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Prezidentui Rooseveltui mi
rus, susirupinta išspręsti kas 
tikrai turėtų likti prezidentu 
jeigu mirtų ar žutų dabartinis 
prezidentas, kuris buvo vice 
prezidentu. Jam užėmus pre
zidento vietą šalis liko be vi
ce prezidento, kuris užimtų 
reikale prezidento vietą. 

Sulyg dabartinių įstatymų, 
(Valstybės Sekretorius užimtų 
prezidento pareigas iki rinki-1 

mų, jeigu Truman numirtų. 
Tačiau valstybės sekretorius 

nėra joks visuomenės rinktas 
atstovas, o tik prezidento iš
sirinktas kabineto narys. 

Prezidentas Truman pakėlė 
sumanymą kad prezidentu tu
rėtų likti, kaipo trečias išeilės, 
Atstovų Rumų kalbėtojas ar
ba pirmininkas. 

Atstovų Rumų pirmininkas 
yra ne tik savo valstijoje vi
suomenės balsais išrinktas bet 
ir Atstovų Rumų didumos rin
ktas tai vietai žmogus, todėl 
jis atstovauja plačią visuome
nę. 

Dabartine tvarka, pats pre
zidentas Truman turi teisę pa
sirinkti sau įpėdinį, kitą vals
tybės sekretorių, kuriam jis 
galėtų pavesti prezidento vie
ta, jeigu negalėtų toliau pre
zidentauti, arba numirtų. Jo 
nuomone, tokia prezidento ga
le neturėtų buti teisėta. 
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Prez. Truman Ragina T autas Naudotis Carteriu 
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KELIONEI 
SAN FRANCISCO 

K. S. KARPIUS. 
Pastabos ir Patyrimai Kelio

nėje ir San Francisco. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Socialistai Europoje 
Ruošia Bolevjkams 

Dirvą 
Vieną; rytinę, dalį EarOfcos! 

užvaldė Rusai 'bolševikai, o ki
tą, likusią dalį, užvaldyti lenk-
tyniuoja komunistai su socia
listais. Jie nemažiau trukšmo 
pridaro visur kur tik yra lais
vė nuo bolševikų, kur tik de
mokratija dar gyvuoja. 

Socialistai, kaip žinoma, pa
sitarnauja buti komunistams 
peržengimo akmeniu į komuni
stinę diktatūrą. 

OBellgijoje, vienoje ramioje 
mažoje šalyje, socialistai su
ardė vyriausybę del to kad j 
savo šalį sugryžo karalius Leo
poldas. Socialistas premjeras 
su savo kitais socialistais atsi
statydino, ir su jais kabinete 
buvę katalikai atstovai įteikė 
savo rezignacijas. Del to kad 
karalius sugryžo, socialistas 
premjeras pareiškė, negalima 
busią Belgijoje palaikyti tokios 
tvarkos kokios socialistai nori. 
Belgijoje laukiama riaušių ir 
net ko baisesnio, todėl imtasi 
priemonių to išvengti. Jeigu 
riaušės kils jos bus socialistų 
įkurstytos. 

Musų katalikai gi prisideda 
prie socialistų pajiegų sustip
rinimo čia Amerikoje pradėda
mi juos kelti į priešakį, ir nu
sibaigę socialistai, gavę iš ka 
talikų naujos gyvybės, pasida
rė net dalies visuomenės, kurią 
musų katalikai čia kontroliuo
ja, diktatoriais. 

Musų katalikai paruošia so
cialistus į trukšmadarių vietas 
Lietuvoje, kaip tik Lietuvoje 
bus proga atkurti demokratinę 
Lietuvišką vyriausybę. 

IBelgijoje, Katalikai ir Libe
ralų partijos yra daug stipres
nės negu socialistų, tačiau, pa
sirodo, katalikai dirba su so
cialistais, stiprindami juo#. 

RUSIJA, kaip jaučiama, 
gali pareikalauti Dardane-
liu sekančiame "trijų di
džiųjų" susirinkime, kuris 
j vyks už mėnesio laiko. 

Turkija tuo tarpu krato
si 

TUOS KALNUS tiesiog į 
vakarus negalima pervažiuoti, 
per juos jokio kelio nėra nei 
automobiliams. Tuli tų kalnų 
yra virš 14,000 pėdų aukščio. 

Traukiniai vieni eina pietų 
kryptim, kiti į šiaurę ir prie 
Cheyenne miesto suka tiesiai 
į vakarus. Nuo Green River 
miestelio, kur tas kareivis va
žiavo, viena linija suka vėl į 
šiaurvakarius, Portland, Ore
gon, link, o ta tiesiog į vaka
rus einanti linija veda į San 
Francisco. • 

TRAUKINYS eina palengva 
aukštyn ir augštyn, iki pasie
kia čiukurą aukščiausios kelio 
dalies, paskui pradeda taip pat 
laipsniškai leistis žemyn, ir 
kitoje pusėje tos kalnynų eilės 
nusileidžia į Druskos Ežero 
arba juros slėnį, prie Ogden 
rtiiesto, Utah valstijoje. Iš Čia 

.tiesusis kelias eina per Drus
kos Ežerą link San Francisco, 
o kita gelžkelio linija suka į 
pietvakarius, linkui Los Ange
les, per tyrus ir kalnus, kur 
dar laukia 24 valandų kelionė, 
ši gelžkelio linija eina per Salt 
Lake City, tą garsų Mormonų 
išstatytą miestą, pavadintą ne
toli esančio Druskos Ežero 
vardu. Apie Druskos Ežerą 
paminėsiu aprašant gryžimą iš 
San Francisco. 

Iš Denver į Los Angeles nu
važiuoti vidutiniai greitu trau
kiniu ima net 36 valandas — 
per Ogden ir Sak Lake City, 
ir reikia pravažiuoti tas gar
sias kalnais ir tyrais valstijas 
Colorado, Wyoming, Utah, Ne
vada ir pietinę California. Į 
Los Angeles įvažiuoji iš pietų, 
nes traukinis turi apsukti tam 
eilę eilę aukštų kalnų, kurie 
eina jau arčiau Pacifiko, ir 
pro mažesnius kalnus tuneliais 
ir aukštumomis dasivaro į Pa
cifiko pakraštį. 

LOS ANGELES, kaip ir San 
Francisco, yra Kalifornijos 
miestai, Los Angeles yra di
džiausias, su virš 1,700,000 
gyventojų, San Francisco su 
apie puse tiek gyventojų. Bet 
abu tie miestai nėra valstijos 
sostinė: sostinis miestas yra 
Sacramento, kiek j rytus nuo 
San Francisco. 

Visas Kalifornijos vakarinis 
šonas atsirėmęs į Pacifiką —; 
Didyjį Okeaną. Valstija ilga 
bet siaura, ir iš Los Angeles į 
San Francisco, į šiaurę yrą 
dar virš 400 mylių kelio. N 

San Francisco guli prie pat 
Pa<cifiko, Los Angeles gi apie 
8 mylios nuo Pacifiko pakraš
čio, bet ir šis miestas kvėpuo
ja tyru Pacifiko oru ir jaučia 
jo vandens vėsumą. 

Los Angeles miestas ir jo 
priemiestis, garsus Hollywood, 
nustatytas dideliame plačiame 
slėnyje, aplinkui apsuptas kal
nais, kurie tuli ir gana aukšti, 

SENATAS TIKIMA 
UŽTVIRTINS 
APIE RUGP. 1 

San Francisco, Birž. 26. 
— Prez. Truman atvyko į 
konferencijos uždarymo iš
kilmes, priėmimui 50 vals
tybių atstovų pasirašyto 
ateities saugos ir taikos 
palaikymo čarterio. Pre
zidentas negyrė jį kaip vi
so pikto pašalintoją, bet 
pareiškė jog tai yra "didis 
taikos palikymui padaras'' 
ir "pasaulis privalo juomi 
naudotis". 

Pasakė jog tas čarteris 
yra tik pagrindas, jis yra 
taisytinas ir tobulintinas. 

Pareiškė jog čarterį pa
tieks Senatui užtvirtinti 
kuogreičiausia. 

Iš San Francisco pi^ezi-
dentas grvžo i Washnigto-
ną, sustodamas pakeliui 
savo mieste, Independence, 
Mo.,' trumpoms iškilmėms. 

Senatas pasiryžęs priim
ti iš Prezidento tą istorinį 
čarterį Liepos 2 ir pradėti 
jį apsvarstyti. Tffčima jis 
bus užgirtas 3d Rugp. 1. 

Po įvairių trukdymų iš 
bolševikų pusės, pagalįaus 
prieita prie konferencijos 
dalyvių to naujo čarterio 
užtvirtinimo tokio koks jis 
yra. Tą dokumentą pasi
rašyti užtruko 10 valandų, 
50 šalių delegatams pasa
kant ir tam tikras kalbas. 

Prezidentas buvo sutik
tas San Francisco mieste 
didžiausiomis ovacijomis. 

EUROPOS nukentėjusių 
šelpimui sako šymet reika
linga bus 3,890,000 tonų 
reikmenų kurie kaštuotų 
apie 913 milijonų dolarių. 

MILANE, Italijoj, suagi
tuota gauja įsilaužė į kalė
jimą ir nužudė 35 asmenis 
apkaltintus fašistais. 

t 
SEKR. STETTINIUS 

REZIGNAVO 

Prez. Truman paskelbė 
Birž. 27 kad Valstybės Se
kretorius Stettinius, baigęs 
San Francisco konferenci
jos darbą, rezignavo. Tru
man pakvietė jį užimti U. 
S. atstovo vietą United Na
tions organizacijoje. 

Naujas Valstybės Sekre
torius bus paskelbtus trum
pu laiku# v 

Mirė llr J. Jonikaitis 
Buvo 64 metu amžiaus. Amerikon Atvyko 1906 metais. 

Vienas iš keleto stambiųjų Lietuvos reikalų rėmėjų 
ir tautinės srovės darbuotojas 

IR LUZON SALA UŽ
KARIAUTA 

Amerikos kariuomenės 
Birž. 28 pranešimu baigė at
kariauti iš Japonų Luzon 
salą Filipinuose. . * 

Gen. Mac Arthur, prane
ša apie baigimą sunaikinti 
paskutinių Japonų tvirto
vių Filipinų salose. 

Užėmus Okinawa;' papli
to žinios apie Amerikiečių 
įsiveržimą į kitą Japonų 
valdomą salą, Kume, 50 
į vakarus nuo Okinawa. 

Amerikos bomberiai ata
kavo ir sprogdino Japonų 
aliejaus valymo įstaigas 
prie Nagoya, Japonijos sa
lose. Atakuota ir suplai-
šinta kitų miestų svarbios 
vietos. 

Borneo saloje, Australi
jos kariuomenė užėmė Miri 
aliejaus laukus, šiaurinėje 
salos dalyje. 

MIRE Simon Lake, 79 
metų, moderninio submari-
no išradėjas. Jis gyveno 
Bridgeport, Conn. 

BELGŲ karalius Leopol
das sugryžo ir stengiasi su
daryti vyriausybę. Bolše
vikai ir socialistai nori jo 
atsistatydinimo. • 

Danija Priimta į San Francisco Konferenciją 

(Telefonu Pranešimas Dirvai) , 
BIRŽELIO 26, apie 7 vai. vakare, Marė Sims ir Dr. Jonas 

Sims telefonu pranešė Dirvos Redakcijai kad tik ką MIRe 
DR. JUOZAS J. JONIKAITIS. 

Birželio 27, poni Marė Sims pranešė platesnių žinių: 
j)r. Jonikaitis mirė netikėtai, nes tik ką buvo persikraus

tęs į kitą namą gyventi ir ten Įsteigė savo ofisą. Su juo buvo 
keli kiti asmenys, kai jis nusiskundė* kad jaučiasi blogai, at
sigulęs pasilsėti, daugiau ir nekėlė. 

Dr. Juozas J. Jonikaitis buvo 64 metų amžiaus, paėjo iš 
Pariebių kaimo, šakių parapijos, Suvalkijos. Amerikon apva
žiavo 1906 metais. 

Velionio Jcunas pašarvotas D. B. Brazio laidotuvių name, 
1930 25th St. Laidojamas šeštadienio rytą, Birželio 30. Pa
maldos atsibus 9 iOO" vai ryto, Kun. I. Boreišio Sv. Antano Lie
tuvių bažnyčioje. 

žinia apie Dr. Jonikaičio mirti paskleista plačiai Ameriko
je tarp jo draugų, taip kad Į laidotuves tikima suvažiuos Lie
tuvių ii iš tolimesnių miestų. Jo mylėtojai ir draugai siunčia 
daugybes gėlių vainikų. 

* * * 

Dr. Juozas J. Jonikaitis yra gyvenęs keliose kitose vietose 
Amerikoje, iki galutinai apsibuvo Detroite. Buvo linksmo, šir
dingo buvo, sumanus žmogus. Jo profesijoje jam sekėsi, taigi 
jis gausiai aukojo ir rėmė Lietuvos reikalus^ palaikė nekuriuos 
studentus Lietuvoje, prieš karą, ir gausiai aukodavo Lietuviš
kiems reikalams Amerikoje ir pačiame Detroite. 

Dr. Jonikaitis buvo Lietuvai Vaduoti Sąjungos Spaudos Ko
misijos narys ir Centro Vice Pirmininkas prieš metus laiko. Sa
vo aukomis gausiai parėmė išleidimą 'Timeless Lithuania" ir 
ir rėmė LVS visus darbus bendrai. Buvo LVS 6-to skyriaus 
iždininkas. 

Buvo delegatu Amerikos Lietuvių Misijos Washingtone ir 
savo pinigais apmokėjo kelionę Lietuvių kareivių motinų iš 
Detroito, kurios važiavo peticijas Prezidentui Įteikt. Dalyva
vo 1944 metais New Yorko Seime. Mylėjo ir gerbė Lietuvos 
Prezidentą Antaną Smetoną ir dalyvavo jo laidotuvėse. 1938 
metais Dr. Jonikaitis buvo nuvykęs palankyti Lietuvą. 

Mokslą ėjo Veiverių mokytojų seminariją Lietuvoje, dak
tarystę išėjo čia Amerikoje. Buvo nevedęs. 

Liūdi jo staiga mirusio jo draugai ir pažystamieji, jo su
šelptieji ir pagelbėti Lietuviai, kuriems jis negailėjo ištiesti 
ranką ir pašelpdamas. Jis buvo duosnus ir Lietuvių tautinei 
spaudai. Stambią auką buvo davęs Lietuvių Kambariui Pitts
burgh© Universitete. 

ILSĖKIS RAMYBĖJE AMŽINAI, GERAS PRIETELIAU. 
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Dideli Streikai Apima 
90,000 Darbininkų 

Valdžia susirupinus ša
lyje praplitusiais streikais 
kurie apima apie 90,000 
darbininkų pustuzinyj raie-
stų. 

Detroite streikuoja apie 
50,000, Akron, Ohio, apie 
20,000, ir tt. 

Prezidentas gryžęs į Wa-
shingtoną imsis to opaus 
reikalo išsprendimo. 

Ginčai tarp CIO ir APL 
unijų Detroite grąso iššau
kimu į streiką ir uždarymu 
apie 300 dirbtuvių. 

KIAULIŲ auginimo ūki
ninkai praneša jog kiaulie
nos pradės atsirasti, betgi 
reikia duoti kiaulėms pr*-
gą užaugti. 

Valdžia stengiasi mažint 
mėsos supirkimą kariuome
nei kad daugiau atliktų ci
viliams. 

OPA, kurios išlikimo rei
kalu kelta daug trukšmo 
Kongrese, palikta dar me
tams laiku-tęsti kainų kon
troliavimą. 

LENKAI NESUTIN
KA SU MASKVOS 

"VALDŽIA" 

Londono Lenkų vyriau
sybė in exile paskelbė ne-
pripažysta Maskvoje orga
nizuojamos Lenkijai val
džios, ir sako, visi Lenkų 
kareiviai kovęsi vakarų są
jungininkų dalyse, laikys 
ją savo vyriausybe, o ne 
Maskvoje gaminamą kokį 
tai bolševikišką padarą. 

Londono Lenkai pateikė 
visoms sąjungininkėms vy
riausybėms, išskyrus Rusi
ją, pareiškimą, kad ta so
vietų globoje daroma Len
kijai valdžia yra ir bus ne-
legališka- Londoniečiai lai
kysis ir kovos nors ir butų 
atšauktas jų pripažinimas, 
ką jie turi iki šiolei. 

Tik patys Lenkijos gy
ventojai, ir pačioje Lenki
joje gali išsirinkti ir pasi
statyti sau valdžią. 

VOKIETIJOJ Amerikos 
kariuomenės septynios di
vizijos ištraukiamos iš Ru
sų pareikalautų vietų ir 
jas užleidžia bolševikams. 
Tuoj gal turės užleisti ir 
visą Vokietiją bolševikams. 

Vokiečiai chemikai, kaip 
paaiški, šio karo metu da
rė 'sviestą' iš anglies. Prie 
to iš anglies darė aviacijai 
gasoliną, muilą, riebalus ir 
net alkoholinius gėrimus! 

Labiausia Apdovanotas 

Liepos 9 iki 28, Ameri
kos avalų krautuvėse bufi 
leista parduoti apie 4,500^-
000 porų vyriškų ir mote
riškų avalų be ration štam
pų. Tai ym užsilikusių ma
dų avalai. 

Belgijos žmonių gelbėji-
jimui nuo bado siunčiama 
iš Amerikos bulvės. 

Pietų Amerikos šalys ir
gi pradės siųsti maistą Eu
ropos žmonėms. 

PRANCŪZIJA gaus po 
50,000 tonų anglies iš Vo
kiečių Ruhr slėnio kasyk-' 
lų. Ji reikalavo po 200,0QQ 
tonų, bet sąjungininkai n*» 
sutinka po tiek duoti. 

KARO maisto adminis
tracija sulaikė siuntimą j 
Rusiją 300 milijonų svarų 
mėsos, kuri buvo numaty
ta siųsti bėgyje sekančių 3 
mėnesiu. 

Rusų siūlomų sutarčių.į s (Daugiau ant 6-to psl.) 

Danija tapo priimta kaip 50-ta valstybė į United Nations 
konferenciją. Vaizde parodoma Danijos atstovai atvyksta 
į San Francisco, lėktuvų stotyje juos pasitinka Danijos ge
neralinis konsulas su konsulato nariu. 

Sveiki Vokiečiai ir Italai 
karo belaisviai bus laikomi 
Amerikoje darbams dar šį 
metą. 

Iš Europos parveža at
gal po apie 100,000 karei
vių kas mėnesį laivais ir 
lėktuvais. 

1st Lieut. Audie L. Murphy, 
iš F^rmsville, Texas, daugiau
sia atsižymėjimo ženklų turin
tis kareivis. Kongreso Medalį 
gavo už atmušimą 250 Vokie
čių ir šešių tankų prie Colmar. 

12 žmonių užmušta prie 
Joplin, Mo., kuomet busas 
su pasažieriais užlėkė ant 
karvės einančios per kelią. 
Tarp užmuštų 10 kareivių. 

BOLŠEVIKAI SULIN
DO | UNRRA 

Washingtone, Atstovas 
Thomas pradėjo reikalau-
jti Kongresą tyrinėti Uni-

j ted Nations šelpimo ir at-
I kūrimo administraciją, ku
rion, sako, susiveržė kaip 

; žiurkės Amerikos komu-
[nistai saviems tikslams. Iš 
tos organizacijos pinigų jų 
agentai galės gyventi ir 
per ją patekdami į įvairias 
šalis kaip šelpimo atstovai, 
ten varys propagandą. 

New Yorko OPA ofise 
taip pat prilindę bolševi
kų, kurių tyrinėjimą ragi
na tuoj pradėti. 
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t D 1 R V A Auk'okft Lietuvos vadavfrtraf 

EENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
PHILADELPHIA Švyturio Prižiūrėtoja gALTlMORt, 

Gaukit Naują Anglišką 
Knygą apie Lietuvą 

Sekmadienį, Birželio 17, Lie
tuvių Muzikalėje salėje įvyko 
prakalbos šio miesto politikos 
reikaluose. Tačiau čia buvo 
nepamiršti ir Lietuvos vadavi
mo reikalai — publikoje buvo 
platinama Pulk. J; .Petruičio 
knyga, Lithuania Under the 
Sickle and Hammer". 

šia proga noriu paminėti A. 
Vaičiulaičio recenziją apie šią 
knygą, Darbininke Gegužės 22, 
kuris tarp kitko išsireiškia: 

"Clevelande padaryta graži 
pastanga Pul. J. Petruičio at
siminimus išleidžiant Anglų 
kalba (duodant naują antraš
tę: 'Lithuania Under the Sick
le and Hammer'). 

Gale jis taip dar priduria: 
'Nežiūrint nuomonių skirtin
gumo, reikia sutikti kad šios 
knygos leidėjai ir vertėjai at
liko tikrai reikalingą dar<bą." 

Tat mums belieka ją platin
ti, geriausiai Lietuvos nau
dai, padovanojant ją Angliškai 
kalbančiai šviesuomenei. 

Kaip teko sužinoti, šių Pulk. 
Petruičio knygų dabar jau ga
lima Įsigyti čia pat vietoje — 
pas K. žemaitį, 1201 Green St., 
ir pas F. Puką, 609 N. 12 St. 

Todėl tai kas iš Philadel-
phiečių trokšta laisvės Lietu
vai lai jie šalia pirmiau išlei
stų veikalų, "Timeless Lithua
nia" ir "Lithuania's Fight for 
Freedom" ima platinti ir šią 
naują knvgą^ "Lithuania Un
der the Sickle and Hammer". 
Ši knyga gaunama po $1.00. 

• K. V. 

Ii Nelietuvių Spaudos 
Lenkų didžiausiame savait

raštyje, Gwiazda Polaftfo, Bir
želio 23 tilpo paveikslas vaiz
duojantis Lietuvių Misijos va
dus Adv. A. Olį, P. J- žiūrį ir 
Al. Kumskį su dabartiniu U.S. 
Prezidentu Truman. Viršuje 
šio paveikslo toks antgalvis: 
"Litwini U Prezidentą" (Lie
tuviai pas Prezidentą). 

Kitame Lenkų laikraštyje, 
Ameryka Echo, Birželio 24 d. 
tilpo gan ilgas straipsnis — 
"Sprafwa Litwy" (Lietuvos 
Byla), šis straipsnis, kaip 
jo pabaigoje pažymėta, yra 
laisvas vertimas straipsnio — 
'THE CASE OF LITHUANIA', 

tarpyje. 

PAJIEŠKOJIMAI 

LVS VEIKLA. AUKOK 

Birželio 16, vakare, Lietuj 
salėje įvyko LVS 4-to skyriaus 
surengtos prakalbos. Kalbėjo 
LVS pirmininkas ir Lietuvių 
Misijos delegatas į San Fran
cisco, Inž. P. J. žiuris ir Ma
ryland seimelio narys Adv. N. 
Rastenis. Pirmininkavo poni 
Julė Rasteniene. 

Pirmas kalbėjo Adv. Raste
nis, ryškiai nušviesdamas kaip 
yra brangi tautai laisvė ir ne
priklausomybė, kad tik laisva 
ir nepriklausoma tauta gali 
kilti civilizacijoje ir kulturoje, 
ko'negali pasiekt pavergta tau
ta. Adv. Rastenis kaip ir vi-
syomet kalbėjo rimtai, neuž-
gauliodamas perdaug nei di
džiausių Lietuvos priešų. Ji* 
tik pasakė, jeigu Rusija gerbia 
savo laisvę ir nenori buti kitų 
pavergta ji neturi teisės kėsin
tis pavergti nei mažesnius sa
vo kaimynus, Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, kurios taip pat nori 
gyventi laisvai ir nepriklauso
mai, plėsti savo kulturą, savo 
meną, be ko tauta negali buti 
gyva. 

Po to kalbėjo Inž. P. J. žiu
ris, nušviesdamas LVS veikimą 
Lietuvos byloj, pradedant New 
Yorko seimu ir baigiant San 
Francisco konferencija. Išaiš
kino kokie dideli darbai Misi
jos buvo nuveikti Washingtone 
ir San Francisco, kur buvo su
eita su aukštais valdžios parei
gūnais, jiems buvo įteikta me
morandumai ir gauta nuo visų 
labai prielankų atsinešimą ir 
pažadus paremti Lietuvos by
lą. Lietuvių Misijos veiklą at
gaivino kovą už Lietuvos lai
svę ir nepriklausomybę. Laik
raštininkų buvo plačiai po A-
meriką ir po kitus pas&ulio 
kraštus Lietuvių pastangas iš
garsinta. 

Priminė ir tai kad Lietuvių 
Misija sutiko priešų ir San 
Francisco, kur Misijos vadai 
buvo Įskųsti San Francisco ar
kivyskupui, buk tai Misija ne
atstovauja Lietuvių katalikų. 
Kalbėtojas priminė kad arki
vyskupas tuo skundu buvo pa
sipiktinęs. (Kažin kaip šiądien 
jaučiasi tie skundikai atlikę 
Judo rolę. ...) 

kad turi savo priešakyje tokius j pono įiurio kalba publikai 
vyrus kaip Adv. Olis, Inž. P : patiko, ką liudija tankus gau-
J. žiuris ir Al. Kumskis. j sus plojimas. 

Susirinkimas buvo atidary- į De} nepatogios dienos, šeš-
tilpusio visuose Hearst'o laik- ^as Amerikos ir Lietuvos him- j tadienio, ir labai karšto oro 
raščiuose Gegužės 18-21 laiko-jna^s» vedant poniai V. Prane-1 pUblikos atsilankė nedaug. Au-

X. i kus-Tamkiutei, pianu lydėjo j kų surinkta $80 ir nemažai 
j Milda židanavičienė. Po to su- parduota Petruičio knygos — 
i dainavo Lietuvos Dainos mo- "Lithuania Under the Sickle 
terų trio keletą dainų: ponios j aluĮ Hammer". P. P. Jaras. 
V. Pranckus, Edna Rokas, Ju
lia Danielius. Jos programą 
pradėjo ir pabaigė. 

Dalyviai susirinkime aukų 
sudėjo $70.20, Įžangos Įplaukė 
$21.75. Susirinkimą vedė J. 
Sagvs, padedant eilei tautinin
kų Klubo narių, kaip Pr. Nar
vydas. C. Volskis ir J. Bal-
taitis daug prisidėjo prakalbų 
garsinime. J. žygūnas. 

Apie Dr. Jonikaičio mirtį —- ant 1 pusi. 

Smagus Piknikas Birutes Darže Sekm. Liepos 1 
Kalkes Misijos Atstovai Žiuris ir KumskSl 

Vienatinė Amerikoje mote
ris valdžios pajūrio sargybos 
tarnyboje yra Mrs. Salter, pri
žiūrinti ši Turkey Point, Mary
land, švyturį, nuo 1925 metų. 

BROOKLYN, N. Y. 

A. L. MISIJOS DELEGACI
JOS PRANEŠIMAS 

Birželio 17, po pietų Didžia
jame New Yorke oras buvo 
šiltas ir žmonės prakaituoti ir 
gatvėse vaikščioti nenorėjo. 
Tokią tai dieną pasitaikė Ame
rikos Lietuvių Tautininkų Cen
trui atlaikyti Amerikos Lietu
vių Misijos atstovo pranešimas 
iš San Francisco konferenci
jos. 

Kalbėjo Adv. Antanas Olis, 
kuris aiškiai nurodė San Fran
cisco kuriamos tarptautinės 
saugumo organizacijos tikslą. 
Prie to, išsamiai išaiškino ko
kį žygį atliko Amerikos Lietu
vių Misija Lietuvos bylai. 

Tai buvo gerai paruoštas ir 
nuoširdžiai atpasakotas rapor
tas New Yorko Lietuviams-pa-
triotams. Nors nedidelė publi
ka, kurie dalyvavo tuo rapor
tu buvo pilnai patenkinti. 
' Tėmijant Amerikos Lietuvių 
Misijos veiklą Lietuvos laisvi
nimo reikale, aiškiai matosi 
kad Amerikos Lietuvių Misija 
toli pralenkus kitas musų or
ganizacijas savo plačia veikla. 
Tautinė visuomenė laiminga 

AI. Kumskis 

LOS ANGELES, C AL. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Inž. P. J. žiuris 

Piknike bus Parodyta 
Spalvuota Filmą iš 

S*n Francisco 

Šie asmenys pajieškomi: 
AMBROZAITIS Izidorius, Juozo sū

nūs, Petkaičių k., Skaudvilės v., 
Tauragės aps., 19S1 m. lankęsis 
Lietuvoje ir prieš šį karą gyve
nęs New Yorke. 

AMBROZA1TYTĖ Petronele, Pet
kaičių k., Skaudvilės vai. 

GILUSĖVICIUS Jonas, Doškonių 
k, Daugų vai. 

GILUSEVIČIUTĖ Nastė, Doškonių 
kaimo. 

IGORIS Taram. Juozas, prieš karą 
gyvenęs E. St. Louis, 111. Ja A 
yra žinia iš sunaus Antano Igo
rio. 

KISELIENĖ Elena, vadinasi Helen 
KeseI ar Kisel, gyvenus New Phi
ladelphia, Pa. Ji 1925-27 laiko
tarpyje su motina lankėsi Lietu
voje. 

KONGELIS Juozas, gyvenąs Chica-
groje. 

KYRAS Mykolas, prieš šį karą gy
venęs Chieagoje 

LAPINSKAS Aleksandras, Ameri
kon išvlkos 1914 ir gyvenęs Law
rence. Kansas, ir South Carolina. 

MACKEVIČIENĖ (Mackewitz) Pet
ronėle (Šliumpaitė), iki 1929 m. 
su šeima gyveno Detroit, Mich. 

MANIKAI, Juozas ir Vincas, kilę 
iž Žiliškių k., Čiupėnių p., Pane
vėžio ap. 

MAŽEIKA Antanas, Pagramančio 
k., Tauragės ap., prieš karą gy
venęs Chicago j. 

NOREIKA, Povilas ir Ignas, prieš 
karą abu gyvenę Chicagoj. 

SKILIAI, Kostantas ir Vitalis, An-
driunu k., Daugų v., Alytaus ap. 

ŠYLA Kazys, kilęs įš Biržų ap. 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street; 
New York 24, N. Y. 

arba 
C$8&ulate of LLthųjuiįA 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

ANGLIS pabranginta $1 to
nui, del to kad kietos anglies 
darbininkams pakelta mokes
tis dolariu ir keliais centais į 
dieną. 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

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

Generolai Tėmija Mūšius su Japonais 

Am. rii-.M.c karo vadai, Mmtmm Mai. C.m. Shoi»ni>nl, lai
kantis lazdą, ir viduryje Lieut. Gen. Buckner, tėmija Ameri
kos kariuomenių veikimą prie Okinawa sostinės Naha, kurią 
iš Japonu atėmė. Vėliau, Gen. Buckner pats žuvo -auo Japo
nų šovinio toje saloje. - . 

Didysis piknikas kurio l)et-
roitieeiai laukia, ši sekmadienį, 
Liepos 1 d., Birutės Darže, tu
rės keletą įdomybių, kurios vi
siems turi buti svarbios. 

Viena iš tų įdomybių tai 
piknike bus rodoma spalvuota 
filmą iš San Francisco Ameri
kos Lietuvių Misijos dalyvavi
mo, bus parodyta, ir Pasauli
nės Konferencijos patalpos, ir 
San Francisco miestas, ir to 
miesto Katalikų Katedra kur 
buvo surengta iškilmingos pa
maldos už Lietuvą, ir pats tos 
Katedros Arkivyskupas Mitty, 
kuris pamaldas laikė. 

Toliau, gyvu žodžiu išgirsite 
iš Amerikos Lietuvių Misijos 
delegatų jų patyrimus ir nu-
veikimą Lietuvių tautos nau
dai San Francisco konferenci
joje. Atsilankys ir kalbės P. 
J. žiuris, LVS pirmininkas ir 
Misijos sekretorius, iš Cleve
land, O., ir Aleksandras Kum
skis, Misijos ko-pirmininkas, iš 
Chicagos. 

Pikniko pradžia 1 vai. po 
pietų. Ta Vieta visiems žino
ma, ir nuvažiuoti lengva auto
mobiliais ir busais. Bušai ei-
ns. iš Woodward Avenue kar-
barnės, Highland Park-Royal 
Oak, John R raudonos spalvos 
autobusai. Išlipti reikia prie 
Madison mokyklos ir pasukti 
po dešinei, siaura gatvele, ku
ri prives jus į pikniko vietą. 

Bus gera muzika, bus už
kandžių ir išgėrimų, ir dideli 
būriai jusųf artimų draugų ir 
pažystamų. Įžanga i pikniką 
tik 25c y patai. 

Pikniką rengia LVS 6-tas 
skyrius, pelnas eis . Lietuvos 
vadavimo reikalams. 

GRYžO Iš CLEVĖLANDO 
Buris Detroito Lietuvių vei

kėjų buto išvažiavę į Cleve-
landą dalyvauti Lietuvai Va
duoti Sąjungos 5-me metinia
me seime. Važiavo Dr. Jonas 
ir Marė Sims, Helen Rauby, 
J. J. Smailis, Viktoras Petriką 
ir iš Ann Arbor dalyvavo Juo
zas Kripas. 

Be rimtų nuveikimų, nutari
mų, ir ceremonijų prie Basana
vičiaus ir Kudirkos paminklų, 
bei prie a. a. Prezidento Anta
no Smetonos *karsto, kur Det-
roitiečiai visi dalyvavo, . dar 
buvo laiko dalyvauti ir sma
gioje Clevelandiečių gegužinė
je. sBet kas buvo 'nuostabu 
kad Clevdandiečiai ir svečiai, 
nedidelis buris artimų žmonių, 
tame vakare sudėjo Lietuvos 
vadavimo darbams remti net 
$500. 

Detroitiečiai gryžo Birželio 
25, kartu su jais važiavo atgal 
ir J. J. Bachunas, kuris' gryžo 
į Sodus, Mich. Rep. 

LVS SKYRIUS. Birželio 23 
vakare buvo sušauktas savo 
tėvynę Lietuvą mylinčių Los 
Angeles Lietuvių būrelis, ku
rie didžiai Įvertindami LVS 
veiklą, norėdami viskuo pagel
bėti, suorganizavo LVS skyrių. 
Skyrius nutarė pasiųsti tele
gramų pasveikinimą LVS me
tiniam seimui, tą pačią dieną 
atsibunančiam Cleveland, O. 

Vietos Lietuviai labai paten
kinti ALT veikėjų pirmiau, ir 
LVS vadų atsilankymu pasta
ru laiku, užgiria tų organizaci
jų darbuotę. Susipažinę su 
LVS ir A. L. Misijos vadais, 
džiaugdamiesi kad LVS turi 
tokius nuoširdžius ir rimtus 
veikėjus, pasiryžo paremti ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą.^ 

Lai gyvuoja LVS ir nenuil
stanti jos vadai. 

STOJO I REAL 1BTATE 
BIZNf. Pranas Račkus išlai
kė valstijos Real Estate kvoti
mus ir gavęs Real Estate Bro
ker's laisnus stojo Į tą biznį 
šiame gausiai augančiame mie
ste. Račkus tuo tarpu dar
buojasi kartu su K. Lukšiu. 

Linkėtina jiems gero pasi-
sok:mo. Kai Lietuviai važiuos 
Į Los Angeles apsigyventi ras 
čia gerus Lietuvius kurie pa
tarnaus jiems iiamtĮ ftusiprki-
me. 

LANKĖSI SUNUS. įlos An
geles veikėjų Onos ir Prano 
Račkų sunus, . Lt. Cloude A. 
Rackus, buvo apsilankęs pas 
savo tėvus trumpam pasivešė-
jimui. Jis užbaigė jam paskir
tą kursą Navy mokykloje. Iš 
čia išvažiavo i paskyrimo pun
ktą rytinėse valstijose. Išlei
stuvėms jam tėvų namuose bu
vo surengta gražus pokilis, da
lyvavo buris Lietuvių draugų 
ir Prof. Dr. J. B. Ramsey, iš 
U. C. L. A., artimas Račkų 
draugas. 

Račkų kitas sunus, Vilius, 
randasi Vokietijoję; jis prane
šė tėvams kad jis ten paliktas 
ilgesniam laikui inžinerijos da-
lyje. . 

LAUKIA SVEČIO. Po ap
silankymo čia A. L. Misijos 
atstovų, dabar laukiama čia 
atsilankant Lietuvos Konsulo 
P. Daužvardžio iš Chicagos. 
čia jam rengiama prakalbos 
Liepos 3 d. 

Apgailėtina kad iš rytinių 
valstijų atvykstanti musų tau
tos darbuotojai greitai vėl tu
ri gryžti prie savo kasdieninių 
pareigų. O kaip butų malonu 
kad nors vienas iš jų čia ga
lėtu pasilikti musų tarpe ir pa
dėtų darbuotis Lietuvybės rei
kaluose. Rep. 

"" J. M. Urbohas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

BALTUTIS/ Povilas, pusamžis, 
mirė Birž. 3, Chicagoj-. (Tel
šių ąį>v Gąj^cįyį p. Ųrtsišos 
kaimo).' 

ARMANAV7ČIENS fcstsš, mi
rė Birž. mėn., Girardville, 
Pa.^ 

ŽERDECKIENĖ Itsm, mirė 
Birželio m., New Philadel
phia, Pa. 

ŠAŽIS Antanas,, mir§ Geg. 2% 
Philadelphia, Pa. 

KAZLAUSKIENĖ Ona, 67 m,, 
mirė Bal. 29, Nanticoke, Pa. 
(Seinų ap. Pavesininkų k.) 

SUBAČIUS Antanas, 77 metų, 
mirė Baland. 29, Penn, Pa. 
(Vilniaus rėd. Paulenkų v.) 

ČAPIENĖ Antosė, 60 m., mirė 
Geg. 7, Thompsonville, Ct. 
(Kauno rėd. Migutaičių .k) 

ZALENKA Silvestras, 72 m., 
mirė Bal. 27, Youngstown, 
Ohio. (Vilkaviškio Sjfc, Gra
žiškių k.) 

SUNSKAS Martinas, 52 metų, 
mirė Geg. 12, St. Clair, Pa. 

JOCIUS Kazys, 57 metų, mir§ 
Bal. 30, Detroit, Mich. (Ma
rijampolės p. Patamulšio k.) 

MOCKIENĖ Stasė, 67 m., mi
rė Geg. 29, Kenosha, Wsi. 

STAPANAVIČIUS Bernardas, 
53 metų, mirė Gegužės m., 
Rockford, UI. 

ALIŠAUSKAS Jonas, 74 m., 
mirė Geg. 21, Grand Rapids, 
Mich. 

LATOWSKA Benigna, pusam
žė, mirė sBirž. 1, Chieagoje. 
(Raseinių m.) Amerikoj iš
gyveno 33 metus. 

PAŠAKARNIS Stasys, pusam
žis, mirė Bir. 1, Chieagoje. 
(Šiaulių ap.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

VALINSKIENĖ Amilija (Tu-
ravičiutė), mirė Geg. 30 d. 
Worcester, Mass. (Butrimo
nių k.) : '" , 

URBELIONIENfi Jieva, $6 m. 
mirė Geg. 30, So. Boston, 
Mass. (žiežmarių p.) Ame
rikoj išgyveno 45. metus. 

KATAUSKAS Povilas, 49 m., 
mirė Geg. 22, New Britain, 
Conn. (Būdviečių par. Mis>c-
kavos k.) 

BU JA Jonas, mire Gegužės m. 
Lowell, Mass. 

BIELIAUSKAS Jonas, mirė 
Gegužės 24, Glen Lyon, Pa. 

GRODIENĖ Marė, mirė Geg. 
25, West Pittston, Pa. 

VITKAUSKIENĖ Ona, mirė 8 
Gegužės, Exeter, Pa. 

GUDAVIČIUS-Juozas, 70 m., 
mirė Ge# ^" Worcester, 
ftįass. . ' 

PUŠKEVIČIENĖ Rožė, 52 m., 
mirė £eg.. So. l^oston, 
Mass. • 

VALIULIS Jurgis, 47 metų, 
mirė Geg. 11, Chicagoj. Gi
męs So. Boston, Mass. 

GENIS Silvestras, 61 m., mi
rė Bal. 12, New Philadel
phia, Pa. (Trakų ap. Ulko-
nių k.) 

KINDURIS Kazys, pusamžis, 
mirė Gegužės 28, Chicagoj. 
(Švenčionių ap. Kaltinėnų p. 
Naručių k.) Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

MURAUSKAS Kazys, 48 m., 
mirė Geg. 9, Pittston, Pa. 

POVILAIT1ENĖ Anelė (Mar-
cinkiutė), mirė Gegužės 20, 
Chicagoj. (Šiaulių ap. Joniš
kio p. Pručiunų k.) Ameri
koj išgyveno 23 metus. 

RIMAVIČIENĖ Petronėlė, mi
rė Kovo 15, Rosario, Argen
tinoj. (Biržų p. Tamošiūnų 
kaimo). 

BIELIAUSKAS Jonas, mirė 20 
Gegužės, Glen Lyon, Pa. 

VILKAITIENĖ Ona, mirė Ge
gužės m., Shenandoah, Pa. 

SADAUSKIENĖ (vardas ne
pažymėta), mirė Gegužės m. 
Glendalę, Calif. 

ŠEŠELA Juozas, 62 m., mirė 
Koąo 27, Bridgeport, Conn. 

. (Vilkaviškio ap.) 

WORCESTER, Mass. 

LIETUVIS UŽ LIETUVĮ 
Sužeistas karys Corp. Char

lie Gildauskas, sugryžęs pasil-
siui, pasakoja atsitikimą kaip 
jis kariaudamas prieš Japonas 
Okinawa saloje buvo sužeistąs 
ir lauke eilės pergabenimui fo 
į ligoninę. Jis pamatė savo 
pažystamą vyresnįjį, kurį tuoj 
užkalbino. Tas į jį linksmai 
ėmė kalbėti Lietuviškai. Tai 
buvo marinų dentistas Leit. 
William Osmanskis. šis pa
gelbėjo Gildauskui greitai pa
tekti į lėktuvą, gavo blanketą 
apsikloti, ir tuo budu greitai 
pasiekė ligoninę sekančiu lėk
tuvu, kitoje saloje. 

Corp. Gildauskas taipgi tu
rėjo kitą smagų nuotikį kai 
jis netikėtai' į du metu pirmiį 
kartą susitiko savo brolį, tar
naujantį karo laivyne. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Aveitfjp-

Waterbury, Conn, 

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

Kreipkitės \ Savo MONCRIEF Pardavėją. 

THE HENRY FURNACE CO.,  MEDINA, O. 

J :  P S I  
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A vacation here 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. AU amuse
ments. Dancing nightljr,' 

Plan now fo come fo the Vacation 
Playground of the Great Lakes. J C 

__ i S. rHEO. ROOSEVEL M 
g eaves 9 a. m. daily ^ 

Jrom Cleveland. J 
Sfecmen also from K 
Detroit and Toledo. 9 

Easily reached aiso 
by rail or bus and 
hourly steamer from 

Sandusky. 

On U. S. Rout* 6 and 
Ohio 2 

Playground of the Great Lakes. 

CSSAR POINT-on-Lake Erie SAx,SKY-
Open June 16  t h r u  L a b o r  D a y  

Nikodemas A. Wilkelis 
Laisnuotas Laidotuviu Direktoriugh 
. IR BALZAMUOTOJ AS 

. Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai ' 
Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 

«Ž02-04 SUPERIOR AVE. . " HEnderson 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę ^ į ) f J?l£ 

Jungo nevilksim! t į ' 
•MUM 

Ministro Lozoraičio Kalbos Mintys Malda ant Laivo 

Drąsi ir gili kalba 
Ministro Stasio Lozorai

čio kalba, pasakyta šių me
tų Vasario 16 d. Romos 
Lietuviams, yra reikšmin
ga įvairiais požiūriais. Vi
sų pirma ji yra aiškios lo
gikos ir gilios minties kū
rinys. Antra jos ypatybė 
yra tiesumas ir drąsumas. 
Šito deliai ilgamečio Lietu
vos " Užsienio Reikalų Mi
nistro kalba iškyla aikštėn 
kaip stipraus intelekto pa
sireiškimas, ir mes, Lietu
viai, ja galime tik didžiuo
tis. Iš to išplaukia kad gi
liai minčiai gimti nereikia 
didelės valstybės arba kad 
dvasine prasme maža vals
tybė anaiptol neturi stovė
ti žemiau už didžiąją. 

Deja, šių dienų zoologi
nis palinkimas garbinti jie-
gą ir didelius skaičius la
biau negu dvasios turtą 
neleidžia mums buti perdi-
deliais optimistais ir kiek 
tai liečia Lietuvių tautoje 
glūdinčių vertybių pripaži
nimą. 

Ne paveju 
^ Kuone kiekvienas šių 
liiikų valstybės vyras, sa
kydamas politinę kalbą, ne
gali apsieiti nepagyręs bol
ševikų, nežiūrint į tai kad 
nei vienas tikrai didelis 
valstybininkas negali nenu
matyti kad bolševizmas 
yra didžiausias moralinis 
supuvimas. Iš to išplaukia 
kad tie kurie giria bolševi
kus, daugiau . ar mažiau 
skleidžia puvėsių kvapą po 
pasaulį. Ir kažin ar šią 
dieninis bolševikų gyrimas 
nemes ateityje gyrimo au
toriams gėdos dėmės? 

Ministro Lozoraičio kal
ba sia prasme yra gryna. 
Jis iškelia aikštėn bolševi
kų smurtą, jų nusikaltimus 
ir nurodo kad tik iš jų Lie
tuvai ir Lietuvių tautai 
gręsia mirties pavojus, ku
rį tegali panaikinti bolševi
kų okupacijos pašalinimas. 
Šis betgi tikslas tepasiekia
mas per bolševikų sutriuš
kinimą. 

A|įt,: 

Pamoka musų veikėjams 
Kalbėdamas apie musų 

vidinius klausimus, Minis
tras Lozoraitis pabrėžė kad 
priekaištų darymas buvu
siam Lietuvos režimui yra 
visai be prasmės ir nenau
dingas dalykas, nes prie
šas okupavo Lietuvą ne del 
jos santvarkos buto ar ne
būto netobulumo, šia pro
ga galima prisiminti ir ap
gailestauti ypač vieno mu
sų Chicagiškių redaktorių 
išvedžiojimus kad, girdi, 
kritikuodamas ir peikda
mas buvusį Lietuvos reži
mą nepaprastai patarnausi 
Lietuvai — pasirodysi de
mokratu. O jei to buvusio 
režimo nepeiksi ir jo ne-
bjauriosi tai didžiosios de
mokratijos galės pagalvo
ti kad pats esi fašistas ir 
kad visa Lietuvių tauta yra 
fašistiška, ir nepadės Lie
tuvai atgauti laisvės. Pa
daręs šią' didžiai imantrią 
išvadą, tas Chicagos redak
torius ir ėmė vykdyti savo 
laetuvos gelbėjimo misiją 

bjaurioti buvusį Lietu
vos režimą ir jo kurėjus. 

Tačiau šitokio elgimosi 
efektas buvo kaip tik prie
šingas: tiems kuriems yra 
p a v e s t a  s e k t i  L i e t u v i ų  
spauda ir apie ją referuo
ti atitinkamiems pareigo-
nims, susidarė įspūdžio kad 
bent tuli iš vadinamų Lie

tuvių veikėjų yra žemos 
kulturos ir etikos bei men
ko solidarumo žmonės. Ši
tokiam atvejui labai tinka 
viena Lietuvių patarlė: — 
"Netikęs tas paukštis kurs 
savo lizdą teršia". 

Bergždžias laiko 
gaišinimas 

Lygia greta Min. Lozo
raitis nurodė kad bergž
džias butų dalykas kurti 
vienokias ar kitokias san
tvarkas ateities Lietuvai, 
nes Lietuvos gyvybė pri
klauso ne nuo Jobulos san
tvarkos atradimo, bet nuo 
bolševikų iš Lietuvos išva
rymo. Tat kova prieš bol
ševikus yra musų įstaty
mas ir didžioji pareiga. Ta 
kova, kaip jau daug sykių 
šio laikraščio skiltyse buvo 
minėta, turi buti vedama 
drąsiai ir be kompromisų ir 
nekreipiant dėmesio į tai 
kokie tuo ar kitu metu pu
čia vėįeliai. 

Pasitikėkime savo 
jiegomis 

Įsidėmėtina Ministro Lo
zoraičio kalboje, pagaliau, 
yra ir tai kad jis nurodo 
kad ne kas kita kaip Lie
tuvių kraujas yra musų 
n e p r i klausomybės įrody
mas ir kad ne kas kita kaip 
nenugalima Lietuvių tau
tos dvasia ir tas pats gau
siai liejamas ir liesiamas 
kraujas bus Lietuvos ne
priklausomybes g r ą žinto-
jai. Taigi ne verkšlenimas, 
ne kokių fantastingų fede
racijų bei sąjungų su sveti
momis valstybėmis jieškoji-
mas, bet tik kovojimas ir 
pasitikėjimas vien savo pa
čių jiegomis yra Lietuvos 
laisvės laidas. Svetimos 
valstybės, bendrų interesų 
vedamos, gali buti atsitik
tiniai Lietuvos pagalbinin
kai jos laisvės kovoje, kaip 
jų pagelbininke atsitiktinai 
gali buti ir Lietuva. Ta
čiau jieškoti ir siekti kokių 
ryšių su svetimomis vals
tybėmis, galvojant kad jos 
gali Lietuvai iškovoti ne
priklausomybę, yra nepasi
tikėti savo jiegoms. O kas 
savo jiegomis nepasitiki 
tas yra nevertas nepri-
klausomvbės. 

pagarbiai priimta. Iš to 
išplaukia kad ir pats Hi-
nistras visiems Lietuviams 
ne tik gali buti bet jau ir 
yra autoritetas. O jei taip 
tai jis 'yra pozityvus vie
ningumo faktorius. Ir tai 
besiartinančioje didžiulėje 
kovoje del Lietuvos nėra 
be reikšmės. 

Musų nelaimei, netolimo
je praeityje nemokėjome 
nutildyti partinių aistrų, 
nenorėjome pripažinti au
toritetais tų kurie buvo au
toritetai, ir šiądien mes 
jau visi suprantame kad iš 
to buvo tik žalos. 

Tat jei ateityje atsiras
tų realios galimybės pasi
naudoti Ministro Lozorai
čio autoritetu Lietuvos at
kūrimo darbe, neleiskime 
tai galimybei užgesti. 

Jo paties žodžiais ta
riant, "elgkimės taip lyg į 
mus butų nukreiptas žvilg
snis tų musų vaikų, milži
niškos neteisybės mažų 
kalkinių, kurių jau nebėra 
nei Lietuvoje, nei Kazak-
stane, nei kitur šiame pa
saulyje". Žiauriai nužudy
tų nekaltų Lietuvių nenyk
stantis atminimas tesujun-
gia musų jiegas didžiajai 
kovai už Lietuvą. 

Julius Smetona. 

\ 
¥ 

LVS Seimui CIevelande Suaukota 
apie $2fOOO 

Seimas Praėjo Pakilusioje Nuotaikoje. Dalyva
vo apie 30 Delegatų iš Įvairių Kolonijų* 
Gražios Vainikų Padėjimo Ceremonijos. 

Autoriteto reikšme 
Džiugus dalykas kad Mi

nistro Lozoraičio kalba, 
kaip jos persispausdinimo 
faktas įvairiuose laikraš
čiuose rodo, buvo rimtai ir 

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI 

Praeitos savaitės Lietuviško
je spaudoje tilpo Lietuvių In
formacijos Centro žinia buk aš 
padaręs išsamų pranešimą apie 
BALF Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimui Birželio 13, 
1045, New Yorke. ši žinia ne
atitinka tikrenybei. Amerikos 
Lietuvių Taryba į suvažiavimą 
manęs nekvietė ir nesu Tary
bos nariu. Suvažiavime neda
lyvavau ir todėl jokio praneši
mo apie Lietuvius nuo karo 
nukentėjusius nepadariau. 

Birželio gi 10, New Yorke, 
Pennsylvania Hotelyje, Ben
dras Amerikos Lietuvių Fon
das turėjo direktorių susirin
kimą ir šiame susirinkime aš 
padariau platų pranešimą apie 
BALF veiklą ir apie Lietuvių 
nuo karo nukentėjusių padėtį. 

Prie šios progos pareiškiu 
kad BALF nieko bendro netu
ri su politinėmis Lietuvių or
ganizacijomis. Musų organi
zacijos konstitucijoje yra aiš
kiai pasakyta: "This organiza
tion shall be strictly non-poli-
tical and non-sectarian." 

liun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas. 

Amerikos kariai prieš išlipi
mą mušiui su priešu meldžia
si ant laivo denio. Virš Ame
rikos vėliavos matyti iškelta 
bažnytinė vėliava laike regu
liarių pamaldų. 

LENKAI REIKALAU
JA, TEISĖTAI AR 
INE - NESVARBU 

mmw ' ' 

y 

Lenkai panaujini® reikalavi
mą Tešeno srities, Silezijoje, 
kurią buvo pagrobę kaip tik 
Vokiečiai smogė Čekoslovakiją 
prieš pat šio karo prasidėjimą. 

Čekai dabar atgavo tą sritį 
ir iš ten krausto Lenkus, bet 
Lenkai pakėlė reikalavimą kad 
ta sritis butų prijungta Lenki
jai. 

Lenkai taip pat reikalauja 
ir savinasi Vilniaus kraštą ir 
patį Vilnių. • <•> 

Tuo tarpu tuli musų "diplo
matai" Amerikoje skelbia kad 
dabartinėse sąlygose "nėra ko" 
su Lenkais varžytis už Vilnių, 
verčiau dirbti su jais išvien 
iki bus atgauta nepriklausomy
bė. 

Matėme kas, atsitiko kada 
Stalinui pavyko prikalbėti F. 
D. Rooseveltą ir Churchillą 
nesivaržyti už valstybių sie
nas, pirmiau reikia nugalėti 
priešas ir atstatyti taika. Ta 
klaida padaryta gal visiems lai
kams, jeigu laiku neaplaužys 
bolševikams ragų. 

Lenkai visokiose savo vals
tybės likimo sąlygose kelia rei
kalavimus tų žemių kurias jie 
skaito jiems priklausančiomis, 
kad ir neteisingai, o tie musų 
"diplomatai" ne tik nedrysta 
kovoti už Lietuvos žemes pa
tys, bet ir kitus dar draudžia, 
nors jų reikalavimai teisingi. 

Nuolankavimas Lenkams ne
atneš nieko gero, tik apsivyli
mą, ir todėl nors už nepriklau
somybę kovojam ir lygiai ken
čiam mes kaip ir Lenkai, mes 
neturim nei valandėlei liautis 
skelbę ir reikalavę Lietuvai to 
kas yra musų. 

LVS 5-tas metinis seimas, 
|vykęs Cleveland, Ohio, Birže
lio 23-24, 1945 m., buvo vienas-
iš įžymiausių šios organizaci
jos seimų nuo pirmojo steigia
mojo * seimo, įvykusio Tabor 
Farmoje, Sodus, Mich., Birže
lio 7-8, 1941 metais. 

šis seimas buvo atžymėtinas 
keletu atžvilgių, ir pirmiausia 
reikia pastebėti kad visuome
nės susidomėjimas seimu taip 
labai kad aukų susiųsta apie 
$2,000 — netoli tiek kiek bu
vo sudėta steigiamajame sei
me. 

Kuomet kiti LVS seimai au
kų sutraukdavo apie $500, šio 
seimo aukų didumas rodo vi
suomenės užgyrimą Amerikos 
Lietuvių Misijos darbų, o ka
dangi LVS yra Misijos užpa
kalyje ir finansuoja jos veiki
mą, visuomenė parodo savo 
prijautimą Sąjungai, gausiai 
prisiųsdama aukų. 

Delegatų atvyko iš daugiau 
kolonijų negu kitais praeities 
seimais — buvo iš; 

„Waterbury, Con*. — Dr. M. 
J. Colney. 

Brooklyn, New York — Dr. 
B. K. Vencius, D. Klinga. 

Iš Newark, N. J. — A. S. 
Trečiokas. 

Iš Columbus, Ohio — Jonas 
Rouika su žmona. 

Iš Chicago — Adv. Antanas 
A. Olis ir Al. Kumskis. 

, Sodus, Mich. — J. J. Bachu-
nas. 

Detroit, Mich. — Dr. Jonas 
Sims, Marė. Sims, J. Smailis, 
Helen Bauby, Viktoras Petri
ką. 

Ann Arbor, Mich. — Juozas 
Kripas. 

Cleveland, Ohio — Dr. S. T. 
Tamošaitis, P. J. žiuris, Hy-
patija žiurienė. Violeta Yčaitė, 
Evelyna Yčaitė, Julė Salase-
vičienė, Jurgis Salasevičus, K. 
S. Karpius, Juozas Urbšaitis, 
Antanas šimluinas, Alekas Ba
nys, Julius Smetona. 

Tie LVS skyriai kurie nega
lėjo atsiųsti delegatų, pasiun
tė seimui gausių aukų ir nau
jų narių mokesčių, tuoau pri
dėdami prie seimo. 

Seimas atliko Amerikos Lie
tuvių Misijos Washingtono nu
tarimą ir paskyrimą padėti 
vainikus prie trijų musų tau
tos didžių vyrų—Antano Sme
tonos, kurio kūnas laikomas 
karste Knollwood kapinių mau-
soleume, ir prie Dr. Basanavi
čiaus bei Dr. Vinco Kudirkos 
paminklų Lietuvių Kultūrinia
me Darželyje. 

šios ceremonijos tegalimos 
atlikti tik CIevelande. ' 

Padaryta eilė svarbių tari
mų ir užsibrėžta nauji dideli 
darbai Lietuvių tautos ir ša 
lies gelbėjimui. 

LVS VALDYBA 1945-
1946 METAMS 

Kaip demokratinias pagrin
dais vadovaujama organizaci
ja, LVS kas metą renka savo 
valdybą. Išrinkta ta pati val
dyba su darinkimu trečio vice 
pirmininko, kurio vieta teko 
A. S. Trečiokui. 

Dr. M. J. Colney išrinktas 
iždo- globėju vieton Dr. B. K. 
Venciaus. 

Valdybos sąstatas: 

P. J. žiuris — Pirmininkas 
Dr. J. J. Sims — Vice Pirm. 
Adv. N. Rastenis — Vice P. 
A. S. Trečiokas — Vice P. 
K. S. Karpius — Sekretorius 
Juozas Kripas — Fin. Sekr. 
Juozas Smailis — Iždininkas 
Iždo globėjai: 
Adv. A. C. Stokna, 
Dr. M. J. Colney. 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

LOS ANGELES, CAL\ 
ĮSTEIGTA LVS 

SKYRIUS 

Vaizdas Londone, atidarant Sąjungininkų Karo Nusižen
gėlių Teismo konferenciją. Britanijos Teisejas Wright pato* 
doma stačias kalba į susirinkusius atstovus. ' 

Luzon saloj, Amerikietis ka
rys kalbina Japonietį, kurio li
kę tik oda ir kaulai. Jis papa
sakojo kad laike Japonų bėgi
mo nuo užeinančios Amerikos 
kariuomenės, jis nualpo ir su
griuvo nešdamas sunkius da
lykus, Japonietis kapitonas jį 
apspardė ir palikp. Jis slaps
tėsi, badaudamas, iki jiateko į 
Amerikiečių rankas. ' 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
G E T  O U R  

LOW  R A T E S  A N D  
H E L P F U L  T E R M S  

LVS SEIMUI AUKŲ sąra
šai bus skelbiami sekančiuose 
Dirvos numeriuose. 

LVS SKYRIAI PASI
LIKS PO 50c NUO 

NARIO 

(Telegramas LVS Seimui) 

Lietuvai Vaduoti S-gos 5-to 
metinio seimo laiku, kai CIe
velande vyko LVS seimo po
sėdžiai, Los Angeles Lietuvių 
LVS draugų būrelis susirinkęs 
apkalbėjo LVS naudingą veik
lą ir įsteigė savo kolonijoje 
LVS skyrių 

LVS centro valdyba gavo to
kį telegramą Birželio 24: 

"Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyrius įsisteigė Los Angeles, 
Californijoje, Birželio 23. su
sirinkime 2922 Euclid St. Svei
kiname Seimą. 

Sekr. Jonas A. Petrauskas." 

šis naujasis skyrius gauna 
sau numerį 11 ir tai yra tre
čias LVS skyrius įsisteigęs šy-
met.. Sveikiname skyrių, jo 
narius ir valdybą. 

Kadangi kiti du šymet įsi
steigę skyriai — Waterbury, 
Conn., ir Lawrence, Mass., yra 
Lietuvių kolonijose Atlantiko 
pakraštyje, tokiu budu Pacifi-
ko pakraštyje LVS skyriaus 
įkūrimas perjuosia visą Ame
rikos kontinentą LVS talki
ninkais ir darbuotojais. 

Los Angeles skyriaus įsistei-
gimas yra pasekmė LVS cen
tro valdybos narių ir Misijos 
atstovų atsilankymas Los An
geles Lietuvių kolonijoje. 

LVS skyrių įnešimu seime 
atsibuvusiame CIevelande Bir
želio 23-Ė4, seimas pravedė 
nutarimą kad nuo kiekvieno 
nario, seno ar naujai prirašo
mo į LVS skyriaus reikalams 
pasilieka po 50c. 

Nuo pat LVS susiorganiza-
vimo skyriai siuntė visą nario 
mokestį j centrą, o savo rei
kalams pasišventusieji nariai 
įvairiais budais stengdavosi su
kelti lėšų. Tuomi jie neatsili
ko nuo darbuotės nors neturė
jo jokių nustatytų savo reika
lams duoklių, tačiau kad viso
se organizacijose tam tikras 
nario duoklės nuošimtis palie
kamas kuopos arba skyriaus 
reikalams, tas įvedama ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjungoje. 

Kadangi LVS metinis mėnuo 
yra Birželio, nes Birželio mė
nesį LVS įkurta, skyriai gali 
pradėti pasilikti po 50c nuo na
rio iš narių duoklių sumokėtų 
Birželio mėnesį ir po to. 

Kai kurių duoklės jau pri
siųstos į Centrą, tat sumažini
mui darbo prašome skyrių ne
reikalauti pasiųsti jums tuos 
50c atgal, bet pasilaikyti ati
tinkamas sumas nuo kitų na
rių duoklių. 

Sveikata yra Žmogaus 
Brangiausias Turtas 

INDIJON Ų ARBATŽOLĖS 
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

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

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

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

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

Kaina 50c. 3 Baksai už $1.00. 
Pasarga: Su orderiu malonėkit ir 

pinigus prisiųsti, nes kitaip orderis 
nebus išpildytas. 

Reikalaujam agentę pardavinėti 
musų arbatą: x 

FLORAL HERB CO. 
Dept. 7 

BOX 305 CLINTON. IHfl. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings 

Telef.: MAin 1773. 
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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 

. 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 «• 

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

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas Ir Užpildy
mas garantuojama. Kreipkites i mane telefonu arba 
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NAUJAS ĮKVĖPIMAS 
Darbas — geriausias liudymas 
I IETUVAI Vaduoti Sąjungos seimas, įvykęs Clevelan-

de Birželio 23-24 dd., buvo visais atžvilgiais labai 
reikšmingas. Savo organizuotumu jis, be abejo, pralen
kė visus ligšiolinus Lietuvai Vaduoti Sąjungus seimus. 
Lygiai taip pat ir savo bendra nuotaika bei solidarumo 
dvasia jis sudarė išskirtinį reiškinį. Viena Lietuva, vie
na širdis ir viena gili, Lietuviška mintis — ar gali šis 
derinys neteikti ateičiai kuogražiausių vilčių, ypač kai 
to derinio varomąją jiegą sudaro gražus būrys stipriau
sių Amerikos Lietuvių inteligentijos pajiegų? Tos pa-
jiegos, patriotingosios musų visuomenės nuoširdžiai re
miamos, savo veikimo įstatymu pasirinko darbą. Ir jei 
tiesa kad, kaip Lietuvių patarlė sako, "gera prekė pati 
save giria", tai lygiai tiesa yra ir tai kad darbas yra 
geriausia prekė. \ 

Štai kodėl Lietuvai Vaduoti Sąjungos veikla kelių 
metų bėgyje nusitiesė per visą Ameriką gražių laimėji
mų vainiku. Amerikos Lietuvių Misijos formoje — su
važiavimu Washingtone ir dalyvavimu San Francisco 
konferencijoje — Lietuvai Vaduoti Sąjunga jau prabi
lo tiesiai i aukščiausias Amerikos valdžios instancijas 
ir į užsienio valstybių pilnateisius atstovus, šitoks or
ganizuotas ir aktyvus Amerikos Lietuvių pasireiškimas, 
žinoma, negalėjo nesujudinti bolševikų, kurie pliupte 
prapliupo puolimais ir šmeižtais prieš ryžtingus Ame
rikos Lietuvių Misijos veikėjus. 

Argi galėtų įvykti ta neteisybė? 
Šiądien betgi mes stovime naujų didelių daubų aki

vaizdoje. Todėl tai, kas įvyko Clevefande Birželio 23-24, 
tegali mums būti dideliu padrąsinimu. Lietuvos ir dau
gelio kitų Europos valstybių padėtis, bolševikams jas 
išnaujo pavergus ir su įnirtimu naikinant, yra baisesnė 
negu bent kas galėtų įsivaizduoti. 

Bet opiausią ir skubiausią klausimą šiuo metu su
daro Lietuvos pabėgėlių ir tremtinių buitis. Tų tremti
nių ne bolševikų valdomoje Europoje yra virš 300,000, 
ir jų likimas šaukiasi dangaus ir musų pagalbos. Ta
čiau jų išgelbėjimas ir aprūpinimas yra virš musų vie
nų pajiegų. Reikia betgi tikėtis kad ši šalis, kuri bolše
vikams suteike ginklų, maisto ir kitų įvairių gėrybių už 
šešis bilijonus dolarių kad bolševikai galėtų atsispirti 
Vokiečiams, nesigailės išteklių išgelbėti ir tiems kurie 
be kaltės iš savo pusėjp, Vokietijos nugalėjimo rezultate, 
Jiko be tėvynių. * 

Pirmoje eilėje tiems nelaimingiesiems turi buti ga
rantuota kad jie prieš savo norą nebus sugrąžinti į bol
ševikų pagrobtas jų tėvynes, kol jas tebevaldo bolševi
kai Jeigu šito nebus padaryta, jeigu, kaip jau daugelį 
sykių yra įvykę, ir šiuo atveju bus nusileista žudikiš
kiems bolševikų reikalavimams, tai tie šeši bilijonai iš 
Amerikos piliečių mokesčių pavidale surinktų pinigų 
bus nuėję ne tik naziams nugalėti, bet sykiu ir ramiems, 
nekaltiems Europos gyventojams išžudyti. 

Giliu skausmu širdyje, deja, turime pasakyti kad ir 
dabartiniu metu šitai jau yra išdalies įvykęs faktas. 
Nes be šitų šešių bilijonų dolarių bolševikai juk nebūtų 
galėję užgrobti virš 100,000,000 kulturingų Europiečių. 

^ šis, betgi, tragingas Įvykis yra daugiau susidėjusių 
aplinkybių, o ne laisva valia prieito sprendimo, rezulta
tas^ Tačiau jei_ dabartiniu metu Anglų-Amerikečių ži
nioje esą pabėgėliai butų prievarta grąžinti bolševikams 
tai šio nusižengimo, laisva valia padaryto, negalėtų nu
plautu net ir amžinai nestojąs laiko bėgis. 

Lietuvai ̂ Vaduoti Sąjungos seimo metu Amerikos 
Lietuvių Misija, kaip tik ir buvo įgaliota rūpintis tų ke
lių šimtų tūkstančių iš bolševikų nagų ištrukusių Lie
tuvių likimu, kaip buvo pareikšta memorandumu pasių
stu Prezidentui Rooseveltui ir State Departments Mi
sijos Washingtone įvykimo laikotarpiu, kad jie nebūtų 
atiduoti bolševikiškon verguvėn ir kad, išsigelbėję nuo 
bolševikų, jie neišmirtų badu ir iš skurdo. 

Pamėgdžioja iki Zet 
Sandara nupeikia ir net pa

smerkia viską, ką Lietuvai Va
duoti Sąjunga ir Amerikos 
Lietuvių Misija iki šiolei pada
rė ir daro. Todėl keista ir ne
galima suprasti kodėl Ameri
kos Lietuvių Taryba pakarto
ja ir pamėgdžioja viską ką 
LVS ir ALM atlieka, o paskui 
savo spaudoje giriasi ir di
džiuojasi tais nuveikimais. 

Jie smerkė Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos sumanymą su va 
žiuoti Washingtone, paskui pa 
tys skubiai šaukė savo posėdį 
Washingtone. 

Smerkė Misijos nutarimą 
siųsti delegaciją į San Fran
cisco, o paskui apsisuko ir pa
tys siuntė tris asmenis. 

Kada Misijos delegatai San 
Francisco sušaukė spaudos ir 
radio atstovų konferenciją, tą 
patį tarybos vadai įsakė pa
daryti savo delegacijai. 

Jie jtužo kai sužinojo apie 
Misijos delegacijos sutarimą 
su San Francisco arkivyskupu 
atlaikyti pamaldos už Lietuvą, 
šito, žinoma, jie negalėjo pa-

/,monių nėra. Bet "misijonie 
riams" ir šiuo atveju neužsi
leido —- oiabagai nuvažiavę į 
New Yorką patys su savim nu
sifotografavo ir įsidėjo į Ide-
tuviškus laikraščius! — 

Reiškia, pamėgdžioja misi-
nierius iki Zet. Tas butų nie
ko tokio, jeigu pirma to nebu 
tų juos už tai pasmerkę ir blo 
feriais neišvadinę! 

Pažiurėjus į jų atvaizdus 
tiesiog gaila tų žmonelių: jų 
veiduose matosi aiški despera
cija ir apsivylimas (o gal gė
da del tokios tuščios garbes). 

# / / 

Pasakykit apie Savo 
Pusės Žygdarbius * 

Ponas Vaidyla Sandaroje iš
dėjo, ir Tėvynė tai perspaus
dino, kad LVS centro* sekre-
rius K. S. Karpius, nuvažiavęs 
į San Francisco, ir ten patyręs 
apie SįLA prezidento Laukaičio 
elgesius, parašė Dirvoje trum
pą kelių žodžių pastabą apie 
tai. Tą pastaibą Sandara ir 
Tėvynė pavadino: "Važiavo Ki
tus Pašmeižti". 

Ir p. Vaidyla ir Tevyn&s re
daktorius p. Bajoras pasirodo 
yra žmonės be sąžinės: kabi
nasi j kitus už kelių žodžių pa
stabėlę, bet paslepia savo pu
sės žmonių didelius šmeižimo 
žygdarbius. 

Prašytume jų buti vyrais ir 
perspausdinti nors viena strai-

vtvr 

Kaip Lietuviai savo Laisvę gyne 25 metai atgal 

kartoti — tai nors paskundė I psnf iš Naujienų, kurios veik 
arkivyskupui kad Misija neat
stovaujanti katalikų. (Socialis
tai, žinoma, katalikus tai at
stovauja!) 

Jie juokėsi, šmeižė Misijos 
delegatus už nusifotografavi-
mą su žymiais Amerikos žmo
nėmis — su dabartiniu Prezi
dentu Truman, su senatoriais, 
ir su Amerikos delegatai San 
Francisco, šito jie vėl nega
lėjo pamėgdžioti — jiems net 
progų prieiti prie tų žymių 

kasdien per kelis mėnesius vi
su šlykštumu, nedorumu ir be-
sąžinįngumu tiktai šmeižė A-
Amerikos Lietuvių Misijos va
dus ir jos atstovus San Fran
cisco, nors N-nų redaktoriua 
nei Washingtone nei San Fran
cisco nebuvo, o savo šmeižtus 
iš piršto išlaužinėjo. N-nų re
daktorius yra ALT sekreto
rius. 

Dirva nuolat pamini 
ALT gerus veikiamus darbus 

apie 

liucinį komunizmą — šitokiam žygiui, savu ruožtu, pa
sipriešintų Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija". 

pagal S. I-Iugh, turėtų išplaukti kad jau atėjo metas bol
ševikams mušti. 

Karo su bolševikais galimumai 
L\< xIA greta su tuo degamu skubumo reikalu Lietuvai 

Vaduoti Sąjunga nepajudinamu tvirtumu ves ir Lie
tuvos išlaisvinimo kovą. Tiesa, tai neįmanoma be karo 

.su bolševikais, kurio nei ši šalis, nei Anglija nenori. Ka
ras su bolševikais betgi nebūtų vedamas, kaip bolševikų 
propagandistai labai mėgsta įrodinėti, del kelių milijonų 
Lietuvių, Latvių ar Estų išgelbėjimo, bet del laisvės iš
saugojimo visame pasaulyje, taigi ir pačioje Amerikoje, 
šito akivaizdoje anaiptol nėra nepntriotžnga svarstyti 
karo galimumus su bolševikais, nes šitaip elgdamiesi 
mes tik svarstome Amerikos konstitucijos mums sutei
ktų laisvių apgynimo ir jų išsaugojimo budus. 

Kad bolševikų agentai ir jiems panašus elementas del 
riT^A -VU n 1 ! _ v 1. _ T y. * 1 i 1 • • 

Bolševizmo išlikimas — amžinas pavojus civilizacijai 
Mat, nors daugelis didžiųjų šių dienų*vyrų nurodo 

kad naujas karas reikštų civilizacijos pražudymą, vis 
dėlto nei vienas jų nepasako kad Europos sukomunisti-
nimas, po kurio galėtų sekti ir viso pasaulio sukomunis-
tinimas, reikštų civilizacijos išgelbėjimą. Iš to išvada 
kad nuolaidomis bolševikams ne tik civilizacijos neišgel
bėsi, o ją pastatysi į dar didesnį pavojų. Ir tol ji nebus 
saugi kol tas žemiausios dorovinio supuvimo laipsnis — 
bolševizmas — nebus pašalintas iš šios žemės. 

Mes tikime kad tai tikrai vieną dieną įvyks ir kad 
tos gyvybės ir tie begaliniai ištekliai kurie šio karo bė
gyje buvo paaukoti laisvės ir teisingumo idealams ap
ginti, atneš lauktų vaisių — teisingą taiką ir ramybę 
visam pasauliui. Tada, nors griuvėsių ir negirdėto su
naikinimo apsupta, žmogaus dvasia bus laisva, ir ji ga
lės pradėti pasaulio atkūrimo darbą. Kol tai betgi ne
padaryta, bergždžia yra kalbėti apie musų civilizacijos 
išgelbėjimą, nes tai kas dedasi šiądien, yra labai žema 
jos atestacija. 

Tat šiądien yra laikas labiau negu bent kada anks-
sčiau visoms gerosioms pajiegoms susitelkti į vieną ir 
stoti į žutbutine kovą komunizmui sutriuškinti. Nuo 
tos kovos išsprendimo priklausys ar visas pasaulis pa
skęs dar iki šiol neregėtose tamsybėse, >ar jis iškils į 
šviesų pavirsi. Tikėkime antrąjį lėmimą, kurs ir bega^ 
lo iškankintai musų tėvų žemei-Lietuvai pagaliau atneš 
ramaus atsikėlimo valandą. 

šios vilties gaivinami, stokime į Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą ir jos eilėse dirbkime* Lietuvos gelbėjimo darbą. 

(Tęsinys i& pereito nr.) 

Bolševikai mus suvarė į vandenį 
Balandžio 18, *19 ir 20, bolševikai fš1 

Saločių dvaro ir Buiviškių kaimo apšaudė 
ir puolė Saločių miestelį. Tačiau mums 
pavyko bolševikų puolimą atremti. 

Balandžio 23, apie 90 bolševikų buvo 
apsistoję Saločių dvare, už poros kilomet
rų nuo miestelio. Musų apie šešiolikos 
vyrų būrelis ryžosi užpulti apie 90 bolše
vikų, bešeimininkaujančių dvare. 

Puolant dvarą, teko keltis per Mūšos 
upę. Persikėlimui turėjom tik vieną lai
velį. Visi vienu, kartu persikelti negalė
jom. Teko pasidalinti į dvi grupes. Pir
majai grupei pavyko laimingai persikelti. 
Besikelinčią antrą grupę, kurioje ir aš 
buvau, pastebėjo bolševikai ir pradėjo 
apšaudyti. Kas mokėjo plaukti tie šoko į 
upę ir ėmė plaukti į krantą. Aš, nemokė
damas plaukti, šokau į vandenį, įsikibau 
į laivelį ir, vienoje rankoje laikydamas 
šautuvą, šiaip-taip iš vidurio upės prisi
kasiau iki kranto. 

Persikėlę tuojau puolėm bolševikus, 
kurie paskubomis iš dvaro pasitraukė. Į 
nelaisvę paėmėm penkis bolševikus. Mums 
pateko trys kulkosvaidžiai: du trikojai ir 
vienas didelis Maksimo Sistemos ir vienas 
lauko telefono aparatas. Grobiu nešini 
gryžom. į Saločius. 

BOLŠEVIKŲ PASTANGOS PAVERGTI 
PAGIRIUS 

Atvyko pirmutinis komisaras 

ševikai, prieš jį karštligiškai pakelia balsą. Kad karas 
su bolsevikais iš galimybės gali virsti realybe, patvirti
na ir The Reader's Digest Liepos mėnesio numeryje til-
pęs S. Hugh straipsnis, "An Open Letter to the Rus 
sians", kurio išvadoje pabrėžiama: 

".....Jei Sovietų Sąjunga, įgijus tokios galios ko
kios Rusija dar niekuomet nebuvo pasiekus, nueis teri
torinių padidėjimų politikos keliu, Rusų susidurimas su 
muvnis ir su Didžiąją Britanija bus beveik neišvengia
mas. Iš kitos pusės, jei Sovietų Sąjunga, žėrėdama sa
vo istorpiais lainaėjimais, imsis apversti pasauli ] rsvo-

RATAI IR ROGĖS 
(M. Dagilėlis) 

Kartą, išstumti iš žydo pastogės 
Ginčijos Ratai ir Rogės: 
Katrie jie gero 

Daugiau sviete daro? 
Antgalo klausia arklio seno 
Kaip jis tą dalyką išmano? 
Arklys atsakė: Mano žodis tiesas: 

biesag! 

Ištisa virtinė kautynių 
Po šio musų puolimo bolševikai jieš-

kojo progos atsigriebti ir atkeršyti. Ir 
tikrai, vieną naktį, persikėlę per Mušą ties 
Šokų (?) ir Geltonpamušio dvaru, ėmė 
supti Saločių miestelį. Supimą pradėjo 
nuo Grikepelių. kaimo, už keturių kilome
trų nuo Saločių. Matydami kad prieš bol
ševikus bus sunku atsilaikyti, pasitrau-
kėm iš miestelio į Murgiškių dvarą ir Ša-
karnių kaimo pusę. čia išsilaikėm iki Ba
landžio 28. Paskui atsitraukėm į Kemenų 
kaimą. 

Velian, Gegužės 5 ir 6 dieną bolševi
kai smarkiai puolė Kemenų kaimą. Puo
limą pavyko atremti.. Likom savo vietoje. 
Puldami bolševikai turėjo daug nuostolių. 
Tiek daug nuostolių bolševikams pridarė 
Vokiečių paliktos prie Kemenių dvaro ir 
musų paleistos į darbą keturios patran
kos. 

Gegužės 18 ir 19, gerai neprisimenu, 
užpuolėm bolševikus Namišių dvare. Puo
limo metu buvo sužeistas į dešinę ranką 
partizanas K. Medinskas ir užmuštas J. 
Tuomas. Bet bolševikus vis dėlto atrė-
mėm, ir musų dalis liko vietoje. 

Praėjus dar porai dienų po Namišių 
puolimo, bolševikų baterija, stovėjus Ša-
karnių dvaro miškelyje, ėmė smarkiai 
bombarduoji Kemėnų kaimą ir dvarą, nuo 
ko sudegė dalis Kemėnų kaimo. Buvom 
priversti pasitraukti į Kiburių kaimą. Vė-. 
liau pasitraukėm į Jovidonių kaimą, Vaš
kų valsčiaus. Iš čia užpuldinėjom bolše
vikus ties Zvanagalės, Padlepjcųvio dva
rais ir kitose vietose. 

Pagaliau bolševikams ėmė smarkiai 
nesisekti. Jų pralaimėjimai pasidarė daž
ni ir nuostolingi. Bolševikai skubiai pra
dėjo kraustytis rytų link. Musų būrys 
gavo įsakymą iš Joniškėlio partizanų^ ba
taliono, karininkui vadovaujant, vykti Jo
niškėlio štabo žinion, o likusiai-būrio da
liai, kitam karininkui vadovaujant, buvo 
įsakyta sekti bolševikų atsitraukimą. Į 
šią dalį, kuri susidėjo iš 16 žmonių, pate
kau ir aš. Bolševikus teko atlydėti net 
iki Nemunėlio Radviliškio miestelio. To 
liau nėjom. Likom Radviliškyje. Čia, per 
sekiodami bolševikų atsitraukimą, jšbu-
vom apie dvi savaites. 

Vėliau, gavę atitinkamą Įsakymą, vy
kom į Panevėžį, Joniškėlio partizanų ba 
taliono vado žinion. Iš šio bataliono buvo 
suformuotas 9-tas pėstininkų pulkas. • 

Patekę į reguliarę kariuomenę, iš Pa 
nevėžio traukiniu nudundėjom į frontą 
Novosventenos ir Daugpilio link ir savo 
žygius baigėm, atsitraukdami iš musų sos
tines Vilniaus./ 

Jenas šimkevičius. 
Nemunėlio Radviliškis. 

Dar musų milicijai besiorganizuojant, 
girdime kad į Lietuvą ateina bolševikai. 
Jie jau esą Vilniuje, Vileikoje, Ukmei'gė-
je, Siesikuose, Šėtoje ir aplinkiniuose miė* 
steliuose, bet musų miestelyje, Pagiriuose* 
jų vis dar nematyti. Pagaliau, praslia-
kus porai savaičių, pamatėm juos ir Pa
giriuose. Pradžiai atjojo tik du raiti, at
sistojo ties musų namu ir kaž ką kalbė
josi. Kitų jų žodžių negalima buvo stt* 
prasti, kaip tik garsų Rusišką keiksmą. 

Kiek laiko praslinkus, atžaviavo pas 
mus pirmas komisaras Lietuvis su karei
viais. Kareiviai daugiausia buvo iš Vil
niaus krašto. Vieni iš jų, matyti, buvo 
prisiplėšę, nes gerai buvo apsirėdę, o kiti 
prašinėjo iš žmonių pirštinių, marškinių 
ir yisokių kitų dalykų. 

Komisaras suvarė Pagiriečius į vals
čiaus butą ir pasakė jiems kalbą: 

— Dabar mes esam pasisamdę Rusų 
kareivius. Jie mums tarnaus kol sudary-
sim Lietuvių raudonarmiečių kariuomenę. 
Stokit, vyrai, į raudonarmiečius. 

Bet neatsirado nei vieno kuris pas 
juos užsirašytų. 

Toliau dar kalbėjo komisaras apie 
darbininkų reikalus, kurie gyveną vien 
kr.uvinu prakaitu duoną uždirbdami, o 
baltieji, esą, vien norį, nieko nedirbdami, 
baltą duoną valgyti. 

# Prakalbą baigęs pasiūlė išrinkti ke
turiolika milicininkų įr septynis komite
tus. N 

• Ir kam čia tie daug komitetų, galvo
ju aš. Ką jie čia tokio svarstys? Pas mus 
viskas juk, rodos, tvarkoj. Ir kam reika-
"inga tiek milicininkų? Ar tai jie ką už-
mldinės, ar juos kas užpuldinės? Net ir 

algos jiems didelės, o komitetams dar di
desnės. Iš tų šiaudų nebus grudų, — pa
galiau nutariau. Tik gaila ka ir mano 
trolis į tuos milicininkus papuolė. 

Komisaras viską saviškai sutvarkęs, 
išvažiavo. % 

Atvažiavo antras komisaras, ©auna-
ravičius, su aštuoniais kareiviais. Jis su
sivarė visus savo komitetus ir miliciją 
varkai daryti. Ir prasidėjo jų visas vei

kimas. 
Pirmučiausia -jiaskirstė komitetams 

• priedermes. Vieniems javus rekvizuoti, 
dtiems kitokį turtą suimti. Tuojau pra
dėjo rekvizuoti javus. Pirmiausia iš dva
rų, o paskui ir iš ūkininkų. • Ir kažin kaip 
ilgai jie butų javus rekvizavę jei ne žmo
nių protestai. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5cJ 

Kaina su prisiuntimu tik $1*00 
. Reikalaukit "Dirvoje* 

Superior -Ave. , Cleveland #, OMf 
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•VIDUTINIAI imant Amerikos šeimos tu
ri po tris lovas. 

•MEDIS reikalingas liet 
militariškiems reikalams. 

1200 įvairiems 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

E L E M E N T O R I U S  
Kaina su prisiuntimu 50c. 

Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus. 
'^Dirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jj vartyti, skaityti ir mokytis. 

Reikalaukit Dirvoje 
6^20 Superior Ave. Cleveland 3, OhJ» 
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.VA Mil V 
RAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

i)idele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiliq. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

' ^ Reikalaukit "Dirvoje" ^ 
6820 itfcerior Ay^ Cleveland 
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Skridimas virš kalnjį 
TVJusų orlaivis kaip ffinįm* 

paukštelis sau plasnoja tarp 
ijfebesų — tai kyla, tai nusi
leidžia, prisitaikindamas prie 
kalnų aukštumo. Kaip kada 
rodos kad jau krentam žemyn 
— širdis plaka.... gal atsi
dursime ant uolų-. Bet žiu — 
vėl sau linksmai kyla. 
• Aš pati stebiuos kaip ramiai 
mes skrendame oru — taip 
kaip ramiausiame vandenyne. 
Supimas laive ant jurų yra 
kur kas nemalonesnis; ore re
tai toks jausmas apima kaip 
nusileidžiant keltuvu iš aukšto 
dangoraižio mieste. Tiesa, au
sys ima spiegti pradedant kil
ti ir nusileisti nuo permainos 
oro spaudimo, bet tas greitai 
pereina — ir vėl gerai. 

Kiek kartų teko man skris
ti, dar nesu pastebėjus kad 
keleiviai blogai jaustųsi. At
rodo kad savijauta visai gera 
ir niekas neatsisako priimti 
gražiai paruoštus valgius, ku
riuos lėktuvo patarnautoją pa
siūlo. 

Štai staigiai horizonte pa
sirodo gan didelis miestas ir 
musų orlaivis pradeda lengves
niu tempu sukinėtis aplink ir 
aplink, j ieškodamas sau vietos 
patogiau nutupti ir nejučiomis 
dasiekiam šventą, žemelę — 
Denver! 

Saulutė šilta, oras tyras, at
gaivinantis. Norėtume pasivai
kščioti, bet vos suspėjame nu
sipirkti atviručių ir išsiųsti sa
viesiems į Rytus, vėl reikia 
užimti savo vietas lėktuve — 
ir vėl kylame į debesius. 

Per aukštuosius kalnynus 
Akys privargsta besidairant 

per langą — norėtųsi užsimer
kti, bet ramybės nėra. Regi

ui mainosi taip staigiai, ne

sinori nieko praleisti,, kiekvie
na sekunda brangi. 
' Vis mes kylame ir kylame— 
gal jau esame 10,000 pėdų virš 
Denver. Vis tie snieguoti kal
nai. žali slėniai pranyksta— 
jaw žmogui nėra kur įsikurti. 
Dar kaip kur kalnų viršūnės 
ir uolos žaliuoja, miškais apžėlę 
— iš viršaus panašu į sąma-
nas. 

V • 

Taip beskrendant artinamės 
Utah valstijon. čia tai vien 
tik sniegu nukloti kalnai, ru
dos uolos per ištisas mylias. 

Tik vėl staiga sutinka mus 
gražus vaizdas. Toli žemyn-že-
myn klonyje, apsuptas snie
guotais kalnais gali miestas 
Salt Lake City. 

Esu daug keliavus* bet nie
kados nemačiau miestą taip 
gražiose aplinkybėse paguldy
tą. Ypač labai gražiai atrodo 
iš aukštumos. Už miesto ri
bų matosi daug ūkių — viena 
greta kitos. Atrodo kaip gra
žiai išplanuotas parkas. Ka
dangi reikėjo vandenį atvesti 
nuo kalnų, ukes reikėjo šitaip 
išplanuoti. 

Musų orlaivis vėl j ieško pa
togios vietos nutupti ir švel
niai leidžiamės žemyn. Turime 
keturias valandas laiko apžiū
rėti miestą ir su entuziazmu 
vėl atsistojome ant šventos že
melės. 

!if .• City, mi< 
Mormonų sosli 

Salt Lake City, miestas ne 
toli Druskos Ežero .— buvo 
įkurtas 1847 metais. Naujoje 
Anglijoje buvo susitvėrus nau
ja tikyba Mormonų. Jie rė
mė savo tikėjimą ant Švento 
Rašto, bet kitaip suprato jo 
dėsnius. Jie tikėjo į polyga-
miją ar daugpatystę. Užtat 
juos nekentė ir persekiojo ki
tos krikščionių sektos kaip ne
padorius žmones. Bet Mormo

nai buvo ant tiek giliai įsitiki
nę kad jie neklysta kad, rtbrė-
dami savaip gyventi, nutarė 
kel tis ir j ieškoti sau nuošalios 
vietos apsigyventi. Susirinko 
savo žmonas, vaikučius, rakan-r 
dus, ir leidosi į vakarus kur 
akys vedė, uždengtuose veži
muose, jaučių tempiamuose. 

Jie sutvėrė sau bažnyčią 
New Yorke, bet ilgai ir ten ne
buvo ir iškeliavo į Qhio. Tais 
laikais žmonės atsižymėję ne
tolerancija: susirinkdavo mi
nios, atimdavo kitų turtą, iš
vaikydavo iš namų ir bažny
čių. Iš Ohio Mormonams teko 
leistis toliau į Vakarus, i Illi
nois. Bet čia irgi trumpai ra
miai gyveno. Jų vadai kurie 
laukė teismo buvo minios su
čiupti ir sušaudyti 1844 m. 

Tkda jie nutarė taip toli ke
liauti kad niekam neužkliuti. 
Kelionė buvo sunki per nežino
mas žemes ir kalnus. Pakely
je daug jų pasekėjų krito iš 
bado ir šalčio, bet pasiryžimas 
ir įsitikinimas davė jiems jie-
gų ir galų gale tie ištremtieji 
atsirado šiame gražia j e slėny
je. Jų vadas, Brigham Young, 
pasakė, "čia yra vieta kur mes 
apsigyvensime*'. 

Vieta buvo pustynė —> bu
vo trukumas vandens. Bet 
įtaisius irigaciją pasirodė ne
apsakomai derlinga žemė. ša
lia žemės turtingos derlium 
pasirodė ir kiti gamtiški tur
tai. Tuose kalnuose aplink 
Salt Lake City randasi įvai
riausių metalų ir anglies. 

Jų bažnyčia susitvėrė iš 3 
narių 1830 metais, dabar jau 
siekia 1,000,000. Jų tikyba 
jau įleido šaknis įvairiuose pa
saulio kampuose. Vienu laiku 
jie buvo persekiojami ir varo
mi iš vienos valstijos į kitą, 
šiądien jie gyvena pasiturin
čiai ir užsitarnavo pagarbą už 
jų pasiryžimą pergalėti visą 
neapykantą ir . sunkias gyveni
mo sąlygas. 

Pirk daugiau W&r Bonds 
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dar -yra didele daflriij 
karo paveikslo 

t 
"Dirbti viską karui iki karas bus laimėtas?' vis dar 
yra didelis Long Distance dai'bas. 
Kartais tam tikros vielos yra labai užimtos būtinais 

Sasikalbėjimais. Tada operatorė paprašo jus saky-
ama—"Apribokite savo pasikalbėjimą 5 minutoms". 
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ROCHESTER, N. Y, 

KtįfN; JONO BAKŠIO KUNI
GAVIMO JUBILEJUS 

Vietos Lietuvių parapijoje, 
Birželio 17 d. buvo paminėta 
Kun. Jono Bakšio kunigavimo 
sidabrinis jubilejus ir jo 15 
metų klebonavimas šioje para
pijoje. iškilmė praėjo puoš
niai, nes diena pasit aikė but i 
graži. 

Apie 10 vai. ryte prie klebo
nijos durų šonuose sustojo vy
rų ir moterų draugijos, Ame
rikos Legijonieriai, mergaitės 
su gėlėmis, berniukai altoriaus 
patarnautojai, ir Amerikos bei 
Lietuvos vėliavom ir kryžium 
vedini ėjo pirmiausia mergai
tės su gėlėmis, altoriaus pa
tarnautojai, paskui juos išėjo 
jubiliatas Kun. Jonas Bakšys, 
lydimas Kun. A. Petraičio, 
Kun. A. Orvido, vyskupo pa
vaduotojo Prel. Berger ir Prel. 
J. Amboto. Lydėjo ir keletas 
kitataučių kunigų, paskui jų 
ėjo legijonieriai ir visos baž
nytinės draugijos, ir taip kle
bonas buvo įlydėtas į bažnyčią. 

Mišias atnašavo pats jubilia
tas, asistavo Kun. Petraitis ir 
Kun. Orvidas. Pamokslą pasa
kė Prel. J. Ambotas. Vysku-« 
po vardu jubiliatą pasveikino 
vyskupijos. kancleris Prelatas 
Berger. 

AltoUfci buvtf ilpuoštas si
dabrinėmis ir gyvomis gėlėmis, 
o bažnyčia buvo pilna žmonių. 

Laike procesijos, jubiliato 
veide matėsi linksma pergalės 
nuotaika, nes Gegužės 29 d. 
1920 metais jis, jaunikaičiu 
būdamas, savo sielos pasirinki
mu, priėmė kunigystę ir savo 
pareigas ištikimai eina per 25 
metus. 

Maloniai jautėsi ir jo para
pijiečiai šiose iškilmėse daly
vaudami ir sykiu su juo džiau
gdamiesi palaima kuria jį ap
dovanojo Aukščiausis, jo pasi
aukojimu Jam, Tėvynei ir pa
rapijiečiams. 
Pakėlė šią parapiją 

Kun. J. Bakšys, atvykęs į 
Rochesterio Lietuvių parapiją, 
tuoj pamate jos trukumus ir 
ėmėsi darbo. Įtaisė vienuolių 
seserų namą, ir nors , tuomet 
buvo sunku sesučių gauti, jis 

• i-* Atsižyfnčj^š 

Šis jaunas karys, Pfc. Des
mond T. Doss, kuris priešinosi 
stoti kariuomenėn dėlto kad 
priešingas žudymui, ir pralei
džia laiką skaitydamas bibliją, 
pasižymėjo Okinawa saloje iš
gelbėjime 75 gyvasčių, kuomet 
Japonai buvo smarkiai užpuo
lę Amerikiečius. 

jas gavo ir įkūrė parapijos-
mokyklą. Bedarbes laikais ku
rie sekė, be skolų pastatė baž
nyčią, įtaisė mokyklą, įrengė 
erdvią salę Lietuvių sueigoms 
ir pasilinksminimams, ir šią
dien, jo dėka,' kaip viduje taip 
ir iš lauko šios parapijos nuo
savybė yra gražiausia visoje 
apielinkėje. 

Musų tėvynės Lietuvos ¥#-
kalai yra kasdieninis klebono 
rūpestis: kaip drabužių rinki
mas, piniginės aukos — tuo ši 
parapija visada atsižymi. Ka
ro bonų platinime irgi žymiai 
pasirodoma." 

Vakare, parapijos salėje, ju
biliato pagerbimui jvvko ban
ketas. Publika perpildė salę. 
Sveikinimo kalbas pasakė Prel. 
Ambotas, Kun. Petraitis, Kun. 
Orvidas, Kun. P. Valiukas ir 
redaktorius J. B. Laučka. Do
vaną prisiuntė Kun. J. Valan-
tiejus iš Waterbury, Conn. 

Kaip savo dvasios vadui do
vanas įteikė Šv. Marijos Drau
gija, Gyvojo Ražančiaus Drau
gija, Šv. Pranciškaus Tretinin

kai, šv. Vardo Draugfjfc if Či
lė pavienių asmenų. 

Dainų programą išpildė I. 
Rovaitė, J. Olšauskas, Pr. Mo-
ciejunas ir Olga Mociejunaitė. 

Prie įvairių pagražinimų pa
sidarbavo sesutės vienuolės va
dovystėje Sesers Agotos. 

Banketo surengime aukomis 
prisidėjo J. Mociejunas, Kana-
pickas, J. Dirso, P. Overland, 
ir Kurovskį. 

Visur vedėju if pirmininku 
buvo Kun. Pranus Valiukas. 

A. 

KELIONĖ | 
SAN FRANCISCO 

Long Distance Kainos 
< Nupi ginam* 

Pradedant sekmadieniu, Liepgal, 
ntffffgfnama long distance telefono 
pasikalbėjimo kainos su miestais 
prasidedant už * 790 mylių tolia, ir 
tas sudarys sutaupymą virs $21,-
000,000 metuose visoje šalyje. Tas 
įvedama pasiekus sutartį Americsyi 
Telephone and 'fęlegraph Company* 
su Federal Communications Com
mission. 

Ohio valstijai is. to sutaupy.mo 
teko apie $ i,000,006, kaip skelbia 
F. y. Merrick, divizijos komercinis 
vedėjas iš The Ohio Bell Telephone 
Company. Numažinimai sieks nuo 
10 iki 37 nuošimčiu, sulyg tolumo 
ir patarnavimo rūšies. 

Paveizdan, už pasikalbėjifną. Cle-
velando su San Francisco atsivjo 
$3.76 už trijų minutų laiką. Dabar 
bus $2.45. Trumpesniais atvejais, 
tarp Clevelando ir Miami, Florida, 
buvo $2.o0, dabar bus $2,05. 

* » 

(tįaffcyfe nuo l-jmo 

nors sniego ant jų viršūnių ne
simato, kaip ant tulų kitų kal
nų toliau. Mat, iki tam tikro 
aukščio kalnuose sniegai nutir
psta į vasarą, jeigu ir apsnin
ga, o ant aukštesnių kalnų jau 
sniegai pasilaiko žiemą ir va
sarą. Los Angeles, kaip žmo
nės sako, sniego nemato, tik 
žiemos metu buna lietinga, va
sarą visai be lietaus. 

LOS ANGELES yra jau ki
tame klimate, ką privažiuojant 
į pietinę Kaliforniją gali aiš
kiai pamatyti. 

Paveizdan, važiuojant nuo 
Salt Lake City, per kalnus ir 
tyrus, matai augant kadugių 
kuokštes tarp tyrų žolių. Bet 
davažiavus iki tam tikro ruožo 
pradingsta kadugiai, o jų vie
toje stypso kaktusai! Toliau 
į pietus, ir atsiranda paimu 
medžiai ir niekas negali gin
čyti kad nesi kitame, šiltame 
klimate, kur nebūna žiemofc. 

PAS LOS ANGELES tiE-
TUVIUS. Važuodamas į toli
mus Vakarus būtinai sumaniau 
užsukti ir pas Los Angeles 
Lietuvius, ir pranešiau kitiems 
Misijos delegatams San Fran
cisco kada ten busiu, kad at
važiuotų kartu dalyvauti susi
rinkime ir pasimatyme su to 
miesto Lietuviais, jei kuriam 
iš delegatų laikas leis atva
žiuoti. 

(Bus daugiau) 

POP KONCERTĄ! 
DU KART SAVAITĖJ ll<f ' 

LIEPOS 28 
Trečiad. ir šeštad. Vakarall 

nuo 8:30 vai. 
Cleveland Summer 

Orchestra 
Rudolph Ringwall, Conductor 

šeštad. Bjrž. 30: 
KENRY PILDNER, Piano 
H RUBY BROTHERS, 

Trumpetieriai 
šeštad. Liepos 7: 

JOHN SEBESTlAtf 
Harmonica Vistuoso 

PUBLIC HALL 
Tikietai parsiduoda Taylor'® 

Balcone 35c, 60c, 95c 
Apačioje $1.40, $1.55, su Tax. 

LAKE BRIE 
•k Playground 

of the Otmof Lakes 

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

On U.S.  Route 6  and Ohio 2 .  

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

5.5. T H MO. ROOSEVELT 
9 a. m. daily from Cleveland. 

Steamers a lso f romDetrc i t&Toledo 

CESAR POINT-on-LakeEtii 
SANDUSKY, OHIO 

Open June 1 6  t h r o  L a b o r  D a y  

§ 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle 'Stamps 

T H E  M A Y  CO'S Basement 

* 

Nauji Paskiausia Qauti. •. Puikus ir Tvirti 

BROADFELT 
PATIESALAI 

Menkais Sumaišymais 

Ii Brangesnių Kainų 

Rūšies! 

Dydis 
6x9 . 

Dydis 
7.6x9 

Dydis 
9-12 . 

1 
11 
16 

.05 

Austi viena* ii s^riaiaN^ ša
lyje patiesalų išdirbysči! Spe
cialiai su rayon viršum žėrė-
jančiam grožiui ir kompresuo-
ta apačia iš storo vatos dapil-
dymo, ekstra stiprumui, lai 
ekspertiškas padaras žymios 
patiesalų audinyčios. Spalvos 
rusvoj vyninės, žalios ?fr 
lynos. 
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Pfrk daugfati U. S. War Bondt • 

CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—^820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

LVS SEIMO PRAMOGOS GERAI PAVYKO 

Amerikos Lietuvių Misijos 
^Washingtone delegatai kurie 
dalyvavo LVS seime ir įvai
riose apeigose Clevelande są
ryšyje su tuo seimu, prisiminė 
kad tokį gražu orą koki turėjo 
Washingtone per visas Misijos 
dienas, turėjo ir Čia, atlikimui 
įvairių apeigų, kurių buvo tiek 
daug kaip buvo ir Washingtone 
Kovo 23-24 dd. Gražiai supuo-
1§ net ir dienos — seimas Į vy
ko Birželio 23-24. 

Washingtone padėta vaini
kai prie Amerikos Nežinomo 
Kareivio Kapo iš I karo, ir 
leitenanto S. Harris kapo. čia 
buvo tas pats: padėta vainikai 
prie Dr. Basanavičiaus ir Dr. 
Kudirkos paminklų, ir prie a. 
a. Prezidento A. Smetonos kar
sto, 

I Seimo diena 
Seimas atsibuvo Wade Park 

Manor viešbutyje. Pirmos se
sijos gale, papietavę delegatai 
ir vietiniai svečiai vežė vaini
kus j Lietuvių v Kult.urinį Dar
želį. 

Vainiką padedant prie Dr. 
Basanavičiaus paminklo kalbą 
pasakė p, Julius Smetona. 

Prie Dr. Vinco Kudirkos pa
minklo antrą vainiką padedant 
kalbą sakė P. J. žiuris. 

Vainikus nešė jaunos Lietu
vaitės, Judy Luiza, Jean Saje-
vičiutė ir Eleanor Slivinskaitė. 

Po to vėl sekė posėdis ir va
kare draugiški pasikalbėjimai. 

Antra Seimo diena 
Sekmadieni, seimo posėdis 

užbaigta apie 2 vai. Delegatai 
pavalgę pietus važiavo i Knoll-
wood kapines, kur mausoleume 
padėtas Prez A. Smetonos kar
stas. Vainiką neše Marė Sims 
ir Helen Rauby. 

Ten trumpas kalbas pasakė 
visa eilė buvusių artimų velio-

•nies prezidento draugų. 

Gegužinė 
Iš mauzolejaus, kitų miestų 

delegatai ir vietiniai važiavo j 
Dr. S. T. Tamošaičio parką, 
kur buvo jau susirinkusių ar
timų LVS draugų ir gerų pat
riotų, norėjusių paklausyti Mi
sijos delegatų pranešimų, po
nios Birutės Smetonienės mu
zikos, ir pamatyti filmą iš San 
Francisco. 

Viskas tas atlikta pilnumo
je kaip buvo skelbta. Gražia
me ore, parke žmonės vaikščio
jo, šnekučiavosi, darė pažintis 
su svečiais iš kitur, užkandžia
vo ir užsigėrė, iki vatėjo laikas 
programų i. 

Šeimininkas Dr. Tamošaitis 
pradėjo programą permatyda
mas LVS darbuotojus ir Misi
jos delegatus, ir programą to
liau vesti perstatė K. S. Kar
pių. Kalbas sakė Al Kumskis 
iš Chicagos, P. J. žiuris, vieti
nis, ir Adv. Antanas A. Olis 
iš Chicagos. Visų jų kalbos, 
sąryšyje su Misijas darbuote 
nuo Washingtono iki San Fran
cisco, buvo nepaprastai svar
bios ir Įdomios, ir užtai apie 
100 dalyvių sudėjo virš $500 
aukų Misijos darbų rėmimui 
toliau. 

Poni Birutė Smetonienė pir
mą kartą publikoje Clevelan-
diečių buvo išgirsta kaip pia
nistė, ir dalyviai ją sutiko la
bai šiltai. Ji paskambino tre
jetą klasiškų kurinių, Scarlet-
ti Sonatą; Chopino Fantazi
ją, ir Liszto Etiudą. Gausiu 
plojimu prašoma, ji dar pa
skambino vieną iš Chopin'o 
valsų. 

Po to sekė rodymas filmos 
iš San Francisco, Konferenci
jos patalpų, Lietuvių delegaci
jos, ir Arkivyskupo Mitty jo I 
katedros, ir kitu idomvbiu. 

Visiems už pasidarbavimą 
priklauso didelis ačiu. Taipgi 
ačiu Tamošaičiams už pavedi
mą savo didelio namo ir parko 
gegužinei, o N. A. Wilkeliui, 
laidotuvių direktoriui, už su
teiktas publikai susėsti kedes. 

LVS Centro Valdyba. 

JWUSV GERIEJI 
KAIMYNAI 

ian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

SVEČIAI 
Atvykstant Į Seimą, ir po 

Seimo, Dirvos redakcijoje ap
silankė nekurie svečiai delega
tai iš kitų miestų: Dr. M. J. 
Colnev iš Waterbury, Conn.; 
J. Smailis, Dr. Jonas ir Marė 
Sims, iš Detroito; D. Klinga iš 
Brooklyn, N. Y., ir Jonas Roui-
ka su žmona iš Columfcus, O. 

ATSIŽYMĖJO 
Marė Gužauskienė gavo ži

nią ir karo departmento kad 
jos sunus Pfc. Stasys Gužaus-
kas, už pasižymėjimą karo 
veiksmuose Vokietijoje tarp 
Balandžio 10 ir 17, tapo apdo
vanotas Sidabro žvaigžde. 

Jis dalyvaudamas mušiuose, 
kaip vežėjas, savanoriai daug 
kartų susidurdamas su dides
niu priešu ir ginklais, pagelbė
jo Amerikiečiams veržtis pir
myn, prisidėjo prie sunaikini
mo dviejų traukinių, 45 moto
rinių vežimų, prie užėmimo še
šių kelių, paėmimo šešių til
tų, ir suėmimo į nelaisvę 500 
priešo kareivių. Pats išliko 
sveikas ir gyvas. 

DR. PRANCIŠKUS GREIČIUS 
Birželio 14, Pranciškus Grei

čius, sunus vietos Vinco ir 
Stasės Greičių, baigė daktaro 
mokslus St. Louis, Mo., Uni
versitete, kur jam jteikta M. 
D. diploma. 

Baigęs pradinę mokyklą ir 
high chool, lankė Wooster Ko
legiją, užbaigė John Carroll 
Universitetą Clevelande ir St. 
Louis, Md., Universitetą. 

Daktaro mokslą gilino taipgi 
St. Mary's ligoninėje ir to 
miesto klinikose. ' 

1941 metais jam buvo su
teikta Fraternalė Alpha Sig
ma Nu Honor Society narystė. 

Dabartiniu laiku jis yra šv. 
Jono ligoninėj Clevelande kaip 
d.aktaras internas. 

Atsakomingoje ir svarbioje 
profesijoje linkime Dr. Pran
ciškui Greičiui ištvermės ir 
pasisekimo. 

Hiimtas biznierius, ilg#f¥H*tis 
Clevelando gyventojas ir dar
buotojas yra musų kaimynys
tėje laikrodininkas ir brangme-
nų pardavėjas Izidorius Šamas 
kurio biznio vieta randasi 6704 
Superior ave. Su šeima gyve
na gražioje rezidencinėje sek 
cijoje, 3527 Avalon Road. ' 

Nuo senesnių laikų I. Šamas 
darbavosi prie TMD ir ALTS 
kuopos; dabar dar vis tebesek-
retoriauja Dr. Vinco Kudirkos 
Pašalpinėje Draugijoje, o pas
taru laiku tapo išrinktas LVS 
1-mo skyriaus iždininku. 

Jo upą pakeliančiu pareiški
mu ir prisidėjimu stambesne 
auka, pereitą sekmadienį, LVS 
gegužinėje Dr. Tamošaičio par
ke sukelta Lietuvos vadavimo 
darbams virš $500 aukų. 

Prasidėjus aukoms, iš apie 
100 dalyvių toje gegužinėje, 
per aukų rinkimą, kai buvo su
dėta apie $250, p. Šamas pa
sakė : "Turim surinkti per;kis 
šimtus!" 

Tr tikėsit ar ne, ta suma bu
vo surinkta greitu laiku. 

Šamai augina gražią Lietu
višką šeimą. Poni Samienė 
atvykus iš Lietuvos po perei
to karo. Ji darbuojasi ir ka
talikiškose draugijose, ir jie 
paremia Lietuvių parapijas. 

Šamai dalyvavo delegatais 
LVS seime Chicagoj 1944 m., 
ir Amerikos Lietuvių Misijos 
Washingtone ši pavasarį. Au
komis visada gausiai paremia 
tautinius ir parapijų reikalus. 

Tas parodo kad gali buti ir 
kataliku ir dirbti tautos reika
lais savistoviai. Rep. 

SUSIRINKIMAS 
Moterų Sąjungos 36 kuopos 

svarbus susirinkimas bus lai
komas Liepos 3, nuo 8 v. va
kare, Naujos parapijos salėje. 
Bus išduota raportas iš kuopos 
banketo, ir rinkimas atstovių 
į M. S. seimą. 

Naujos ir senos nares būti
nai dalyvaukit, svarbu visoms. 

Rašt. P. Kundrotienė. 

PADĖKA 
Šiuomi išreiškiu nuoširdžią 

padėką M. S. 36 kuopos narėms 
už įteiktą man brangią dova
ną laike banketo, 36-tos kuo
pos 15 metų gyvavimo sukak
ties minėjime, Birželio 17. 

Tai jau trečią kartą mane 
apdovanoja 36 kuopos narės už 
mano darbuotę. Dovanas la
bai įvertinu, jos pasiliks man 
atminčiai visuomet. 

P. Kundrotiene, 
Finansų rašt. 

PIRMA KOMUNIJA 
Birželio 24, rytinių mišių 

metu, P. š. N. P. parapijoje 
buvo parapijos vaikučių pirma 
komunija. prie kurios ėjo apie 
r>0 berniukų ir  mergaičių.  

M I R I M A I  
DAPKUNIENĖ Magdalena, 64 

metų, iš Thompson, Ohio, 
mirė Birželio 21, palaidota 25 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko vyras, Jackus, du su-
nai, Pranas ir Viktoras, trys 
dukterys: Mrs. R. Cain, Mrs. 
J. Lieber, ir Helen. 

PROPAGANDA FOR COMMUNISM 
IN LITHUANIA 

Mass Transportations of Lithuanians to Siberia 

The main aim of Bolshevik pro
paganda in Lithuania is to incite 
the people against Lithuanian pat
riots and to proclaim that every 
ideology which does not conform to 
Stalin's prescriptions is "fascist", 
'undemocratic', or 'Nazi' and should 
be exterminated once and for all. 
Only Communists, acording to the 
propagandists, have the right to 
live and to appropriate all posses
sions which formerly belonged to 
the bourgeoisie of independent Lith
uania. The sentiments of the Lith
uanian people, as they listen to 
these threats from which there is 
no possibility of escape, may easily 
be imagined. ? 

Soviet radio broadcasts from Vil
nius in January, 1945, instructed 
members of the Com'munist party, 
especially teachers and chiefs of all 
institutions, to increase pro-Com
munist propaganda. The teachers 
were entrusted with the task of in
spiring the youth with more love 
for Soviet Russia. They were in
structed to tell their pupils stories 
of Communist heroes which would 
instill the spirit of self-sacrifice. 
Schoolboys were to be urged to 
write compositions on Communist 
martyrs who had been executed by 
their enemies. Everyone was 
there to be convinced! that only the 
support of Communist ideology 
could be called real patriotism 
(broadcast of January 3, 1945). 

A few days later (January 6) 
Lithuanian teachers were censured 
for their recalcitrance. It was said 
thąt they were not sufficiently ac
tive in eradicating the bourgeois 
spirit from their pupils. "Com
munist Youth Circles", which should 
be organized in the schools, would 
help the teachers in their task, said 
the broadcast. The announcer pro
posed that Communist magazines 
should be printed and that there 
should be one published for the 
teachers and one for the students. 
All schools, he said, should be 
turned into 'forges of Communism'. 

A report on a conference of Lith
uanian teachers at Utena (broad
cast of January 8) stated that they 
neglected sprėŽtding Communist 
ideology and did not collaborate 
with Communist circles. 

The program of Bolshtevik actS* 
vities in Lithuania was briefly 
summed up in a letter sent by the 

SNYDER Juozas, 62 m., nuo 
1429 E. 65 St., mirė Birže

lio 20. Clevelande liko žmo
na, Edna. 

Velionis išvežtas palaidoti į Communist party of Lithuania to 
Grand Rapids, Mich., kur gy-'Joseph Stalin. It declared that 
vena jo du sunai ir dvi dukte- Communists had taken an oath that 
rys. j they would create "a real Soviet 

Šių abiejų mirusių laidojimu Lithuania". 
pasitarnavo laidotuvių direkto- j The broadcast of January 5 told 
rė Delia E. Jakubs. of the resolutions passed at the 

• conference of the party in Kaunas 
LAIMINGA LIETUVAITĖ 

Irene Lutkus, Hotel Statler 
raštinės padėjėja, laimėjo sa-' r 

vo kompanijos metinį vasaros IField Office 
Mokslo kursą Cornell Shool of jPhone IV- 0464 

Hotel Administration. Liepos1 
irvUKy CTCDAMAITIC 

mėnesį ji išvyksta į Ithaca, N. JUrlIN O I £.r 'LflN AI I 
Y., kur studijuos viešbučių Residence 
operavimo, valgių sutaikymo ir, Geraldine Avenue 
viešbučių biznio plėtimo kur- Richmond Heights, Ohio 

on December 27-30. Sniečkus, sec-
? 

Main Office 
YE. 2388 

sa. 

KAMBARIS Lietuvių šeimoje, 
jaunai porai arba dviem pa-i 
vieniam. Arti prie gatveka-',™ TnQ A TTTTT5T?I? 
rių, 3 minutos paeiti. Kreip- ine JU!^ A..HUWM 

Real Estate Agentas 
Atstovauja 

kites: Telef.: Diamond 7183 REALTORS 
9609 Elizabeth ave. (26) 1306 Center Rd. Cleve. Hgts 

PADĖKA DARBUOTOJAMS 
Seimo ir gegužinės surengi

me darbavosi LVS 1-mo sky-' 
riaus komisija, kurios pirmi
ninku buvo Dr. S. T. Tamošai
tis. 

Prie seimo laiškų ir kvieti
mų siuntinėjimo pasidarbavo 
liuosnoriai Antanas Šimkūnas, 
Julė Salasevičienė ir Juozas 
Urbšaitis. 

Gegužinėje darbavosi Petras 
ir Alvina Luizai, Antanas Šim
kūnas, Juozas Urbšaitis, Katrė 
Miliauskienė, Jurgis Salasevi-
Čius, Julė Salasevičienė, poni 
Andrijauskiene, poni Tamošai
tienė ir jos dukrelės. 

mk 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo sutej&j&oia 
nemokamai., 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Pelningi Laivu Išplaukimai 
Luxurious 
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retary of the party, in reporting on 
achievements in Lithuania had ex
pressed severe criticism of some 
Gommisariats, and of the chiefs of 
many institutions for their negli
gence in coping with non-Commu
nist elements. Sniečkus demanded 
that only Communists, Red parti
sans, and trusted war veterans be 
engaged in public service. 

The representative of the Vil
nius branch of the party continued 
in the same vein and insisted on 
the dismissal of all officials and 
clerks who did not belong to the 
party. Assistant Head Commissar 
Mamayev said in his address that 
he fully supported these sugges
tions and that he was greatly dis
turbed by the acts of sabotage that 
had been committed in many insti
tutions. 

Additional Speakers criticized the 
party for neglecting the real Com: 
munists in the appointment of of
ficials, and abused Lithuanian pat
riots for their "lack of cooperation". 
The firm determination to liquidate 
the recalcitrant groups of the po
pulation was clearly marked in all 
the speeches and in the decisions 
made by the conference. 

SOVIETIZATION AND 
COLONIZATION 

At present the Soviet regime is 
busy with the confiscation of priva
tely owned land and its distribu
tion among "proletarians", most of 
whom are Russians from Soviet 
Russia. According to the broad
cast delivered on January 7, this 
"agrarian reform", which would be 
"a just restoration of the property 
rights of the proletarians", was to 
be completed before February 1, 
1945. The swift completion of the 
"reform" was said to be a matter 
of honor among the Bolsheviks 
since in this manner "the power 
of nationalist elements would be 
crushed". In a broadcast of Jan
uary 5 it was mentioned that al
ready 37,074 collective farms had 
been enlarged by a total of 226,564 
hectares of land. 

From various sources come re
ports that the mass deportation of 
Lithuanians to the interior of Rus
sia is a fact. According to a radio 
broadcast, the Soviet quisling Jus
tinas Paleckis stated that recently 
83,000 Lithuanians "voluntarily left 
their country for reconstruction 
work in U. S. S. R." There is no 
doubt that these 'people were sim
ply deported to the depths of Rus
sia just as tens of thousands were 
deported for similar slave work in 
Siberia in 1940-41. It is inconceiv
able that any Lithuanian should 
voluntarily choose to do recon
struction work in the U. S. S. R. 
when there is plenty of such work 
to be done at home. 

These new deportations are, no 
doubt, preceeding according to a 
preconceived Soviet plan to trans
fer t l ic  en t i re  Li thuanian  popula t ion  
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to the interior of Russia. Indica
tions of such a plan are found in 
a communication from Stockholm 
on August 15, 1944, announced by 
the Swiss Telegraphic Agency: 

"From a confidential conversa
tion between a local diplomat and 
a member of the Soviet Legation 
in Stockholm it follows that the So-

POP KONCERTAS 
BIRŽELIO 30 

Atidavimui visuotinos pagarbos, 
kas bus daroma visoje šalyj??, šeš
tadienio vakare, Birželio 30, Pop 
Koncertas Public Auditorijoje, ku
ri duos Cleveland Summer Orches
tra, vadovaujama Dr. Rudolph Ging-
wall, patieks kelias kompozicijas 

viet Union plans to execute trans- irusio Amerikiečio kompozitoriaus 
fer of population within the limits Gesp|cialSrS^7ame koncerte daly-
of its territory on a mass scale... 
For that purpose the Supreme So
viet of the U. S. S. R. made a legal 
basis some time ago in enacting a 
law concerning the transfer of cer
tain populations to provinces of 
Siberia determined in advance. The 
Soviet diplomat gave the impres
sion that such transfer is envisaged 
in the first place for all those na
tions which in the course of the 
present war came into contact with 
the Germans. It was the desire of 
the Soviet Union that inhabitants 
of her border-lands should, be pure 
Russian". 1 

This communication was publish
ed by the entire Swiss press at 
that time. Again, on January 13, 
1945, the Swiss paper Tribune de 
Geneve carried an article describing 
the decision of the U. S. S. R). gov
ernment to deport the Baltic peo
ples to Siberia. Such an action, 
said the paper, shows that the So
viet Union is perpetrating the poli
cy of the fait accompli without 
consideration of her Allies. 

There are grounds for the fear 
that the Soviets are preparing to 
exterminate the entire Lithuanian 
nation. This would be a continua
tion of the Russification polices of 
the Russian czars. Czar Alexander 
II, for instance, appointed Murav-
yov as Governor General of Lith
uania and planted Russian colonists 
in the country with the same ob
ject in view as that held by the 
prevent -day ru lers  of  "Russ ia .  

THE KRAMER & REICH (0. 
* 

7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

Pilniausias Pasirinkimas — Visokiausios 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
DIVĖJAMI REIKMENYS KELNĖS 

SPORTINIAI PARĖDALAI 
Vėliausių madų ir pavidalų. . 

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

Mieros nuo, 29 iki 48. 

Prie to mes Duodam ir Iškeičiam EAGLE STAMPS 

DEI,LA O. tTAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

vaus Hruby Broliai, trumpetierių 
kvartetu, kurie mėgiami Clevelan-
diečių. 

John Sebastian, pragarsėjęs bur
nine armonika virtuoso, bus solis
tu prie orkestro šeštadieni, Liepos 
7 koncerte.  ̂

Viešas S.S. Alabama 
Išplaukimas Birž. 30 
Pradedant Birželio 30, S. S. ALA-

BAMA'f naujas laivas kuris vežios 
žmones į ežerą pasivažinėti kasdien, 
pradės savo kasdieninius ir vakari
nius išplaukimus. 

Šiokiomis dienomis laivas plauks 
į Put-In-Bay; pasieks Leamington, 
Ontario, Kanadoje, kiekvieną sek
madienį, p vakarais vešios nakti
niam pasivažinėjimui Clevelandie-
čius. Ant laivo bus šokiai prie ge
ros muzikos, ir įvairus pasilinksmi
nimas. 

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

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

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGĄ 

1603 E. 79th Street r 
DEGTINĖ ALUS, VYNAS 
Užkviečiame savo draugini 

Lietuvius atsilankyti. V 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
S 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR, WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miešti] 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesnS" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNASL 
, UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazyą Stonis, Savininkas* 
WICKLIFFEj OHIO -
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