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SAN FRANCISCO konfe 
rencija ir pokariniai išsivysty
mai Europoje pasauliui parodė 
kaip sunku su Rusų diktato
rium susitarti. Vienas tara 
konas visus barščius gadina. 
Jis nesukalbamas ir nenuolai
dus, nes nori savo ideologiją 
pasauliui užkarti. Tačiau, jei 
žmonijos istorija laisvės dai
na, diktatoriui nepavyks. 

ATEIS LAIKAS, raudonos 
partijos priespauda bus jos 
pačios • vergu nugriauta, kaip 
b u v o  n u g r i a u t a  R - o m a n o v ų  
priespauda. Gi diktatoriams 
niekad nepavyks pasaulis, už-
liiriauti. 4 

Maskva, sakoma, ibando su
daryti sau būrį "draugi>", kaip 
Prancūzija po pereito karo da
rė pavidale "Mažosios Antan
tės". Prancūzija bandė geruo
ju, ir nepavyko, nes Čekoslova
kija, Lenkija, Rumanija ir Ju
goslavija, reikale, Prancūzijos 
neišgelbėjo. 

Maskva visais atvejais var
toja smurtą. Reikale, pagal
bos dar mažiau sulauks. 

• 
DORĄ ir gerą tarptautinę 

santvarką sukurti nėra leng
vas darbas, ypatingai tokią ko
kios Amerika nori, kur duo
tas žodis butų kaip kontraktas 
gerbiamas, ir kur teisingumas, 
ne diktatūra viešpatautų. Tas 
darbas palengvės kai Maskvos 
diktatūra grius. 

Romanovų priespauda j 300 
metų supuvo, šiądien istori
jos ratai sparčiau sukasi, . ir, 
gali buti, Stalino diktatūra 
grius kai šis diktatorius savo 

'klumpes pas Abraomą* nuneš. 
TIESA, Lietuvis gali karčiai 

nusiskųsti, kol saulė patekės 
rasa jo tautai akis išės, bet 
vilties nereikia niekados pra
rasti. Nesuėdė Lietuvių carai, 
fueuės nei raudona policija. 

• 
LAISVŲ ir tikrų žinių iš 

Lietuvos vis dar neateina. Net 
su giminėmis susirašyti sun
ku. Tokiu budu, niekas neži
no kas Lietuvoje ištikro deda
si, nes jos laikraštininkams, 
poetams, rašytojams, ūkinin
kams ir darbininkams burnos 
uždarytos. 

,Bet galime buti tikri kad 
Lietuviui įgimtas gero šeimi
ninko palinkimas net komunis
tiniam apynasriui smaugiant 
tautos išdraskyt^ lizdąt šiaip-
taip tvarko. 

Lietuvis kaip druts ąžuolėlis 
prie Nemunėlio, Basanavičiaus 
draugas Sauerveinas sakyda
vo. 

• 
GAILA kad tų ąžuolėlių nė

ra vieno gyvo su dviem pusgy
viais "didingoje" koalicijoje. 
ALT net ne krūmokšlis, bet 
gaili dilgėlė tautos pakelyje į 
laisvę. 

Patriotingi kunigai kaip Bal-
kunas, jau pradeda atsipeikėti. 
Bet velnias, atgyvenusio socia
listo asmenyje, gal but jau sa
vo piktą darbą atliko. 
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KELIONĖ Į 
SAN FRANCISCO 

K. S. KARPIUS. 
Pastabos ir Patyrimai Kelio

nėje ir San Francisco. 

LENKŲ bolševikų valdžia 
Varšavoje kviečia-vilioja sve
tur išbėgiojusius Lenkus gry-
žti atgal į Lenkiją, sako jiems 
visiems busią atitinkamos vie
tos savo šalyje, jeigu jie pri
pažins esančią vyriausybę. 

Panašiai be abejo, Maskvos 
įsakymu, viliojami ir Lietuvos 
pabėgėliai sugryžti į Paleckio 
valdomą bet Kremliaus savina-
mąsi Lietuvą. 

Jiems visiems užtikrinta vie
ta — Sibire ar kalėjime. 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

Į KONFERENCIJOS patal
pas ir posėdžių sales inėjimas 
labai suvaržytas, visa Opera 
House ir War Veterans pasta
tų sritis aptverta ir saugoja
ma kariškių MP narių. Pats 
Stettinius kiekvieną kartą tu
ri parodyti pasą eidamas per 
bent kurias duris tose patalpo-

«* 

se. 
Misijos delegatai turėjo re

guliarius lankytojų ir spaudos 
pasus. 

PREZ. TRlJMAN pasiryžęs 
vykti i San Francisco konfe
renciją ir dalyvaus jos užbai
gimo posėdyje. Tam diena 
nustatyta Birželio 23, kada, lyg 
sutaikytai, prasideda Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos penktas me
tinis seimas Clevelande. 

Šiame seime, Misijos delega
tams buvugiems San Francisco 
kaip tik pasidaro daugiau te
mų kalbėti apie jų susitikimą 
su Prezidentu Truman ir su 
Amerikos delegatais Sdn Fran
cisco konferencijoje. 

•t PREZ, TRUMAN nori, nu
vykęs i San Francisco, konfe
renciją, gauti gatavai užtvir
tintą Pasaulio „Apsaugos Car
ter j, su kuriuo skubės į Wa-
shingtoną užgyrimui, o paskui 
vešis į "trijų didžiųjų" konfe
renciją, kur patieks Stalinui. 

Pasimatymas su Stalinu ir 
Churchillu tikrai ruošiamas ir 
sakoma įvyks Vokietijoje, grei
čiausia Berlino srityje, kur 
Stalinas nebijos važiuoti, nes 
ten bolševikai turi kelis mili
jonus savo kariuomenės ir ke
lias Stalinui į tą konferenciją 
bus keliom eilėm nustatytas 
raudonarmiečių, saugojimui jų 
diktatoriaus kailio. 

AR PREZ. TRUMANO sku 
bus užsimanymas pravaryti 
tos naujos organizacijos čarte-
rio užgyrimą Senate Washing-
tone bus sveikas, ir ar jis bus 
užtvirtintas, pamatysim. 

STALINO "nusileidimą* at
sisakyti nuo tam tikros veto 
visi suprato tik Maskvos val
dovo blofavimu. Ne veltui ma
žosios tautas pradėjo reikalau
ti kad "penki didieji" savo su 
tarimus patiektų raštu, pirm 
negu mažosios tautos sutiks 
toliau pasižadėti ir pasirašyti 
tos organizacijos sutartis. 

Kaip maža nauda iš tos kon
ferencijos darbų yra galima 
ferencijos pastangų numatoma 
galima spėti iš to kad rimtes
nėj i Amerikos spauda pataria 
Vandenbergui ir Connally, ku
rie ten atstovauja U. S. Sena
tą, kaip naudingą žygį pa
daryti tai išsitraukti iš konfe
rencijos ir pasakyti kad jie ne
gali tos įstaigos atstovauti. Ki
taip išeis kad Senatas užgiria 
tą čarterį jau išanksto. 

(Daugiau ant 5-to pusi.) 
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Japonai iš baimės žuUosi 
Okinawa saloje, Japonų 

nukariavimas baigtas, tik 
dar Japonai to oficialiai ne
paskelbia. 

Paskiruose kampuose už
silikę būriai Japonų arba pa
siduoda, arba masiniai šoka 
nuo uolų ir žudosi, taip jie 
įbauginti Amerikiečiais. 

Amerikos 10-to ji Armija 
Japonus toje saloje žudo po 
apie 2,500 j dieną. 

Didžioji Amerikos arti
lerija liovėsi šaudžius Bir
želio 20, kad neišmuštų sa
vų kareivių, kurie randasi 
artimose srityse. 

Tokyo pripažino tos sa
los netekimą, ir tas reiškia 
kad Amerikiečiai prisiarti
no visai prie Japonijos du
rų, kas sudaro Japonams 
nerimo. 

Amerikiečiai pagreitino 
Japonų sumušimą Okinawa 
saloje, atkerštui už nužu
dymą jų vado, Lt. Gen. S. 
B. Buckner, Jr., kuris kri
to nuo Japonų šovinio spro
gusio jam 'betSmijarit mū
šio eigą. 

Iš 80,000 Japonų kareivių 
rtą salą gynusių neliko jau. 
nei 3,000 vyrų. 

Birželio 19 Amerikiečiai 
pranešė nuskandinimą 11 
Japonų laivų. Išviso jau 
nuskandinta 1,153 Japoniš
ki laivai. 

Gen. Arnold, Amerikos 
Oro Jiegų komandierius, 
sako, 1946 metais ant Ja
ponijos bus numesta virš 
2 milijonai tonų bombų ir 
Japonija bus visiškai su
naikinta, jeigu karas užsi
tęs iki 1946 metų. 

Amerikiečiai gal bandys 
Įsiveržti j pačias Japonijos 
salas greitu laiku. 

U. S. submarinai slampi
nėja prie pat Japonijos 

salų. 
Australiečiai tęsia Japo

nų nukariavimą Borneo sa
loje. 

Filipinųr salose Japonai 
taip pat pasekmingai mu
šami. 

JAPONAI GALI LAI
KYTIS DU METUS 
Nekurie gerai informuo

ti karo reikalų sekejai del 
Japonijos kariavimo daro 
spėjimus kurie toli vienas 
nuo kito skirtingi: sako, 
Japonai gali pasiduoti j 90 
dienų, arba kariauti dar du 
metus. 

RIBBENTROP, Hitlerio 
užsienio reikalų ministras 
ir visų diplomatiškų mek-
liorysčių su Stalinu ir ki
tais gamintojas, tapo Bri
tų sugautas Hamburge. Jis 
nespėjo nusinuodyti, nors 
prie jo rasta nuodųį, 

i v.V'.- »-

LONDONO Lenkų vy
riausybė pateikė Anglijai 
ir Amerikai prašymą kad 
priverstų Rusus išsitraukti 
iš Lenkijos žemių. 

SUIMTAS buvęs Hitlerio 
šoferis tikrina matęs Hit
lerį ir jo žmoną nužudytą 
ir sudeginamą, dieną prieš 
Berlino puolimą. Bolševi
kai vis tiki jis galėjo lėk
tuvu kur pabėgti. 

Iš Prez. Truman'o kabi
neto sakoma netrukus išeis 
Valstybės sekretorius Stet
tinius ir vidaus sekretorius 
Harold Ickes. 

Su karo lėktuvu nukri
to ir užsimušė 17 karių 16 
mylių nuo Vicksburg, Miss. 

Okinawa Salos Užkariavimo Vadai 

Sveikiname L1. S. 
5 Seimo Delegatus 

Sveikiname Lietuvai* Vaduoti Sąjungos 5-to metinio 
seimo delegatus suvažiavusius Clevelande Birželio 23-24 d., 
ir linkime sklandžiai aptarti darbus ir reikalus sąryšyje su 
mūsų tėvynės Lietuvos vadavimu. Kova matyti bus sunkt 
ir ilga, todėl reikalinga geros ištvermės. 

Iš praeities mušu tautos didžių veikgjlp sau stiprybę 
semkit e! 

DIRVOS REDAKCIJA. 

year) 

Stalinas Netikejo 
kad F. D. R. Mirė 
Gromyko Reikalavo Atidaryti Grabą Patikrinti ar 
Roosevelt ten Guli. Manė kad Jis Pasiskelbė Mi

ręs Pabėgimui nuo Pildymo Duotų Prižadų 
The Denver Post patalpino 

straipsnį kuris sudrebino Ame
rikiečius. Tas straipsnis iške
lia aikštėn tokį šiurpų ir žiau
rų dalyką kokio tik iš bolševi
kų galima tikėti, štai: 

"Valstybės Departmente pa
aiškėjo keistas incidentas są
ryšyje su Prezidento Franklin 
D. Roosevelto mirtimi* 

'Kuomet Hoosevelt'o^ kūnas 
buvo patalpintas Baltųjų Na
mų Rytiniame Kambaryje po 
parvežimo iš Warm Springs, 
Ga., Sovietų ambasadorius An

drėj Gromyko atsilankė State 
Departmente. Rimtu savo vei
du, anot aukštų valdininkų, jis 
paprašė kad grabas butų ati
darytas ir kad jam butų pa
velyta pažiūrėti į lavoną. 

"Šis nepaprastas pareikala
vimas net apsvaigino Valsty
bės Sekretorių Stettinius. So
vietų ambasadorius paaiškino 
kad jis to pageidauja ne savo 
keistam įdomumui, bet jis ga
vo ypatingą įsakymą iš savo 
valdžios tai padaryti. Paga-

(Pabaiga ant 2-ro pusi.) 

PRIEŠINGI KARA
LIAUS GRYŽIMUI 

Belgijos socialistai nuta
rė apšaukti šalyje streiką 
jei karalius Leopoldas su-
gryš į savo vietą. Jie rei
kalauja ii atsistatydinti. 

Karalius Leopeldas atsi
sako atsistatydinti. 

Bolševikų spauda taipgi 
išvien su socialistais rėkia 
prieš karaliaus gryžimą. 

čunking, Kinijos dabar
tinėje sostinėje siaučia cho
lera, mirė 200 asmenų per
eitų 10 dienų bėgyje. 

STALINAS, anot prane
šimų, reikalausiąs iš Vo
kiečių 20 bilijonų dolarių 
sumos karo nuostolių atly
ginimų. Neriks nei pasko
los iš Amerikos, kurios ma
tomai dabar negauna. 

AMERIKOS kariai su
rado užimtoje Vokietijoje 
druskos kasykloje pasieta 
dar 4 bilijonų vertės auk
so .Ta pati kariuomenė bu
vo užtikus nazių paslėptus 
lobius arti toje pat srityje 
ir pirmiau. 

Naziai slėpė ten kur ži
nojo Amerikečiai paims, ne 
bolševikai. 

Prancūzijoje šio karo bė
gyje sugadinta 1,500,000 
namų, neskaitant sugriau
tus pastatus Atlantiko pa 
krašcio uostuose ir Alzas 
Lorraine. 

PREZ. TRUMAN IŠ
VYKO I FRISCO 

Birž. 19, Prez, Truman 
išskrido į Washington val
stiją, vakaruose, paviešėti 
pas savo draugą tos valsti
jos gubernatorių trejetui 
dienų, o Birželio 26 daly
vaus San Francisco konfe
rencijos uždaryme. 

Naujas bolševikų atstovų 
užsispyrimas sutrukdo da
lykų eigą ir konferencijos 
uždarymas atidėta nuo 23 
iki 26 Birželio. 

Konferencija abejoja ar 
iš Maskvoje sušauktų Len-
kų susitarimui Lenkijos 
vyriausybės kas išeis. Ki
tas dalykas, visus nustebi
no paskelimas kad tie 16 
Lenkų, kuriuos bolševikai 
nugabeno į kalėjimą Mas
kvoje, ten pastatyti prieš 
teismą prisipažinę kaltais. 

Sovietų teismuose visada 
visi suimtieji prisipažysta 
prie kaltės iškilmingai ir 
niekad nesigina jog nekal
ti. Tie Lenkai prisipažino 
sprogdinę traukinius, žudę 
Rusus karius ir atlikę kito
kius Rusams kenksmingus 
sabotažo darbus kai raudo
nieji vėl sugryžo į Lenkiją 
pereitą vasarą ir rudenį. 

Vėliausi pranešimai apie 
tą teismą skelbia jog bol
ševikai parodysią savo ge
rą širdį, nebaus tuos Len
kus mirtimi. Tai vėl bus 
muilinimas pasaulio akių: 
va kokie mes žmoniški... 

Kairėje, per žiuronus tėmija savo kareivių veikimą U. S. 
Generolas Buckner Jr., Okinawa saloje. Jis tapo Japonų šo
vinio užmuštas toje saloje Birželio 18. Generolas buvo 58 m. 
amžiaus. Su juo stovi viduryje Maj. Gen. Shepherd, ir Brig. 
•Gen/Clement, dešinoje. 

Amerikos kareivių, lai
komų Vokietijos saugoji
me, žmonos bus leistos ten 
važiuoti ir su savo vyrais 
gyventi. Tuo tarpu tik bu
tų ir maisto klausimas jų 
važiavimą sutrukdo. 

D A R B A I  
Del streiko 20,000 nega

lėjo dirbti. Akron, Ohno. 
— Goodyear gumų dirbtu
vėje sulaikyta visi darbai 
del CIO unijistų sustreika-
vimo Birželio 17. Streikas 
apšaukta del 32 nesusipra-
mų kuriuos unijos vadai su 
kompanija neišsprendė. 

I streiką įsikišo valdžios 
Karo Darbo taryba, parei
kalaudama darbininkus ei
ti dirbti. Del streiko pa
nešta nuostolių po apie 32,-
000 ratams padangij ir vi
daus gumų. 

Ashland, Ky. — čia su
streikavo 2600 darbininkų 
American Rolling Mills Co. 
dirbtuvėje, ir streikas už
sitęsė nežiūrint valdžios j-
sakymo gryžti dirbti. 

Hoboken, N. J.—Sustrei
kavo apie 5000 darbininkų 
Bethlehem Steel Co., laivų 
statyboje. Nesusipratimas 
kilo del mokesties nituoto-
jams (riveters). 

Cleveland, O. — Plieno 
dirbtuvės pradėjo gauti la
bai daug pašalinių užsaky
mų, nesurištų su karo dar
bais. Sakoma, nors užsa
kymai plieno plotvių daro
ma # dabar, jų pristatymas 
neužtikrinamas greitu lai
ku. 

Chicago, 111. — Streikuo
ja apie 12,000 unijistų tro-
kų vairuotojų, reikalauda
mi $5 mokesties savaitėje 
daugiau už 48 valandų sa
vaitę. Valdžia žada pasta
tyti kariuomenę trokams 
operuoti. 

Washington. — Valdžia 
leidžia pradėti dirbti elek
triškus ir kitokius mecha
niškus šaldytuvus. Jų bus 
išdirbta 265,000 pradedant 
Liepos mėnesiu. Tas duos 
darbų del 17,000 darbinin
ku. 

Detroit, Mich. — Auto
mobilių industrija pažengė 
kitą žingsnį artyn prie iš
dirbinio automobilių, kuo
met Fisher Body paskelbė 
tuoj pradeda pasikeisti į 
automobiliams viršų dir
bimą. 

MĖSOS trukumas tebe
silaiko.. Sako, sekančių 3 
mėnesių bėgyje civiliams 
bus duodama po svarą mė
sos mėnesiui daugiau negu 
iki šiol gavo. Visam 1945 
metui civiliams mėsos kie
kis išeis po 120 svarų. 

17 užmušta. Williams-
port, Pa. — Traukinio ne
laimėje užmušta 17 pasa-
žierių, 32 sužeista. 

Prie Amsterdam, N. Y., 
ant bėgių traukinys užmu
šė 8 gelžkelio darbininkus. 

Armijos maisto pirkėjai 
gavo paraginimą iš agri
kultūros departmento ma
žinti bereikalingą besaikį 
cukraus supirkimą kad už
tektų ir civiliams. 

MĖSOS Amerikoje turi
ma pakankamai, tiktai ji 
vaikščioja ant kojų. Gal
vijų šalyje yra gana, bet 
jie neskerdžiami del mė
sos kainų žemumo. 



D I R V A AuVoJcit Lietuvos vaflavlmuf 

RENNSYLVANIJ OJE Detroit* Mick 
PITTSBURGH 

Mayoro Nominacijos 
Birželio 19, Pittsburghe bu

vo nominacijų balsavimas kan
didatų į may orus. Laimėjo iš 
Demokratų David L. Lawren
ce, iš Republikonų — Robert 
N. Waddell. Rinkimų balsa
vimas} bus Lapkričio mėnesį. 

STREIKAI v 

šešiose Pittsburgh Plate sti
klo dirbtuvėse apšaukta strei
kas prasidedant Birželio 21 d. 
Streikas apims virš 8,000 dar
bininkų. Darbininkai nubalsa
vo streikuoti kuomet kompa
nijos atsisakė atnaujinti kon
traktą su unija. 

Streikas paliečia ft ^Libbey-
Owens-Ford stiklo kompaniją. 

Kitos tos kompanijos stiklo 
dirbtuvės randasi Ford City, 
Pa., Mt. Vernon, Ohio, Clarks
burg, W. Va., Crystal City, 
Mo., ir Henryetta, Okla. 

KARO DARBAI MAŽĖJA 
Karo kontraktų sulaikymas 

pradeda palikti žymes darbi
ninkų skaičiuose darbe šiame 
distrikte. Nuo Kovo iki Ba
landžio darbininkų Čiukuras 
dirbtuvėse tapo pasiektas ir 
pradėjo kristi žemyn. 

Pittsburgho srityje 11 aps
kričių iš karo dirbtuvių palei
sta, kad ir laikinai, 36,000 dar
bininkų. Kiti tuoj gavo kitus 
darbus; kitos kompanijos per
sikeičia Į civilinę gamybą, kiti 
gi j ieško darbų. 

Allegheny apskrityje darbų 
nukirtimas palietė apie 20,000 
vyrų ir moterų. 

Nuo Birželio mėnesio 1944 
metų Allegheny apskrities dir
btuvėse dirba 66,500 darbinin
kų mažiau. 

IŠGELBĖTA 
Birželio 18, nuo Smj$tfield 

tilto nušoko j upę nusiskandin
ti tula Ada Cross, 6o m. am
žiaus moteris. Ją išgelbėjo 
du vyrai kurie matė ją šokan
čią i upę. Ji turėjo savo maš-
nelėje $513 pinigų. 

STATYS LIGONINĘ 
Federalė valdžia statys 16 

aukštų karo veteranams ligo
ninę Pittsburgho Universiteto 
kaimynystėje, ant universiteto 
žemės. Ligoninė turės apie 
1200 lovų. 

Iš Nelietuvių Spaudos 

PHILADELPHIA. — Birže
lio 13 man pateko į rankas 
redakcinis puslapis New York 
Journal - American dienraščio, 
Birželio 11 dienos, kuriame til
po ilgas, platus straipsnis ant
rašte: "Small Nations and the 
W orld Security Organization". 
Tas straipsnis parašytas musų 
žinomo veikėjo, Amerikos Lie
tuvių Misijos ko-pirmininko 
Adv. Antano A. Olio. 

Apie to straipsnio turinį ir 
jo didelę vertę Lietuvos naudai 
nemanau čia kalbėti, nes sa
vaime suprantama kad tokie 
dideli ir įtakingi laikraščiai 
kaip viršuje paminėtas mažos 
vertės straipsnio kaip editoria-
lo netalpintų. 

Aš tik saku tą kas man be
skaitant tą straipsnį pasireiš
kė mintyje: Jei Adv. Olis su 
savo keliais draugais Lietuvos 
labui nuveikia tiesiog milžiniš
kus darbus tai kas gi butų jei 
mes visi, taip šalininkai Lietu
vai Vaduoti Sąjungos, kaip ir 
tarybininkai, veiktume išvien, 
arba nors tarp savęs palaiky
tume kontaktą, sulyg reikalo! 
Tikėkit man, nuveiktume tie
siog dabar mums neįmanomus 
vertingus savo tautos gelbėji
mo darbus. & \£.j 

Pittsburgh, Pa., moterys jau 
is ledą nešioja: Ada Mansell. 

J. A. Urboną* 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, 0. 

LOWELL, MASS. 
25 METŲ VYTAUTO KLUBO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Birželio 3, įvyko D. L. K. 

Vytauto Klubo šaunus banke
tas ir prakalbos, paminėjimui 
klubo sidabrinio jubilejaus. 

Bankete dalyvavo apie 300 
asmenų, ir bjivo pavaišinti ska
nia vakariene. 

Klubo pirmininkas St. Kun
drotas pasakė trumpą kalbelę, 
perstatydamas Joną Rusą ban
keto programo vedėju, kuris 
tą užduotį labai sėkmingai at
liko. Perstatyti kalbėti, pa
sveikinimo kalbas pasakė Adv. 
Kalinauskas, Martynas Petke
vičius, p. Veliackas, Adv. Gri
galius ir redaktorius Harry 
Glasheen. 

Paskui buvo skaitoma svei
kinimo laiškas nuo Gubernato
riaus Maurice J. Tobin. Per
traukoje Jonas Tamulonis ža
vėjo publiką gražiomis Lietu
viškomis daifielėmis. 

Po pertraukai buvo persta
tytas kalbėti Vilnietis rašyto
jas Juozas V. Valickas iš New
ark, N. J. Džiaugėsi klubie-
čiai išgirdę šio tėvynainio jau-
tringą kalbą, kuri visiems pa
liko gilaus įspūdžio. Net Adv. 
Bagočius, senas ir patyręs kal
bėtojas, išsireiškė kad Valic
kas turi kalbėtojo savybes ir 
tam tikęs, gali išlaikyti kad 
ir sunkiausius kvotimus". 

J. V. Valickas tapo pakvies
tas į Lowell antru kartu, pa
pasakoti savo Įspudžius iš ka
ro, kas buvo įdomu visiems. 

Jo kalba susiidomavo ir ki
tų kolonijų veikėjai, kurie čia 
dalyvavo, ir pažadėjo jį pa
kviesti kalbėti. 

Adv. F. J. Bagočius kaip ir 
visuomet, publiką iki soties 
prijuokino; kas tai iš esančių
jų išsireiškė kad Bagočius yra 
tikrai geras "štukorius". 

Visgi Adv. Bagočius yra tas 
kuris pagelbėjo DLKV Klubui 
25 metai atgal sustatyti čarte-
rį. Jo kalbą lydėjo ilgi aplo
dismentai. 

Banketas užbaigta labai gra
žioj nuotaikoj, sugiedant Lie
tuvos Himną. 

Prane K. šumskaite. 

WATERS UR*» CT* 
DALYVAtJS LVS METINIAI? 

ME SEIME 
Waterburio Lietuvai Vaduo

ti Sąjungos skyrius siunčia at
stovus į LVS metinį seimą ku
ris įvyksta Birželio 23-24 die
nomis Cleveland, Ohio. 

Kaip žinoma, vietinis LVS 
skyrius buvo užmegstas trys 
metai atgal Ir daug prisidėjo 
parėmimu išleidimo 'Timeless 
Lithuania" ir kitų LVS darbų, 
bet čia vietoje kaip skyrius 
pats sau nieko neveikė. 

Dabar, pastebėjus Lietuvos 
nepriklausomybės neaiš k u m ą 
bei pavojingumą, ir kad tą pa 
vojingumą kaip nors atremti 
yra būtinas reikalas kiekvie
nam geram tėvynainiui Lietu
viui stoti į darbą, mes iš judi
nom LVS skyrių aktyviai pri
sidėti prie bendros darbuotės. 

Skyriaus nariai užsimokėjo 
didumoje už 5 metus išanksto, 
štai Gegužės 20 surengė įspū
dingą veikalą su prakalbomis, 
čia geraširdžiai Lietuviai suau
kojo $129 Lietuvos gynimo rei
kalams. Tai buvo pirmas sky
riaus pasidarbavimas. 

Antras darbas — tai pikni
kas rengiamas Liepos pabai
goje, tikimės ir čia geraširdžiai 
Lietuviai prisidės. 

Tas viskas daroma grynai 
pagelbėjimui musų nelaimin
gai tėvynei Lietuvai. 

Mano supratimu, brangus 
broliai, jeigu kam nepatogu 
prisidėti prie Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos, prisidėkit prie A-
merikos Lietuvių Tarybos; jei 
kam nepatogu prie ALT, prisi
dėkit prie LVS — bet prisidė
kit vienur ar kitur ir remkit 
jų darbus ir pastangas. 

šios abi organizacijos dar
buojasi vienam ir tam pačiam 
tikslui — Lietuvos nepriklau
somybės gynimui. . Dabar kaip 
tik yra svarbiausias momentas, 
mes kiekvienas privalome bu
dėti, dirbti, remti pinigiškai ir 
kitaip, kad kaip nors išgelbė
jus Lietuvių tautą ir šalį nuo 
visiško sunaikinimo. 

KARO BONŲ VAJUS 
Birželio 16, nuo 10 ryto iki 

9 vak., Lietuviai pardavinėjo 
U. S. Karo bonus. Tuo reika
lu rūpinasi ALT Waterburio 
skyrius. 

Dr. M. J. Colney. 

Lėktuvai Sumažino 
Musų Pasaulį 

Karo Maj. Gen. C. E. LeMay, 
iš Lakewood, Ohio, pastaru lai
ku greituoju karo lėktuvu par
skrido be sustojimo iš Hawaii 
salų į Washingtoną, 4,640 my
lių kelio, į 20 valandų laiko. 

Karui pasibaigus, greitieji 
lėktuvai bus panaudojami pa-
sažierių vežiojimui ne tik Ame
rikoje bet ir į kitus kontinen
tus. Iš New Yorko į Londoną 
nuskris per apie 9 valandas, į 
Lietuvą galima bus parkeliau
ti į 15 valandų laiko. Pusry
čius pavalgius Amerikoje, va
karienei paspėsime Kaune. 

Kareivis Eina Patikti Priešą — ir Mirtį 

Didysis Pikniką# 
Arfceją 

Jau tik savaitė laiko liko 
iki to didžiojo pikniko, kuris 
įvyks Birutes Darže, sekma
dienį, Liepos 1 d. Jame, be 
kitų įvairianyfoių,' kalbės Ą. 
L. Misijos San Francisco da
lyvavę delegatai, P. J. žiuris, 
Adv. A. A. Olis ir Al Kumskis. 
Bus parodyta ir Lietuvos fil
mą ką buvo rodyta Washing-
tone, ir Misijos delegatų daly
vavimas San Francisco. 

Knyga "Kaip Jie Mua Su
šaudė", arba Angliškai, "Lith
uania Under the Sickle and 
Hammer", šiame piknike gali
ma bus įsigyti didesniais kie
kiais. Kas' turi jau nusipir
kęs, galės dar daugiau nusipir
kti ir padovanoti savo drau 
gams kitataučiams ir čia gi
musiam jaunimui. Man teko 
patirti kad^ šią knygą mielai 
skaito svetimtaučiai ir čia gi-
miai Lietuviai. 

Nuvažuoti į šį pikniką gali
ma ir autobusu, paimant iš 
karbarnės ant Woodward Ave
nue, Highland Park-Royal Oak 
John R autobusą, kuris raudo
nos spalvos, šis autobusas 
priveš prie pikniko vietos. Iš
lipti reikia prie Madison moky-, 
klos ir pasukti siaura gatvele, 
po dešinei, ir tuoj busite Bi
rutės Darže, piknike. 

Prie įžangos bus dovanos, 
šiaip bus valgių, gėrimų, šo
kiai ir pamarginimai, kuomi 
rengimo komisija taip stropiai 
rūpinasi. 

Pasimatysime piknike. Pra
džia 1 vai. po pietų. 

SKAUDUS ATGARSIAI 
Daugiau ir daugiau gauna

ma laiškų nuo giminių pabėgė
lių iš Lietuvos nuo bolševikų 
teroro, ir jų laiškai pilni labai 
skaudžių atgarsių. Tų laiškų 
gauna ir Detroitiečiai ir jie 
palieka jais sujaudinti ir su-
rupinti, nes kol kas jokios pa
galbos savo giminėms negali
ma pasiųsti. 

Aš tokių žinių irgi laukiu ir 
kartu bijau jų. Tai kaip yla 
širdį.... Bet jos anksčiau ar 
vėliau ateis ir reiks pergyven
ti, taip kaip jau keletą pir
miau išgirstų, apie savųjų žu
vimą ir ištrėmimą. Rep. 

Apšviesta Stovyla 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

ižinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

MIM NM IŠEI
VIU LIETUVIŲ 

BRIDGEPORT, 

Laisvės Stovyla New Yorko 
uoste vėl apšviesta. šviesos 
buvo užgesintos Gruodžio 7,. 
1941, kai Japonai užatakavo 
Pearl Harbor ir Amerika sto
jo į karą. 

DETROITE TIKIMA 
DIDELIŲ STREIKŲ 

KABE ŽUVĘ IR SUŽEISTI 
DETROITIEČIAI 

Cpl. Stanley Kavaliūnas, žu
vo kare. Brolis Jono Kavaliū
no, Hamtramck, Mich Buvo 
apdovanotas Sida)br<* žvaigžde. 

Sužeisti kariai: 
Lt. Vytautas P. Vaishvila, 

Petrikos vyras, sunus Jono 
Vaišvilos. Apdovanotas Pur
ple Heart. Mokinosi Univer
sity of Detroit. 

Cpl. Vita V. Žaliagiri^ sto
nus Jono žaliagirio. Jo bro
lis Edvardas apdovanotas Si
dabro žvaigžde. 

Sgt. John F. Gabrys, sunus 
Juozo Gabrio. 

Sgt. Joseph Jurgelonis, vy
ras Julės Jurgelonis. 

1st Sgt. Victor H. Kishalo-
nis, sunus Marės Kišalonienės 

Pfc. John Mataloni% b*K>lis 
Alberto Matalonio. 

Pvt. August MickevIcius, su
nus Izabelės Mickevičienės. 

Pfc. George C. Stolieckas, 
paeina iš Grand Rapids, Mich. 

Pfc. Chester J. Savickas, su 
nus E. Savickienės, iš Grand 
Rapids, Mich. 

Pradeda sugryžti arba gau
nama žinios apie paliuosuotus 
Detroitiečius Lietuvius karius 
iš Vokiečių nelaisvės. Y. Mi 

Detroite tikima didelių dar
bininkų streikų kuriuos ruošia 
ir kursto komunistai, kuomet 
šiame dideliame karo industri
jos mieste pradėjo apsireikšti 
darbų sumažėjimai sulaikant 
karo kontraktus. 

Nuo to kai Vokiečiai užata* 
kavo Rusiją, komunistai Ame
rikoje užsilaikė tvarkiai, kuo
met Rusija turėjo žiūrėti pa
galbos iš Amerikos. Nors iki 
to jie labai smerkė Ameriką 
už gelbėjimą Britanijai, paskui 
nutilo. Jie tapo super-patrio-
tais ir nekėlė jokių riaušių ir 
nedarė kliūčių. Jie džiaugėsi 
tik kad Amerika įkišus savo 
kailį turi gelbėt ir Rusiją. 

Dabar Amerikos komunistai 
vėl keičia savo kailį. Pradžiai 
to, jų organas New Yorke pa
talpino Prancūzijos komunistų 
vado išbarimą Browder'o už 
kooperavimą su Amerikos ka
pitalizmu. 

Detroito komunistei; dabar, 
sakoma ruošia streikus priver
timui Suv. Valstijų susirišti 
artimiau su Rusija tarptauti
niuose santikiuose. 

Nors streikai Detroitui ne 
naujiena, tačiau komunistų su
kelti streikai bųs sunku šutai 
kyti del jų kilmės ir klastin
gų tikslų. 

BALTIMORE, M D. 

Ši f' Amerikos marinas bėga į kitą poziciją, pataikęs pro
gą, akivaizdoje nuolatinių šaudymų. Toje dalyje tiek daug 
Amerikiečių išklota kad ta vieta praminta "Mirties slėnis". 

LĖKTYVAI SKRIS PO 
1,200 MYLIŲ VALANDOJ 

Dayton, Ohio. •— Wright or
laivių techninė komanda skel« 
bia jog daroma tyrinėjimai su 
lėktuvais kurie ateityje galės 
skristi po 1,2Q0 mylių į valan
dą greitumu. 

KALBĖ£ KONG. O'KONSKI 
IR ATSTOVAS RASTENIS 
Čia rengiamas milžiniška# 

susirinkimas sekmadienį, Bir
želio 24, nuo 7:30 vai. vakare, 
Šv. Stanislovo salėje, Ann ir 
Aliceanna gatv. Susirinkimas 
yra rengiamas mažesnių tau
tų teisių užtarimui; jį rengia 
tautinės grupės. Kalbės Wis
consin valstijos Kongresmanas 
Alvin E. O'Konski, kuris dau
geliu atvejų garsiai prabilo už 
mažesnių tautų teises Kongre
so Rumuose ir kitur, ir Mary
land Valstijos atstovas Nadas 
Rastenis. To susirinkimo obalr 
sis bus "Justice for the Small. 
Nations". 

Vietos Lietuviai kviečiami; 
dalyvauti ir padidinti skaičių 
tų Jcurie užtaria mažesnes ša
lis, jų tarpe ir Lietuvą. Rep, 

Jt Žemantauskap 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
JagO Congress >Avem*fc 

; Waterbury, Conn. 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius pasiekė jau 
14,000 nuo Vasario m., 1937 
metų, kada pradėta Dirvoje 
mirusių išeivių vardus skelbti. 

Aišku, ne apie visus mirš
tančius Lietuvius žinios gau
namos, todėl tam tikras nuo
šimtis mirė prie tų kurių miri
mo žinios pasiekia Dirvą. 

Gaila pastebėti, tačiau daug 
Lietuvių miršta anksti pirm 
laiko — kaip tėmijate, daug 
miršta tarp 40 ir 60 metų am
žiaus, daugiausia apie 50 m. 

DUOBA Jonas, 35 m., mirė 14 
Geg., Blue Island, 111. (Gi* 
męs Chicago j.) 

JANKAUSKAS Petrai, M m., 
mirė Gegužės 13, Chicagoj. 
(Telšių ap. Pavandinės par. 
Uveirių k.) Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

ŠEMETULSKIS Vladas, 60 m. 
mirė Gegužės 15, Chicagoj. 
Stulgių p. Upainių k.) Ame
rikoj išgyveno 42 metus. 

YODVERAS Antanas, 45 m., 
mirė Gegužės 23, Chicagoj. 
(Utenos ap. Anykščių par. 
Zablesl^ių k.) 

GIRKANTAS Antanas, pusam
žis, mirė Geg. 23, Chicagoj. 
(Titavėnų p. Piveraičių k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

STONIENĖ Marė (Arminaitė), 
pusamžė, mirė Geg. 22, Chi
cagoj. (Marijampolės mies
to), Amerikoj išgyveno 33 
metus. 

POVILAITIENĖ Anelė (Mar-
cinkiutė), mirė Gegužės 20, 
Chicagoj. (Šiaulių ap. Joniš
kio p. Pručiunų k.) Ameri
koj išgyveno 23 metus. 

RAUBIENĖ Antanina (Gužai
tė), pusamžė, mirė Geg. 20, 
Chįcagoje. (Sauvalkų rėd.) 

% Amerikoj išgyveno 45 m. 
MASLAUSKIENĖ Ona (Mat-

lauskaitė), pusamžė, mirė 
Geg. 20, Chicagoje. (Mari
jampolės ap. Egrebelių km.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

ČAKAITIS Simanas, 55 metų, 
mirė Bal. 27, Plymouth, Pa. 

SAVICKIENĖ Mikalina, mirė 
Geg. 15, Swoyersville, Pa. 

RUšINSKAS Jonas, mirė Geg. 
18, Wilkes-Barre, Pa. 

LEVANAS Antanas, 79 metų, 
mirė Sausio 18, E. St* Louis, 
111. (Panevėžio ap.) 

MACEIKA Pranas, mirė Geg. 
2į, Bayonne, N. J. 

BLUVIUTĖ Evelyn, 19 metų, 
mirė Gegužės 24, Bayonne, 
N. J. 

PADĖKA. Ragauskų šeima 
taria didelę padėką tiems kurie 
prisiuntė taip daug* gėlių ir 
aukojo mišioms, mirus Petrui 
Ragauskui. Velionis buvo pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis, kurios atsibuvo šv. Jur
gio bažnyčioje. Taipgi taria 
ačiu klebonui Kun. Kazlauskui, 
Kun. Zanevičiui, Kun. Ražai
čiui už bažnytines apeigas, ir 
laidotuvių direktoriui K. Dau
gėlai už malonų patarnavimą. 

Ragauskų šeimai 

STALINAS NETTKfiJ© 
KAD ROOSEVELT 

MIRS 

(Pfcbaiga nuo 1-mo pušį.) 

liau, Stettinius sutiko praneš
ti apie tai į Baltuosius Namus. 
Iš ten atsakyta kad šeima nu
tarus atlikti laidojimą papras
tu budu ir kad kūnas nebus iš
statytas žmonių apžiūrėjimui. 
Grabas nebus atidarytas. 

"Šitą žinią pareiškus bolše
vikų ambasadoriui, Gromyko 
pareikalavo kad Stetinius pa? 
rašytų speciali įsakymą leisti 
Gromykui pamatyti prezidento 
kuną, kad Gromyko galėtų pa
tiekti savo vyriausybei prane
šimą jog tai tikrai Roosevelto 
kūnas grabe. Po ilgo išsisuki
nėjimo Stettinius sutiko pada
ryti tokį raštišką įsakymą. So
vietų ambasadorius tada link
telėjęs išėjo tuo pačiu rimtu 
veidu kaip ir -buvo atėjęs. 

"Tas keistas pareikalavimas 
sukėlė aukštų State Depart> 
mento viršininkų tarpe įvairių 
kalbų bangas, nors tas įvyto 
buvo laikomas didelėje slapty
bėje. 

"Pagaliafu, išėjo aikštėn vie
nas istoriškas faktas šiam ne
paprastam nuotikiui. Vienas ijfe 
ankstyvesnių carų, atsibodėję^ 
valdymu, paskelbė kad jis mi
ręs. Uždarytame grabe jisai 
buvo palaidotas visu puošnu
mu. Caras pats gi pasidavė i 
vienuolyną, pavesdamas savo 
valstybės bėdas savo įpėdiniui. 

"Tokio įvykio delei, nuo to 
laiko buvo reikalujama kad 
miręs caras prieš laidojant bu
tų parodytas grabe. 

"Šitokiu pareikalavimui Sta
linas norėjo persitikrint a§: 
Roosevelt tikrai mirė, ar till? 
panaudojo tą šposą pasiskelbti 
miręs kad galėtų išbėgti nuo 
savo prižadų duotų Stalinui 
Jaltos ir Teherano konferenci
jose." 

CEDAR POINT 
.|II >!• 
-1 ilO* 

5. FHIO. ROOSEVEL'7 £ 

A vacation fcere 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 come fo the Vacation 
Playground of the Great Lakes. 

CESAR POINT-on-Lake Erie SA^r0
SKY 

Opart June 16 thru Labor Dcy 

—^THrTiudEwaifci mm mi*\ idfci it— 

eaves 9 a. m. daily 
from Cleveland, 

Steamer*; also from R 
Detroit and Toledo. 9 

Easily reached aUo ^ 
by rail or bus and P 

(hourly -steamer from įĖ 
Sandusky., 5. 

^ On U. S. Route 6 and j| 
• Ohio % 

(Ą 
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Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

Prenumeratoms, Skelbimams 
390 Walnut Street * 
NEWARK 5, N. J. 

Nikodemas A. Wilkelis 
| l^aisnuotas Laidotuviu Direktorius 
= IR BALZAMUOTOJAS 
| šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
5 Haujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoį 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9202 5 
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Tegul meile Lietuvos 
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PAGRYSTOS. PASTAGOS , 
T) Vaidyla Sandaros Birže

lio 1 numeryje parašė labai 
nuoseklų straipsnį, kuriame 
sistematingai išdėstė tarpusa
vio rietenų žalingumą dabar
tines padėties akivaizdoje. Jis 
taip pat visai teisingai nurodė 
kad savęs gyrimas ir afišavi-
mas, o kitų peikimas yra grei
čiau naivus ir nenaudingas dar
bas. Gaila tik kad p. Vaidy
la nenurodė kaš pirmoje eilėje 
tokiais žygiais užsiima. Del 
to nutylėjimo musų visuome
ne gali buti suklaidinta, tat, 
kad to neįvyktų, p. Vaidylos 
straipsniui papildyti bus pra
vartu paduoti keletą konkre
čių , pavyzdžių. 

P. Vaidyla rašo: /'Pastaruo
ju metu...,, pradeda reikštis 
labai nesveika kryptis girtis 
savo nepaprastais žygiais Lie
tuvos gelbėjime ir mažiausi 
dalykėlį išpusti iki kupranuga
rio išvaizdos". 

Kitoje vietoje p Vaidyla pa
stebi: "....jie užpildo negir
dėtais prasimanymais ir plūdi
mais ištisas špaltas laikraščiuo
se, bandydami paversti musų 
spaudą į ergelių ir pjovynių 
areną." Arba: "Įvairiuose kam
puose atsirado garsiakalbių, 
kurie suranda didžiausią pasi
tenkinimą šmeižime ne tų ku
rie nori pražudyti Lietuvą, bet 
dirbančių bendrai sulig išga
les Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymui". 

DU PAVYZDŽIAI 
Pradėkime iš eilės. Kas gi

riasi savo nepaprastais žygiais 
Lietuvos gelbėjime, o kitų dar
bo nepripažysta? 

Naujienų Bal. 4 numeryje p. 
Grigaitis rašė: "Amerkos Lie
tuvių Taryba atliko vienintelį 
svarbų dalyką, kurs esamomis 
aplinkybėmis buvo įmanomas. 
Ji paruošė rinitą memorandu
mą. " 

Nauj. Bal. 19, tas pats p. 
Grigaitis ta pat tema pridėjo: 
"Visa tai yra grynas humbu-
gas. Jokios naudos Lietuvai 
iš JŲ (t. y. Misijos atstovų) 
važinėj ifno nebus. Tuščiais 
bliofais ir pasigyrimais jie 
nieko neatliks...." 

Nežiūrėdama į tokius Ame
rikos Lietuvių Tarybos lyderio 
išsišokimus, Dirva Gegužės 11 
d. apie Amerikos Lietuvių Ta
rybos delegacijos dalyvavimą 
San Francisco konferencijoje 
štai kaip rašė: Lygia gre
ta, ir iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos delegacijos, į kurią in-
eina rimti musų visuomenės 
veikėjai, galima laukti tik ge
ro. Butų tik pageidautina kad 
šios abi delegacijos sudarytų 
tarpusavio kontaktą Jr Lietu
vos atžvilgiu užimtų vieningą 
poziciją...." 

giedu pavyzdžiai aiškiai pa
rodo kaip skirtingos yra nuo
taikos Amerikos Lietuvių Mi
sijos ir. Amerikos Lietuvių Ta
rybos sluoksniuose.... 

NUO ŠMEIŽTŲ IKI TRUKŠMO 
KĖLIMO SUSIRINKIMUOSE 

Kas gi, liečia "ištisas špal
tas šmeižtų", tai užtenka žvil
gterėti į paskutinių dviejų mė
nesių Naujienas kad surastum 
kad kuone kas antrame jų nu
meryje buvo nesigailėta "kom
plimentų" misijonieriams, ne
siskaitant nei su elementariau
sia žurnalistine etika, nei, pa
galiau, su minimaliais padoru
mo dėsniais. Blioferiai, apga
vikai, feikeriai ir panašus žo
džiai sudarė mėgiamiausią p. 
Grigaičio žodyną. 

Kame to nesuvaldyto pykčio 
priežastis? Ogi pavyde kad 
Misijos vadams tikrai pavyks
ta atlikti didelių darbų Lietu
vos naudai. Kongreso nariai 

ir senatoriai juos priima ir su 
jais kalbasi, pačiame Kapito-
liuje pasigirsta kalbos už Lie
tuvą, visa Amerikos spauda 
mini Misijos vardą ir jos ener
gingai vedamą kovą už Lietu
vos ir visų mažųjų tautų lais
vę. Visa tai į save didžiai įsi
mylėjusį p. Grigaitį trenkia 
kaip perkūnas. Kaip gi gali 
atsirasti tokių žmonių kurie, 
jo neatsiklausę, imtų organi
zuotai veikti Lietuvos labui ? 

Neapykantos ir pykčio zeni
tą betgi Naujienos pasiel.ė jų 
Birželio 12 d. pateiktame Misi
jos atstovų Birželio 8 d. Chi
cago je surengtu prakalbų ap
rašyme, kurio tilpo net dvi 
versijos: "Olio ir Kumskio 
prakalbos užsibaigė baubimu" 
ir "Iš misionierių susirinki
mo". 

Tų aprašymų tikslas — pa
juokti pp. Olį ir Kumskį ir pa
sidžiaugti kad atsirado trukš-
madarių kurie norėjo suardyti 
susirinkimą. Sunku pasakyti 
kas buvo tie trukšmadariai — 
komunistai ar Grigaitiniai so
cialistai. Džiaugtis betgi iš 
tokio elgesio, kaip daro Nau
jienos, tereiškia prisipažinti 
prie didelio dvasinio nususimo. 
šitokiam atvejui kaip tik tin
ka aukščiau minėto p. Vaidy-
les straipsnio vieta: "Įvairiuo
se kampuose atsirado garsia
kalbių, kurie suranda didžiau-
sį pasitenkinimą šmeižime ne 
tų kurie nori pražudyti Lietu
vą, bet dirbančių bendrai, su
lig. išgalės Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui." 

OLIO STRAIPSNIS DIDŽIOJE 
AMERIKOS SPAUDOJE 

Ironingu sutapimu kaip tik 
tą dieną — Birželio 12 — ka
da Naujienos net dviejose vie
tose patalpino purviną bleviz-
gą apie pp. Olį, Kumskį ir ki
tus, visi Hearst'o laikraščiai 
plačioje Amerikoje įdėjo p. A. 
A. Olio vedamąjį, "Small Na
tions and the World Security 
Organization" (straipsnis tilpo 
pereitame Dirvos nr., Angliš
kai.—Red.), kuriame drąsiais 
žodžiais iškelti aikštėn bolše
vikų nusikaltimai ir aiškiai, 
logiškai išvesta Lietuvos tei
sė j nepriklausomybę. Tuo 
budu apie dešimčiai milijonų 
Amerikiečių — toks yra Hear-
sto laikraščių tiražas — bus 
buvus aiškiomis spalvomis pri
minta Lietuvos byla ir Lietu
vai bei kitoms mažoms valsty
bėms daroma skriauda. Ir tai 

LIGONINIS LĖKTUVAS SKIRTAS DETROITO LIETUVIAMS UŽ JŲ IŠPIRKTUS KARO BONUS 

be jokių Informacijų Centrų 
ir patentuotų bei vienintelių 
oficialiai pripažintu Lietuvių 
spaudos atstovų.... 

MATO GERA — 
SEKA BLOGA ^ 

Aukščiau patiekti keli bffifo-
žai, papildydami p. Vaidylos 
straipsni, be abejo bus nušvie
tę kas yra trukšmautojai ir 
šmeižikai, ir kas sudaro sveiką 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
elementą, planingai ir ramiai 
dirbantį Lietuvos vadavimo 
darbą. 

Birželio- S§-24 61. Clevelan-
de fvykstąs Lietuvai ' Vaduoti 
Sąjungos seimas kaip tik yra 
to planingo, organizuoto darbo 
dalis. Geros valios Lietuviai 
drauge su p. Vaidyla tiki kad 
"Amerikos Lietuvių visuome
nėj yra užtektinai sveiko ele
mento, kurs šimteriopai atsve
ria tuos trukšmautojus ir gali 
be sutrukdymo tęsti rimtą ir 
atsakomingą darbą". 

Tačiau sykiu tie patys Lie
tuviai klausia kodėl p. Vaidy
la, užuot įsijungęs į planingą 
darbą ir tuo parodęs esąs iš
tikimas Sandaros tradicijoms, 
kaip tik prisidėjo prie vieno 
didžiausių ir kuone vienintelio 
trukšmautojo — p. Grigaičio— 
ir tuo didžiai suklaidino didelį 
skaičių patriotingai ir blaiviai 
nusiteikusių sandariečių? Ly
gia greta galima p. Vaidylos 
paklausti kodėl jis aukščiau 
minėtame straipsnyje vengia 
to aiškumo kurs yra būtinas 
nagrinėjant bent kurį opų 
klausimą, kodėl jis įsakmiai 
nenurodo kas yra tie trukš
mautojai ir tušti pagyrų puo
dai?^ Negi jis galvoja kad p. 
Grigaičio draibstymas purvais 
yra "rimtas ir atsakomingas 
darbas", o Lietuvos reikalų gy
nimas didžiojoje Amerikos 
spaudoje, kurio vieną pavyzdį 
sudaro aukščiau paminėtas p. 
Olio straipsnis' •— trukšmavi-
mas? 

Nesinori tikėti, nežiūrint į 
kartais priešingus ženklus, kad 
p. Vaidyla butų virtęs akla p. 
Grigaičio kaimenės avele, tos 
kaimenės į kurią sąmoningai 
ar nesąmoningai yra pakliuvęs 
didokas katalikų ir sandarie
čių būrys ir kuri iki šiol klus
niai duodasi p. Grigaičio soėia-
listiško botagėlio valdoma. 

ATSKIRKIME PELUS 
NUO GRUDŲ 

Daug sykių šioje vietoje bu-

t t  P t T t V T I t 0 P a g a l i a u  i š g a v o  l ė k t u v ą  p a v a d i n t ą  j ų  v a r d u ,  u ž  j ų  n u p i r k t u s  k a r o  b o n u s .  " A M E R I C A N  L I T H 
UANIAN OF DETROIT" -—- taip yra pavadintas Hospital Service Plane, kuris buvo pažadėtas Lietuviams nupirkti tū
las laikas atgal. Detroito Lietuvių Bonų Komiteto pirmin inkė yra Helan Rauby, sekretorė Stephania čiurlionytė-
Douvan. (Official Photograph U. S. Army Air Firces.) 

DEMOKRATIŠKAI 
VEIKIANTI ORGA

NIZACIJA 

Vaizdai iš Okinawa Salos Gyvenimo 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
kuri kas metą šaukia savo su
važiavimus, vadovaujasi visais 
demokratiniais pagrindais. 

Jos suvažiavimai renka kas 
metą valdybą, niekas nėra už
sitikrinęs sau "amžinos vietos" 
kokių nors rezoliucijų pravedi 
mu prigavingais budais. Nie
kas šioje organizacijoje nesi
varžo už vadovybę ir buna pa
tenkintas jeigu buna išrenka
mas, arba neišrenkamas. 

Šioje organizacijoje dirba 
lygiai ir tie kurie yra centro 
valdyboje ir tie kurie nėra val
dyboje. Jie visi gauna sau ati
tinkamas pareigas, ir visos or
ganizacijos tikslas yra dirbti 
Amerikos Lietuvių tarpe už 
atgavimą Lietuvai nepriklauso
mybės. LVS palieka patiems 
Lietuvos žmonėms išsirinkti 
sau valdžią. 

Gimimai Padaugėjo 
Šioje šalyje del karo, kūdi

kių gimimų skaičius padaugėjo 

25 nuoš. tarp 1940 ir 1943 me
tų. Daugiausia kūdikių gimė 
jaunoms poroms, tas reiškia 

kareiviams ir jų žmonoms, ku
rių apsivedimai taip pat pa
šoko. 
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•DIDŽIAUSIA piniginė do
vana kokia kada duota mokslo 
įstaigai buvo John D. Rocke-
fellerio — $34,700,000, suteik
ta Chicagos Universitetui. 

% į*# 

Amerikiečių užimtoje iš Japonų saloje Okinawa eina ne 
tik kariavimas. Viršuje, Amerikos karys linksmina vietinius 
vaikus žaisdamas jų naščiais. Kitame vaizde, du Amerikos 
kariai nešasi šūvio užmuštą juodą paršiuką. Apačioje, jau
nas vietinis berniokas sunkiai neša vandenį savo žmonėms, 
prasto darbo viedrais. 

vo nurodyta kad iš Rusiško ti
po socialistų nieko, išskyrus 
demoralizaciją, laukti negali
ma. Pereito karo bėgyje so
cialistai kaip komunistus ga^ 
minantis elementas, buvo iš
skirti iš bendros Lietuvių vei
klos. Nepertoliausia nuo ko
munistų — bent savo veikimo 
metodais «— jie yra ir dabar. 
To aiškus pavyzdys — trukš-
mo kėlimas Misijos delegacijos 
surengtose prakalbose Chica-
goje ir Naujienų 'džiaugimasis 
tais žygdarbiais. Nes jei to 
trukšmo iniciatoriai ir nebuvo 
Grigaitiniai demokratai, bet 
komunistai, tai to trukšmo ap
robavimas iš Naujienų pusės 
reiškia solidarumą su komu
nistais. Jeigu gi trukšmada
riai buvo naujieniškiai tai tas 
jau reikštų kad p. Grigaičio 
socialistiškos avelės savo vei
kimu eina komunistų įkandin. 

Taigi nei vienu atveju p. 
Grigaičio pasekėjų negalima 
priskirti į sveiką Lietuvišką 
elementą* Tai yra vienintelė 
išvada, kurią blaivioji musų 
visuomenė turėtų padaryti ir 
neatidėliodama j ą pritaikyti 
praktikoje. Tuomet tikrai bu
tų galima sudaryti stiprų ir 
vieningą Lietuvišką frontą. 

Julius Smetona. 
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Geriau Negu Turėti 
Savą Daržovių Augintųvą! 

AR ATSIMENAT KUOMET vienatiniai žmonės ką galėjo turėti žviešių vaisių ir 
daržovių visą metą aplinkui buvo. tie kurie turėjo savo nuosavus augintuvus? 

Dabar jau kitaip . . . dabar t rokai ir traukiniai ir lėktuvai atgabena daug ža
lumynų iš daržų ir ūkių iš 'didelių tolumų . . . taip kad bent sezone jųs fcalit rasti 
parduotuvėse gausesnį pasirinkimą negu bent kuri šeima išaugintų savo augintuve. 

JUSŲ GRYNAI ELEKTROS VIRĮJTUVĖ po karo duos jums galimybes pasinaudo
ti pilniausia visu naudingumu šviežių iš daržų maistų ir daržovių. 

Jųs turėsit pagerintą Elektrišką Refrigeratorių su daugeliu natijq patoguMf • • 
ir su Greit-įšaldančiu Kabinetu kuris duos jums galimybę, jūsų pačių namuose, M* 
Sftldyti daug maistų užlaikymui ateičiai savaitėms ir mėnesiams. 

Jųs taipgi turėsit pagerintą Elektrišką Pečių . . . kuris atliks naujus laimėji
mus valgių gaminame . . . užlaikydamas muistė vitaminus ir mineralus, ir" paga
mindamas skanesnius valgius, i * 

JUSŲ GRYNAI ELEKTRIŠKA VlRTUVfi, su visais tais ir kitais naujais pagerin
tais Elektros Tarnais, sutaupys jums darbą ir rūpestį, laiką, maistą ir pinigus ... 
lt užsimokės pati už save keliariopai. 

Juo daugiau jųs leisit elektrai dirbti už jus, tuo pigesnė bus jos vieneto kaina. 
Nežiūrint aukštesnių visko kitko kainų, the Illuminating Company šiądien teikia 
dektros jiegą { namus už žemiausią vidutinę kainą visų savo 53 metų veikimo. 

ELEKTRA • PIGI • PATIKIMA • VISADA GATAVA JUMS PATARNAUTI 
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REALYBĖS BAISUMAS* 
Neprasmingas faktu dangstymas 

UO tolyn tuo vis labyn aiškėja kad ši šalis it Angli
ja yra linkusios legalizuoti bolševikų užgrobimus. 

Ar tai bus padaryta vadinamų demokratinių (tikrovė
je komunistinių) valdžių sukurimo formoje, kaip, grei
čiausia, įvyks ir jau, galima, sakyti, įvyko Lenkijoje, 
Balkanų valstybėse bei Vengrijoje ir, išdalies, Suomijo
je ir Austrijoje, ar tai bus padaryta paprasto prijungi
mo budu, kaip tai atsitiko Baltijos valstybių atžvilgiu, 
nedaug tėra skirtumo. Ne ką pakeis ir deklamacijos 
apie amžinos taikos idealus ar juokingai ciniški pareiš
kimai apie keturių laisvių įgyvendinimą pasaulyje. Fak
tas lieka faktu kad Kremliaus banditų gauja jau užgro
bė pusę Europos, o Anglų džentelmenai ir šios šalies 
demokratai šį žygį bando apgaubti teisėtumo bei demo
kratijos skraiste. 

Kuriam galui Ii h y po krizė? Kode! stačiai neparei
kšti : nenorim kariauti su bolševikais, tat teplukdo jie 
Europą kraujuje, kurią gelbėti nuo bolševizmo — ne 
musų dalykas. Tiesa, šitokį posakį butų galima pava
dinti silpnumo ženklu, bet vis dėlto jis reikštų atvirą pri
sipažinimą ir todėl stovėtų aukščiau dabartinės veid
mainystės. 

Iškilmingumo tuštumas 
šito fakto akivaizdoje ir San Francisco konferenci

ja nedaug teturi reikšmės. Bolševikų hegemoniją Eu
ropoje galima buvo pripažinti ir be dviejų mėnesių pom
pos Ramiojo Vandenyno pakrantėje. Lygia greta tai 
hegemonijai užtvirtinti nebuvo ir nėra reikalo prisiim
ti vis naujų pažeminimų iš bolševikų pusės, kurių tipiš
kas pavyzdys yra tąsymasis su nelaimingu Lenkijos 
klausimi^ir daug trukšmo sukėlęs incidentas su šešioli
ka Lenkijos požemio vadų. Lenkijos ir visos bolševikų 
užgrobtos Europos sukomunistinimas jau yra ne tik 
įvykęs faktas, bet ir Anglų bei Amerikiečių pripažintas 
(nors ne viešai) faktas. Anglija ir Amerika del to ne-

• kariaus, o be karo bolševikai iš užgrobtų sričių nepasi
trauks. Kas gi liečia tuos šešioliką Lenkijos požemio 
vadų tai ar tik nebus jie visi ar bent kai kurie jų jau 
nužudyti. 

Tūlų detalių aiškėjimas 
JEI Amerika ir Anglija butų tvirtai nusistačiusios ne

leisti bolševikams komunistinti Europos tai pirm 
bent kokio naujo pasimatymo su Stalinu turėtų buti ati
taisyti tie nesuskaitomi sauvalės aktai kuriuos paskuti
nių kelių mėnesių bėgyje be pertraukos vykdė ir dar 
šiądiei? tebevykdo bolševikai. Vietoje to mes betgi pa
tiriame kad pirmininkas Churchill ir Prezidentas Tru
man kaip niekur nieko nebuvę vyks pas Staliną į Berly
ną. Maždaug tuo pat metu Generolas Eisenhower pra
neša kad Rusai, individualiai imant, yra malonus žmo
nės ir kad jis įsitikinęs kad su bolševikais bus galima 
puikiausia bendradarbiauti Amerikos Valstybės sek
retoriaus pareigas einąs J. C. Grew savu ruožtu prane
šė ka Amerikos kariuomenė iš Rusijai skirtos zonos Vo
kietijoje bus atitraukta Birželio 21 d. 

Ši paskutinė naujiena — apie nusprendimą pasi
traukti iš_ iki šiol dar tiksliai nežinomos Rusijos zonos 
Vokietijoje —- mums atskleidžia kai kurių naujų deta
lių. Pasak Life Birželio 18 d. aprašymo "Red Europe", 
Kai Generolas Eisenhower, Maršalas Montgomery ir Ge
nerolas de Tarrigny Birželio 5 d. galų gale atvyko į 
Berlyną, Maršalas Žukovas jiems be jokių ceremonijų 
pareiškė kad apie Vokietijos kontrolę jis išviso su jais 
negalįs kalbėti, kol jie neatitrauks savo kariuomenių iš 
Rusijai skirtos zonos. "Šitaip sutikti, aukštieji sąjungi
ninkų vadai tuoj sėdo į savo lėktuvus ir gryžo iš kur 
atvykę. Ta proga galima pastebėti kad, pagal bolševi
kus, jų zona apimanti visas Vokietijos žemes į rytus 
nuo linijos pravestos tarp Liubeko ir kuone Niurnber
go-

Iš šių faktų išplaukia du dalykai: 1. kad dar, tur-
but, yelionies Roosevelto buvo pažadėta bolševikams la
bai didelė zona Vokietijoje, apie kurią gal net karo var 
dai nežinojo, ir 2. kad State Departmentas sutiko pa
tenkinti Maršalo Žukovo Gen. Eisenhowerui bei jo ben
dradarbiams Birželio 5 d. Berlyne pareikštą ultimatu
mą. Ar tą ultimatumą priims ir Anglų Foreign Office, 
tuo tarpu dar nežinia. 

^ Šiaip ar^ taip, dabar jau yra aišku kad ankstyves
niais susitarimais bolševikų žinion buvo pavesti didžiu
liai ir gražiausi Europos plotai. Taigi dabar mums yra 
žinoma kodėl .musų kariuomenė neinėjo į Berlyną, kurio 
priemiesčiuose išstovėjo 'kuone tris savaites, ir kodėl ji 
neužėmė Pragos: šie miestai buvo pažadėti bolševikams. 

Europos laidotuves v 

yiso šito akivaizdoje, yra aišku kad Berlyne netolimu 
je ateityje įvyksiantis "trijų didžiųjų" susitikimas 

bus greičiau panašus į Europos laidotuvių ceremoniją 
negu į bent, ką kitą. Viskas, žinoma, bus mėginama ap
gaubti^teisingumo ir demokratijos skraiste, bet tai bus 
tik bejiegiškas gestas nelaimingam Europos likimui pri
dengti 
^. Galimas, aišku, yra dalykas kad to susitikimo metu 

iškils aikštėn ir kitų, iki šiol dar nežinomų, geraširdžių 
pažadų bolševikams, ir jų išsprendimas dar gali kuriam 
laikui sutrukdyti harmoniją su "herojiškais rytų sąjun
gininkais". Bet tai, žinoma, tebus laikinis sutrukdy
mas, nm sunku laukti.kad butų susilaikyta npo, naujų 

Vyrai, Pasisabdat r 

Aiškiau 
TSvyn© ir Amerika, vdu mu

sų savaitraščiai, dažnai prisi
mena apie trukumą Lietuvių 
tarpe vieningoa veiklos Lietu
vos Reikalais. ' 

Prie to dar, Tėvynė pasku
tiniame numeryje patalpino il
gą redakcinį straipsnį, kriti
kuodama kritikuotojus, ari 
tuos laikraščius ir redaktorius 
kurie nieko daugiau nepajiegia 
kaip tik kitus šmeižti, kitų pa
stangas ir dkrbus neigti. 

Butų tik naudinga jeigu ir 
Tėvynė ir Amerika imtų ir pa
žymėtų vardais apie kuriuos 
vadus ir laikraščius bei jų re
daktorius kalba kaip vienybės 
trukdytojus, kitų darbų šmei
žikus, ir bergždžius priekabių 
j ieškotojus. 

Kadangi ir Amerika ir Tė
vynė dažnai talpina ALT pra
nešimus ir jos darbų pagyras, 
nepažymint kas yra vieningu
mo trukdytojai, kas atsisako 
ir atmeta vieningumą, išeina 
lyg visais kaltininkais yra Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga ir A-

merikos Lietuvių Misijai bei 
ta spauda kuri su šiomis or
ganizacijomis dirba. 

Tėvynė ir Amerika turėtų, 
paimti vyrišką drąsą ir pasa
kyti savo skaitytojams ir vi
suomenei kad Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga tris laiškus siuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybos va 
dams ("trims didiesiems") su 
pasiūlymais rasti susitaikymo 
priemones, dirbti bendrai tuo
se klausimuose kurie padarytų 
daugiausia gero Lietuvai; siū
lė net bendros delegacijos rei
kalingumą. Iš LVS puses bu
vo tie dalykai numatyti. 

Bet ALT vadai visais atve
jais, visas LVS pastangas su
sitarti bendrai dirbti atmetė. 

Iš-kitos pusės, butų gera ži
noti kiek, kada ir kokius pa
siūlymus ALT vadai padarė 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai ar 
Amerikos Lietuvių Misijai. 

Visa tai užtylint, Amerikos 
ir Tėvynės skaitytojai gauna 
įspūdžio kad LVS nenori vie
nybės, © ne ALE. 

# f# 
•NORS vietomis Amerikoje 

medžių nėra per šimtus mylių, 
tačiau miškų ši šalis turi tiek 
kad išeina po 5 akrus girios 
kiekvienam gyventojui. 

•BEZDŽIONĖI& paimtos į 
nelaisvę gyvena tik keletą me
tų uždarytos narvuose. Jos 
tose sąlygose tankiausia mir
šta nuo džiovos. 

Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš ftereito- nr.}" 

Iš SAVO KAMPO IšVIJOM SVETIMUS 
JSIBRIO VĖLIUS 

koncesijų darymo svetimų žemių ir svetimų valstybių 
piliečių gyvybių sąskaiton. 

Nebūkime savęs pačių pardavėjai 
Nesunku įžiūrėti kad tokia padėtis Lietuvos ir jos 

mažųjų Baltijos kaimynių klausimą padaro daugiau ne
gu tragišką. Ir tėra du budai kuriais mes šią padėtį ga
lime sutikti. Abejingai ją priimdami arba jąnekompro-
misiniai atmesdami. Pirmasis būdas reiškia modus vi-
vendi jieškojimo su bolševkais, antrasis — žūtbūtinę ko
vą su jais. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga yra pasirinkus antrąjį 
kelią ir juo ji eis iki galo. Jos šūkis yra: "Jokių kalbų 
su bolševikais, kol paskutinis sovietų kareivis neišsidan
gins iš Lietuvos teritorijos ir kol tikra Lietuviška vai??, 
džia nepaims valstybės vairo į sayo rankas. 

Deja, šis nusistatymas nėra visų Lietuvių univer
saliai priimtas. Kaip žinome, United Lithuanian Relief 
Fund jau yra sutikęs ir pasiuntęs pagalbą į Lietuvą per 
Russian War Relief, tuo prisiimdamas bolševikiško ele
mento globą ir — tai dar blogiau — pastatydamas Lie
tuvą viename lygyje su bolševikų teritorijomis. Žino
ma, galima numanyti kad BALF vadovybė ne su lengva 
širdžia su tuo sutiko. Teko girdėti kad iš atitinkamų 
įstaigų net buvę nurodyta kad jei BALF su tuo nesutiks 
tai jis busiąs panaikintas. 

Į tai betgi vertingo žmogaus atsakymas, turėtų bū
ti buvęs toks: "Jei jus norite mus parduoti mes, gal but, 
esame persilpni šitam pasipriežinti, bet mes niekuomet 
nesutiksime patys saves parduoti. Uždarykite BALF, 
jei toks tėra jūsų teisingumas, bet bolševikų bernais mes 
nebusime". 

Taip, tik pasiryžimas nugalėti arba žuti gali grąžin
ti Lietuviui laisvę. Gi mėginimas prisitaikyti į dabar
tinę padėtį reiškia ne ką kitą kaip sutikimą su verguve. 

A K Y S  
(Juozas Paukštelis) 

Kur dingo.tos slaptingos juodos akys, 
Ugnim sparnotos, laisvos kur nuskrido? 
Dar bučiau šimtą kartų sudiev jom sakęs, 
Dar bučiau degęs meile ir pavydu. 
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0 niekad jom sudiev nepasakyčiau. 
N e a t s i t r a u k č i a u  n i e k a d  a š  n u o  j ų j ų . * .  
Nors skaudžios butų kaip kirčiai vilyžfaj, 
Nors pilnos butų vylių kerštingųjų. 

O, akys, saulės širdimi užkurtos,' 
Jus dangiškomis gėlėmis pražydę, 
Sugryžkite, sugrąžinkit savo burtus, 
Ąš lauksiu, aš melsiuosi jus išvydę 

Deja! Veltui — vieni sapnai beliko. 
Tai skaistus jie, tai šiurpus ir migloti, 
Kaip mano rytdiena Taip nyku.... 
O norisi mylėti, džiaugtis ir svajoti. 

Kur dingot jųs užburtos juodos akys, 
Ugnim sparnotos, laisvos kur nuskridot** 
Likau,aš jums sudiev dar nepasakęs, 
Likaula&jneilės, džiaugsmo ir*pavydo.. 

Svečias iš Kauno 
1919 metų pradžioje Saločių miestelio 

apielinkėje dar šeimininkavo Kusai bolše
vikai. 

Į vakarus nuo Saločių, būtent: Devai-
tonių, Kemenų, šakarnių ir kituose kai
muose tebesibastė Vokiečių kariuomenės 
likučiai. Daugiausia buvo tai negausus 
raitelių buriai-patruliai. Bauskės, Linku
vos ir Joniškėlio apielinkėse būrėsi dides
ni Vokiečių kariuomenės daliniai. Tai bu
vo Braudo kompanijos dalyviai. Į šiau
rės ir pietų rytų pusę nuo Saločių laikėsi 
bolševikų dalys. Mūšos upė sudarė vadi
namą neutralę zoną, prie kurios buvo pri
skirtas ir Saločių miestelis. 

Vieną gražų sekmadienio rytą £U sa
vo draugais, K. Medinsku ir V. Mite, iš
keliavom į Saločius. Nors aš ir mano 
draugai gyvenom bolševikų užimtoje apie
linkėje, bet galėdavom gana* laisvai ateiti 
Saločių miestelin į bažnyčią. Žinojom kad 
šį sekmadienį bus atvažiavęs iš Kauno vie
nas Saudagalės kaimo gyventojas, iš ku
rio manėm išgirsti nemaža naujo. Mies
telyje svečią jau radom atvažiavusį. 

Svečias su vietos klebonu sušaukė pa
rapijos mokykloje neviešą susirinkimą, į 
kurį ir mes buvom pakviesti. Susirinku
sių buvo apie 30 žmonių. Susirinkimo su
manytojai trumpais žodžiais išaiškino tų 
laikų Lietuvos padėtį, Vokiečių ir bolševi
kų grobuoniškus tikslus ir kvietė organi
zuoti partizanų burį kovai su okupantais. 
Norinčius stoti į partizanus tuojau ir už
rašinėjo. Iš visų dalyvavusių susirinkime 
į partizanus įsirašėm mes, aukščiau sumi
nėti trys draugai, ir dar keli vyrukai. 

Pirmieji partizanai 
Su karštu jausmu širdyse,; su^ ryžtu

mu gryžom į namus. Namuose laukų mu
sų nemalonumai — reikėjo atsisveikinti 
su namiškiais. Pasipylė motinos ir kitų 
ašaros, priekaištai, visoki nemalonus žo
džiai. Bet visa tai mane tik dar. labiau 
pastūmėjo į partizanų eiles. 

Sekančią dieną, anksti rytą, K. Me-
dinskas, Mitė ir aš atžygiavom į Saločius. 
Čia radom daugiau partizanų. Jų tarpe 
buvo net ir tokių kuris atsižadėjo bolševi
kų skelbiamo "rojaus" ir suprato kad ge
riau but kovoti partizanų eilėse. 

Iš partizanų buvo sudarytas vadina
mas "baltųjų" komitetas. Komitetą, kiek 
atsimenu, sudarė Steponavičius (dabar jau 
miręs), Lagis, Gasiunas ir Trimakas. Ko
mitetas ėmėsi platesniu mastu šaukti vy
rus į partizanus. Greitu laiku susipratu
sių Salotėnų ir Salotiškių susidarė apie 30 
partizanų, o vėliau net 60. Į partizanus 
stojo daugiausia raiti: kas savais, kas iš 
bolševikų pagrobtais arkliais. Apsigink
lavimas buvo labai įvairus. Vieni vieno
kiais, kiti kitokiais šautuvais, treti vien 
brauningais. 

Už lašinius perkam ginklų 
Pradžia visada sunki. Mums- truko 

ginklų, amunicijos ir maisto. Teisybė, mai
tinimosi klausimą greit išsprendėm. Krei
pėmės į Saločių miestelio ir apielinkės gy
ventojus, ir maistas bematant į musų bū
rį ėmė plaukti. Prie musų maitinimo daug 
prisidėjo ir vietos klebonas Kun. Štomber
gas. Jo virtuvėje maitinosi net keliolika 
partizanų. 

Baltųjų komitetui teko išspręsti svar
biausi klausimai — 'aprūpinti partizanus 
ginklais ir amunicija. Buvo nutarta kad 
del ginklų reikia kreiptis į Vokiečius. Gal 
jie parduotų arba paskolintų. Ši pareiga 
buvo pavesta Kun. Štombergui. Aš ir 
dar vienas, kurio pavardės nebeprisimenu, 
turėjom kleboną lydėti 

Žinodami kad Vokiečiai diįeli mėgė
jai Lietuviškų lašinių, sviesto ir kiaušinių, 
prisikrovėm šių produktų geroką dėžę — 
produktus suaukojo vietos gyventojai. Ši
taip pasiruošę, išvykom į Bauskę (Latvi
joje), kur dar laikėsi atskiros Vokiečių 
kariuomenės dalys ir štabas. Už šį musų 
turtą iš Vokiečių gavom apie 16 senų su-
rudijusiu ir apdaužytų Rusų šautuvų ir 
šiek-tiek šovinių. Gerai neprisimenu ar 
jie mums juos davė, dovanojo, paskolino 
ar pardavę. Gautus šautuvus pasidalinom 
jr įsivaizdavojm kad ^usų .buxysvi#iškai 

apginkluotas." 
Šiaip bei taip apsiginklavę, ėmėmės, 

pasalų apšaudyti pravažiuojančius bolš#* 
vikus. Ne tiek jiems nuostoli# pridarycLih 
vom kiek paigąsdindavom. -

K musų pirmo žygio gryžom laimėtojais 
1919 metų Balandžio 11 pirmą kartą 

aplankėm bolševikus. Buvo maždaug š£ 
taip: 

Vieną dieną atvyksta į Saločius- kaš 
koks įtartinas "senukas" iš Pasvaliečių k., 
Pabiržės vai., už 8 klm. nuo Saločių mies
telio. "Senuką" sulaikėm ir pristatėm f 
partizanų štabą, įrengtą vieno Žydo tu&» 
čiame antrame aukšte, vėliau felčerio G$* 
lio namuose, štabe "senuką" ištardžius 
iš jo sužinota kad Pasvaliečių kaime yra 
penki bolševikų raiti žvalgai. 

— Tik penki, o musų daug daugiau! 
susijaudinę tarėm, išgirdę tą žinią. —• 

Reikia ką nors veikti, išnaudoti susikau
pusią energiją. Pasitaiko gera proga —* 
penki bolševikų žvalgai pagauti! Būtinai 
turim juos suimti! Juk esam gerai ap
ginkluoti ir sudarom didelę jiegą! 

Musų partizanų buriui tada vadova
vo senas, prityręs karys, St. Trimakas. 
Vadas pasiuntė partizaną Albertą Rudį j 
Pasvaliečių kaimą ištirti kiek ir kur yra 
apsistoję bolševikų žvalgų. 

Rudis, persirengęs elgetos drabužiais, 
išvyko žvalgyti. Prasidėjo ilgos laukini® 
valandos. Nekantravome ir, belaukdamf 
sugryžtančio Rudžio, ginčijomės. Paga
liau Rudis sušilęs, suplukęs, gryžo. Pra
nešė vadui k«r ir kiek yra bolševikų žval
gų. Vadas, gavęs pakankamai žinių apie 
priešą, įsakė ruoštis žygiui. Skubiai pa
siruošę, Balandžio 20, apie 11 naktį pėsti 
išžygiavom apie 10 žmonių į Pasvaliečiif 
kaimą. 

Pats žygis, kaip dabar galvoju, turėjjo 
buti labai atsargus, nes lengvai galėjom 
patekti bolševikams į nelaisvę. Pasvalie
čių kaimas į rytus nuo Saločių. Žygiuo
jant mums- į Pasvaliečius, į šiaurę nuo ke
lio už poros kilometrų stovėjo bolševikų 
kuopa, o į pietus, neaišku kurioje vietoje, 
stovėjo atskira bolševikų dalis. Bolševi
kai, jeigu butų sužinoję apie musų žygį, 
lengvai galėjo mums užeiti už akių ir pa
imti nelaisvėn. 

Tačiau žygis puikiai pavyko. Vos die
nelei pradėjus brėkšti, jau buvo Pasvalie
čių kaime. Greit apsupom trobesius ku
riuose buvo apsistoję bolševikų raitelių 
žvalgai. Bolševikai, nespėję tinkamai pa
sipriešinti, buvo. suimti. Tačiau vienam, 
pasinaudojant tamsa, pavyko pasprukti. 
Į musų rankas pateko grobis: bolševikų 
šarvuotš, nemažai granatų ir penki ark
liai. - -

Gryžom į Saločius kaip nugalėtojai. 
Vietos gyventojų akyse mes keleriopai 
pakilom. Gyventojai mus pasitiko garsiu 
valio! " -

,Po šio musų žygio bolševikai pasidarė 
atsargesni ir smarkiai ant musų įniršo. 
Ėmėm dažniau ir dažniau juos puldinėti. 

(pus daugiau> 

•BEVEIK pusė naminių ančių auginainų 
Suv. Valstijoje yra išperimos ir- auginamos New 
Yorko valstijoje. 4 

LVAIiGrIXJ 
GAMINIMAS • 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių tyiyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
įtuo paprasčiausių iki puošniausių pokilic. 
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. 

Reikalaukit "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. 

(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
. ;fteikalaukil^ "Dirvoj#* 
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Iš Laiško ponios Hypatijos 
Jurienės- savo dukterims. 
Nuo Redakcijos: ftmr Hy-

patija žiurienė, kuri su Ame
rikos Misijos atstovu,, LVS pir
mininku F. J. žiuri u vyko į 
San Francisco, sekančiai įdo
miai aprašo savo kelionę per 
plačią Ameriką, į Pacifiko pa-

Branglos mano dukrelės: 
Vos penkios dienos praėjo 

kaip mes apleidom Cleveland*},, 
befc man atrodo kad amžiai 
praslinko. Skridome tokiu grei
tumu, taip staigiai mainėsi re
giniai, kad man prisiminė jusų 
tėvelio pasaka apie Salantų 
Buria. Vis skamba mano su-r 
syse j6 švelnus balsas* "Dar 
bulvės nebuvo sušutusios, o jau 
atsirado dešimtoje karalystė
je". 

Apie 4 valandą ryto pradėjo 
-uiti sparnai musų oro žirgo 
Pegaso ir pradėjome keltis j 
padanges. Bematant atsirado
me Chicagoje, beauštant die
nelei. Vos turėjom laiko iš
lipti išsigert kavos, nes musų 
sparnuotas žirgas nerimavo ir 
ragino keleivius vėl vietas už
imti. Nuo Chicagos skridome 
be sustojimo-iki Denver, Colo
rado. 

Iš po debesų: Chicago paliko 
ant manęs neišdildomą vaizdą 
didingo miesto su savo bokš
tais kurie rodos rėžia dangų, 
su savo mėlynu Michigan eže
ru, su savo neapskaitomais ge
ležinkelių bėgiais, čia plaka 
bent 100,000 širdžių kurių gy
slose teka irgi mano gentės 
kraujas ir kaž kodėl skamba 
man ilgokai ta beveik jau pa
miršta giesmė, "Lietuviais esa-

M O N C R I E F Furnasai 
Ekonomija šildyme—Ilgy Metų Tarnavimas. 
Telefonuokit Savo MONCRIEF Pardavėjui* * 

T H F  H r ? y | R Y  F  U  R  N  A  C  F  C O . ,  M E D I N A , - G .  

* 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 Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

66Q6 Superior Ave, Cleveland HEnderson 6729 ;; 
•S* •!' 'i1 '!• «t< »I4«t 

P X EERSIS 
609-12 Society for Savings Bid, 
OFISO r TELEFONAS: MAitt 1778. 

Norėdami: pigiai pirkti namw» mieste arba priemiesčiuose, kreip-
Itit&j mane, gausit pigi# kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insuranee reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ikpildy-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba aameniftkai. 

me mes gimę, Lietuviais mes 
turim ir but, tą garbę gavome 
užgimę " * 

Ibwa laukai 
/ Illinois valstiją bematant ap-

lfeidome ir musų akys išvydo 
gražius Iowa valstijos laukais 
Vis ūkės — ūkės ir dar ūkis. 
Kuo tolyn tuo didesnės. Vi
duryje ūkės namelis apsodin
tas medžiais - krūmais, dideli 
tvartai, o aplink gražiai išdir
bti laukai. Kai kurie laukai 
jau žaliuoja, lyg apkloti žalio 
aksominio divono. Kiti laukai 
tik ką išarti, bet kaž kodėl ma
ne lygiai taip pat traukia, ir 
šita ruda spalva* kuri tiek 
daug žada gerybių^ 

Beteko nors tokio aš ir pasi
gendu. Kur yra miškai? Taip 
toli kaip akys aplinkui regi — 
vien lygus laukai. Ir baisu 
darosi, nes žinau kad ne taip 
senai atgal, kada čia Indijon ai 
viešpatavo, turėjo būti puikus 
miškai, kur paukšteliai ir žvė
reliai rado sau prieglaudą. Ir 
sau vėl galvoju:. "Homus ho-
mini lupus est" — "žmogus 
žmogui vilkas yra". Ateinan
čios gentkartės prakeiks tuos 
kurie šį vandališką darbą at
liko. Prisimenu kiek pastan
gų buvo dėta Lietuvoje kad 
atsodinti kiekvieną nukirstą 
medelį! - > 

Kur auga maistas 
štai jau esame Nebraska 

valstijoje. Vėl lygus laukai, 
nei vieno miškelio; nesimato 
nei miestelių, tik milžiniškos 
puikiai išdirbtos ūkės. Dabar 
suprantu kodėl Amerika suge
ba pagaminti tiek maisto — 
savo sumanumu, darbštumu, 
mašinų jiega.... Lietuva ir
gi galėjo didžiuotis savo darbų 
vaisiais. Tiesa, mes nepajie-
gėm įsigyti tokių mechaniškų 
pajiegų, bet savo sumanumu, 
darbštumu galėjome pagaminti 
daugiau maisto kaip galėjome 
sunaudoti. Atsimenate kokius 
puikius kumpius, bekoną, svie
stą, kiaušinius ir surį mes eks
portuodavome į Londoną. Iš 

p * A 

šių gaminių musų ūkininkas 
pradėjo 'tikrai gražiai gyventi, 
ir savat vaikue galėjo igmoks* 
linti. 

čia man vėl prisimena pasi
kalbėjimas tarp jusų tėyelio it 
Sovietų ministro Kaune. Taip 
kaip visi įbauginti Sovietų pa
valdiniai; ans gyrėsi kaip So
vietai yra Rirmyn pažengę,• y-
patingai ūkio srityje. Tėvelis 
jį, nutildė šiais žodžiais: "Po
nas ministeri, aš nebusiu įti
kintas kol tokia mažytė valsty
bė kaip Lietuva siunčia į So
vietus tukstančius kiaulių". 

Baisu pagalvoti. Prieš I>ir-
mą didyjj karą Rusija vadino
si "pasaulio grudų aruodas". 
Ji tiek gamindavo javų kad vi
sam pasauliui užteko — o per 
paskutinius 25 metus mato tik 
skurdą ir. badą! 

(Nuo Red.: Laiške minimas 
"jusų. tėvelis" tai a. a. Marty
nas Yčas.) 
Akmenų kalnynai 

Bemąstant apie šio. pasaulio 
vargus pastebiu kad jau mes 
apleidome gražias Nebraskos 
ukes ir artinamės į Colorado 
valstiją, Jau dideli, aštrus, 
gelsvi akmenai pradeda kyšoti 
iš laukų* ir. staigiai pajuntu 
kad kalnai po kojom. Iš pra
džios ,tie kalnai atrodo neper-
dideli, bet štai eina didyn ir 
didyn. Toliau matosi net snie
gas ant kalnų viršūnių! šian 
ir ten matosi ūkis įsisukęs tarp 
kalnų, bet ret^i, o toliau suvi
sai nėra žymių,kad žmogus*ten 
gyventų. 

Galvoju, kaip šie žmonelės 
susisiekia su pasauliu? Aty-
džiai žiuriu ir- matau kad vis
gi yra keliai — iš aukšto atro
do kaip balti kaspinai. Ban
dau sau įsivaizdinti koks čia 
turėjo buti žemės drebėjimas, 
gal milijonai metų atgal; koks 
baisus išsiliejimas verdančio 
skysto akmens. Bet žmogaus 
protas niekaip tos milžiniškos 
katastrofos negali pajiegti- su
prasti. 

(Bus daugiau} • 

IŠ SAN FRANCISCO 
, KjQNEEHEISQLlQS 

, • ,  '  k •*" 

(Tęsinys nuo 1-mo pūst) 
KADANGI pirm važiavimo į 

San Francisco, aš padariau spe-
cialę ekskursiją. į Los Angeles, 
Kalifornijoje, pas tos kolonijos 
Lietuvius, tai noriu plačiau ap
rašyti ir pačią, kelionę!, ir apie 
Vakarų^ kraštą, 'kurį plačiai 
mačiau,, m apie Los Angeles 
Lietuvius bei tą miestą, pas
kui vėl sugryžti į San Francis
co ir jį aprašyti, jau paskirai 
nuo pačios konferencijos. 

ŽOLd ir medžiai Clevelande 
it visu pakeliu- per Indiana, Il
linois, Iowa ir Nebraska buvo 
sužėlus ir žaliavo, bet iš Den
ver važiuojant traukiniu gre
ta sėdintis kareivis is Wyo
ming valstijos kalnų miestelio, 
į šiaurę nuo Denver, pastebė
jo: 

"žiūrėk kokia jau didoka žo
lė paaugus, ir tai jau šiuo lai
ku!" Iš jo kalbos buvo aišku 
kad ten pavasariai vėlyvi, tuo
se didžiuose Rocky Kalnynuo
se, kurių baltos sniegu paden
gtos viršūnės matėsi visu ke
liu. O ta žolelė ką tą karei 
viuką taip džiugino, buvo dar 
vos tik pradėjus šiek-tiek. 
.liuoti. 

Ten matėsi dar alyvų me
džiai žydi, o Glevelande buvo 
peržydėję. 

Tas kareivis prieš įstojimą 
tarnybon dirbo prie to paties 
geležinkelio, kuriuo dabar ke
liavau. Jis man paaiškino kad* 
<šią naktį musų traukinis per-
•važiuos per šią eilę kalnynų į 
kitą slėnį, anapus aukštųjų 

talnų, matomų sniegu nuklotų 
toli už daug mylių į vakarus. 
Jis pats iš traukinio išlips tre-» 
či% valandą* nakties, beveik per 
patį viduiį tos kalnų aukštu
mos. Kitą šoną tų kalnų pa
sieksim ryto metą, sakė jia»-

(Bua daugiau) 
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Kaip Roosevelt Skrido 

į Jaltą 

B O N A I  !  

Bžtb&r tęsiasi Septffrtos 
U. S. War Bonds Paskolos 
vajus. Reikalinga pirkti 
karo bonus šios šalies pa
sekmingam baigimui karo 
su Japonais — ir šios ša
lies saugumui. 

Karo Bonų ptfldms yra 
pelningas pinigų taupymas 
su U. S. Valdžios užtikrina 
nuošimčių mokėjimą. 

Lietuvių Bankas yra U. 
S. Valdiška įstaiga Karo 
Bonams parduoti. 

Taipgi šiame banke da
roma paskolos ant namų 
greitai ir su prityrimu pa
skolų reikaluose. 

! Tik d&tar paskelbta smulk
menos kad Prez. Roosevelt į ... 
Jaltą pas Staliną skrido spe
cialiu lėktuvu kuris turi keltu- -
vą ir kuriuo prezidentas, at
vežtas kedėje ant ratų, neiš- . 
lipdamas buvo įkeltai f' lėktu
vą su kede. 

Tuo pačiu lėktuvu Prez. Tru-
mano senutė motina, 92 metų 
amžiaus, buvo atvežta į Wa-
shingtoną pas prezidentą Mo
tinos Dienai. Juo ir Preziden
tas Truman skris į Saa Fran
cisco konferenciją. 

Tas lėktuvas turi visokius 
patogumus viduje. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

v / 

Ohio Bell Patarnauju 
Savo Darbininkams 

Puikus pavyzdis kaip darbininkai 
pagelbstimi išpildyti jų income tax 
pranešimus įvestomis. sistemomis 
biznių įstaigose yra tai The Ohio 
Bell Telephone Company. 

Iš apie 11,250 Ohio Bell tarnau
tojų visoje valstijoje, 5,577 (apie 
puse) gavo šią pagalbą jiems pa
tiems prašant iš 65 savo bendra* 
tarnautojų kurie buvo pralavin||j 
pagelbėti income tax blankas išpil
dyti, praneša F. P. Merrick, kom
panijos divizijos komercinis vedė
jas. 

Tie pagelbėtoj ai lankė pamokas 
kurias IT. S. Internal Revenue De
partment turėjo įsteigęs Cleveland, 
Akron, Conton, Youngstown, ir Co
lumbus. Jie apėmė visą teritoriją 
Ohio Hell sistemos, suteikdami pa
galbą tiems telefono darbininkams 
kurie to prašė ir pageidavo. 

Vidutinis skaičius darbininkų ku
riems pagelbėjo 65 patarėjų buvo 
8.r. ir kiekvienam truko vidutiniai 
po 25 niinutas. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit. 
| laišką $1 dabar ir "Dirva" 

lankys jus ištisą pusmetį. 

f Mts Dtiodaim ir Iškeičiam Eagle Stamps 

Kur Yra Pasirinkimas... 

Clevelande 
VERDA GAZU 

Paskutiniai daryti apklausinėjimai parodo> taipgi kad beveik pusė 
visų Šeimų kurias aptarnauja Sast Ohio nusiginto,' gąwnįis pečius 
paskutiniais penkiais metais prieš šį Karą* 

jRftoterys žino jog Moderninis Gaso Pečiu®, —- kurie tuoj vėl bus gar 
limi gauti pirkti — bus toli pažingėjęs nuo pečiaus kurį jos pirko 
net mažiau negu dešimts metų atgal. Jie savo gerumu viršys vi
sokius kitus valgį: gaminamus padargus naudojančius bent kokį 
kurą. * 

Štai nekurios jo ypatybes: 
NUOSTABIAI GRAŽUS — len*Vfc «a**yti švariai. 

AUTOMATIŠKAS UŽDĖGIMAS viršutinili degintuvųį Indians ir broflerio — be (testator. 

PATIKIMAS PEČIAUS TEERMOSTATAS - tamperatum ir v^nod^ goroms 
pasekmėms. > — -  — - — — i — • < * — — « :  

VISIŠKAI INSULIUOTAS PEČIUS — ^oda iih™» * **** 

NBRIJKTANTIS KEPĖJAS e*1'™*5 tiktai au liepsna kuri sudegina tomn* ... ir: — 

LAIKRODŽIO KONTROLE aUuks ka^tį ir užsuka, reikalingų luiku, a»toal#r 

tiškai — vakarienei k« tttri Imi4 gata*a kiu Jus gryšil ii miest® arba ii' dari)o. ——• • • • 

Patirsit kad to rytojau# G^«o Pečiaus laukimcta buvo pibjpi vectafe 

T H E E A S T  O H I O  G A S  C O M P A N Y  

THE MAY CO'S 
BASEMENTE 

• • • 

# • • 

• • • 

4.94 

Pasipuoškit sulyg biudžeto! Trys nau
jos žema kaina suknelės vasaros dėvėji
mui; jos vėsios, tinkamos Vasaros karš
čiuose! Visos jos dviejų dalių — lengvos 
vilkėti — papuošalas jusų figūrai. Mie-

nuo 12 iki 18 moterims ir panelėms. 

STYLIUS m 
Vienodų spahru 
auksinės su ru
da, arba žalia 
su balta. 
ro« 12 iki lgj, 

STYLIUS 851 
B a l t o s ,  a p v e s 
tos sęausdi n t o 
rayon jersey ap
vadu. Mieffta 12 
iki 18. 

STYLIUS m 

!

'lonų spausdinių 
alios, raudonos 
r pilkos spalvų. 

Mieros 12 iki 1Š> 
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LIS Seimu l'ripiiias Birž. 23-24 
MISIJOS DELEGATAI KALBĖS BIRŽ. 24 
Visuomeniška Gegužine Dr. Tamošaičio Parke 

Sekmadienį, Birželio 24 — Prie Ežero 

Įžanga dykai. Pradžia 4:00 v. p.p. 

čia dalyvaus Misijos delegatai i San Francisco, pasakys kalbas. 
Dalyvaus LVS seimo delegatai iš Įvairių kolonijų. Bus paro
dyta filmą iš San Francisco. Poni Birutė Smetoniene, Lietuvos 
Muzikos Konservatorijos auklėtinė, patieks piano muzikos pro
gramą. Kviečiami visi. Bus užkandžiu ir išgėrimo. 

Joninių Dieną 

26001 Lakč Shore Blvd. 

LVS SEIMO SESIJOS 
šeštadienį. Birželio 2.3 — 10 vai. ryto — Pirmas posėdis. 

Wade Park Manor, 1890 East 107th St. 
2:30 vai. po pietų — Padėjimas vainikų Lietuvių Darželyje. 
Antras Posėdis — 4 vai. po pietų. 

Sekmadienį, Birželio 21 — 10 vai. ryto — Trečias posėdis. 
Baigus seimo reikalus, 8:00 vai. po pietų, delegatai važiuos 
i Knolhvood Mauzoliejų padėti vainiką prie Prezidento A. 
Smetonos karsto. Gali važiuoti ir vietiniai kurie pribus 
laiku prie hotelio. 

Tš kapiniu, visi delegatai ir kitų miestų svečiai suvažiuos pas 
Dr. Tamošaiti, į tą pabaigtuvių gegužinę. 

LVS nariai gali dalyvauti LVS seimo posėdžiuose svečiais. 
(Pastaba: Sutaupymui važinėjimo ir laiko, į Knolhvood 

kapines važiavimas nustatyta po seimo sesijų, o ne šeštadieni 
iš Lietuvių Kulturinio Darželio.) 

Olis ir Kumskis LVS 
Seime ir Prakalbose* 

Adv. A. A. Olis 

BANYS AUKAVO 
SEIMUI $25.00 

metini Lietvai Vaduoti Sąjun
gos seimą su stambia auka — 
jis Įteikė $25 LVS Centrui ir 
pasitiki kad ir kiti Lietuviai 
kurie myli savo tautą ir nori 
Lietuvai laisvės, paseks jo pa
vyzdžiu. Jis Lietuvai aukoja
si pinigais ir darbu, ką žino
me iš jo surinktų virš 12,000 
parašų ant peticijos Preziden
tui Rooseveltui. ' 

Alekas Banys sveikina LVS 
Seimą ir ragina Lietuvius pa
duoti vienas kitam ranką šia
me Lietuvos sunkiame laike ir 
gelbėti kad musų tėvynė vėl 
liktų laisva ir nepriklausoma. 

ROBERT E. CALDWELL 
CLEVELANDE 

Robert E. Calchvell, žymus 
Amerikietis iš pereito Didžio
jo Karo laikų, vieši pas pp. P. 
J. žiurius Lakewoode. 

Pereito karo metu jis tarna
vo prie State Departmento ir 
buvo Prez. Wilsono specialiu 
atstovu Paryžiuje darant tai
ką. Jis prisidėjo prie išgavi
mo Lietuvai pripažinimo. Da
bar taip pat neapleidžia Lietu
vių ir jų reikalų, kuriuos pa-
riame savo piniginėmis auko
mis ir prisideda prie pagelbė
jimo Lietuviams pabėgėliams 
iš bolševiku teroro. 

MUSŲ GERI KAI
MYNAI 

PADĖKA 
šiuomi reiškiame savo nuo

širdžią padėką visiems tiems 
musų artimiems draugams ir 
giminėms kuri2 prisidėjo prie 
palaidojimo mano vyro, Stasio 
Yogmino, kuris mirė Birželio 
12, Cleveland^. 

Ačiu šv. Jurgio parapijos 
kunigams, Vilkutaiciui, Bartis 
ir Ivanauskui už jų paskutinj 
pasitarnavimą ligoniui ir lai
dotuvių pamaldomis. 

Ačiu giminėms ir draugams 
už gėles ir už mišias, taipgi už 
dalyvavimą šermenyse ir paly
dėjimą Į kapines. Ačiu grab-
nešiams už jų pasitarnavimą. 

Velionis paėjo Telšių apsk., 
Janapolio p., Germantiškių k. 
Amerikoj išgyveno 48 metus, 
atvažiavo Į Pittsburghą, Cle-
velande pragyveno paskutinius 
15 metų. 

Jo brolis Jonas iš Pitts-
burgho atlankė j Į prieš mirti 
ir dalyvavo palaidojime. Iš 
Chicagos buvo atvykę Į laido
tuves jo pusbroliai Alekas Jog-
minas, Alekas Gudas, ir Juo
zas Jogminas, už ką jiems nuo
širdžiai ačiu. 

Petronėlė Yogminienė 
ir šeima. 

Superior Avenue yra Lietu
vių biznių centras, kurie visi 
randasi nepertoli Lietuvių šv. 
Jurgio bažnyčios. 

7401 Superior ave., prie E. 
74th kampo, randasi Lietuviš
ka užeiga, Lasnik Cafe, kurią 
užlaiko Ona ir Kastantas Les-
nikauskai. Nors aplinkui gy
vena maišytų tautų žmonių, 
bet ta vieta yra Lietuvių mė
giama užeiga ir ten nuolat su
sieina pasimatyti ir linksmai 
Lietuviškai pasikalbėti ir pa
sidainuoti. 

Lesnikauskai gyvenamą na
mą turi 902 Wheelock Rd., še
šių šeimų blokas, kurį neper-
senai Įsigijo. 

Jie yra duosnųs Lietuviš
kiems reikalams ir gausiai pa
remia abi Lietuviškas parapi
jas, šv. Jurgio, ir P. šv. N. P., 
ant Neff road. 

Jie augina vieną dukrele. 
Ruth, 14 metų amžiaus, kuri 
pirmą metą šymet lankė Beau
mont School for Girls; tai vra 
katalikiška high mokykla. Sa
vo skyriuje ji atsižymėjo ne 
tik geru mokslingumu bet ir 
War Bonds pardavimu, gauda
ma dovaną. 

Gegužės 27, šv. Jurgio para
pijos Panelės švenčiausios ap
vainikavime Ruth Lasnik bu
vo išrinkta "May Queen" (Ge
gužės Karalaitė), ir prie dide
lių iškilmių su buriu kitų Lie
tuvaičiu palydovių uždėjo vai
niką ant šv. Marijos stovylos 
galvos. Rep. 

Al. kumskis 

25 METAI MANO AD
VOKATAVIMO 

SUŽEISTA 
Poni Agota Grigienė atsilan

kius Dirvos redakcijos prane
šė gavus žinią nuo savo duk
ters, Lieutenant Helen G. Kli
mas, armijos slaugės, kad ji 
tapo sužeista Anglijoje, dabar 
parvežta ir patalpinta Percy 
Jones Hospital, Ward 23, Sec
tion 13, Battle Creek, Mich.. 

Jos draugai gali jai parašyti 
adresuojant: Lt. Helen G. Kli
mas, A.N.C., No. 729198, virš 
paduotos ligoninės antrašu. 

Elena Grigiutė - Klimienė ir 
jos tėvai visada buvo artimi 
Dirvos draugai ir rėmėjai. 

Linkime Elenai greitai pa
sveikti. 

ŽUVO 44 
Trafiko nelaimėse Clevelande 

nuo pradžios metų iki Birželio 
18 užmušta jau 44 asmenys. 

REIKALINGA MOTERIS 
draugystei namuose, prie kitos mo
teries. Kuri moteris nedirba arba 
taip turi sunkų pragyvenimą, čia 
jai gera pro^a turėti kambarį ir 
valgi, gyvenimas užtikrintas. Turi 
buti švari ir teisinga, nes mes po 
raktu nieko nelaikom. Lietuviška 
šeima. Kreiptis bent vakarą tarp 
7:30 ir 9 vai. 1441 E. 61 Street. 
Telef. ENdicott 7867; .((25) 

DĖKOTAME 
Jurgis Barstis, iš Ansonia, 

Conn., Dirvos skaitytojas ir rė
mėjas Lietuvos reikalų, per 
savo gerą draugą, kareivį An
taną Draugeli, prisiuntė Dir
vos redakcijai ir savo pažysta
miems Clevelandiečiams sveiki
nimus. Karys A. Draugelis 
paeina iš Ansonia, jis gryžęs 
po sužeidimo iš karo priskir
tas Į Crile Ligoninę Clevelan
de. Sveikdamas, jis gauna pa-
liuosavimus aplankyti savo tė
vus Ansonijoj. Dabar išvyko 
Į savo miestą paviešėti 30 die
nų laikui. 

KAMBARIS Lietuvių šeimoje, 
jaunai porai arba dviem pa
vieniam. Arti prie gatveka-
rių, 3 minutos paeiti. Kreip

kitės: Telef.: Diamond 7183 
9609 Elizabeth ave. 4 (26) 

Birželio 22 d. suėjo 25 metai 
kaip aš, sudėjęs priesaiką auk
ščiausiame Ohio tribunale, ta
pau advokatu ir praktikuoju 
teises. Ta diena yra žymiau
sia mano gyvenime, nes tada 
aš įstojau į eiles kitų advoka
tų, patyrusių ir gabesnių už 
save, bet ir tarp menkesnių ne
gu aš. Po trumpo laiku atva
žiavau i Clevelandą pasisve
čiuoti, bet pagaliau pasiryžau 
čia ir apsigyventi. 

Pradžia buvo sunki, kaip ir 
visiems profesijonalams, ypač 
del neribotos konkurencijos, ir 
išrodė kad pastangos bus be 
vilties, ypač ir del to kad pa
tys Lietuviai svarbesniais rei
kalais mėgsta kreiptis į kita
taučius advokatus. Taip da
lykams stovint, ir man pradėjo 
reikėti rūpintis gauti advoka-
tiškus darbus kitataučių tar
pe. 

Dirbant tarpe Amerikiečių, 
patyriau kad reikalinga aukš
tesnių mokslų, nes mano kos-
tumeriai buvo patys aukštes
nius mokslus lankę ir plačiau 
dalykus žino. 

Pradėjau pats tęsti aukštes
nius mokslus, norėdamas susi
lyginti su žymesniais advoka
tais. Dar reikė i o pašvęsti še
šis metus vien lik mokslui. Dir
bant ir mokinantis, laikas taip 
greitai praėjo, ir štai 'dabar 
pasijutau atėjo net 25 ^rotų 
sukaktis kaip advokatauju. 

Taip praslinko ketvirtdalis 
amžiaus esant teisių profesi
joje. 

Pažvelgus i praeitus sunkius 
25 metus advokatavimo, pasiti
kiu geresnės ateities, ir tikiu 
galėsiu apsisaugoti ir nuo sa
vo priešų kurių nemokėjau ap
sisaugoti išpradžių. 

Praktikuojant teises per vi
są eilę metų. daug patyrimo 
itravau, kas tikiu išeis Į nau
dą man ir mano klijentams at-
ąityje. Bylų ir teismiškų dar
bų turėjau ivairose valstijose 
ir Aukščiausiame U. S. geis
me. Prisiėjo turėti reikalus ir 
su Įvairių šalių diplomatiniais 
atstovais teismo .bylų eigoje. 

Bylų vedimai man nėra per-
dideli ar permaži. Turiu pla
čias pažintis Įvairiose srityse 
ir laikau už garbę pareikšti jog 
esu narys geriausios juristiš-
kos organizacijos Amerikoje. 

šių savo 25 metų advokata
vimo sukaktuvių proga linkiu 
visiems savo draugams ir kli
jentams kurie prisidėjote prie 
manęs parėmimo, geriausios 
kloties, ir už juru prielankumą 
tariu nuoširdų ačiu. 

Advokatas V. Pugiieris. 

•VATOS tekstilės produkci
joje Suv. Valstijose turi užsi
ėmimo apie 13 milijonų žmo
nių, pradedant nuo augintojų 
iki audėjų.' 
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Lithuania and International Organization 
(Continued from June 8) 

LITHUANIA AND THE LEAGtHG 
OF NATIONS | 

The Lithuanian attitude was ex
pressed by S. Lozoraitis, Lithuanian 
Foreign Minister and chief delegate 
to the League of Nations Assem
bly, when he said on September 16, 
1935: 

"Lithuania has always been, ia 
now and will in the future be num
bered among the nations most loy
ally and most entirely devoted to 
the League and the fundamental 
charter upon which it is based. 

"My country's attachment and 
loyalty to the League are due, not 
only to the profoundly peaceful 
spirit of my people and to its feel
ing of solidarity with all nations, 
but also to its enlightened self-in
terest. 

". . . . Conscious of my country's 
responsibility to the whole inter
national community and also of the 
part it plays in the problems of 
Eastern Europe, I wish today to 
make the following solemn declara
tion form this platform: to the 
whole civilized world: 

"That the loyal and complete ob
servance of aH international en
gagements is of the essence of that 
external and internal policy of ths 
Lithuanian Government; 

"That my Government is wiling 
that any divergence of views with 
regard to its international obliga
tions shall, if necessary, be submit
ted to the procedure provided for 
by the treaties. 

"This line of conduct has been 
followed on numerous occasions, and 
always with success. I am pro
foundly convinced that this attitude 
on the part of my Government 
must be regarded as a sufficient 
basis for loyal collaboration among 
all those concerned. 

. r . 
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". . . . I think it desirable to 
add, in conclusion, that my country 
has placed her trust and her hope 
in the solidarity of the nations 
whose duty it is not only to settle 
disputes but also to prevent them. 

"The annals of my country's his
tory are full enough of the injusti
ces she has suffered, but her faith 
in the noble ideal of humanity has 
never wavered, 

"Lithuania remains serene in the 
consciousness of the integrity of 
her honor." 

(From 3. Lozoraitis' speech at 
the Tenth Plenary Meeting, Sept. 
16, 1935, League of Nations Of
ficial Journal, 1935, Special Sup
plement No. 138, page 87.) 

# # # 

On the eve of World War II, on 
September 21, 1938, this same at: 

titude was expressed in another 
meeting of the League of Nations 
Assembled by the Lithuanian chief 
delegate. 

What has been said of the Lith
uanian attitude toward the League 
of Nations applies equally to her 
support of any just and effective 
international security organization 
which may take its place. 

At this particular time, when the 
United Nations are meeting in San 
Francisco, the Lithuanian Legation 
in Washington reiterates the stand 
of the Lithuanian government and 
the Lithuanian people in regard to 
international cooperation and the 
peaceful solution of international 
disputes. Lithuania hopes that this 
time effective means will be found 
to prevent future aggression, from 
whatever quarter or under what
ever pretext it may come. 

Lithuania firmly believes that 
her record as a peaceful and pro
gressive nation, her struggles for 
independent existence, and her pres
ent martyrdom will not be under
estimated by the United Nations, 
and that her liberty will not be 
sacrificed for the sake' of so-called 
strategic interests, of expediency, 
or of any other consideration, to 
any foreign power. Relying on 
the sense of justice and the moral 
principles of the United Nations, 
Lithuania is confidently awaiting 
the termination of her present dom-
iation by an uncsrupulous neigh
bor, and the restoration of her in
dependence and her fundamental 
rights in accordance with the prin
ciples of the Atlantic Charter. 

MEANING OF 
PAN-SLAVISM 

WAR LOAN 

(The Cleveland Plain Dealer, 
Sunday, June 10) 

Jau Franklin in his article of 
June 2, 1945, under the title of 
"Pan-Slav Movement—Is U. J3. In
terested?—Division of Europe" — 
makes many statemertts that do not 
indicate any understanding of his
tory or actual conditions. 

Franklin would have us believe 
that Soviet Russia is attempting 
the old Pan-Slavic expansion and 
that this movement is harmless to 
all concerned. The world today is 
divided into two distinct parts. One 
has been prepared. by Socialistic 
movement with a theory that the 
state should be supreme and take 
over the obligations of an individ
ual. In return the individual is to 
give up all of his liberties and be 
completely under the domination 
of the state. 

After the Socialists prepared the 
field the totalitarian states were 
evolved and taken over by a ruling 
clique which in turn became sub
ject to one leader—the dictator. 
Hence there is very little difference 
between the Nazis, Fiseistš or Com
munists. It is a matter of decree 
only. 

Thus the spread of so-called 
Tan-Slavism' is in /eality a spread 
of dictatorial power of the Com
munist type. The spread of this 
evil will not stop at Elbe as Frank
lin leads us to believe, but it will 
use eastern Europe as a spring
board to spread ^Communism Into 
the West. 

Franklin's assumption that the 
Baltic people are Slavs is unsup
ported by history or any other 
facts. Take Lithuanians ias an ex
ample. These people lived on the 
Baltic shores long before the Slavs 
came to Europe. They speak a 
language very akin to Sanscrit and 
have nothing in common with the 
Slavs. Their religion, language, 
customs, traditions, mythology and 
ways of life are as different from 
that of Russia as the Anglo-Saxon 
from Chinese. Even their alphabet 
is different. 

Jay Franklin's argument against 
those who oppose the complete 
domination of Communism is very 
disappointing. They are the ones 
who are creating all the obstacles 
to permanent peace. Their failure 
to abide by their agreements in 
respect to the Baltic states, which 
they enslaved, and their further 
failure to live up to the Teheran 
and Yalta agreements and their 
final insistence on veto power at 
the San Francisco conference are 
ample indications that they do not 
desire peade, but merely to use 
high sounding words to obtain *all 
the advantages and to yield none 
to others. 

This war was waged for free
dom of all men. If we subscribe to 
the enslavement of free nations 

With a hope that we will be free, 
We are pursuing the same illogical 
thinking that caused the world no 
much trouble from the days of * 
Munich on. 

Finally, let us remember that to 
say that Soviet "democracy" (as . 
Mr. Walace expressed it) "is bet
ter than ours" is an insult to com
mon intelligence. It is diametrical* . 
ly opposed to every concept and lit 
not compatible with our ways of 
living. , , 

We destroyed one form of dicta
torship, the Nazi andl their satel
lites, but in doing so we armed and 
endouraged another, the Commun
ist, which, in time, will be a men
ace to all freedom loving humanity. 

P. J. ZURIS. 
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