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SAN FRANCISCO konferen
cija pasibaigė. Dar vienas čar-
teris susilaukė būrio parašų, 
bet diktatūrinė Maskva jį tiejc 
pat vykdys kiek Atlanto Car
ter}. Demokratinis ir žmoniš
kas pasaulis trokšta amžinos 
taikos ir teisingumo, bet dik
tatūra pasirinko pražūties ke
lią | pragaro vartus. 

Šimtas milijonų mažųjų ry
tų Europos tautų žmonių pa
likti beteisei daktaturai ir 
prievartai. Jiems atimta pa
grindinė demokratinio pasau
lio žmogui pripažinta teisė pa
sirinkti valdžią po kuria nori 
gyventi. . 

San Francisco čarteris . bus 
kūnas ibe sielos, ką Kubos sa
loje vadina "zombie". Tikra 
taika ir teisingumas įsiviešpa
taus tik Maskvos diktatūrai 
griuvus. Nazių ir fašistų dik
tatūra griuvo karu. žmonija 
daug ašarų ir kraujo išvengsi 
jei komunistų tiek pat bjauri 
diktatūra supus kaip supuvo 
carų samoderžavija. 

VISUOMENEI nepasitikėji-
kėjimo ir srovinių vadų dikta
tūros pagrindu sukurta Ame
rikos Lietuvių Taryba sunešė 
savo pusgyvius politinius ku-
nus New Yorkan ir paskelbė 
biurokratinį pranešimą apie sa
vo biurokratiniu budu padary-
tu§ popierinius sprendimus. 

Šis jų suvažiavimas visuo
menės nepradžiugino, tokiu bu
du, nei aukų, nei pasveikinimų. 

Visuomenė žino, sutelkimas 
patriotinių pajiegų kovai už 
Lietuvos laisvę Tarybai neru
pi. Visuomenė nori vienybės. 
ALT vadai palaiko susislaldy-
mą. 

Tokiu budu, LVS Seimas 
Clevelande sulaukė apie $2000 
aukų iš visuomenės, ALT su
sibėgimas New Yorke — tik 
šnypštuką. Kada katalikų va
dai iš svaigulio atsipeikės? 

• » 
VOKIETIJOJ, sakoma, ran

dasi 350,000 Lietuvių nenorin
čių gryžti į bolševikų terori
zuojamą 'Lietuvą. Jie kuria 
savo savitarpio pagalbos ir po
litinių teisių gynimo organiza
cijas. Jiems teks išspręsti sun
kus klausimas: kur gyventi ? 
Kur sukti išdraskytą lizdą ? 
Kai kurie, sakoma, metasi net 
prie Lenkų, kuriems Anglai 
bando rasti apsigyvenimo via* 
tų plačioje imperijoje. ' 

3utų gerai minėtiems Lietu
viams rasti vietų Naujame Pa
saulyje: šiaurės ar Pietų Ame
rikoje. Bet ar yra pas mus 
vadų ir organizacijų tokiu di
deliu darbu užsiimti? 

Jau veik du metu rūpinama
si atgabenti čarneckienę su jos 
vaikais iš Sibiro, bet visuome
nė pasėkų dar nemato. Jeigu 
sunku vieną moterį su vaiku
čiais mums išgelbėti, ką-saky
ti apie 350,000 Lietuvių? 
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Prezidentas Truman Jau Pasiekė Europa 
Valstybes Sekretorius 

James Byrnes, Prez. Truma-
no paskirtas Valstybės Sekre
torium. Jis išvyko į trijų di
džiųjų konferenciją, kartu su 
prezidentu. 

SOVIETAI BERLINE 
SAUVALIAUJA 

Amerika ir Britanija tu
ri bėdos su bolševikais del 
Berlino valdymo. Rusų ko-
mandierius tikrina kad jis 
vienas valdys Berliną, ne
žiūrint pirmesnių susitari
mų bendram administravi
mui ^ ir paskyrimo Ameri
kai ir Britams zonų, į ku-
rias turi ineitf~tų~ šalių ka
riuomenės. 

Bolševikai išplėšė ir iš
vežė dirbtuvių mašinas ir 
viską kitką iš Amerikoniš
kų kompanijų dirbtuvių ir 
įstaigų Berline. 

Rusai kareiviai plėšo nuo 
stulpų ir sienų Amerikos 
armijos užlipytus gyvento
jams patvarkymus. Bolše
vikai taipgi plėšia ir veža 
maistą ir kurą iš Amerikos 
zonos. 

Ką Prez. Truman pelnys 
iš tarybų su Stalinu tokio
se sąlygose? 

BONŲ PARDUOTA 
UŽ 26 BILIJONUS 

Septinta Karo Paskola 
baigėsi labai pasekmingai, 
nes karo bonų išpirkta tos 
paskolos metu už $26,313,-
000,000. Kvota buvo nu
statyta 14 bilijonų doląrių. 

Išviso šio karo bėgiu ka
ro bonu išpirkta už $135,-
749,000,000. 

Comm. Stassen,, Ameri
kos delegacijos narys San 
Francisco k o n f erencijoje, 
pareiškė kad tik priėmimas 
naujo United Nations čar-
terio nereiškia kad visos 
pasaulio bėdos bus išsprę
stos ir kad taika užtikrin
ta. Tam turės buti paro
dyta geri norai ir pašalin
ta klastos ir piktos užgai
dos. • 

Susekta tuli aukšti ar
mijos viršininkai už dide
lius pinigus davę paliuosa-
vimą nekuriems vyrams iš 
tarnybos arba už papirki
mą paskyrę į saugias vie
tas. 

NESITARS SU CHURCHILLU PIRM 
SUSITIKIMO SU STALINU 

^ Liepos 10^ Pfrez. Truman 
išplaukė karo laivu "Au
gusta" į Europą, į Trijų Di
džiųjų pasitarimą Europos 
ir gal Azijos reikalais. Jis 
ir Churchill pasitiks Stali
ną Potsdame, Berline. 

Kadangi karas Europoje 
baigtas ir saugu keliauti 
laivu, prezidentas ir valsty
bės sekretorius išplaukė į 
Europą laivu, lydimi kito 
karo laivo. Kur laivas su
stos laikoma paslaptyje. 

Anglijoje, Prez. Truman 
bus Anglų karaliaus sve
čias. 

Laive prezidentas pralei
džia laiką tardamasis su 
Byrnes ir kitais savo štabo 
nariais, ir priima praneši
mus apie Pacifiko karo ei
gą. Prezidentas nuolat su
sisiekia su Baltuoju Namu 
per radio iš laivo. 

Šiomis dienomis prezi
dentas jau bus pasiekęs Eu
ropą. 

Jis išvyko su geromis vil
timis - pasiekti taikos. Ta
čiau kiti prisibijo kad ir 
Truman padarys Jaltai ir 
Teheranui panašių sutar
čių. Jeigu taip bus tai ir 
jo sutartys su Stalinu bus 
slapstomos nuo visuomenės 
žinios. 

Mat, tikima kad Stalinas 
gali pasižadėti stoti į ka
rą prieš Japonus. 

Iš uosto j Berliną skris 
lėktuvais. 

Urez. Trumaft ir sekre
torius Byrnes, atsargumo 
delei, neskris tuo pačiu lėk
tuvu. Mat, valstybės sek
retorius skaitosi prezidento 
Įpėdiniu, dabar kada šalis 
neturi vice prezidento. 

Prezidentas pareiškė ne
turės jokių pasitarimų su 
Churchillu pirm pasimaty
mo su Stalinu, kad Stalino 
neužrustinu/3. Bet Stalinas 
visai nežiūri ką užrustins 
ar ne, vykdo Europos pa
vergimą sulyg savo plano. 

Audroje, Phillispsburge, 
N. J., šios savaitės pradžioj 
žuvo 6 asmenys. 

JAPONIJOS NAIKI-
NIMAS DIDINAMA 

Japonijos radio skelbia 
safo žmonėms jog Japoni
ja tuoj bus sutriuškinta 
jeigu nebus rasta priemo
nės atmušti milžinišką A-
merikos oro jiegų bombar
davimą Japonijos salų. 

Tuo tarpu, Amerikos di
dieji bomberiai nuolat di
desniais skaičiais užpuola 
ir plaišo Japonijos miestus 
ir dirbtuves, pasiekiant ir 
Mandžurijoje išstatytas ka
ro dirbtuves. 

Liepos 10, apfe 2000 lėk
tuvų bombardavo orlaivių 
stotis Tokyo srityje. Tai 
buvo vienas iš didžiausių 
oro atakų Pacifiko kare. 

Nuo 1941 m. Gruodžio 7 
Amerikos karo laivyno jie-
gos sunaikino 17,000 Japo
nų karo lėktuvų. Amerikos 
laivynas tuo tarpu prarado 
2,700 savo lėktuvų. 

Kinai veikia geromis 
pasekmėmis prieš Japonus 
Kanhsien srityje. 

Liepos 7 pranešama apie 
Japonų išlipimą naujoje 
Kinijos dalyje, matomai už
kirsti Amerikiečiams kelią 
ineiti Azijon ir iš ten bom
barduoti Japoniją. 

Iš EUROPOS išvežta at
gal jau 500,000 Amerikos 
kareivių, 60 dienų bėgyje. 
Dalis jų bus paliuosuoti, o 
kiti pasilsėję namie vyks į 
Pacifiko frontą. 

ITALIJOJE, šiaurinėje 
dalyje, žmonės del bedar
bės ir skurdo rengia riau
šes ir streikus, kas veda 
tik prie blogesnių pasek
mių. Karui pasibaigus, ta 
šalis negali atsigaivelioti. 

Sakoma, turės kita šalis 
jsikišti riaušėms sulaikyti. 

Brazilijos karo laivui už-
vui užėjus ant minos, spro
gime laivas nuskandintas, 
su jųo žuvo apie 300, įurei-
vių. 

Jau Skiriami 'Tarptautinės Policijos** Vadai 

Italijoje, gauja įtužusių 
ginkluotų užpuolikų įsiver
žė į Milano kalėjimą ir ten 
užmušė 47 politiškus kali
nius, apkaltintus fašistais. 
13 iš nužudytų buvo mote
rys. 

Prancūzijoje, Dunkerque 
uoste ištikus amunicijos 
sprogimui spėjama galėjo 
buti užmušta l^eliasdešimts 
žmonių. Tuo laiku ten dir
bo virš 100 Prancūzų ir Vo-
kielių nelaisvių. 

KAREIVIŲ pervežim a s 
į Pacifiką užpildys didumą 
šalies trafiko ypatingai i 
rudenį, todėl Prez. Truman 
pataria civiliams nereika
lingai nevažinėti, o važinė-
jantieji susitiks su daug 
didesniu trukumu vietų va
gonuose. 

Jie nugalės Japonus ir laimes karą 
U s 

Amerikos karo vadai Pacifike prieš Japonus: viršuje, iš 
kairės i dešine: Gen. MacArthur, vyriausias vadas Pietvaka
rinio Pacifiko jiegų; Gen. Stilwell, naujai paskirtas 10-tos ar
mijos vadas. Apačioje: Gen. Krueger, 6-tos armijos vadas, 
ir Gen. Eichelberg, 8-tos armijos vadas. 

NEPRIPAŽYSTA 
BOLŠEVIKŲ > 

fLenkai kariai, apie 250,-
000 esančių užsienyje, at
sisako pripažinti Maskvoje 
padarytą Lenkijai bolševi
kišką laikiną valdžią, kurią 
pripažino Londonas ir Wa-
shingtonas. 

Tų karių vadai pareiškė 
ištikimybę Londono Len
kų vyriausybei in exile, 
nors ji oficialiai jau likvi
duota. 

ATSTATYDINO IŽDO 
SEKRETORIŲ 

Prez. Truman pakeitė 6 
buvusius Prez. Roosevelto 
kabineto sekretorius. Pas
kiausia paleistas yra iždo 
sekretorius Morgenthau iš 
New Yorko. Lieka dar vi
daus sekretorius Ickes, ka
ro sekretorius Stimson, lai
vyno sekretorius Forrestal 
ir komercijos sekretorius 
Wallace, kuriam likimas ne
leido tapti prezidentu, del 
to kad Demokratų konven
cijoje nominuotas vice pre
zidentu Truman, nors Sid
ney Hillman varėsi už Wal
lace, kuris butų tapęs ra
dikalų troškimų įkūnytojų, 
Prez. Rooseveltui mirus. 

REIKIA DRABUŽIŲ 
VYRAMS 

DAUGIAU MĖSOS 
Naujasis agrikultūros se

kretorius Andersjji pradė
jo vykdyti planą padaugi
nimui skerdimo galvijų mė
sai mažose vietinėse sker-
klose, mėsos ištekliaus pa
didinimui. 

Bendro Amerikd* Lietuvių 
Fondo vadovybė praneša apie 
reikalingumą vyriškų drabu
žių Lietuvos karo nukentėju
siems, kurių daug mažiau au
kojama. Išnaikintose karo ša
lyse drabužių gaminimas ne
galimas, todėl paveizdan vy
riški marškiniai Europoje kai 
kur kaštuoja iki $200. 

B ALF vajus rinkti Lietu
viams drabužius tęsiamas. Rei
kalinga surinkti drabužių tiek 
kad užtektų padengti 350,000 
Lietuvių tremtinių Vokietijoje 
ir Austrijoje.. 

BALF patiekia planą rengti 
vasarą piknikus į kuriuos įžan
gos mokestis butų dėvėti at
liekami drabužiai. 

Moterys prašomos sudaryti 
mezgimo ratelius mėgsti šiltus 
drafcružius, nes ateis žiema. Jų 
labai reikia, ypač vaikučiams. 

Visus rubus siųskite tuojau, 
LITHUANIAN RELIEF 

WAREHOUSE 
101 Grand Street, 

Brooklyn, 11, N. Y. 

Informacijų ir pagalbos va
jaus reikalais kreipkitės rašy
dami į BALF centrą: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America 

19 West 44th Street 
New York 18, N. Y. 

Jei sulyg San Francisco čarterio bus įvesta tarptautinė 
taikos saugojimo policija ar kariuomenė, Kiekviena iš penkių 
didžiųjų — Amerika, Anglija, Kinija, Prancūzija ir Rusija— 
turės paskyrus savo atstovus į vyriausį štabą, čia parodo
ma, iš kairės į dešinę, jau paskirti: Gen. Antonov nuo USSR; 
Gen. Ho Ying-Chin nuo Kinijos, ir Gen. Juin nuo Prancūzijos. 
Amerika ir Anglija paskirs savo atstovus vėliau. 

ČEKAI neteko 4600 ket
virtainių mylių s&vo nedi
delės žemės ploto, kurį at
ėmė Maskva, prijungdama 
prie Ukrainos sovietų res
publikos. Tą užleidimą pa
darė į Maskvą pašauktas 
Čekoslovakijos užsienio rei
kalų ministras. 

Suimtiems Vokietijoj Ja
ponams diplomatams nori 
ma aprodyt visa Amerikos 
karo galybė pirm negu jie 
bus apsikeisti su Japonijo
je laikomais Amerikos žy
miais karo belaisviais, 

D A R B A I  
Streikuose paskirose ša

lies dalyse šios savaitės 
pradžioje nedirbo 55,000 
darbininkų. 

Detroite streikuoja pie
no gamintojai ir išvežioto-
jai Detroit Creamery Co. 

Chicagoje, Carnegie- Illi
nois plieno dirbtuvėse 13,-
000 darbininkų turėjo liau
tis dirbę del sustreikavimo 
50 tos dirbtuvės gelžkelio 
operatorių. 

Atlantic City, N. J. — 
Stiklo industrijos ir darbi
ninkų atstovai susitarė al
gų ir kitų sąlygų reikalu 
sekančiam metui. Ta su
tartis apima 35,000 stiklo 
darbininkų visoje šalyje. 

Pittsburgh, Pa. — Strei
kas praplito keturiose Jo
nes and Laughlin anglies 
kasyklose, apimantis 3300 
darbininkų. Streikas kilo 
kitiems unijistams remiant 
kareivių gryžusių atgal į * 
kasyklas dirbti atsisakymą 
duoti išnaujo peregzami-
nuoti sveikatos stovį, kas 
yra viena is atsargos prie-
įmonių darken • 

* i . .  .  

Akron, Ohio. — Streikas 
Goodrich gumų dirbtuvėje 
išvengtas, nors po savaitės 
nedirbimo mašinų pertai
symams viename skyriuje 
piketai pradėjo sulaikyti 
darbininkus nuo ėjimo dir
bti. 9 " 

Firestone gumų dirbtu
vėje streikas dar tęsėsi šios 
savaitės pradžioje, o kito
je, Goodyear gumų dirbtu
vėje, darbas varomas karo 
laivyno jūreivių priežiūro
je. 

Amerikos pašto tarnau
tojai visoje šalyje gauna 
algų pakėlimą po apie $400 
metuose. 

Nedaug pelnė. Liepos 9, 
nuo Niagaros vandenpuolio 
plieninėje bačkoje nusilei
do ir išliko gyvas William 
Hill. Žiūrėtojų buvo apie 
200,000, tačiau ųž jo tą žy
gį tesudėta aukų $301.0& 

New York. —'' Šiomis 
dienomis karo vadovybe 
sutiko leisti civiliam nau
dojimui net virš 100 mili
jonų svarų aluminumo — 
daugiau negu buvo sunau
dojama tiems reikalams 
į metus prieš karą. 

Amerikos karo belaisvių 
stovykloje nubausta mirti
mi penki Vokiečiai kariai, 
kurie nužudė vieną savo 
draugą kari nei nesilaiky
mo ištikimu Hitleriui 

10 užmušta. Beyrut, Sy-
rija. Riaušėse tarp Pran
cūzų kareivių ir civilių gy
ventojų užmušta 10 žmo
nių, 45 kiti sužeista. 

Amerikos kariuo menei 
ineinant į Berliną, Vokie
čiai Ji džiaugsmo net ver-

|ki£. 

KINIJA Liepos mėnesį 
pradėjo 9-tą metą karo tu 
Japonija. 

Iš Vokietijos pasiųsta ai* 
gal į savo šalis jau^ 3,250,-
000 J darbus išvežtų žmo
nių, ią jų 1,234,000 Prancū
zai ir 1^902 l^ksaL 
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D I R V A  HKuEoHf ^Lietuves' lavintu! 

EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIJOS 

PASTABOS 
JAU PRADEDA pasiekti ži

nios Amerikos Lietuvius nuo 
Lietuvių tremtinių atsidurusiu 
Europoje, žingeidų ir daug 
pasakanti laišką, rašytą Vieny 
bes redaktoriui ir« kitą kiek 
trumpesnį, rašytą J. Ambrazie
jui, kurie tilpo Vienybės nr. 
27, ir taip pat svarbų laišką ir 
pranešimą rašytą Dirvos re 
daktoriui, perskaičiau su dide
liu įdomumu. 

Iš tų laiškų skaitytojas gali 
numanyti kaip Lietuvos žmo
nes gyveno svetimas okupaci
jas ir kaip galop turėjo bėgti 
kur akys vedė ir kur kojos ne
šė. Reikia bent tuo džiaugtis 
kad tie tremtiniai-pabėgėliai 
liko gyvi ir jau palengva pra
deda pasiųsti tikresnių žinių 
apie musų nelaimėje atsidūru
sius brolius ir seses karo su
ardytoje Europoje. Tų laiškų 
autoriai, kaip duodasi iš jų iš
skaityti, yra inteligentai, mo
kyti asmenys, kurie, reikia ti
kėtis, ateityje pasakys daug 
daugiau negu pirmuose laiš
kuose pasakė. Mes tik tuomet 
galėsime dažinoti tikresnę Lie
tuvos žmonių padėtį kuomet jie 
ir kiti pradės siuntinėti laiš
kus pažystamiems ir giminėms 
Amerikoje, kuomet jie pradės 
nuolatai rašinėti Į Amerikos 
Lietuvių laikraščius. Nuo da
bar mes jų aprašymų lauksime 

TAI BENT DARBAS. Ka
da mes kalbame apie istorinius 
Lietuvių ar pasaulio įvykius, 
mes mažai arba visai nepagal
vojame kas ir kaip tuos Įvy
kius užrekorduoja kad jie ne
žūtų ateičiai. Istoriniai rekor
dai arba užrašai gali buti at
likti tik tuomet kada juos yra 
kam surankioti, sutvarkyti ir 
surašyti. 

Amerikos Lietuviai turi ga
lybes istorinės medžiagos A-
merikos Lietuvių Istorijai su
rašyti, bet deja, mes neturime 
ne tik istorikų žmonių, bet nei 
vietos istorinei medžiagai su
talpinti. Visi musų istoriški 
palaikai randasi padrikę, išmė
tyti po Lietuvių kolonijas ir 
jų veikėjus, kad ir susirupinus 
tuo reikaluę sunku butų juos 
surankioti. Ogi, jei Amerikos 
Lietuviai, jų organizacijos, biz
nio, profesijos, veikėjai ir kiti 

Isgelbeti Toli -Turo j e 

iyĮ Jįyįį-
25 

šie devyni vyrai išgelbėti 
Amerikos pakraščių sargybos 
lėktuvu kuris skrido 1,100 my
lių į jurą kuomet gavo žirią 
apie jų nukritimą su iėktuvu į 
vandenį. 

ir informacijų. Taip tai ren
kama medžiaga istorijai. 

Z. Jankauskas. 

Detroit, Mich., Naujienos 

PITTSBURGH 

6 UŽMUŠTA 
Liepos 4-tą švenčiant, perei

tą savaitę Pittsburgh© srityje 
trafiko nelaimėse užmušta še
ši asmenys. Vienu automobi
liu ant W. Liberty ave. užsi
mušė vyras, žmona ir jos se
suo. 

APSIŽIURĖKIT 
Policija persergsti Pittsbur

gho gyventojus apsižiūrėti su 
popieriniais pinigais. Sako at
sirado negerų .$10, kurie gali 
lengvai jums patekti, bet ku
riu niekas neims. 

CUKRUS 
Maisto konservavimui Pitts

burgho šeimininkės Liepos mė
nesį gaus 3,800,000 svarų cuk
raus, toli negana kiek numaty
ta reikalinga. 

WATERBURY, CT. 
KLAIDINGA KRITIKA 

Birželio 22, Vienybėje, V. M. 
Klausutis rašo: Waterbury vei
kėjas A. B. uoliai rėmęs ALT 
ir LVS vadus, galutinai įsiti
kino kad srovinių vadų politi
ka Lietuvai nieko gero neža
da, kad tik ekskursijų daly
kas, ir jis dabar sako: Daugiau 
nei cento srovių vadų karui. 

šitoks A. B. pareiškimas yra 
vaikiškas ir nesuderinamas su 
tiesa. Toliau, viešai sakyti kad 
tik srovių vadai politikos kovą 
veda ir tik ekskursijas rengia 
į Washingtoną ir San Francis
co, irgi neišmintinga ir kenks
mingai kovai už Lietuvos rei
kalus. 

Toliau rašoma: A. B. pasa
kojo jog Waterburyje ALT va
dai surengė prakalbas, o vėliau 
ALT oponentai irgi surengė 
prakalbas ir pasigyrė kad ir 
jie daug politinės naudos pa
darę. 

Tikrai nuostabu: A. B. sako
si esąs uolus rėmėjas ALT ir 
LVS ir vienybę mylintis, bet 
žiūrėkime kokius netoutus da
lykus jis nušneka, Jei A. B. 
kam pasakojo buk ALT vadai 
surengė prakalbas tafi netiesa. 
Tas prakalbas rengė SLA 11 
kp. ir LNP Klubas paminėji
mui 25 metų Steigiamojo Sei
mo sukakties. Prakalbose su
kelta aukų $150; LNP Klubas 
aukojo $50 iš savo iždo Lietu
vos bylos gynimui. Ar tai čia 
srovinių politikierių komedija? 

LVS skyrius surengė vaidi
nimą ir prakalbas tokiu laiku 
kada buvo galima gauti vaidin
tojus ir kalbėtoją, ir rengta 
tikslu sukelti kelis dolarius ir
gi Lietuvos bylos gynimui. Ar 
ir čia srovinių politikierių ko
medija? 

PA1DĖKA 
Numirus Birželiu 26 musų 

dėdei, Dr. Juozui Jonikaičiui, 
šiame musų gyvenime liud-
niausiame momente, musų ge
ri draugai ir prieteliai mums 
viskuo padėjo pergyventi tas 
sunkias dienas iki palaidojome 
musų gerąjį Daktarą j amži-
nasties vietą, Birželio 30 d. 

šiuomi mes reiškiame savo 
širdingiausią padėką Detroito 
Lietuviams už taip skaitlingą 
dalyvavimą laidotuvėse, drau
gams už gausybę prisiųstų gė
lių ir už užpirktas mišias; 
grabnešiams, garbės palydo
vams ir D. L. K. Gedimino Or
dino kavalieriams už palydėji
mą į kapines. Ačiu Kun. I. 
Boreišiui už jo tokį reikšmin
gą pamokslą; poniai Medinie-
nei už sugiedojimą Ave Maria 
laike gedulo mišių. Ponui ,P 
J. žiuriui už pasakytą kalbą 
prie kapo. Svečiams Clevelan-
diečiams, p. Karpiui, pp. žiu 
riams; svečiams Kanadiečiams 
pp. Tuinilams ir Stradomskams 
už atsilankymą. Ačiu Lietu
vos Ministrui P. žadeikiui už 
atsiųstą užuojautos telegramą, 
ir pagaliau laidotuvių direkto
riui p. D. Brazui už jo rūpes
tingą pasitarnavimą palaidoji
me. 

Jeigu kaip kurių iš musų 
prietelių vardai čia rfesuminėta 
tai daroma ne tikslu* bet mes 
esam visiems dėkingi ir ačiuo 
jame už mufns ištiestą drau
gingą ranką. 

Pranas- ir Alena Kass 
Kazlauskai. 

DR. JUOZO JONIKAIČIO 
NETEKUS 

Netikėta mirtis amžinai at
skyrė nuo musų geriausių mu
sų draugą ir prietelių, Dr. Juo-

Nuostabu kad A. B. kritikuo-'zą J. Jonikaitį. Lyg gražaus 
damas kitų darbus pats nepri
silaiko teisybės. Įtarti tuos 

Pernai metą konservavimui i asmenis nenuilstančiai dirban-
buvo duota 40,900,000 svarų; čius musų skriaudžiamos tėvy-
cukraus. n^s Lietuvos reikalais yra že-

Per Birželio ir Liepos m€ne-jmiau kritikos. Tokius gandus 
sius to cukraus nuskirto tiktai 
6,069,000 svarų. 

PITTSBURGH AS "BROKE" 
Pittsburhgo miesto valdyba 

ir gerais laikais matomai ne
moka sudurti galus su galais, 
ir miesto iždas visai tuščias. 
Vienas vietos laikraštis paste-

pilnai susidomintų tuo reikalu j bi: "Miesto valdžia visai nusi-
kuomet dar gyvi, galėtume iš
leisti kelis tomus tokios isto
rijos. 

TIESA, Lietuvai netekus ne
priklausomybės, musų mintys 
ir darbai likosi nukreipta į Lie
tuvos ir jos žmonių baisų li
kimą. šis laikotarpis ir dar
bas taip pat yra istorinis; jis 
duosis lengviau sutvarkyti, jei 
bu s kamv 

Bet surankioti medžiagą iš 
tolimos Amerikos Lietuvių pra
eities čia gyvenant, veikant ir 
dirbant, tikrai darbas yra sun
kus ir daug laiko imtų tą vis
ką atlikti. Tačiau atlikti tai 
bus galima tol kol dar senesni 
musų veikėjai, plunksnos dar
bininkai, organizacijų viršinin
kai dar tebėra gyvi. 

Tuo klausimu nekartą buvo 
spaudoje kitų rašyta, bet ra
šymu tik ir pasitenkinome. Ap
čiuopiamo ir organizuoto dar
bo imtis niekam dar į galvą ne
atėjo, ir ar kada jis bus pra
dėtas sunku sakyti. Amžina
sis laikas sunaikins mus ir 
musų darbus, jei nepasirūpin
sime palikti jokių rekordų kad 
Amerikos Lietuvisi "žmonėmis 
buvo". 

įAn^lijos oficialis istorikas. 
Jflf^James E. Edmonds, jau 2G 
metai kaip rašo Pirmojo Pa
saulinio kar^ istoriją; ims dar 
18. mėnesių iki ją užbaigs. Jam 
buvo pristatyta 26 vežimai ka
riškų dokumentų ir 90,000 že
mėlapių. To dar jam neužte
ko, jis išsiuntinėjo 1000 laišku 
j ieškodamas papildomų žinių 

leisdami mes niekuomet vieny
bės neatsieksime. Patartina A. 
B. prisilaikyti daugiau rimtu
mo ir V. M. Klausučiui neklau
syti tokių pasakojimų. 

SUKAKTUVĖS 
Thomas ir Ona čaplinskai, 

Ansonia, Conn., minėjo savo 
35 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Pp. čaplinskai yra 
pavyzdingi žmonės ir uolus rė
mėjai viso Lietuviško judėji
mo; jie visuomet prisideda au
komis, pasidarbavimu ir visais 
kitais budais. Sveikiname. 

gyveno. Batų pirmgaliai nu
plyšo, kiauri, kulnai nusidėvė
jo; ant nugaros marškinių be
veik nėra." 

Miestas neturi pinigų reika
lingiausiems dalykams, tačiau, 
tas laikraštis pastebi, nei iš 
šio nei iš to miesto valdyba iš- RUOŠIA PIKNIKĄ 
leido $20,500 kaimyniškoms iš-1 American Friends of Idthu-
kilmėms, sukaktuvėms, priim- j ania ir LVS 9-tas skyrius ren-
tuvėms ir kitokioms pramo- Į gįa didelį pikniką sekmadienį, 
goms. j Liepos (July) 29, Linden Par-

Tas laikraštis miestą palygi- j ke, Union City, Conn. Kalbė-
na su skarmalium kuris nori į tį atvyksta Adv. A. A. Olis, 
pasirodyti turtingu ir leidžia j Amerikos Lietuvių Misijos ko-

pirmininkas, iš Chicagos, ir 
pakviestas Kongresmanas Jo
seph E. Talbot, šokiams gros 

Zembroski populiarus 
orkestras. Toliau pranešime 
plačiau apie šį pikniką. 

Dr. M. J. Colney. 

kad ir paskutinį centą. 

NUTARĖ STREIKUOTI 
Kentucky ir West Virginia Victor 

gaso gaminimo kompanijų dar
bininkai 1722 skaičiuje nutarė 
streikuoti. 

Dvidešimts Keturi Lėktuvai į 25 Miliutas 

4 
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Šie marinai lakūnai padarė aviacijos istoriją Okinawa sa
los pakraščių mušiuose, per 25 minutas numušdami 24 juos 
atakavusius Japonų kariškus lėktuvus. 

pavasario misteriška gėlė jį 
butų paviliojus ir užburus sa
vo nenugalimais burtais palik
ti mus, su visais šio pasaulio 
gražumais ir troškimais, ir nu
eiti jos vedamu taku, amžinon 
tylon, nepasibaigiamon ramy-
bėn.... Ji pamojo — ir jis 
paskui ją nuėjo.'... O mes 
pasilikę liūdime ir verkiame 
savo draugo, savo užtarėjo, sa
vo tautos nenuilstančio veikė
jo ir rėmėjo. 

Liūdi šio brangaus žmogaus, 
šio Lietuvių tautos • apaštalo 
visa Amerikoje Lietuviška pa
triotiška visuomenė. Liūdi jo 
ne vienas Detroitas, ne vienas 
Clevelandas ar Chicaga, bet vi
si Lietuviai visuose Amerikos 
Lietuvių miestuose, nes jis bu
vo visur gerai žinomas savo 
tėvynės meilės darbais. Už sa
vo didžius darbus jis buvo ap
dovanotas D. 'L. K. Gedimino 
III laipsnio ordenu. 

Matydamas Lietuvą išnaujo 
pavergtą, Dr. Jonikaitis baisiai 
rūpinosi, jaudinosi, ir dirbo už 
jos išlaisvinimą. Jis Lietuvą 
labai mylėjo. Jis net tris kar
tus buvo -nuvykęs apsilankyti 
Lietuvoje, jos nepriklausomin-
gais metais; važiavo atlankyti, 
pasigerėti jos žaliuojančiais 
laukais, kvepiančiais miškais, 
pasiklausyti sesučių dainavimo, 
o gryžęs jis vėl nauja energija 
kurė Lietuvių širdyse savo tė
vynės meilę. 

Dr. Juozas Jonikaitis mirė 
beveik nesirgęs, jis vaikščiojo 
iki paskutinės gyvenimo valan
dos. 

Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių.- šermenims bu
vo prisiųsta daugybė gėlių nuo 
jo giminių, draugų ir organi
zacijų. Vainikai buvo prisių
sti iš Clevelando: nuo Inž. P. 
J. žiurio, Dirvos red. Karpiaus 
ir Lietuvai Vadtioti Sąjungos 
centro; nuo Dr. Šimkaus iš 
Chicagos, ir kitų. Vietinis LVS 
6-tas skyrius prisiuntė vaini
ką su Lietuvos vėliavą, kaipo 
simbolį didelio Lietuvos dar
buotojo. 

DRABUŽIŲ VAJUS 

B ALF paskelbė Liepos mė
nesį rinkti dėvėtus drabužius 
Lietuvos karo nukentėjusiems. 
Laibai didelis drabužių kiekis 
reikalinga Lietuviams pabėgė
liams, ypatingai vyriškų ir kii-
dikių drabužių trūksta. 

Vietinis B ALF 76-tftS sky
rius savo susirinkime Liepos 
5 rimtai apkalbėjo drabužių 
rinkimo reikalą ir ragina vėl 
visus stoti j tą darbą visomis 
jiegomis. Reikia prašyti dra,-
bužių ir pas kitataučius; kai 
kurie Lietuviai jau tą pabandė 
ir buvo geros pasekmės. 

Drabužius kol kas priima p. 
D. Brazis, laidotuvių direkto
rius, 1930 25th St., arba pra-
neškit rinkėjoms, kurios iš jū
sų drabužius paims. 

E. Paurazienė UIN 23298 
,B. Keblaitienė TY 73878 
M. Sims HO 6702 
Pastebėsiu kad musų mote

rys perka medžiagų ir siuva 
drabužėlius Lietuvos mažie
siems iki 5 metukų, šį darbą 
visos moterys pasidalinusios 
dirba nuolatos ir jau prisiūta 
daug ir gražių drabužėlių. 

Rep. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

AUSTRIJOS dalį užimant, i 
Amerikiečių rankas. pateko 33 
Japonai buvę Vokietijos amba
sados nariai. Už juos Ameri
ka tiki apsikeisti į Japonų ne
laisvę paimtus Bataan ir Cor-
regidor gynėjus Lt. Gen. Wain-
wright ir kitus, patekusius kai 
Japonai užėmė Filipinų salas 
1941-42 metais. 

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

MICHAEL DR1ZNUS 
13 French Street Ansonia, Conn. 

ALEKNA Juozas, 59 m., mi
rė Birž. 2Ž, Cleveland, Ohio. 

JONIKAITIS, Dr. Juozas, 64 
m., mirė Birž. 26, Detroit, 
Mich. (Pariebių k. šakių p. 
Suvalkijos). Amerikoj išgy
veno nuo 1906 metų. 

DANIšAUSKAS Petras, mirė 
Kovo m., Buenos Aires, Ar
gentinoje. (Ramygalos par. 
Karvelių k.) 

VTŠNAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Geg. 27. Chicagoj. 
(Marijampolės ap. Sasnavos 
par. Purviniškių k.) 

MATULAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė "Birž. 4. Chica
goj. (Kupiškio par.) Ameri
koj išgyveno 32 metus. 

SASNAUSKIENĖ Stasė, mirė 
Geg. 13, Chicagoj. 

LIUDŽIENĖ Lilija (žiurytė), 
28 m., mirė Birželio 3, Bal
timore, Md. 

ŽEBRAUSKAS Jurgis, mirė 4 
Birželio, Baltimore, Md. 

KAČITJŠIENĖ Domicėlė, 68 m„ 
mirė Geg. 3, Pittsburgh, Pa 

TOL1UŠIENĖ Marė, mirė Bir
želio 3, Bridgeville, Conn. 

GONAPRAUSKIENĖ Antanina 
(Alevičiutė), mirė Birž. 
Marblehead, Mass. (Vabal
ninko p.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

ŽELVIS Kazys, mirė Birž. in. 
Baltimore, Md. 

LIEPA Antanas, pusamžis, mi
rė Birž. 9, Chicagoj. (Pane
vėžio ap. Naumiesčio p. Bu
čių k.) 

ELZBERG Vincas, pusamžis, 
mirė Birž. 9, Chicagoj. (Ęa-
seinių par. Elėjų k.) 
rikoj išgyveno 43 metus. 

SAMIENĖ Ona (Maleniut§^ 
pusamžė, mirė Birž. 7, Har
vey, 111. (Panev. ap. Nauja
miesčio par. Mazgagalių k.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

JUCAITIS Antanas, 70 metų, 
mirė Geg. 22, Dayton, Me. 
(Sintautų vai. Starkų k.) 

SKREDENIENĖ Elena. 61 m., 
mirė Geg. 28, So. Fork, Pa. 
(Gimus Galicijoj.) 
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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. All amuse
ments. Dancing nightly. 

y-N J[ Plan now to come to ffce Vacation 1 v 
V—^ Playyround of the Great Lakes. 

CESAR POINT-on-Lake Erie SASSroSKV' 
Open Juno 16 t h r u  labor Day 

i .  S. 'f HEO ROOSIVEl jį 
cavis 9 a. m. daily 

5 from Cleveland J2 
2 Steamer-, also from 2 
9 Detroit and Toledo 9 

3 Easily reached aha yfk 
'5 by rail or bus qnd pi 
« hourly steamer from ^ 

Sandusky. gg| 

SOn U. S. Route 6 and g 
Ohio 2 m 

a 
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Kai Long Distance Vielos Užimtos 

f) 

i APRIBOKIT SAVO 
PASIKALBĖJIMĄ 

IKI 5 MINUTU 
• 

/ / 

• Karui tęsiantis ir toliau, šiai šaliai rei
kalinga ir tolįau daug Long Distance tėte-, 
fonu kalbėjimų . . . šimtai tūkstančių 
pereina nesutrukdomai kiekvieną dieną. 
Tačiau kartais buna reikalas kalbėti daug 
tžtm tikra viena linija ir; tada jųs girdėkit 
opieratorę pastebint: "Please limit yoųr 
call to 5 minutes?'. Tas daroma kad žino
tumėt jog tos linijos labai užpildytos. 

G 

Pergalei Pirkit Daugiau 
Karo Bonu! 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 

x 
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į:* i Tegul meile Lietuyos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę 

Jungo nevilksim! 
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Dirvos Redakcija Steigia Lietuvos Karo 
Pabėgin Bendradarbiu Fondą 

PAREMKITE LIETUVOS ŽURNALISTUS KURIE APRASYS 
JUMS APIE LIETUVIU SKAUDŽIUS PERGYVENIMUS 

Dirvai rašys žymus Lietuvos žurnalistai išblaškyti Švedijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje ir kitur. Dirva yel tuoj eis 8 puslapių didumo. 
MIELI DIRVOS SKAITYTOJAI! Dirvos Redakcija žino kaip Jųs trokštat ir laukiat tikrų 

žinių apie Lietuvą — ką Lietuva pergyveno bolševiku ir Vokiečių okupacijose nuo 1940 metų 
iki dabar. Užtat kaip tik atsidarė galimybės, Dirvos Redakcija padarė sutartis ir daro dar ki
tas, su gyvais likusiais žymiais Lietuvos laikraštininkais, kurie jau pradėjo ir toliau rašys 
Jums Dirvoje tikrus, savo pergyvenimu paremtus aprašymus apie Lietuvą. 

Jie rašys JUMS, mieli skaitytojai, ir todėl mes, Redakcija, prašome iš Jusų paramos šiam 
Karo Pabėgėlių Bendradarbių Fondui. Tai bus grynai Dirvai rašančių bendradarbių paramai. 
Jųs gerai žinote, joks Amerikoje Lietuvių laikraštis nepajiegia už raštus savo bendradarbiams 
mokėti. Bet Jųs ir mes žinome kad tie žymus Lietuvos žurnalistai, pabėgę į svetimas šalis su 
šeimomis, ten sunkų darbą dirbdami, gauna skurdų atlyginimą, kiti tik iš pašalpos minta 
mes norime prisidėti palengvinti jų vargą primokant už jų rašinėjimą Dirvai. 

Dirva, po vasaros karščių, vėl eis 8 puslapių didumo ir talpins daug raštų apię Įjietuvos 
nelaimingą likimą ir Lietuvos žmones, priešų išblaškytus po įvairias šalis. 

Svarbu butų kad musų profesijonalai — daktarai, advokatai, inžinieriai ir kiti — parem
tų šį fondą: tuomi jie padės palengvinti gyvenimą savo kolegų profesijonalų, o skaitydami jų 
raštus daug ko patirs ir sužinos. Taigi, Į talką Dirvos Karo Pabėgėlių Bendradarbių Fondui! 

Pasiuskit savo dolariuką, antrą, penkinę ar daugiau, sulyg išgalės. Dirvos Redakcija at
lyginimą tiems bendradarbiams siųs po $25, ar po $50, kaip tik tokios sumos susidarys. 

Senoves Išminties 
Nedylanti Reikšmė 

ŽYMUS LIETUVOS 
REDAKTORIUS RA-

ŠYS DIRVAI 

Sovietai Gaudo Lietu
vius Pabėgėlius 

Prancūzijoje 
I 

Vienas žymus Lietuvos žur
nalistas, pabėgęs iš Lietuvos 
nuo bolševikų, dabar gyvenąs 
Prancūzijoje, rašo Dirvos re
daktoriui : 

"Spėju kad busite jau nebe 
firmą žinią gavę iš Lietuvių 
pabėgėlių, kurių daugumas pa
siliko Vokietijoje ir tik maža 
dalis tesuskubo pasiekti Pran
cūziją. Tuo tarpu Prancūzijo
je randasi apie 50 šeimų pabė
gėlių, išsisklaidžiusių po įvai
rius pakampius ir gyvenančių 
įvairiose moralinėse ir ekono
minėse sąlygose. 

"Kas darosi su tais Lietu
viais kurie Vokietijoje pasiliko 
tikrų žinių iki šiol neturime. Iš 
vieno-kito atvykėlio pasakoji
mų galima spręsti kad Lietu
vių pabėgėlių masė kenčia tą 
patį skurdą ir naštą kurią at
nešė karas visiems Vokietijos 
gyventojams. Kas bus daro
ma su jais vėliau, jųs gal ana
me pasaulyje geriau žinote. 
Ar juos jiega vers gryžti į Ru
siją, ar juos talpins kur tuš
čiame žemės plote, ar juos 
kars ar smaugs — vienas Dan
gus tatai težino. 
•"Musų, Prancūzijoje gyve

nančių, padėtis tuo tarpu yra 
tokia kad sovietai pretenduoja 
| teisę 'rūpintis' mumis kaip 
'sovietų piliečiais'. Nesenai 
žurnalistą Railą ir Adv. Raste-
nį buvo sovietai jiega paėmę 
ir nugabenę į savo lageri ir tik 
per didelį, vargą .pavyko jiems 
išsikrapštyti. 

DU KARTU IŠTRUKO 

"Kas dabar darosi Lietuvoje 
— čia mes žinių labai mažai 
teturime. Ką ten daro sovie
tai — jųs gal geriau suvokia^ 
te. Aš pats jau du kartu iš
nirau iš sovietų: pirmą kartą 
1940 ir antrą kartą 1944 me
tais. Bolševikams užėmus Lie
tuvą, kai buvau atleistas iš A 
Z vyriausio redaktoriaus par
eigų, kitą dieną išsprukau iš 
bolševikų šnipų GPU. Gryžęs 
vėliau Lietuvon verčiausi ad
vokatūra ir dirbau kaip profe
sorius Vilniaus universitete. 
Rodamas Lietuvoje parašiau 
apie sovietų klastas ir Lietuvos 
pavergimą. Šis darbelis pri
vertė mane skubėti iš Lietuvos 
antrą karta}* 

RAŠYS DIRVAI 

"Tariu nepalaikysite už blo
gą jei aš pasisiūlysiu jums į 
bendradarbius. Mat, kol gyvas 
žmogus vis j ieškai tokios dir
vos kurion grūdas kritęs atneš
tų geresnį derlių. Badu, tur-
but, nedvėsime nei vienas, bet 
norėtųsi dirbti naudingesnį 
darbą negu pilstyti alyvą ant 
mašinos ratų. Taigi, man di
džiai norėtųsi verstis žurnalis
tika ir toliau, kiek tai sąlygos 
leis. Jei galėčiau buti jums 
naudingas tai mielai paskir
čiau save Dirvos labui ir ki
tiems darbeliams. Galėčiau 
Jums patiekti straipsnių iš 
įvairių Lietuvą liečiančių sri
čių. 

"Pagaliau, jei jums butų in
tereso, mielai sutikčiau buti 
Dirvos korespondentu v Paryžiu
je ir periodiškai paruošti jums 
išsamių straipsnių i& Europiš-
kų problemų. 

"Linkėdamas jums viso ge
riausio, lieku pagarboje ir lau
kiu žodžio. 

MJusų XX." 

KITAS ŽYMUS ŽUR-
NALISTAS RAŠYS 

IŠ VOKIETIJOS 

Prancūzijos Legijonų karys, 
Vytautas Gedgaudas, kuris ra
šė seniau Dirvai, bet dabar lai
ko neturėdamas negali spau
dai rašyti, praneša apie pasi
žadėjimą Dirvai bendradarbiau
ti kito pabėgėlio žymaus laik
raštininko iš Kauno. Vyt, Ged
gaudas rašo: 

"čia Vokietijoje, bevik kiek
viename miestelyje sutinku 
šimtus Lietuvių. Vienas iš jų 
sutiktasis bičiulis ZX, laikraš
tininkas iš Kauno, kreipėsi į 
mane kad aš jums persiųsčiąu 
jo laišką. Kadangi tas yra 
daug sunkiau tai aš atpasako
siu ką jis rašot 

"Jau dešimtas mėnuo, rašo 
jis, kaip gyvenam Vokietijoj, 
WW mieste, kaip emigrantai. 
Išgyvenom daug siaubingų mo
mentų, pagsfliau susilaukėme 
ramių dienų. Tik musų šią 
ramybę drumsčia nežinojimas 
del rytojaus, 

,"Jis rašo kad neturi jokių 
žinių iš Lietuvos. Kadangi aš 
jam daviau jusų antrašą tat 
jis norėtų su jumis susisiekti. 
Jis sako daug jums parašys 
Dirvai, kaip greit susisiekimas 
bus galimas. 

"Tame pat mieste aš suti
kau buvusį konsulą EH, taip

ogi SS šeimą, ir eilę kitų žino
mų asmenų iš Kauno. 

"Musų ministras Prancūzijai 
Klimas taip pat randasi čia ne
toli, gal jam pasiseks gryžti 
Prancuzijon. Taip pat sako 
randasi žinomas generolas EE 
ir yra daug rašytojų, meninin
kų, muzikų ir kt." 

NEIŠGIRSTI ŽODŽIAI 
Dar ęepraėjo nei mėnesio 

kai daugumas Lietuviškų laik
raščių Įdėjo giliai patriotingą 
ir išmintingą ministro Lozorai
čio kalbą. Tačiau jau ir to 
trumpo laiko užteko kad tulų 
musų veikėjų butų pakartotos 
jų senos ydos ir butų įpulta į 
tuos senus partinės neapykan
tos reiškimus, nuo, kurių mi
nistras Lozoraitis kaip tik bu
vo prašęs susilaikyti. 

Atsitiko panašiai kaip su 
maždaug prieš metus laiko čia 
paskelbtu Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto atsišau
kimu "Į Lietuvių Tautą". Kaip 
atsimename, kuone visi Lietu
viški laikraščiai tą atsišauki
mą entuziastingai persispaus
dino. Vienok, nežiūrint į tai 
kad Vyriausias Lietuvos Išlai
svinimo Komitetas buvo visų 
pripažintas pilnateisis Lietuvių 
tautos atstovas, jo paskelbtus 
principus tie patys laikraščiai, 
ypač vienas jų, neilgai trukus 
ėmė koneveikti. 

Kaip žinome, Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo f Komitetas 
tarp kitų dalykų buvo paskel
bęs kad Lietuvos 1938 metų 
Konstitucija ir toliau lieka ga
lioje. Nežiūrint į tai, musų 
politikieriai iš Chicagos nesilio
vė tą konstituciją pravardžia 
vę 'Smetonos', 'popierine' kon
stitucija ir kitaip, šis įvykis 
yra aiški iliustracija to kad kai 
kuriems musų veikėjams net 
visų Lietuvių pripažinta tautos 
valia nėra aukščiausias įstaty
mas, ypač jei jos skelbiami 
principai neatitinka jų politi
nių siekimų, šito akivaizdoje, 
tenka abejoti ar ir jų veikimas 
Lietuvos labui yra toks nuo
širdus kokiu jie jį skelbia 
esant. 

liai" ir "Lietuvių Gyvenimo 
Margumynai"), kuriuose, kaip 
paprastai, nevengiama nei Už
gaulių žodžių, nei melo. 

"Lietuvių Raiteliuose" tarp 
kitko yra toks sakinys: "Du 
metai vėliau, nenukeliamas nuo 
sosto valdovas (A. Smetona.— 
Red.), užsirūstinęs ant savo ša
lies gyventojų kurie reikalavo 
ekonominės laisvės, Suvalkijos 
padangėje sušaudė keletą ge
rų, jaunų valstiečių". 

Nesunku numatyti kad šito
kiu aprašymu N-nos nori "įro-

Iškirpkit šį kuponą ir su savo auka siųskit Dirvai 

Lietuvos Karo Pabėgėliu Dirvos Bendradarbių 
AUKŲ KUPONAS 

DIRVOS REDAKCIJAI 
^ 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Okty. 

Prijausdamas jusų sumanymui paremti Karo Pabėgėlius 
bendradarbius-ra&yto j us, šiuomi siunčiu savo auką $ 

Su pagarba 
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GAUTAS STRAIPS
NIS IŠ ŠVEDIJOS 

Dirvos Redakcija gavo kitą 
straipsnį iš Švedijos, nuo pa
bėgėlio savo bendradarbio Vai-
nio Dainoros (tokia jo slapy-
vardė). Tas staipsnis tilps ki
tame Dirvos numeryje. 
. Iš to straipsnio patirsit Lie
tuvių pabėgėlių padėtį Švedi
joje. Laiškas siųstas oro paš
tu, rašytas Birželio 16, taigi 
žinia labai nauja. 

Vainis Dainoras taip pal ra-
iys nuolatai Dirvai. 

NUO REDAKCIJOS. Tėmy-
kite kad saugumo tų žmonių 
kurie pabėgo iš Lietuvos detei, 
jų vardų ir pavardžių nededa-
me, nors laiškuose ir straips
niuose jie patiekta pilnai, 

KITAS PAVYZDYS 
Ministro Lozoraičio kalbos, 

žinoma, negalima suliedinti su 
Lietuvių gautos valia, bet vis 
dėlto jo žodžiai, kaip vieno žy
miausių dabar gyvenančių Lie
tuvių, turėtų susilaukti tam ti
kros pagarbos. Ministras Lo
zoraitis gi tarp kitų dalykų nu
rodė kad yra nflogiška ir ne
naudinga dabartiniu metu kri
tikuoti Lietuvos praeitį, kadan
gi už tai kas dabartiniu metu 
yra įvykę, ne Lietuvos praeitis 
kalta. , 

Nežiūrėdamas šio blaivaus 
įspėjimo, p. Grigaitis Naujie
nų Birž. 30 numeryje įdėjo du 
neapykanta prieš tautininkų 
režimą Lietuvoje persunktus 
aprašymus ("Lietuvių Raite-

dyti" koks žiaurus ir nedoras 
buvo A. Smetona. Charakte 
ringą betgi kad N-nos nepasa
ko už ką tie "jauni ir dori val
stiečiai" buvo sušaudyti. Ogi 
už tai kad jie sudegino vieno 
ūkininko klojimą sykiu su ja
me miegojusiais ūkininko šei
mos nariais. Eilė kitų stam
bių nusikaltimų, kaip valsty
bės ir privataus turto naikini
mas, pri3 "boikoto" nepriside-
dančių ūkininkų puolimai, ly 
giai kaip ir visa eilė terorizavi
mo aktų priešingai visuomenės 
opinijai kaip tik buvo labai 
švelniai nubausti. 

Greta to, dar tenka pridur
ti kad, kaip vėlesnis tyrimas 
parodė, vadinamas Suvalkijos 
sukilimas turėjo ryšių su sve 
tima valstybe, Vokietija, ku 
rios atžvilgiu to meto Lietu
vos vyriausybė buvo paėmus 
griežtą liniją: sutramdė ir į 
kalėjimus susodino sukilimą 
ruošusius Klaipėdos nazius, 
pritaikė griežtesnes priemones 
Klaipėdos krašto Vokietinin
kams, ir tt. 

šito akivaizdoje, vadinti iš 
anapus sienos remiamus ir in
spiruojamus padegikus ir gal
važudžius "dorais valstiečiais" 
ir kaltinti Lietuvos vyriausy
bę kam ji užgniaužė (ir tai, la
bai švelniomis priemonėmis) 
priešvalstybinio pobūdžio judė
jimą, yra tikrai žemas pasiel
gimas. Sykiu tai yra ir visiš
ko tautinės sąmonės nebuvimo 
įrodymas. 

DAUGIAU GRIEŽTUMO 
šitokie rašymai, lygiai kaip 

ir niekup nepagrystas paskirų 
asmenų užgauliojimas spaudo
je, niekuo negali prisidėti prie 
musų vedamos kovos už Lie
tuvos laisvę. Lygia greta, yra 
aišku kad, kol tokių raštų tal-
pintojai Lietuvių visuomenėje 
vaidins vyraujamą vaidmenį, 
vienybės bus labai sunku su
laukti. Todėl butų labai pa
geidaujamu kad tie patriotin-
gai nusiteikusių musų tautie

čių, kurie nuoširdžiai trokšta 
vienybės, nesitenkintų vien 
vienybės pageidavimų rašymu, 
bet pagrąsintų realiomis sank
cijomis kurios bus pritaikintos 
jei pageidavimai nebus įgy
vendinti. 

AUKŠČIAUSIAS PRINCIPAS 
Nes tik panaikinę tarpusa

vio ginčus ir nukreipę savo 
jiegas į išorę, į santikius su ki
tataučiais, mes įstengsime tin
kamai atlikti savo pareigas. 
Ypač šiądien, kai pasauliui ir 
sykiu musų tėvynei Lietuvai 
ateina lemiamoji valanda. Kaip 
tik dabar Amerikos visuomenė 
ir vyriausybė ima prisiminti 
kad daugelis klausimų del ku
rių iki šiol buvo tylėta, vis dėl
to dar tebėra neišspręsta. Tarp 
neišspręstų klausimų minimas 
ir Lietuvos vardas. Tat jei 
Amerikos vyriausybė Lietuvos 
ir kitų mažų valstybių klausi
mą padarys principo klausimu, 
Lietuvių tauta labai greit gali 
buti nuo bolševikų išgelbėta. 

Trijų didžiųjų susitikimo 
proga, Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga pasiuntė Prezidentui Tru-
manui atitinkamą memorandu
mą, kuriame nurodoma į da
bartinės padėties neteisingumą 

ir f pavojų kurs kyla iš bolše
vikų ekspansijos Europoje. Ly
gia greta tuo memorandumu 
prezidentas buvo prašytas pa
daryti viską tragingai Lietu
vos pabėgėlių ir tremtinių pa
dėčiai palengvinti. 

Aišku, butų klaida šiam raš
tui priskirti labai didelės reik
šmės. Bet vis dėlto jis yra 
musų nenutrūkstamo budėji
mo įrodymas, vienas aktų ku
riais mes neišjudinamu pasi
ryžimu žengiame į aukščiausią 
tikslą — nepriklausomos Lie
tuyos atkūrimą. 

"Klebinkite — ir bus jums 
atidaryta." Tat klebinkime, 
judinkime Lietuvos klausimą 
ir pašvęskime tam reikalui 
musų visas jiegas. 

Lygia greta suvaržykime 
musų tarpusavio ginčus ir ne
apykantą, nes tai yra musų 
silpnybės ženklas. Atsiminki
me ką senovės išminčiai laiky
davo stipriausiu ginklu ir jį 
pasirinkime: "Omnia vincit 
amor" — "Meilė viską nuga
li". Tat pastatykime meilę 
Lietuvai aukščiau visko, ir mes 
tikrai pasieksime savo tikslą— 
atkursime nepriklausomą Lie
tuvą. 

Julius Smetona. 

AUKOS LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

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

Nori Okinawai Nepriklausomybes 

Aukos Pasiųstos Misijai Pe^r.11?- Kaulms, _ 
^ . J Phillipsburg, N. J. 

j San Francisco 
LVS 9-tas skyrius 

Waterbury, Conn. $100.00 
Dr. J. L. Pašakamis, 

So. Boston, Mass. 10.00 
Mrs. Anna Zableckienė 

New Britain, Conn. 2.00 
Draugija Lietuvos Ūkininkas 

Chicago, 111. 25.00 
Adv. Joseph J. Grish 25.00 
Joseph Bukantis 5.00 
Emily Neiman 10.00 
Antanas I. Rubinas 5.00 
John Vaisvil, Chicago 2.00 
John ICawlaicze 

Rumford, Me. 10.00 
A. Koris, Rumford, Me. 4.00 
John L. Kasmauskas 

Ros^indale, Mass. 40.00 
V. Bernatavičius, 

Worcester, Mass. 5.00 
Vincas Giedra, " 2.00 
John Krasauskas 

Lynn, Mass. 2.00 
Felix V. žukaitis 

Grand Rapids, Mich. 25.00 
Antanas Kaminskas 

Muskegon, Mich. 5.00 
Joseph Gužauskas 

Detroit, 'Mich. 5.00 
Sgt. Frank Gužauskas 

Detroit, Mich. 2.50 
Ptv. Joseph Uždavinis 

Detroit, Mich. 2.50 
Mrs. B. Bublis, 

St. Louis, Mo. 25.00 
Mrs. F. Subert, 

St. Louis, Mo. 5.00 
Tautininkų Centras, per 

A S. Trečioką. Newark, 
N. J. 50.00 

Kazimieras Kairis 
Brooklyn, N. Y. 10.00 

Kasparas Bumbulis 
Ad. Jakulevičius 
Stasys Kišonas, 

Barrington, N. J. 
Vincent Borey, 

Irvington, N. J. 

Mrs. Barbora Matas, 
Amsterdam, N. Y. 

Alekas Banys, 
Cleveland, Ohio 

Mrs. Wilkitus, 
Olyphant, Pa. 

F. šepetys, 
Pittsburgh, Pa. 

B. Chmieliauskas " 
Frank Tamulonis 

Shenandoah, Pat 
Martha Norres, 

San Francisco, Cal. 
Mrs. Joe Kaz * 
Los Angeles Lietuvių 

Susirinkime aukų 

2.00 

3.00 

10.00 

5.00 

10.00 
" 5.00 

5.00 

15.00 
4.00 

30.00 

Kitos Aukos ir už 
Knygas 

Kr. žemaitis 
Philadelphia, Pa. 

Kr. ir Emilija žemaičiai 
Philadelphia, Pa. 

C. A. Colton, 
Boston, Mass. 

Dom. Stanikas, 
Luzerne, Pa. 

The Personal Book Shop 
Boston, Mass. 

5.00 

.00 

1.00 

1.00 

2.00 

Long Island Skyrius 
Subruzdo Darbuotis 
Long Island, N. Y., LVS 5-

tas skyrius sukruto veikti ir 
siysti naujų ir senų narių mo
kestis. štai J. Spurga vėl pri
siuntė $12 narių duoklių: 

Nauji nariai prisirašė: 
Vladas Jankus 2.00 

5.00 Antanina Jankus 2.00 
5.00 Marijona Danielienė 2.00 

Seni nariai užsimokėjo: 
54)0 Jonas Traigis 2.00 

Petronėlė Traigis 2.00 
5.00 j Juro is Shlakis 2.00 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų ^a^ 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite 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 
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Nusiminę ir nuvargę seni Okinawa salos gyventojai, no
ri kad jų salai butų nepriklausomybė. Šie žmonės, Amerikie
čių užkariauti, labai stebėjosi kad Amerikos kareiviai jų ne
nužudo, kaip Japonų visiems jų pavaldiniams skelbiama. 

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

OFISO TELEFONAS: MAin 1771. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ilpiktfh 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefoną arba J) 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

NAUJŲ LAUKIMŲ NEKINTANTI 
PAREIGA 

Ar suskambės užmirštu valstybių vardas? 
P\AR tebeskamba musų ausyse iškilmingi naujojo čar-

terio žodžiai, o gyvenimas savo nenumaldomai žiau
ria vaga vis pieša negirdėtos neteisybės paveikslą. At
eina, štai. žinios vad Vengrijoje enkavedistai nužudė se
neli vyskupą, Stuttgarte Prancūzų kolonijalines kariuo-

-tlienės daliniai užpuolė moteris, Lietuvoje, Latvijoje ir 
kitur tie patys enkavedistai tebetęsia baisiausią terorą 
ir tebeveda žvėriškiausią vietinių gyventojų naikinimo 
darbą Tuo pat metu, tarytum tyčia, lyg iš aukš
čiau minėtoms nedorybėms įteisinti, pripažystama ko
munistinė Lenkijos vyriausybė. Po Lenkijos, rodos, tu
rėtų buti atrastas "demokratinis" sprendimas ir Balti
jos valstybėms. Ar panorės didžiųjų demokratijų vadai 
ateinančioje konferencijoje su raudonuoju diktatorium 
ištarti šių užmirštų valstybių vardą? 

Įspėjimas pavojaus akivaizdoje 
Tačiau kol musų vyriausybė tebetęsia savo miunche-

liiškai-jaltišką politiką, iš Kapitolio kyla rimtas įspėji
mo aidas: del komunistų veiklos šalies viduje ir del vy
riausybės karinės politikos Europoje. 

Atstovi* Rumų Military Affairs Committee sąryšy
je su Karo Departmento nutarimu duoti komunistams 
karininkų laipsnius yra paskyręs specialę komisiją ko
munistų veiklai kariuomenėje ištirti, šiomis dienomis 
ta komisija, vadovaujama atstovo R. E. Thomasono, pa
teikė savo pirmą pranešilną. Tame pranešime nurodo
ma kad tuo tarpu kai komunistinės revoliucijos pastan
gos šioje šalyje karo su Hitleriu metu buvo kiek apri
musios, dabar, tam karui pasibaigus, vėl ima kilti aikš
tėn. Komunistų akcijos taktika kariuomenėje esanti 
sekanti: kareivių kurstymas prieš karininkus, Įtikinė
jimas kad kiekvienas karas esąs vedamas kapitalistų 
naudai ir kad vienintelis kariauti vertas karas tesąs ka
ras sovietinei santvarkai įgyvendinti. 

Ši* pirmas tebuvo bendro pobūdžio pranešimas, o 
ateityje bus iškelti konkretus komunistinės veiklos fak
tai bei pasiūlytos priemonės komunizmo politikai ka
riuomenėje užkirsti. 

Pranešimas del vyriausybės karinės politikos Euro
poje buvo pateiktas senatoriaus Kilgore vadovaujamos 
komisijos, nesenai sugryžusios iš Europos. Pranešime 
išskaičiuojamos blogybės, kilusios didžia dalimi del aiš
kios užsienio politikos nebuvimo, ir nurodomi pavojai, 
kurių neišvengiamai kils ateityje, jei ir toliau bus žy
giuojama ligšiolinio neaiškumo keliu. Buvo nurodyta 
kad Amerikos interesai Europoje, palyginus su tuo mil
žinišku įnašu kurį ši šalis suteikė Europos karo laimė
jimui, yra labai menkai apginti. Karinės paskolos at
gavimui nesą nieko padaryta, šios šalies ekonominiai in
teresai esą visai apleisti, o Vokietijos administravimas 
paneš daugiau į chaosą, negu į organizuotą darbą. 

Senato komisijos nuomone, Amerikos interesams 
Europoje apginti busiančios reikalingos karinės bazės 
Europoje. 

Reiktų pridurti kad karinės bazės ir didoka kariuo
menė Europoje bus reikalinga ne tik Amerikos intere
sams apginti, bet ir, 'kaip jau ne sykį šioje vietoje buvo 
minėta, Europai nuo komunimo išgelbėti. Juk yra aiš
ku kad jei tik sąjungininkų kariuomenės iš Europos pa
sitrauktų, tuoj iki šiol dar nesubolševikintos tautos bu
tų užplūstos komunistų agentų, kurie, "tautos vardu", 
kaip, sakysim, dabartinėje Lenkijoje ar Jugoslavijoje, 
pareikalautų "demokratiškos" vyriausybės. Tuos ju rei
kalavimus beginkliai ir karo nuvarginti kraštai, be abe
jo, turėtų priimti ir šito rezultate jie pasipuoštų naujo
mis raudonai demokratiškomis vyriausybėmis, štai į 
ką neišvengiamai veda bendradarbiavimas su Sovietų 
Sąjungaf 

Nauji neginčyjami įrodymai 
TUO tarpu bolševikų siekimai Europoje vis labiau ir 

labiau aiškėja. Kaip spaudoje jau buvo plačiai minė
ta^ bolševikai, vos tik kur koją kėlę, tuoj viską išplėšia 
i r išsiveža Rusijon. Kai po ilgo delsimo Anglai ir Ame-

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Lenkijos Atstovybe 
Uždaryta 

Amerikos Lenkai, kurių čia 
skaitoma į 6,000,000, per savo 
vadus reiškia pasipiktinimo S. 
Valstijų pripažinimu laikinos 
Lenkų vyriausybės, sudarytos 
Maskvoje. Tą pasielgimą Len
kai skaito žygiu j sukomunisti-
nimą visos Europos. Jie taipgi 
tikisi kad Amerikoje bus pra
dėta smarkus vajus pakreipti 
Lenkus į komunistų pusę. 

Londono Lenkų vyriausybė 
in exile, veikus senos Lenkijos 
programų, Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos atžvilgiu likviduota. 
Washingtone Lenkijos ambasa
da uždaryta, ambasadorius tu
rėjo apleisti ambasados patal
pas. Jis rodos išvyksta į Lon
doną. Ambasadorius Jan Cie-
chanowski prieš apleisiant sa
vo Įstaigą, sukvietė spaudos 
atstovus, kuriems pareiškė ne
pasitenkinimą sąjungininkų ne-
prisilaikymu savo principų už 
kuriuos kariavo. 

Amerikos Lenkai skelbia jog 
tęs kovą už Lenkijos nepriklau
somybę šioje šalyje. 

Prez. Truman, laikydamasis 
Jaltoje padarytų prižadų bolše
vikams, sutiko su Maskvoje 
sudaryta bolševikiška laikina 
Lenkijos vyriausybe. 

Dabartiniame pasimatyme su 
Stalinu bus nuspręsta* Lenki-

pirmuoju sąjungininkų rupesčiu virsta vietos gyvento 
jų aprūpinimas maistu, nes priešingu atveju neišvengia
mai kils masinis badas. Toliau, kad vietos gyventojai 
laikui bėgant patys įstengtu apsirūpinti maistu, sąjun
gininkai turės atgabenti bent žemės ūkio mašinų, o kad 
įgalintų juos bent išdalies atlyginti karo kaštus — ir 
pramonės mašinų bei įrankių, atseit bent išdalies turės 
papildyti tai ką dabar išvežė bolševikai. Tat negana to 
kad bolševikai gavo niekuomet negrąžinsimą šešių bili
jonų dolarių paskolą įvairiais daiktais, dabar gerasis 
Dėdė Saraas dar turi aprūpinti tūlas Europos dalis bū
tiniausiomis mašinomis bei gyvuliais, ką bolševikai sau-
vališkai išplėšė. 

Šito akivaizdoje, nei kiek nereikia stebėtis kad Se
nato komisija nebuvo perdaug sužavėta vyriausybės ka
rine politika Europoje. Gi jos nurodymas į karinių ba
zių reikalingumą Europos kontinente Raiškiai pasaW kad 
be ginklo rankoje su bolševikais nesusikalbėsi. 

Japoniški migdolai 
Kad nustelbtų visuomenės pasipiktinimą šia katas-

trofinga vyriausybės politika, tuli bolševikų inspiruoti ir 
neinspiruoti sluoksniai pradėjo tvirtinti kad bolševikai 

jos sienos, ir laikantis Jaltos 
patvarkymų toliau, Lenkijai 
sako bus duota beveik trečdalį 
lis Vokietijes mainais už pir
miau Lenkų valdytą Ukrainą 
ir Baltgudiją. 

Ta laikinoji Lenkų vyriausy
be' pravesianti Lenkijoje rinki
mus vėl sulyg Jaltos sutarimo, 
"laisvai ir netrukdomai", žino
ma, laimės visos Maskvoje iš
keptos įvairiais vardais parti
jos — ir Amerika ir Anglija 
jausis Lenkijos "sutvarkymu" 
pasitenkinusios. ' * 

Jeigu nori pravesti laisvus ir 
netrukdomus rinkimus, Lenki
joje ar kur kitur, iš tų šalių 
turi buti ištrauktos raudono
sios armijos, žmonėms turi 
buti suteikta pilna teisė lais
vai pasireikšti, ir turi buti įlei
sta kitų šalių spaudos atsto
vai ir valstybių komisijonie-
riai tėmyti rinkimų eigą. 

Dabar, Lenkija laikoma grie
žtoje bolševikų kontrolėje ir 
kalba apie "laisvus balsavimu" 
yra tuščia nesąmonė. 

Londono Lenkų vyriausybė 
pradeda savo požeminę veiklą 
ir atsišaukė į užsieniuose esan
čią Lenkų kariuomenę pasilik
ti ištikimais ir remti tos vy
riausybės teises f Lenkų tau
tos atstovybę. 

Koks likimas laukia Lietuvos 
atstovj'bės Washingtone ? 

$ t t 

rn*—-• •. •.•..'..••.•i". 

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

DRAUGAS Liepos 6 prane
šė: "Vykdant Prez. Trumano 
Įsakymą, laivynas perėmė, pen
kis streiko suparaližiuotus fa
brikus" Akron, Ohio. 

Butų gerai kad Draugas pa
aiškintų kaip laivynas į Ak
ron, Ohio, daplaukė. 

stos į karą su Japonija. Galima dalykas kad ir stos, 
ypač jei įsitikins kad, prisiplėšę Europoje, dabar galės 
pasiplėšti Azijoje. 

^ Žinoma, įstojimo į karą su Japonais pretekstu bol
ševikai pareikalaus naujos didžiulės karinės paskolos. 
Ją gavę, kada Japonija jau bus visiškai sudaužyta, jie 
smogs kur į Mandžuriją ir skubės užimti kuodidžiau-
sius Kinijos plotus, kad ten galėtų paskleisti komunizmą. 
Čiang Kai-Šeką jie, be abejo, apšauks fašistu ip, grei
čiausia, Kinijai rekomenduos kokią nors bolševikišką 
vyriausybę. Užimtus kraštus, be abejo, skubės apiplėš
ti, taip kad net geriausiu atveju (jei bolševikus pasiseks 
iš Kinijos iškrapštyti) gerajam Dėdei Šamui, užuot at
gavus bent dalį bolševikams suteiktos paskolos, teks 
papildvti tai ką bolševikai išplėšė, štai kaip atrodo bol
ševikiški karo su Japonais migdolai. 

Vienintelis kelias 
Tačiau jei nuostoliai tebūtų materialiniai, jie dar 

nesudarytų didžiulės nelaimės. Sudegintus ukius, su
griautus fabrikus galima atstatyti, sunaikintas ir su
gadintas mašinas galima pakeisti naujomis. Bet bol
ševizmo pražudytų žmonių gyvybių jau nebegrąžinsi. 
Lygiai taip pat nebeišgydysi ir tų milžiniškų žaizdų ku
rių žmonijos sielai padarė bolševizmas. Ėejiegiai šioje 
srityje yra milijonai ir bilijonai! Bolševikų užkankintų 
žmonių ir gyvuliškai išskirstytų šeimų sielvarto nenutil-
dys nei nauji begales kaštuoją laivai ir lėktuvai, nei tri
gubai už dabartinius aukštesni dangoraižiai, nei joki 
technikos ir mokslo laimėjimai. Žaizda padaryta nebe
pagydoma, ir viskas kas ineina j musų pajiegų sritį, yra 
užkirsti kelią naujoms nepagydomoms žaizdoms atsira
sti. 

Todėl visų tiesą mylinčiųjų pareiga yra nenuilsta
mai dirbti tos didžiosios žmonijos rykštės — bolševizmo 
— galutiniam sutriuškinimui, šitoks yra vienintelis ke
lias bent išdalies tai nuoskaudai atlyginti, kurią žmonių 
giminei yra atnešęs dvidešimto amžiaus raudonasis iš
radimas. 

MANIESIEMS 
(Dr. Vincas Kudirka) 

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų kurie prilaiko jusų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jus neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 

Tuoj kitą statykit! 

Igigu žutų iš rankos priešo, ar likimo' 
Viens tų kur augin garbę, dvasią jus kilimo, 
Rimkit — tegul jųs širdis drąsums/neatstpja, y ; 
liktai ką anas darė vyrš.ps&išveMmo,^ 

Tegul ląts kartoja. ;|'į 
. / '
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Lietuva mano! priešui ant tavęs Įnirtus 
Privalai hydra tapti ta kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi, tik i hydrą gyvumo pavirtus, 

Nqjss pvięęąą nestygsta ,• . 

Kunigas moteriškais drabužiais 
Bet apie visus tuos įvykius komisaras 

Daunaravičius nieko nežinojo, vienas at
važiavo į Vaivadiškių dvarą ir pasiuntė 
pašaukti komitetus. Komitetininkai M. 
Sedzevičius, K. Ledeckas ir dar kaž ku
ris, sužinoję kad komisaras yra vienas, nu
ėjo į dvarą ir rado jį arbatą geriant. Vy
rai pamažu pradarė kambario duris, su
kišo į vidų medžioklinius šautuvus, įsakė 
komisarui iškelti rankas aukštyn ir klau
sia kam jam reikia komiteto. Komisaras 
iš baimės sustingo ir vos galėjo rankas iš
kelti. Vyrai jį suėmė ir nugabeno į Kė
dainius. 

Partizanų bei savanorių skaičius au
go smarkiai. Didesniam skaičiui jų atsi
radus, pradėjom ir patrulius aplink mies
telį statyti. 

Vieną sykį po nakties išeinu laukan 
ir žiuriu: bolševikai, šautuvus rankose lai
kydami, bėga į kitą miestelio galą. Tai 
pamatęs, tuojau pranešiau savo tėvui. Jis 
metęs £avo darbą pasislėpė ant pirkios vir
šaus. Niekas nežinojo kaip bolševikai už
ėjo. Jų nematė nei patruliai, nei šiaip 
žmonės. 

Kunigai ir tie buvo bolševiku netikė
tai užklupti. Vienas iš jų namie miegojo. 
Pajutęs bolševikus, apsirengė moteriškais 
drabužiais ir išėjo iš klebonijos. 

Klebonas namie nenakvojo ir, nieko 
blogo netitikėdamas, įvažiavo į miestelį 
pro bolševikų sargybą. Išlipęs iš vežimo 
pasislėpė vienos krautuvės sandėlyje sta
tinėse. Krautuvės vedėjas, aptikęs kle
boną tarp statinių, parsivedė jį ant krau
tuvės lubų, kur jis ir išgulėjo tris paras. 
Ten būdamas, jis girdėjo kaip bolševikai 
vis klausinėjo kur yra "sviaščennik" (ku
nigas). Girdėjo ir ką žadėjo jam pada
ryti. Miestelyje buvo visa bolševikų kuo
pa. Jie ant visų kelių išstatė sargybas ir 
turėjo vieną ar du kulkosvaidžius. Jų šta
bas stovėjo miestelio gale. 

Trečią dieną partizanai nakties me
tu užėjo bolševikams iš kitos pusės, iš už
pakalio. Tačiau tamsumoje Į ne tą vietą 
pataikė, todėl visi bolševikai pabėgo. Tik 
vienas su virtuve pateko mūsiškiams ne
laisvėn. Nuo to laiko musų miestelyje 
buvo stipresnė apsauga, rodos, net su pen
kiais kulkosvaidžiais. 

Musų savanoriai stovėjo viduryje tarp 
Siesikų ir Truskavos. Abiejuose mieste
liuose buvo bolševikai. Mūsiškiams tik 
viena pusė buvo laisva ryšiui su Šėta. 

Gurguolė eina iš rankų J rankas 
Kiek laiko praslinkus, Truskavos ir 

Siesikų bolševikai, matyt, gavo įsakymą 
paimti Pagirius. Truskaviečiai bolševikai 
paleido pasiuntinį į Siesikus susitarti ku
riuo laiku pulti Pagirius. Pasiuntinys, be-
klausinėdamas kelio į Siesikus, pateko į 
Pagirius ir, matyt, visai jam netikėtai stai
ga gavo įsakymą iškelti rankas aukštyn. 
Musų partizanai, patikrinę kas buvo pa
rašyta bolševikų laiške, sužinojo kad bol
ševikai rengiasi pulti Pagirių miestelį. 
Tuojau atitinkamai aplink miestelį su
tvarkė savo jiegas. Pamatę kad bolševi
kai iš Truskavos jau eina pirmyn, ėmė į 
juos šaudyti. 

Pabijoję pulti Pagirius, bolševikai pa
suko į mišką ir nuėjo į žižmius. Matyt, 
norėjo pulti Pagirius iš žižmių pusės. Ap
sistoję žižmių apielinkėje, visą savo gur
guolę su amunicija pasiuntė į žižmių dva
rą. Tame dvare buvo musų sargyba. Sar
gybos viršininku buvo tarnavęs Rusų ka
riuomenėje viršila Adamonis. Jis su ma
no broliu buvo užėję apsižvalgyti, .o liku
sieji kaž kur buvo pasitraukę. Arkliai 
buvo palikti dvare. 

Bolševikai, įvažiavę sti gurguole į dva
rą, pastatė ją viduryje kiemo, o patys iš
sivaikščiojo po namus.. 

Greitu laiku į dvarą sugryžo trys mu
sų sargybiniai. Pamatę gurguoles ir įsi
tikinę kad tai bolševikų, nieko nelaukda
mi pradėjo į juos svaidyti granatas. Bol
ševikai palikę gurguolę su arkliais pabė
go į Žį|mius (Pagirių vai.), kur nakvojo 
jų kuopia;' Mūsiškiams likp visas jų tur
tas. 

Nieko blogo. nestitikėdami; musų sar
gybiniai vaikštinėjo apie suimtas gery
bes. Staiga pamatė kad bolševikai jau 
bai^a siausti dvarą. Mūsiškiai viską, net 
savo arklius, palikę vos ištruko iš bolše
vikų nagų i* davė žinią r į /Pagirius savie

siems. Pagirių partizanai, paėmę tris kul
kosvaidžius, tuojau išvažiavo į žižmius 
pasitikti bolševikų. Prasidėjo šaudymas. 
Partizanams naktį buvo labai sunku susi
gaudyti • kur kas yra, todėl bolševikams 
pavyko pasprukti ir net. išsivesti su savim 
musų arklius. 

Tuo pačiu metu bolševikai pradėjo 
nuo Siesikų pulti Pagirius. Laimė kad mie
stelyje dar buvo likę du kulkosvaidžiai. 
Bolševikai puolė nuo Aneliavos dvaro. 
Lietuviai labai sunkiai laikėsi ir gal butų 
neišsilaikę jeigu ne gryžtantieji nuo žiž
mių partizanai. Šie, pamatę nepaprastu 
miestelyje trukšmą, puolė iš šono bolševi
kus ir emė juos pliekti. Bolševikai, trijų 
savo vyrų netekę, pabėgo. 

Visa tai atsitiko ryto metu. Partiza
nai buvo smarkiai pailsę. Tik pamanyti 
— jų buvo gal tik po dešimts ant vieno 
kulkosvaidžio, o bolševikų dvi kuopos. Ir 
vis dėlto atsilaikė. 

Iš kulkosvaidžių šaudo į žmones 
Partizanų bei savanorių buvo jau di

delis skaičius, bet frontui to skaičiaus vis 
buvo permaža. Daugelis jų buvo siunčia
mi į kitus barus. Tuomet Pagirių gynė
jų pasiliko labai nedaug. 

Vieną sykį buvo likę apie 20 savano
rių bei partizanų. Iš kaž kur pranešė kad 
ateiną labai daug bolševikų. Savanoriai 
tuojau išsiuntinėjo žvalgus, o likusieji 
ėmė kraustyti maistą, kurio žmonės daug 
buvo - privežę. Lauko virtuvės neturėjo, 
todėl virė Saulės namuose. Ginklus pasi
sekė iškraustyti, bet daugybė maisto pali
ko bolševikams. 

Žvalgai pranešė kad bolševikai jau 
netoli miestelio. Žmonės pradėjo iš mies
telio kraustytis. Mano namiškiai pradžio
je nei nemanė kraustytis, bet gryžęs iš 
žvalgybos brolis paragino tėvus krausty
tis. Kadangi jie paskutinieji pradėjo ren
gtis tai paskučiausia su jauniausiu broliu 
ir išvažiavo. s 

Bolševikai atsivežė sai savim, vieną pa
tranką ir emė šaudyti kad net žemė dreba. 
Sviediniai sproginėja lauke arba miške, 
kur nieko nebuvo. Pagaliau iš kulkosvai
džių ir šautuvų atidengė ugnį į bėgančius 
žmones. Matydami kad šaudymu bėgan
čių žmonių nesulaikys, išlėkė raiti ir pasi
viję Rimavičių kardais smarkiai jį suba
dė ir pagaliau nušovė. Pasileido ir toliau 
vytis. Pamatę mano tėvą, ėmė į jį šau
dyti. Ratams nemaža kulipkų teko.' Ga
lų gale jį sulaikė ir sugrąžino, bet tą sy
kį tėvui nieko blogo nepadarė. 

Rožančių bekalbąs komisaras 
Sugryžę į miestelį, bolševikai pradėjo 

tvarkytis. Tuoj po mušiu atvažiavo su 
savo panelėm komisarai. Komisaras Bud-
reika buvo nevisai blogas žmogus. Net iš
rodė geros širdies esąs. Kartais rodyda
vosi žmonėms rožančių bekalbėdamas. 

Miestelyje stovėjo vienas eskadronas 
raitų bolševikų ir viena kuopa pėstininkų. 
Jie labai gerai saugojo miestelį ir visur 
statydavo sargybas, bet vis dėlto nuolatos 
tekdavo girdėti susišaudymų. Žmonės nei 
nenumanydavo ką reikia daryti kad tik 
saviems padėjus, o bolševikams pakenkus. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žeme-
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa-

/ cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
Reikalaukit "Dirvoje" ; 

6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohifl 

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 mergaitę noris 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. 

Reikalaukit Dirvoj# 
6820 Superior Ave. Cleyelandt 8, Ohio 
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£ D I R V X 

KELIONĖJ 
SAN FRANCISCO 

JK. 8. KARPIUS. 
Pastabos ir Patyrimai Kelio-

~ nėję ir San Francisco. 

(Tęsinys iš pereito nr ) 

WKNIKAS, sulyg kolonijos 
didumo, buvo* nemažas. .. Bet 
mums papasakojo kad ir. čia 
Lietuviai susiskaldę, vieni bol
ševikai, kiti katalikai, kiti lais
vamaniai, taigi visi į V$en$ 
vietą nesusieirla. 

Piknikas gražioje vietoje — 
lygioje pievoje, aplinkui mato
si aukšti kalnai. Palmų me
džiai ir kiti augalai kurių pas 
mus nematyti padaro vaizdą 
kitokį, ir žmigus pajunti esąs 
kitur negu savo priprastoje 
gamtoje. 

Didelis skirtumas tarp Siau
rės pušų, kuriąs mačiau Švedi
joje, prie Uppsala miestelio, 
toliausia į šiaurę ką buvau nu
vykęs, ir dabar matomų palmų 
pusiau tropiškam ruože. (Šve
dijoje važinėjau 1935 metais 
gryždamas iš Lietuvos.)^ 

PIKNIKE kalbas pasakė pp. 
žiuriai. Prel. Macijauskas, ne
žiūrint savo amžiaus, dar išro

do vikrus žmogus ir matėsi 
labai patenkintas tolimų sve
čių atsil&'nkymuf f ^ 

Piknike Petrauskas, Žilins
kas ir kaip .kurie kiti platino 
ir pardavinėjo "Timeless Lith
uania" ir "Lithuania Under 
the Sickle and Hammer", kiti 
užsirašinėjo Dirvą, bet gerb. 
klebonas, kuris pasisakė esąs 
tarybininkas, sako, visiems ir 
viskam užtenka vietos, tiktai 
lai Lietuviai tarp savęs gra
žiai gyvena. 

Suėjau vėl daugiau žinomų 
žmonių: Suzaną čižinauskienę-
Morkūnienę, kurią tik nesenai 
rodos matydavau Clevelande. 
Ji sako jau metai laiko Los 
Angeles gyvena, čia jai klima
tas sveikesnis. 

Juozą Riboką, buvusf Cteve-
landietį, paskiausia gyvenusį 
Chicagoje. Ir taip be pabai
gos: tai iš Pittsburgho, tai iš 
Bostono, tai iš Baltimorėe ar 
iš kur kitur. 

Daugelis Lietuvių pasidrąsi
no važiuoti į tą tolimą, nežino
mą pasvietį, kur patys baltie
ji Amerikonai ne taip jau se
nai pradėjo apgyventi. 

Lietuviai atvažiavę ir dirb
ti ir senatvę čia praleisti švel
niame klimate. Tų tarpe yra 
senų našlių. 

. PO PIKNIKO dar mus par
sivežė pas save į svečius ge
ras Dirvietis, J. Mason, kitame 
priemiestyje, Pasadenoj. Jis 
paeina iš Brooklyno, čia gra
žiai įsigyvenęs, abu dar jauni 
žmones. 

Jis savo kieme augina lemo-
nų (citrinų) porą medelių, ir 
čia pirmą kartą patyriau kaip 
citrinos auga: Medeliai lapo
ti, žali lapai; ant medelių vie
noj vietoj citrina jau noksta, 
kitoj baigia peržydėti, kitur 
dar tik žydi. Reiškia, citrinos 
ant vieno ir to paties medžio 
auga be perstojo visą metą, ir 
ne kartu bet vienos paskui ki
tas, amžinu ratu. 

VAKARIENĖS visi , buvom 
pakviesti pas pp. Gillius, ir va
žiavom į kitą kraštą Los An
geles. čia suėjom kitų žmo
nių, ir vėl vieną Chicagietę, 
Al Kumskio brolienę, kuri čia 
tik • svečiavosi. 

Los Angeles ir apielinkėje 
randasi šie Dirvos skaitytojai, 
su kurių diduma teko sueiti: 
A. Janušauskas, Mrs. N. Dum-
sko, Ad. Maskunas, J. A. Pet
rauskas, Ona Račkus, Ona Pu-
cetaitė-Gillis, P. Žilinskas, J. 
Ribokas, Frank Malio, Chas. 
Lukšis, Juozas žemgulis, Ma
ry Shereikis, Joseph Vassey, 

Stella Brady, Bronė Starkienė, 
ir J. J. Bielskis, Lietuvos gar
bes konsulas, kuris su šeima 
čia gyvena jau keliolika metų, 
kaip vienos Insurance kompa
nijos atstovas. Jis daug dar
bavosi Lietuvos reikalais per
eito Didžiojo Karo metu. 

Dirvos skaitytojų randasi ei
lėje kitų miestų Kalifornijoje 
ir visu Pacifiko pakraščiu iki 
Britiškos Kolumbijos, Kana
doje. # •' 

Daugeliui Los* Angeles Lie
tuvių pažadėjau, kai karas bai
gsis, ir kai bus lengva nauįais 
greitais lėktuvais nuvažiupti, 
vėl juos aplankyti. 

Sekančią dieną, aš išvažia
vau į San Francisco, o pp. žiu
riai liko laukti savo rezervaci
jų lėktuve namon, į Clevelandą. 

(Bus daugiau) 

mos, teikiama knygos, laikraS-
čiai ir kitokia spauda. 

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 uz nuostolius. 

Patarnausiu gerai %reitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
6IKM2 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin .1773. 
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MO N C R I E F Furnaųp 
Išbandyta—Naudota per Viri 50 Metų 

Kreipkitės į Savo MONCRTEF Pardavėją. . 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, 
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1 Nikodemas A. Wilkelis | 
i Laisnuotas Laidotuviu Direktorius | 
| IR BALZAMUOTOJAS 0 | 
§ 8«ril*eflifns kambarius duodame vartoti nemokamai S 
S Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj = 
I 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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NAIKINA NAZIZMĄ 

Amerikos armijos švietimo 
dalis imasi priemonių išdildin-
ti Vokiečių karo belaisvių gal
vose nazizmą, patiekiant jiems 
teisingas žinias apie Ameriką. 

Amerikoje laikoma 370,000 
Vokiečių belaisvių, kurie visi 
tebesilaiko jiems įkaltos klai
dingos minties apie Ameriką. 

Vokiečiams bus rodoma fil-
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NEŽIŪRINT AUKOTŲ KAINŲ beveik visko kitko,^vidutiniai imant kaina už 
vienetą elektros kurią teikia the Illuminating Company namų naudojimui šią
dien yra žemiausia iš visų 53 metų. 

Tarp 1939—to meto kuomet Hitleris pradėjo pasaulirlį kar%—ir 1945, sulyg 
U. S. Bureau of Labor Statistics pragyvenimo kainos Clevelando srityje paki
lo aukštyn 28 nuošimčiais. • 

Tuo pačiu penkių metų karo laikotarpiu, vidutinė kaina elektros kurią nau
doja the Illuminating Company kostum eriai savo namams buvo nupiginta 14 
nuošimčių! Ir ji vis dar eina pigyn! 

/ 
JUO DAUGIAU ELEKTROS sunaudoji tuo daugiau gauni už savo pinigus. Ir 
taipgi, juo daugiau naudojiesi elektra savo namuose—moderniškame apšvietime 
ir moderniškuose padarguose—tuo daugiau sutaupai savo darbo, sveikatos, lai* 
ko ira pinigų. < 

Ruošdamiesi pokariniam pirkimui savo naujos Visos - Elektriškos Virtuvės 
. . . arba naujos Visos-Elektriškos Skalbyklos . . . turėk mintyje $f faktą: 

• • - • ' *T" . . \ 

Moderniški elektri&kl padargai užsimoka patys už save keliariopai! ;  t \  f  > v  ' • • • • • • • • '  
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LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS DRAUGIJOS 

Finansinė Apyskaita 
Birželio-June 30, M 945 

A S S E T S  

Cash on Hand in Banks $ 137,503.58 
tT. S. War Bonds and Stamps 765,086.20 
First Mortgage Loans 1,060,092.27 
Second Mortgage Loans (record only) 1.00 
Office Building—Less Depreciation.... 21,203.50 
Real Estate Owned 8,351.22 
Real Estate Sold on Land Contract.... 25,713.31 
Federal Home Loan Bank Stock 10,000.00 
Other Assets 10,283.^ 

L I A B I L I T I E S  
# 

Capital' Stock $ 99,228.41 
Reserve Fund 85,000.00 
Undivided Profit Fund 44,435.87 
Savings Deposits 1,486,565.94 
Loans in Process 32,263.14 
Dividend Declared A Unpaid 4,464.00 
Advanced by Borrowers for Taxes.... 13,761.25 
Borrowed Money 270,000.00 
Other Liabilities 2,616.06 

Total $#38,334.68 Total 2,038,334.68 

if 

T H E  L I T H U A N I A N  
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Ave. Cleveland 

The May Company 
MES DUODAM IR IŠKTTČTAM EAGLE STAMPS 

Raudonmedžie Rakandai 
I  . . .  l e n g v a m ,  p a t o g i a m  g y v e n i m u i  a t v i r a m e  o r e  

Musų Raudonmedžio ra
kandai padaryti liuoslai-
kiui atvirame ore, ir da
ryti patogumui. Jie yra 
gana, rupus nebijoti lie
taus, ir gana dideli ant 
jų gulinėti. Patiesalai jų 
stori ir minkšti, jų spal
vos skaidrios kaip gėlių 
paroda. Padaryti ant ra
tų lengva juos pavežti Į 
saulę be joki? vargo. 
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•Iliustruoti: 
Chaise Lounge 33.00 
Club KedS .-...21.95 
'VFoHės -Sėdynės .!....33.95 
Tete-A-Tete' ,.53.50 ^ ^ 
Ottoman as 1 .........12 50 f 

Atsilošia mis * Coacbr , .ii^„63'00 >. 
Stalas su Skė^įi 16.75 
Didelis Suolas 5.50 
Barbecue Setas......... *...24.00 

THE MAY Nera Iliustracijose: COMPANY 
•Kavai Stalas 18.00 SlVENtH FLOOR 

Apvalas Stalas 12.95" 
Dvigubas Chaise Lounge' 5Q 
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Pirk flaugfau Ū. S. War 

CLEVELANDO IR APIEUNKES 2INIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue* ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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LIETUVIŲ BANKAS 
VIRŠIJO DU MILI
JONUS DOLARIŲ 

Toliau tęsiant aprašymą ttni* 
sų gerųjų kaimynų — Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Drau
gija, Lietuvių paprastai vadi
namas "Lietuviu bankas", — 
yra turtingiausias Dirvos kai
mynas. 

Teisingas yra Amerikiečių 
posakis: "Pirmą( milijoną su
krauti sunkiausia". Taip ir 
Lietuvių bankui: vos trys-ke-
turi metai atgal siekė ir dasie-
ke milijono dolarių kapitalo — 
ir tas pasiekti truko virš 30 
metų! Antrą milijoną sugy
veno f apie tris metus! 

Dabar, kaip šiame Dirvos 
num. telpanti Lietuvių banko 
finansine apyskaita Birželio 30 
rodo, banko turtas stovi šiaip: 
$2,038,334.68. 

Lietuvių banko valdyba su
sideda iš šių: 

Dr. J. T. Vitkus — pirm., 
Juozas Bindokas, vice pirm. 
N. A. Wilkelis, vice pirm. 
Jonas T. DeRighter, sekr., 
Kazys O'Bell, iždininkas. 
Kiti direktoriai: Jonas Bo-

tirius, Jonas Brazauskas, Pet
ras P. Muliolis, A. M. Praške
vičius, Izidorius Šamas, Juozas 
Urbšaitis, Jonas Zaunis. 

Depozitai šioje įstaigoje yra 
PQ valdžios apdrauda kiekvie
na knygelė iki $5,000. 

Galvijai j Europą 
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SVEčIAVIMAISI 
Pranas ir Adele Kuncaičiai 

su dukteria, kartu su Viktoru 
ir Elena Andersonais, Anderso
nų automobiliu buvo nuvažiavę 
j Detroitą pas Andersonienės 
seserį ir švogerį Talandžius. 

Taipgi viešėjo pas Palubins
kus ir aplankė Šimonius. Ši
moniai, buvę Clevelandiečiai, 
perduoda gerus linkėjimus per 
Kuncaičius savo draugams ir 
giminėms Clevelande. 

Praleidę kelias dienas Det
roite, Kuncaičiai ir Anderso
nai gryžo patenkinti. 

Anna Kucis, iš Amsterdam, 
N. Y., Liepos 4 šventėje lan
kėsi pas savo krikšto motiną 
Oną' Gitsavage. 

Vaizdas parodo pirmutinį iš
siuntimą galvijų iš Amerikos į 
karo nualintas Europos šalis. 
Galvijai varomi i laivą tam 
tikru tiltu. 

SUSIRINKIBAS 
American Lithuanian War 

Activity komiteto reguliaris su
sirinkimas bus laikomas antra
dienio vakare, Liepos 17, nuo 
7:30 vai., Lietuvių salėje. Vi
si nariai prašomi pribūti, yra 
svarbių reikalų. 

Taipgi pranešame kad šis 
komitetas rengia viešą kortavi-
mo vakarą šeštadienį, Liepos 
28, vakare, p. Onos Pečkaitie-
nės sode, 6028 Superior ave. 

Atsilankykit, turėsit smagų 
laika. Valdyba. 

M I R I M A I  
GREVlšKIS Juozai, 61 metų, 

nuo 2616 Alabama Court, 
mirė Liepos 3. Palaidotas Kal
varijos kapinėse Liepos 6; pa
maldos atsibuvo St. Columb-
kille bažnyčioje. 

Liko žmona, Mar§, sunus 
Edward, ir duktė, Mrs. J. Cu-
pela. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia E. Ja-
kubs. 

OHIO valstijoje ukėse dir
ba apie 1,500,000 žmonių, su 
savininkais ir samdytais dar
bininkais. Vieni tik ūkių dar
bininkai šioje valstijoje suda
ro tiek darbo jiegų kiek sudė
jus į vieną gumo, plieno, ang
lies, geležinkelių ir kitoki dar
bininkai. 

Ohio ūkių darbininkai uždir
ba metinių algų $698,000,000. 

LANKOSI RASTENIENĖ 
Julė Rastenienė, Adv. Nado 

Rastenio žmona, iš Baltimorės, 
atvyko praleisti atostogas pas 
savo motiną Oną Baltrukonie-
nę ir pas savo seseris. 

Julė Rastenienė yra Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 4-to sky
riaus pirmininkė ir veikli Bal-
tiihorės Lietuvių moterų tarpe. 

P. J. žiuris, LVS pirminin
kas, su šeima išvažiavo atosto
gų į šiaurinę Michigan, jieš-
kodamas dar nei&žuvautų eže
rų ir upių. 

GUB. LAUSCHE priešinasi 
leisti valstijoje išduoti daugiau 
leidimu atidaryti naujoms ali
nėms, "sako leidimai turėtų bū
ti dar mažinami. 

IŠSIDUODA KAMBARIS 
Lietuvių šeimoje, pavieniui 

vyrui; yra ir garažius jei rei
kia. Telef. HEnderson 6253 

• 6028 Superior Ave. 

UŽMUŠTA 64 
Iki Liepos 10, Clevelando 

srityje trafiko nelaimėse už
mušta jau 64 asmenys nuo šių 
metų pradžios. Pernai per tą 
pat laikotarpi užmuštų buvo 
tik 44. 

OHIO valstijoje dirba 1,650 
negrų atvežtų iš Jamaica salos 
karo laikotarpiui. 

The Cleveland Trust 
Company Pasiekė 
Bilijoną Dolarių 

Pirma kartą miesto istorijoje Cle 
Vfilandas turi bilijono dolarių banką. 

The Cleveland Trust Company fi
nansinė apyskaita, iš Birželio 30. 
parodo bendrą tos įstaigos turtą — 
$1,042,904,165. 

Nors šis bankas kelis kžirtus virši
jo bilijono dolarių skaitlinę tarp pa
skelbimo apyskaitos, šis yra pir
mas atsitikimas kad oficialiai apy
skaitų rekordai pereina bilijoną do
larių. 

Dabartinė apyskaita taipgi paro
do naują aukštą laipsnį iš $652,-
828,699 U. S. Government Securi
ties, o depozitai kurie sudaro $987,-
787,515, taipgi pasieki- naują aukš
tu čiukurą. 

The Cleveland Trust Company, 
įsteigta ]|394 metais, operuoja 46 
bankinius ofisus didžiajame Cleve
lande, taipgi Willoughby, Painesvil-
le, Berford ir Lorain, apielinkėse. 
Direktorių pirmininkas yra I. F. 
Freiberger, o prezidentas yra Geor
ge Gund. 

JIEšKO KAMBARIO 
Lietuvaite studentė nori gauti 

kambarį Lietuvių šeimoje, West 
Side Brooklyn Heights dalyje, ne-
pertoli nuo City Hospital. Praneš-
kit Telefonu ENdicott 4486 

DIEVOS ADMINISTRACIJOJE 
6820 Superior Avenue. 

PARSIDUODA NAMAS 
NEPF RD., arti Lake Shore Blvd. 

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

ED F. KOVAC REALTY 
PC,0 E. 185TH ST. KE. 5030 

PADĖKA 
šiuomi tariame padėką tiems 

kurie pasitarnavo laike laido
tuvių mirus musų žmonai ir 
motinai, Magdalenai Kazlaus
kienei. Ačiu visiems trims šv. 
Jurgio parapijos kunigams už 
jų patarnavimą; ačiu Stellai 
Maloniutei už giedojimą laike 
pamaldų. Ačiu visiems gimi
nėms ir draugams už gėles, ir 
už užpirktas mišias, ačiu už 
dalyvavimą šermenyse ir paly
dėjime j kapus. 

Ačiu laidotuvių direktorei 
Delllai Jakubs ir grabnešiams 
už jų paskutinį patarnavimą. 

Velionė mirė Geg. 18, palai
dota 22 d. Paėjo Pilviškių p., 
Parausių k., Suvalkijos, po tė
vais Ambrasaitė. Lietuvoje li
ko dvi seserys ir trys broliai. 
Amerikoje ji išgyveno 15 me
tų. 

Vyras, Juozas Kazlauskas 
Ir sunus Edvardas. 

anian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND S, OHtfO PHONE: ENdicott 44M 

Universal Despotism 

ŠIAURINĖJE Ohio, del *mė-
sos stokos, naktimis tam tik
ri padaužos užpuldinėja ir gro-
binėja ukėse veršius ir avis, ir 
nusinešę nuošaliau, prie upelių 
pasipjauna ir susikrovę mėsą 
nusiveža, palikdami kaulus. 

Vienoje ukėje tuo budu pa
pjauta čiela karvė, jos rasta 
tik grobai paupyje. 

šiaip miestiečiai landžioja j 
ukes jieškinėdami pirkti mais
to, ir sudaro ūkininkams už-
maudą. 

3,000 PAŠTO tarnautojų ir 
darbininkų Clevelande gauna 
pakelti mokesties po apie $400 
metuose. 

iAKEEME 

DIOCEZIJA DĖKOJA 
Clevelando Diocezija dėkoja 

visuomenei viešai už parengi
mą Katalikų Labdarybės Va
jaus ši pavasarą. Vajus buvo 
pasekmingas, nusistatyta su
kelti $450,000 kvota pasiekta 
su viršum, $475,000. 

(From The Detroit Times, 
July 6/ 1945) 

QNĘ of the most penetrating 
observations on the current 

trend of world events toward 
world despotism rather than 
toward world peace — with 
specific reference to RUSSIAN 
policies in Central Europe — 
has appeared in the British 
publication, "The Nineteenth 
Century and After". 

In an article discussing the 
Yalta declaration, Mr. F. A. 
Voigt noted the fact that this 
was a determination of world 
policy by the three great pow
ers — principally significant 
because two of the powers, 
America and Britain, gave 
their sanction to the DESPOT
IC ACTS of the third, Russia. 

Since the Yalta declaration 
is the foundation upon which 
the new League of Nations is 
being raised, with all parti
cipating nations foresworn a-
gainst any essential deviation 
from the agreements previous
ly made by the three powers, 
these despotic acts of Russia 
are permanently fixed in the 
structure. 

/ / / 

This can only mean, said 
Mr. Voigt, that the new League 
of Nations will perpetuate 
what the Yalta declaration 
created — "a kind of univer
sal despotism which would per
petuate peace by the menace 
of universal war'\ 

What are the "despotic acts" 
of Russia which were confirm
ed at Yalta, and are now fixed 
into the character of the new 
league ? 

It is only necessary to call 
the roll of the VICTIMS of 
those acts to have the answer 
— Finland, Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland, Czechoslo
vakia, Hungary, Romania, Bul
g a r i a ,  Y u g o s l a v i a ,  A l b a n i a ,  
Austria. 

"The fact few, writes Mr. 
Voigt, "that upon a dozen 
countries between the Arctic 
and the Aegean despotic rule, 
varying from slow pressure, 
as in Finland, to sanguinary 
repression, as in Yugoslavia, 
is being imposed, or will soon 
be imposed, as part of the 
SYSTEM OF COERCION san
ctioned at Yalta." 

How can any democratic 
principles or aspirations be 
reconciled, asks Mr. Voight, 
"with the direct annexation of 
vast territories against the ob-

| vious wishes of the inhabit
ants, at the expense of an al-

lly, and of neutrals, as well as 
of enemies?" 

1 Instead of providing a basis 
for a world peace in which 

, there cąn be any expectation 
of world justice, he said: 
| "The democracy that has 

been sanctioned at Yalta is a 
SPURIOUS democracy, a con-

icealed TYRANNY, a'direct or 
'a delegated DESPOTISM, sup
pressing genuine democracy, 
coercing all popular move
ments, removing all popular 
leaders throughout the heart 
of' Europe." 

The MOST despotic of all 
the Russian acts sanctioned at 
Yalta, of course, was the sub
jugation of Poland under the 
puppet Lublin government — 
of which Mr. Voigt says: 

"Its purpose is not to be 
democratic, nor to promote 
democracy, nor to defend Po
lish independence, but to BE 
despotic, to SUPPRESS demo
cracy in Poland, and to DE
PRIVE POLAND OF IN
DEPENDENCE." 

t t t 

It is only by the grace of 
Britain's belated awareness of 
her own rising danger that 
Greece has been so far spared 
from the rule of despotism im
posed upon her neighbors. 

" B r i t i s h  i n t e r v e n t i o n  i n  
Greece", Mr. Voigt wrote, "not 
only saved the Greeks from 
further massacres and from 
an un-Hellenic despotism, but 
also from being forced into 
hostility towards Great Brit
ain, a country to which they 
are more devoted than to any 
other except their own". 

What a travesty this shame
ful performance at Yalta was 

•American HEROES 
by JULIAN OLLENDORFF 

.lthough he realized that in enemy submarine WM close at 
hand and his U. S. destroyer would leave him in the event of attack, 
Fireman, First Class, David Jack Stephenson, U. S. C. G. R., of Clendenin, 
Va., went over the side to rescue three men in a small raft. He swam to 
thtf raft and fastened lines around the survivors. Stephenson was cited for 
his heroic performance. The ropes, raft and destroyer were paid for out 
of War Bond fundi. U.S. Treasury Dcpartmm' 

upon the peaceful aspirations 
of the civilized world! 

As Mr. Voigt ironically ob
serves, it may have been be
yond the powers of America 
and Britain to AVERT the 
far-reaching consequences of 
Russian despotism, "but was 
it necessary to CONNIVE?" 

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

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

Field Office 
Phone IV. 0464 

N  
Main Office 

YE. 2388 

JOHN STEPOfiAITIS 
Residence 

Geraldine Avenue 
Richmond Heights, Ohio 

Real Estate Agentas 
Atstovauja 

The JOS. A. HUBER Co. 
REALTORS 

1306 Center Rd. Clev*. H§§§' 

The Playground ' 

of the Great Lakes 

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

On U.S. Route 6 and Ohio 2. 

Easily reached by rail, but or 

hourly steamer from Sandusky. 

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

Steamers also from Detroit AToledo 

CEDAR PQINT-on-LakeEii8 
SANDUSKY, OHIO 
Juno J6 thru Labor Day 

rOUNOij 1*94 

I M S  S A N K  F O R  A l i  I N E  M O P I C  

ffONPENSEP STATEMENT OP CONDITION, JUNE SO, 1948 

A S S E T S  
Ol*h on Hand and In Banke 
united States Government Securities . . . , 
8 t o c k  i n  F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k  . . . . . . .  
State, Municipal and Other Securities . , . , 
Loans and Discounts 
Bank Premises—Main Office and Branches . , 
O t h e r  R e a l  E s t a t e  . . . . . . . . . . . .  
Other Assets • ••««.. 

T o t a l  » • » . . .  « . *  

L I A B I L I T I E S  
Capital Stock 
Surplus and Undivided Profits 
Reserve for Retirement of Capital Notes . 
Reserve for Contingencies 
Capital Notes . , . ( . • < < 
D E P O S I T S  

D e m a n d  • > » • # « « • •  
Time 
United States Government . 
Estates Trust Department . 
Corporate Trust Department 

. 9 100.269,980.60 

622,828,699.32 

1,020,000.00 
. 16,115,401.33 

. 236,018,800.20 

. 4,101,886.33 

. l.OO 

* 2,549,396.49 

. *1,042,904,165.27 

13,800,000.00 

13,547,597.71 

4,500,000.00 

2,181,480.88 

11,000,000.00 

9434,438,692.71 

883,451,872.40 

145,449,613.84 

16,396,731.96 

S,050,604.|j> 

Accrued Taxes, Interest, etc. 
Other I.labilitigs 

Total 

987,787,519.90 

5,487,872.82 

4,599,697.96 

S1,042,904,165.27 

Contingent Liability on Loan Commitments—>42,295,712.05 

United States Government Securities carried at $1£3,643,8114.80 are pledged to secure U. S. Govern-
Saeat Deposits and other public funds and for other purposes as required or permitted by law. 

Assets are shown Net after deducting Reserves. 

We welcome individuals and corporations 
seeking new or additional banking services. 

46 CONVENIENT OFFICES 
Out-of-town: 

Bedford • Lorain • 

Member i Federal Deposit Insurance Corporation 

Willoughby 

[Federal He serve S*MB< 

Pelningi liiivii Išplaukimai 

— „ inc • GRUPfcS 
V I  UBAI * . ar aideli-t>uiWtt 

0tgam*uoW• 
S.S. AlAB ^ ^no sau. - Sekmadieni 
„ gaukit <1*1, į Put-m-Bay • 8 ^ 8tt 

šokiais. ***** 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 

Pilniausias Pasirinkimas — Visokiausios 

VYRAMS ir VAIKINAMS ' t 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
DĖVĖJAMI REIKMENYS KELNĖS 

SPORTINIAI PARĖDALA1 
Vėliausių madų ir pavidalų. 

Vyrams Ir Vaikinams KELNĖS 
Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto QC iki CA 
ir D«rbai kelinių įvairių tvirtų medžiagų. O*'*' O'**" 

Mieros nuo 29 iki 48. 

Prie to mes Duodam ir Iškeičiam EAGLE STAMPS 

DEM,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

JONAS G. 
POL.TEK 

L i e t u v i s  <  

Namų Maliavotofjtt, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

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

ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugas. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĄ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedeldieniais. 

. KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEE|K 
Vieta kar sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
_ Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGĄ 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkele šiltesnS" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS. 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFEJ OHIO 

* f 
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