karo reikalams labai reikia 

popieros, ir todėl visuotinas 
popieros vajus bus šj sekma
dieni, Birželio 3, surinkimui 
visokio atliekamo popieriaus. 

Atminkit šitą: šeštadienio 
vakare išneškit visą jusų su
rinktą popieri ir padėkit prie 
gatvės. Sekantj rytą anksti 
laisvanoriai trokai važiuos tą 
popierą surinkti. 

Būtinai suriškit visą popie
rą tvirtai, kad neišdriktų. 

Didžiame Clevelande numa
tyta surinkti kelis milijonus 
svarų popierio, ir jusų talka 
labai pageidaujama. . 

DIDELIS PASIAUKOJIMAS 
Su kokiu pasišventimu ir 

pasiryžimu -mūsų veiklusis pa
rašų ant peticijų rinkėjas Ale-
kas Banys dirbo gavimui' dau
giau ir daugiau parašų paaiš
kėjo tik dabar: jis yra užpir-
kęs virš 30 mišių katalikiško
se bažnyčiose ir vienuolynuose, 
kur jam pažadėjo gauti para
šų ant peticijų blankų. 

Užtai jis pristatė į Washin
gton virš 12,000 parašų Ko
vo 23 dieną, Misijos metu. 

M I R I M A I  
KAZLAUSKAS Magdalena, 41 

metų, nuo 7427 Star -Ave., 
mirė Gegužės 18. Palaidota 22 
d., Kalvarijos kapinėse; pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. ; v 

Liko vyras, Juozas, ir sunus 
Edwardas. 
LAPINSKAS Helen, 38 metų, 

nuo 847 E. 72 St., mirė Ge
gužės 18, palaidota Geg. 21 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčio
je. 

Liko vyras, Kazys, dukterys 
Helen, Frances, Ruth, Patricia, 
sunus Charles. Taipgi sesuo, 
Mrs. Blanche Pepper. 
ANNA LUDWICK, 59 metų, 

nuo 14413 Jean Ave., mirė 
Geg. 23, palaidota Geg. 26 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo .Sv. Jurgio* bažny
čioje. 

Liko vyras, James, duktė 
Mrs. Alice Reading, sunai Juo
zas, ir Thomas (U. S. Army). 
JUŠKIENĖ Ona, 63 metų, nuo 

1092 E. 67 St., mirė Geg. 26, 
palaidota Geg. 29, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje. 
Liko trys sunai, Jonas, Pet
ras. ir Pvt. Antanas, U. S. Ar
mijoje. Dvi dukterys: Mrs. 

Nellie Sliter, Mrs. S. Cerauko. 
• Visų šių keturių palaidoji
me pasitarnavo laidotuvių di
rektorė Delia Jakubs. 

Digest 
6820 SUPERIOR AVENGE 
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NOMINACIJOS BUS 
LIEPOS 1 

Antradienį, Geg. 29, specia
liais balsavimais, kuriuose da
lyvavo tik 4 nuoš. visų Cleve
lando balsuotojų, nubalsuota 
atkelti miesto valdybos kandi
datų nominacijas į Liepos 31, 
vietoje Spalių mėnesio, kaip 
būdavo seniau. 

Taigi, miesto mayoro ir kitų 
kandidatų nominacijos bus at
liekama liepos 31, o rinkimai 
bus paprastu llaiku, Lapkričio 
pirmą antradienį. 

PRAŠO APLEISTI DARBUS 
Jack & Heintz Co. karo reik

menų dirbtuvė, kuri traukė į 
save darbininkus gerais uždar
biais, dabar karo darbams su
mažėjus ragina 4,300 iš 8,600 
savo darbininkų apleisti dar
bus liuosnoriai. Ragina mesti 
darbus moteris su šeimomis, 
profesionąlus ir kitus kurie tu
ri ką kitą veikti arba buti na
mie, kad galėtų dirbti tie ku
riems būtinai reikia. 

Iš įvairių industrinių darbų 
Clevelande per metą pasitrau
kia ir eina kitur dirbti arba 
išvažinėj a pusė visų darbinin
kų, kaip skaitlinės parodo — 
taip darbininkai nepastovus. 

Dabar sakoma yra dar dar
bų del 5,000 darbininkų karo 
industrijose, nors iš kitų dar
bų šimtai darbininkų jau pa
leisti. 

PADĖKA 
Marė Shofnitis, 10 m., mirė 

Gegužės 24, Elyria, Ohio, pa
laidota Geg. 27, Ridge Hill Me
morial kapinėse, Elyria. 

Velionė gimė Birž. 13, 1895, 
po tėvais Slavickaitė, Krosnos 
par., Suvalkijoj. Amerikon at
važiavo 1914 m., gyveno Cedar 
Rapids, Iowa, į Ohio atvažia
vo 1922 m, 

Paliko vyras, George Shof
nitis, ir sunus Sgt. Robert. 

Šiuomi dėkojam visiems sa
vo draugams Clevelandiečiams 
už gėles, už pasitarnavimą ir 
už dalyvavimą šermenyse ir 
palydėjime musų mylimos žmo
nos 4r motinos. Taipgi ačiu vi
siems už pareikštą užuojautą 
musų liūdnoje valandoje. 

George Shofnitis ir 
sunus Robert. 

OHIO valstijoje nuo džiovos 
pernai mirė 2,755 asmenys. 

VEL BUS DUODAMI 
"POP" KONCERTAI 

SM 

(EDITOR'S NOTR—This editorial appeared in all the Hearst 
daily newspapers throughout the United States between 

Mav 18 and 21.) 
-* " '• . V ' • ~ »• i 

« * v' 

THE petition presented to America# i^^e^iSlietit in 
behalf of Lithuania, asking support for that Baltic nation's 

request for recognition at the United Natiops conference in S^n, 
Francisco as an independent and sovereign nation,, compels re
examination of some important facts, ; ],j . ; 

First of all, it is an important fact , that such, a. petition 
had to be made "in behalT,>f Lithuarfia—fey We American 
Lithuanian mission. ^ < 

Lithuania is prevented from doing this itself because all 
of her territories and all of her three million people are now 
under complete subjugation by a foreign power—Soviet Russia. 

Lithuania, in fabt, is one of three Baltic republics in that 
unhappy situation—'Latvia and Estonia being the other two. , 

Consequently, the only "free" Lithuanians * in a position 
to speak in behalf of the country of their origin are those who 
have established permanent residence in thje United States, and 
it is these for whom the American Lithuanian mission speaks. 

It is surely time for some voice to be raised in behalf of 
Lithuania and ihe other subjugated Baltic republics, and to be 
heard. ' • 

As the petition to the American state department says, 
the government of the United States not only recognized Lith
uania and her Baltic neighbors as sovereign nations before (the 
Russian occupation, but still does so. ; . . 

Obviously the government of the United States would not 
continue to recognize them as free states if it did not believe 
they have a clear right to that status—a right which, by im
plication at least, it must agree Russia has infringed upon. 

Nevertheless, they are not free states but under Russian 
subjugation—and no amount of American recognition, how
ever prolonged and persisted in, will in itself make reality out 
the present fiction.. t 

As the petition bjf the American Lithuanian mission says: 

"Unless provision for membership of a free Lithuania in 
the world organization is made by the United Nations con
ference. Soviet Russia will be ahle to forever doom the in
dependence of the republic of Lithuania with the argument 
that I ithuania is an integral part of the U. S. S. R. and 
therefore a domestic pntblem thp, jurisdiction of the 
world organization". ; ' j , į ;J . 

If Lithuania and her' B'aHic1 neighbors cannot have mem
bership and refuge in the proposed world organization, what 
other small nations in the world are justified in expecting re
cognition and justice from- the organization? . . , f «» , j ,, 

*  *  ;  *  :  • 1  ;  

Is the test of the proposed world organization's benefits, 
when sought b$r a small nation unable to provide "for its own 
security, to be a prior and voluntary release %y .Russia of all 
territorial claims upon the petitioner? f . « 

That is the basic issue in the case of Lithuania and her 
Baltic neighbors—and in little less degree of Poland and Yu
goslavia, Bulgaria, Romania and Finland. 

Russia is claiming and excersising the right to remove any 
small nations from the jurisdiction of the propgsed world or
ganization, to deny them sovereignty and to make them integ
ral parts of her own empire. 

If a world organization agreeing to this condition erf Bus
man adherence is to be the fruit of the San Francisco confer
ence. what a travesty it will be on the name of the world order 
and justice—and what a farce, indeed, is the conference itself. 

Walter. 
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WASN'T ON HAND TO HE LP THE 
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COUNTY-WIDE 

Paper Collection 
JUNE 3rd 

DO YOUR PART 

BUNDLES AND 
BOXES ON THE 

CURB 

June 2nd 

JONAS G. 

POL.TER 
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojaa, 

> Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St., 
Telefonas POtomac 6899 

ŽUVO 
Tarp žuvusių kare skelbia

m ų  v a r d ų  y r a  P f c .  W a l t e r  J .  
I^ekutis, kuris buvo sužeistas 
Sausio men., o pasveikęs, su-
gryžęs j Frontą, Kovo 22 už
muštas Vokietijoje. Jis buvo 
30 m. amžiaus, sunus Onos Le-
Icutienes, nuo 933 Maud ave. 
Jis buvo vedęs, paliko žmoną. 

MĖSOS krizis Clevelande ne
gerėja. Nekuriu skerdyklų mė
sos paruošimo skyriai Cleve
lande uždaryti, del valdžios 
suvaržymo jų uždarbių. 

Cleveland Union Stockyards 
vedėjas praneša kad daug čia 
pagamintos mėsos parduoda
ma j kitas sritis, kur leidžia 
brangiau už mėsą imti. 

Senų Kambarių 
'1 Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

Ši šeštadienį, Birželio 2, praside
da septintas metinis sezonas popu
liarių koncertų, kuriuos atliks The 
Cleveland Summer Orchestra, va
dovaujant Rudolph Ringwall, su at
sižymėjusiais šalyje solistais. * Kon
certai atsibus Clevelando Public 
Auditorium. Šio sezono šešiolika 
koncertų nustatyta patiekti trečia
dienio ir šeštadienio vakarais su iš
imtimi Liepos 4, kuomet orkestras 
dalyvaus metiniame "Festival of 
Freedom", didžiajame Stadiume. 

Kiekvienam tų koncertų vakarui 
užkviesta plačiai pagarsėję šalyje 
solistai ar solistės dainoje ir muzi
koje. Pirmutinį vakarą, Birželio 2, 
dalyvaus žymi dainininkė Hollace 
Shaw, kuri pragarsėjo kaip 'Vivien' 
Hour of Charm radio programuose. 
Jos atsilankymo proga bus General 
Electric vakaras ir tikima dalyvaus 
keletas tūkstančių tos kompanijos 
darbininkų. 

Beryl Rubinstein, pažymus Cleve
lando pianistas ir Cleveland Insti
tute of Music Vedajas, bus solistu 
i<ito šeštadienio koncerte, Birželio 
9. Taipgi kviečiamas Tossy Spi-
vakovsky, Cleveland Orchestra kon-
cestmeisterį praeitų kelių sezonų. 

Kiti numatyti solistai šiems kon
certam yra Josephine Antoine, Con
rad Thibault, Eunic Podis( Martha 
Lipton, Annamary Dickey, Donald 
Dame, ir kiti. 

Tikietai šiems koncertaths parsi
duoda po 35c, 60c ir i)5c balkone, ir 
po $1.40, $1.55 apačioje prie stalų, 
taksai Įskaityti. Gaunami išanksto 
perkant Taylor's, 630 Tuclid Ave. 

KAMiBARIS NUOMAI 
Lietuvių šeimoje, tinkamas 
kambaris, viršuje. Kreiptis 
5704 Dibble Ave. (24) 

M O N C R I E F Furnasai 
Tarnavo Clevelandiečiams per Suvirs 50 Metų, 

Kreipkitės į Savo MONCRIEF Pardavėją. 

AKINIAI 
galima gąuti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7Š29 Euclid Avenue < t 

POP KONCERTAI 
Trečiad. ir šeštad. Vakarais 

nuo 8:30 vai. 
nuo BIRž. 2 iki LIEPOS 28 

Cleveland Summer 
Orchestra 

Rudolph Ringwall, Conductor 
Biri. 2—HOLLACE ^SHAW, 

Žinoma 'Vivien' iš Hour of 
Charm Programų. 

Birž. 6—DONALD DICKSON 
Baritonas 

Birž. 9—BERYL RUBINSTEIN 
Pianistas -

PUBLIC HALL 
Tikietai parsiduoda Taylor's 

Arcade 
Balcone ^fx-, 60c, !>."><_• 

Apačioje $1.40, $1.55, su Tax. 

Y>\<:LT,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
B621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai# 

Pilniausias Pasirinkimas .— Visokiausios 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
DĖVEJAMI REIKMENYS KELNĖS 

SPORTINIAI PARĖDALAI 
Vėliausių madų ir pavidalų. 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
Dideli*' pasirinkimams Išeiginių, Sporto O QC iki Q (A 
ir Darbui kelinių įvairių tvirtų medžiagų. O*"*" 

Mieros nuo 29 iki 48. 

Prie to mes Duodam ir Iškeičiam EAGtLE STAMPS 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra-
"kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkites 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. 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* ASK AT ANY OF OUR 46 OFFICES * 

ZaUNOTS. 

T R E E  S  C A F E  
\9  

1457 East 71st Street I 
LIETUVIŠKA UŽEIGA « 

ALUS DEGTINĖ VYNAS I 
Ą 

Smagi vieta sueiti savo se-i 
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE^ 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

^ 1603 E. 79th Street 

DEGTINIS ALUS VYNAS ' * I 
/ŲŽkviečiame savo draugus 

•'* Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
' KAZYS LEIMONAS, Sav. 

^' ' 

S U  P E R I O R -
R U S S E L L  I N N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6S24 Superior Ave. ' 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkes * 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkele šiltesni" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI ^ 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFEj OmO 
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