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ANGLŲ tauta pa. %0\ % >-

m,-v •Vo valią laisvuose rinffiį, 
^ir, dvylika milijonų balsų pra^*^ 

* " devynis milijonus, pasirinko ~ ' 
partiją kuri žmonėms žadėjo 
daugiau darbų, daugiau geres* 

Uių namų, daugiau , teisingu-
ttio pramonės turtais besida-

v Jinant. Tas savu keliu reiš-
*kia pakrypimą | kairę, į socia
lizmą ir j kitas su trio einan
čias pasėkas. 

Lietuviui, aišku, įdomu kaip 
naujoji Anglijos darbiečių vy
riausybė žiūrės j Lietuvos lai-
»vės klausimą. Nors politiniai 
tarp komunistų ir socialistų 
iinsl pikta žodžiais kova, ta-
$au ChurchiH'o vietą užėmęs 
premjeras Attlee pareiškė, jo 
noru bus stiprinti Anglijos ir 
Sovietijos susidraugavimą. 

Tokiu budu, Lietuvis busi-
t  nąoje Anglijoje, gal but, KIS 

maža gaivinančio vandenei i o 
savo laisvės troškuliui. 

ŠIOMIS DIENOMIS išėjo iš 
spaudos .Philip Strongs knyga, 
"Marta of Muscovy", aprašan
ti gyvenimą caro Petro Pirmo
jo antrosios žmonos, Katerinos 
X Latvių Ministras Washing-
tone, p. Bilmanis, savo laiške 
New York Times tvirtina jog 

Rusijos carienė buvus "Lat-
Ve mergaitė Marta Svirplis". 
J! buvus paprasto kaimiečio 
duktė, bet ją įsidukrino kuni
gaikštis Skavronskis, ainis pir-
jmųjų Rusijos kunigaikščių ir 

\ valdovų, tikslu "paaukštinti" 
jos kraują ir padaryti ją būti 

-tinkama carui Petrui I žmona. 
Bilmanis nurodo, ši kaimietė 
Sttergaitė įsteigė Rusams jų 
pirmutinę. Mokslo Akademiją, 
dar ir šiądien gyvuojančią. 

Nors p. Bilmanis tikrina ją 
buvus Latve mergaite, bet pa
vardė Svirplis artimesne Lie-

* tuviams negu Latviams. 
• 

LIETUVIŲ Bendras Fondas 
galėtų paimti įkvėpimo iš Len
kų Fondo pavykusių pastangų 
gauti iš Amerikos National 
,War Fund (kairio nariu abu 
Ifondai yra) finansinės para-, 
mos įkurti Anglų valdomoje 
yokietijos zonoje Lenkams 
eentrą su ligonine, slaugių na
mu ir prieglaudomis, šis cen
tras aprūpins pusantro milijo
no Vokietijon pabėgusių, ar ten 
f darbus atvarytų Lenkijos pi
liečių. 

Tokio centro įkūrimas yra 
puiki praktiška proga tiems 
Visko netekusiems žmonėms 
pagelbėti ant kojų atsistoti. 

Vokietijoje, sakoma, randasi 
4arp 300 ir 400 tūkstančių Lie
tuvių pabėgėlių ir tremtinių. 
JįTejau negalima jiems Lietuvių 

*' Centro įkurti ? Ar Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas gal
vojo apie tai ir ar darė kokių 
nors žygių ta linkine? 

• 
APIE LIETUVIŲ tremtinius 

Sibire * musų spauda pamiršo. 
•Visuomenei niekados nebuvo 
paskelbta ar kas nors darė ko
kių nors žygių jiems pagalbos 
ranką ištiesti arx ne. Tarybų 
Lietuvos spauda taip pat ne
praneša ar sugryžo bent vie
nas iš Sibiro tų kuriuos bolše
vikų , laikraščiai vadino "pasi
traukusiais" nuo karo pavo
ju 

Amerikos žydai rado kelių 
ir budų savo tautybės tremti
niams iš Lietuvos Sibire pa 

. gelbėti. Pas mus nebuvo ga 
netinai net iniciatyvos bent 
pasiteirauti pas žydus kaip 
pienas tai pavyko padaryti. 

>•31 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 
- I' Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO RtTGP.-AUGUST 3, 1945 

Subscription per Year in Advance 
^|ft the United States $2.00 
•Įto Canada $2.50 
Sintered as Second-Class matter Decem
ber 0th, 1915, at the Cleveland Postoffiflt 

under the Act of March 3, 1879. 

(30-ti metai :: 30th year) 

Santa Klaus Vasarą Stalinas sako buvęs Susirgęs 

Chicago j e, rekrutąvimo va
juje gavimui 65,000 daugiau 
darbininkų dirbti ant Ameri
kos geležinkelių, kurie užvers
ti kareivių pervežimu, šis ka
rys, Cpl. Edward Solotke pa
sitarnavo Santa &l&us rolėje, 
Liepos mėnesio karščiuose, 

SAN FRANCISCO 
ČARTERJ PRIĖMĖ 

Liepos 28, Senatas truk-
šmingai priėmė 89 balsais 
prieš 2 San Francisco car
ter}. Tuo budu ši šalis pir
mutinė iš didžiųjų valsty
bių užtvirtina tą ~aparatą 
kuris taikomas palaikyti 
ateityje taiką. 

JAPONIJOJE trūkstant 
maisto, žmonės raginami 
rinkti ir taupyti ąžuolų gi
les, iš kurių, sako, galima 
daryti valgius kaip iš ry
žių. 

Amerikos laivynai sup
dami Japonijos salas bai
gia sunaikinti Japonų žu
vininkystę, kuri yra svar
bi maisto atžvilgiu. 

Amerikos komunistai pa
keitė savo vadą, Browder, 

Fosterį, ir vėl atnaujino 
komunistų partiją, kuri ko
vos prieš viską kapitalis
tiško. 

Komunistai pasmerkė p. 
Trumaną ir jo administra
ciją už krypimą nuo Roo-
sevelto demokratijos. 

Berline, Amerikos cffa-
•retai parduodami Ameri
kos kareiviams — po $15 
pakelis 

vakijoje paskelbė esą pasiren 
gę padėti Amerikos piliečiams 
pa j ieškoti Amerikos pilečių gy
venusių pirm karo ir karo me
tu tuose kraštuose. 

Kažin ar Amerikos konsulai 
Maskvoje galėtų panašiai pa 
daryti Pabaltijo šalyse, kur 
1940 metais gyveno gana daug 
Amerikos piliečių, Lietuvių ir 
Latvių, ir kurių nevisi suspėjb 
Amerikon sugryžti? Vienas jų 
Dr. Devenis, kaip žinoma, net 
tremtinio gyvenimo paragavo 
ty nagų išlaisvinti, o t^kių 
yra daugiau. • 

i/i' 

AMERIKOS konsulai Bani-
joje, Norvegijoje ir Cekoslo-

.. . -f".'"'t**-,4** 

Potsdam, Rfigpjtlčio 1.— 
Prez. Trumano tarybos su 
Stalinu ir Churchillu - Att
lee šiądien baigėsi. Apie 
tarybų pasekmes, kurios 
laikomos slaptybėje, Prezi
dentas Truman sako rapor
tuos Kongresui, todėl jis ir 
skubina atgal į Washingto-
ną. Išplaukia tuo pačiu 
karo laivu, Augusta, ' kti-
riuo atvyko. 

Tarybas baigus, Truman 
dar išskrido į Angliją, kur 
pasimatė su Britų karalium 
Jurgiu VI, bet pasimaty
mas sakoma įvyko ant lai
vo Renown, kur papietavus 
su karalium, Prez. Truman 
sėdo ant savo laivo, Augus
ta, ir išplaukė atgal i Ame
riką Rugpjučio 2. 

Su prezidentu kartu vy
ksta Valstybės Sekretorius 
Byrnes ir Admirolas Lea
hy bei kiti jų palydovai 
Stalinas susirgo 

Per iris dienas buvo sle
piama žinia kodėl trijų di
džiųjų tarybos buvo nutru
kusios per dvi dienas. Pa
galiau išleista ta paslaptis: 
Stalinas buvo susirgęs ir 
per dvi dienas negalima bu
vo posėdžių turėti. Kai jis 
paskelbta pasveikęs, atlai
kyta dar trijų valandų pa
sitarimas ir staiga paskel-
3ta konferencijos uždary
mas ir Prez. Trumano sku-
Dėjimas namon. 

Stalinas turi 66 mettis 
amžiaus ir jau nyksta svei* 
katoje. 
Ką galėjo nutarti? 

Ar iš tų tarybų išėjo kas 
gero sunku pasakyti. Roo-
sevelto įnirtis, Churchillo 
prašalinimas, Trumano ir 
Attlee — dviejų naujų va
dų — susitikimas su vienu 
trijų senųjų didžiųjų, ir 
pagaliau Stalino susirgi
mas gal but neprivedė ta
rybų prie nieko vaisingo 
ir privertė jas baigti. 

Iš Londono paskelbta ži
nia kad tas Potsdamo su
sirinkimas, nors garsina
mas vienu iš didžiausių po
sėdžių moderninėje istori
joje, neatsieks sava numa
tytų tikslų. 

Jokio paaiškinimo nėra 
apie visapusį sumišimą ko
kis pažymėjo konferenci
jos eigą ir kodėl taip stai
giai konferencija nutrauk
ta. Vienas kas aišku tai 
kad daug klausimų kurie 
šiame susitikime tikėta iš
spręsti liko neišrišti ir pa
liko nežinėje. 

Prez. Trumano manymas 
įtraukti Sovietus į karą su 
Japonija matomai nepavy
ko. Japonai taipgi neatsi
liepė prielankiai į ultima
tumą baigti su Amerika 
karą. ' 

Del Japonijai ultimatu
mo, vienas New Yorko lai
kraštis paskelbe jog Stali
nas atsivežęs į trijų didžių
jų konferenciją savotišką 

J pasiūlymą, kuriame Japo-

I _ i 
nų reikalauta užMisti Ru
sams Mandžuriją, o Ameri
kos jiegoms neleidžiama iš
lipti Japonijoje, tik užimti 
Korėją ir Formos§, Japo
nijos pašaliais. 

U. S. Didieji Karo Lėktuvai Virš Japonijos 
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JAPONŲ KARO LAI
VYNAS VISIŠKAI 

SUNAIKINTAS 

Japonijos karo laivynas 
visiškai sunaikintas. 

Per Liepos mėnesį Ame
rikos lėktuvai ir laivai nu
skandino mažiausia 1,546 
laivus ir sunaikiip daug 
lėktuvų;, '5 

Pati Japonija, jos mies
tai vienas po kito naikina
mi, sprogdinami, gyvento
jai baisiai kenčia skurdą, 
baimę, sužeidimus, ir daug 
jų žūsta nuo orinių bombų. 

Prieš bombarduojant bu
vo išmėtyta iš lėktuvų tūk
stančiai lapelių pranešan
čių žmonėms kad jų namajį 
ir viskas bus sudeginta. 

Rugp. 2, Amerikos -karo 
laivai ir lėktuvai bombar
davo Japonų laikomą Wake 
salą Pacifike. 

Filipinų salose išmušta 
Japonų 437,828. 

Burmoje, Japonams bė
gant nuo apsupimo, Britai 
išžudė 7,000 jų kareivių. 

KEISTA LĖKTUVO 
NELAIMĖ 

Liepos 28, New Yorke, į 
aukščiausį pastatą, Empire 
State Bldg., atsimušė ka
riškas lėktuvas B-25, skri
dęs per miglą iš Mass. val
stijos į Nawark, N. J. Lėk
tuvas išmušė sienoje skylę 
ties 78-tu aukštu ir sulin
do į vidų. Tuo pat kartu 
užsidegė gasolinas, lėktu
vas su lakūnais sudegė ir 
gasolinui ištiškus padegta 
viduje. 

Toje nelaimėje žuvo trys 
to lėktuvo lakūnai ir kelio
lika viduje buvusių žmo
nių. Tas pastatas yra 102 
aukštų, taigi lėktuvas skri
do žymiai peržemai jeigu 
atsimušė į 78-tą aukštą. 

PARYŽIUJE tardo m a s 
Maršalas Petain, - kaltina
mas užleidimu Vokiečiams 
Prancūzijos 1940 metais. 

Prancūzų Gen. Weygand 
prisiėmė ant savęs atsako
mybę už paskelbimą Pary
žiaus atviru miestų šiame 
Petain'o teisme. 

Petain jau yra 84 metų 
senukas, atsižymėjęs pir
mame pasauliniame kare. 

Trvs B-29 didieji Amerikos karo bumberiai parodoma 
skrenda pro garsų Japonijos ugniakalnį Fujiyama, viename 
is pastarų užpuolimu Japonijos salų. To vulkano viršūnė pa
dengta sniegu, nes kalnas yra vienas iš aukštųjų. „ 

ANGLIJOJ LAIMĖJO 
SOCIALISTAI 

Anglijos atstovų rumų 
"balsavimų pasekmes pa
skelbus, pasirodė tikra re
voliucija : rinkimus laimė
jo Darbo Partija, arba so
cialistai, ir valdžią užėmė 
Clement R. Attlee, kuris, 
Churchillui rezignavus, ka
raliaus pakviestas sudaryti 
naują vyriausybę. Attlee 
užėmė Churchillo vietą ir 
Potsdamo tarybose. 

Šie rinkimai Anglijoje 
buvo pirmi į 10 metų. 

Socialistai rinkimus ve
dė žadėjimais visokių gero
vių ir paėmimo į valdžios 
rankas pagrindinių indus
trijų. (Žiur. pusi. 4.) 

Attlee pirm visko priža
dėjo baigti karą su Japo
nais. 

Eden'o vietą užėmė Be-
vin, amatų unijos vadas. 

Muilas iš sviesto. Paaiš
kėjo ka^ viena didelė mui
lo kompanija Amerikoje 
gavo 90,000 svarų sviesto 
muilui daryti. Tas svies
tas buvo sugedęs ir netin
kamas valgyti. Kas tą svie
stą kur sugadino nepasa
koma. 

ISPANIJA prašalino ir 
grąžino Prancūzijai Pierre 
Laval, kaltinamą pardavi
me Prancūzijos Vokiečiams 
ir tarnavime jų naudai kai 
buvo įsteigta " Vichy vy
riausybė. 

RUSAI GROBIA VO
KIEČIŲ MAISTĄ 

Vokietijoje, ką ūkininkai 
jau pajiegia užsiauginti, ~ iš 
jų užgrobia Rusai komisa
rai. Prie Prenzlau buvo to-
kis įvykis: komisarai už
grobė iš ūkininkų 70,000 
galvų kopūstų, bet neturė
dami kur dėti paliko kopu-
stus suputi, bet žmonėms 
maistui neduoda." 

Amerika žada siųsti 6 
milijonus tonų anglies Eu
ropon šią žiemą, gelbėjimui 
Europos nuo anarchijos. 

Del to, sako, Amerikoje 
ši$ žiemą apsireikš didelis 
kur© trukumas. 

Šyitiet Liepos ir Rugp. 
mėnesių bėgiu sviesto gau
nama žymiai daugiau, to
dėl jo bus daugiau parda
vimui. Armija sumažino 
sviesto supirkimą. 

Amerikoje šią žiemą 
ko bus trukumas 37 mi
lijonų tonų anglies. Tuo 
atveju, sako kuro adminis
tratoriaus padėjėjas, žie
mą dirbtuvės turės dirbti 
tik po 4 dienąs. 

Ilsisi Ukėįe 

D A R B A I  
Auto Unija Skelbs Vi

sur Streikus 

R. J. Thomas, United 
Auto Workers (CIO) tik
rina kad baigus karą su 
Japonija, automobilių/ in
dustrijoje visur bus^ šau
kiami dideli streikai. Sa
ko, visur užgirs streikavi-
mą kur tik kokioje dirbtu
vėje dabartiniu laiku eina 
kokie nesusipratimai • dar-
binkų su darbdaviais. 

Paleidžiamiems iš tarny
bos kariams norima išrū
pinti skyrimą po $150 nu
sipirkti ciciliams rūbams. 

Kongrese keliama reika
lavimas kad iš armijos bu
tų tuojau paliuosuota 10,-
000 angliakasyklų darbi
ninkų kurie stovi arčiausia 
paliuosavimo, ir kad jie 
butų tuojau grąžinami į 
angliakasyklas, išvengimui 
anglies trukumo ateinan
čia žiema. 

Detroit, Mich. — Fisher 
Body skyrius General Mo
tors Corp. paskelbė staty
mą naujų savo dirbtuvių 
Columbus ir Hamilton, O-
hio, kurios turėtų buti ga
tavos 1946 metais. Tai vis 
rengimasis dirbdinti dau
giau automobilių. 

Algos darbininkams ben
drai imant dirbtuvėse pa
kilo 32 nuoš. nuo Sausio m. 
1941 metų, kaip skelbia 
darbo departmento statis
tikų biuras. 

Penkios gelžkelių darbi
ninkų unijos jieško gauti 
daugiau mokesties savo na
riams. 

San Francisco, Calif. — 
Karo laivų taisymui reika
linga bent 16,000 patyrusių 
darbininkų, ypatingai elek
tros žinovų, mašinistų ir 
kitokių. Darbų randasi vi
suose vakarų pakraščio uo
stuose. 

LENKŲ bolševikų val
džia ragina Lenkų kariuo
menę esančią užsieniuose 
gryžti į Lenkiją. 

Italijos bolševikai gelbs
ti Varšavai reikalaudami 
kad iš Italijos butų ištrau
kta esanti Lenkų kariuo
menė. O kur ji dėsis? 

2r v *  * » V .  
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"Jugoslavijoje labai sto-
kuoja maisto, ir į Ameriką 
atsišaukė prašydamas mai
sto — ne pačių Jugoslavų 
koks komitetas ar valdžios 
nštrys, bet Maskvos agen
tas, paskirtas Jugoslavijo
je betvarkes kefti. 

Kinijoje. 10 milijonų gy: 

ventojų badauja. Taipgi 
č u n k i n g  m i e s t e  s i a u č i a  
cholera. 

Amerikos valdžios išsta
tytos karo dirbtuvės ir jų 
įrengimai su virš 2 bilijonų 
dolarių vertės, tik keturių 
valstijų Clevelando distrik-
te, bus paleistos pardavi
mui tuoj kaip karas baig
sis. 

Anglijoj sustreikavo 30,-
000 gelžkeliečių reikalauda
mi geresnių darbo sąlygų 
ir nedirbimo sekmadieniais. 
Tas ištiko socialistams lai
mėjus rinkimus. 

Karo sekretoriaus padėjėjas 
Patterson, gavęs liuoso laiko, 
parvyksta iš Washingtono į 
savo ukę, Cold Springs, N. Y., 
ir apžiūri savo gyvulius. * 

Geležinkelių darbfcrose ir 
operavime per 5 mėnesius 
šymet užmušta 1,840 asme
nų, 25,173 sužeista. Pernai 
tuo pat laikotarpiu užmuš
ta buvo 1,881, sužeista 25,-
250 asmenų. 

Amerikos kareiviai pra
dedama skersai šalį gaben
ti lėktuvais, palengvinimui 
geležinkeliams naštos. 
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EENNSYLVANIJOJĘ 
[PHILADELPHIJOS 
I f»ASTABOS 

PILNĄ juokų kolmrmą pa
tiekė Pat Frank, The Philadel
phia Inquirer užjurio kores
pondentas iš Berlino. Jis ra
šo kaip Amerikos kareiviai 
parduoda savo rankinius laik
rodukus $25 vertes raudonar
miečiams po $600! Už muilo 
šmotelį ar porą cigaretų gau
na iš Sovietų kareivių pusėti
nai vertingą fotografavimo ka
merą ! 

Rašytojas palygina Berlino 
jomarką su Instabul ar Da
masko turgavietėmis, bet, gir
di, šis juokingumu praneša 
|#muosius. 

Raudonarmiečiąi papra s t & i 
pribuna pirmiau j Alexander-
platz turgavietę; jie suvažiuo
ja atimtais nuo Vokiečių auto
mobiliais, savo išdirbystės tro-
kais, arkliniais vežimais kurie 
raudonarmiečiams taip pripra
sti kaip musų armijai "jeeps". 
Jie suvažiuoja į turgų ne kaip 
pardavėjai bet kaip pirkėjai 
daiktų, nes, sako, jų kišenės 
išpustos Vokiškomis markė-1 
mis. Kodėl? Mat, dauguma 
raudonarmiečių negavo savo 
mokesčių per pusantrų metų, 
kiti per tris metus, iki užėmė 
Berliną. Dabar jiems antsyk 
užmokėjo, tai pinigų pasidarė 
"kaip šieno". Jie nori iškeis
ti tuos. pinigus į daiktus, nes 
gryžtant Sovietijon jiems pa
velyta tik maža dadefe pinigų 
prie savęs turėti. 

Pribuvus Amerikos karei
viams turgavietėn, tuoj Rusai 
juos apstoja ir pradeda žiūri
nėti ką Amerikonai jiems ga
li parduoti. Derybos praside
da pirštų rodymais. Atsitiki
me jei Amerikonas ar Rusas 
kiek supranta Vokiškai, dery
bos prasideda Vokiečių kalbo
je, rankų pirštams pagelbstint. 
Prabangos daiktus (kaip ran
kinius laikrodėlius) gali nusi
pirkti tik bolševikų leitenantai, 
kapitonai ir aukštesni, nes tik 
jie gali brangiai mokėti. 

RUSAI nevertina rittiVifiio 
laikrodėlio sulyg kokvttČs ir 
techniškos vertės. Paėmęs nuo 
Amerikono laikrodėlį, Rusas 
pirmiausia prideda j j prie sa
vo ausies ir kiaušo jo takšėji
mo, po to duoda savo draugui 
patikrinti ar laikroduko vidu
riai geri ir garsiai skamba, 
nes juo garsiau taksi tuo ge
riau Rusui patinka. Apskri
to darbo ir žibančio plieno laik
rodukas Rusui labiau patinka 
negu auksinis keturkampis. 
Ypač Rusai kaip pakvaišę puo
lasi pamatę Mickey Mouse lai
krodėlius su juoda burnuke! 
Kainą Rusas užmoka tokią kiek 
Amerikonas prašo. 

Derybų pradžiai, kaip rašy
tojas nupasakoja, Rusas pa
kelia tris pirštus, kas reiškia 
3C00 Vokiškų markių, arba su
lyg valiutos $300. Ameriko
nas kareivis žinodamas savo 
laikroduko vertę, pakelia 5 ar 

, 8 pirštus i viršų, maudamasis 
laikroduką ant rankos, nuduo
damas kad nenori j| parduoti. 
Rusas, laikroduku susižavėjęs, 
neva traukdamasis nuo Ame
rikono, iškelia dar vieną ir pu
sę rankos pirštų, reiškia pri
deda dar kitus 1500 markių, 
ir tt., iki abi pusės prieina prie 
galutinos sutarties. Daiktų 
mainai taipgi pasitaiko, bet 
kad Rusai mažai ką turi išmai
nyti tai jie perka iš Amerikie
čių daiktus pinigais. 

Prie pabaigos rašytojas pri
duria kad pusiau nurukyti ci-
garetai numesti Berlino gatvė
se taipgi turi vertę. Vokiečiai 
maišvdamiesi sykiu renka juos 
ir ruko. 

Pigiausia "prekė" Berjine tai 
jaunos mergaitės, kurios siū
losi už muilo šmotą ar pakeli 
cigaretų "turtingiems užka
riautojams" jų krašto, parsi
duoti.... Tai ko Vokiečiai m-
laukė! 

ŠYMET sukaks 10 metų kaip 
Amerikos Lietuviai surengi 
antrą Lietuvių skridimą Lie 
tuvon per Atlantiką. Parengi
mas skridimui lakunui Wait 
kui 1935 metais Amerikos Lie 
tiuv&rns atsiėjo arti $60,000 
Phimdelphijos Lietuviai pri< 
to prisidėjo su apie $5,000. Ta 
buta veiklos vietinių Lietuvių, 
tai nuvęiktas darbas! 

Tiesa, Yiei * pirmas Dariaus-
Girėno, nei antras Waitkaus 
skridimas nenusisekė, nepasie
kė užsibrėžto tikslo Kauną pa
siekti. Tame ne lakūnų neigi 
musų kaltė. Bet kad Lietuvių 

drąsos ir ryžtingumo buta dą-
sideti prie pasaulinės aviacijos 
tobulinimo tai parodo istoriški; 
faktai. 

1943 metais man teko smul
kiai aprašyti musų kolonijos 
darbuotę Dariaus-Girėno skri
dimui paremti; tas aprašymas, 
dėka Dirvos redakcijos, net per 
13 Dirvos numerių ėjo. An
tro skridimo musų kolonijos 
darbuotę aprašyti del nepalan
kaus darbo negalėjau, nors tu
rėjau pareiga tą atlikti kaip 
buvęs to laiko VVS skyriaus 
komiteto užrašų ir reklamos 
sekretorius. 

Reikia tikėtis kad artinan
tis Waitkaus skridimo sukak
čiai, Chicagos Naujienos, ku
rios tą skridimą promotavo, 
atliks savo pareigą tą sukaktį 
paminėti. 

Z. Jankauskas. 

Pulk. Petruičio Knygą 
QRYm Iš NELAISVĖS 

Detroit, Mich,, Naujieno$ M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

PHILADELPHIA. — Dėka 
musų veiklaus viengenčio Kr. 
žemaičio duosnumui, man pa
sisekė įteikti dvi knygas Pulk. 
J. Petruičio "Lithuania Under 
the Sickle and Hammer" ki
tataučiams laikraščių redakto
riams. 

štai kaip Lenkų savaitraščio 
Ameryka-Echo redaktorius iš-
sireiškia apie tą knygą jau 
tik įžangoje ir pabaigoje savo 
straipsnio: 

"Lietuvis pulkininkas ku
riam teko perklampoti ištisą 
klampynę pragariško sovietiš
ko kalėjimo, išleido knygą, ku
rioje aprašoma baisi skunda 
prieš sovietiškus metodus. Jis 
taipgi buvo ir liudininku ur
minio kalinių žudymo, kuomet 
maskoliams prisiėjo galvatrū
kčiais bėgti nuo Vokiečių." 

Pabaigoje to straipsnio jis 
Šitaip brėžia: 

"Įsivaizduokime sau tą kad 
tokias knygas kaip Pulk. Pet
ruičio skaito Įžymus, apšvies
ti, mokyti Amerikonai ir su
pranta kad tas yra tikra tei
sybė kas jose aprašoma, todėl 
jie labai pasibjaurėja niekšiš
kais Maskvos budelių-enkavedi-
stų pasielgimais, tačiau vėliau 
jie vėl sėdasi prie vieno stalo 
puotauti su žudikais ir pasira
šinėja su jais draugingumo su
tartis. Tat iš to ir matosi kad 
yra kas tai tokio keisto ir la
bai netvarkingo dabar šiame 
pasaulyje". 

Philadelphiečių žiniai noriu 
pastebėti, kurie norėdami pa
remti Lietuvos vadavimo dar
bą norėtų įsigyti tą knygą lai 
kreipiasi į Kr. žemaitį, 1201 
Green St., Philadelphia. Kny
ga gaunama po $1. 

HOOVER'O BALSAS 
Philactelphijos Lietuviai vei

kėjai sužinoję kad buvęs Pre
zidentas Hoover kalbės čia 18 
Liepos reikale San Francisco 
konferencijos čarterio, nusiun
tė jam telegramą primindami 
kad jis malonėtų nepamiršti ir 
Lietuvos. 

Liepos 25, Kr. žemaičio ad
resu gauta laiškas nuo p. Hoo-
ver'o, iš Kalifornijos, kuriame 
jis praneša: 

"My dear M. Kavalauskas, 
"My dear Mr. Žemaitis: 
"I enclose herewith a copy 

of the speech to which you re
ferred in your telegram and 
you will see I have advocated 
the Lithuanian cause. 

Yours faithfully, 
• Herbert Hoover." 

XX. 

PLA PRADEDĄ 
KONVERSIJĄ 

NARIAI TURI PERSIKELTI 
Į NAUJĄ APDRAUDĄ 

SLA organas Tėvynė Liepos 
20 praneša SLA nariams kad 
su Rugpjučio 1 prasideda kon
versija, "t. y. perkėlimas se
nosios N. F. C. apdraudos na
rių Į naująją modernišką ap-
draudą". 

"Mažiausia 20% narių turi 
persikelti pirm pabaigos šių 
metų, o dauguma narių priva
lo persikelti pirm sekančia S. 
L. A. seimo". 

"Visiems SLA nariams žifto* 
ma kad Valstijų Apdraudos 
Departmental verčia Susivieni
jimą kuogreičiausia perkelti se
nosios N. F. C. apdraudos fią-
rius į naują apdraudą. 

"Nepaprastai aukštas SLA 
narių mirtingumas sudaro kas
metinius didelius nedateklius, 
todėl... .valdžia veirčia neuž-
tektinas duokles mokančius na
rius perkelti į naują, užtekti
nomis duoklėmis paremtą ą||-
draudą." 

Tai kelios ištraukos iš ilgo 
SLA Pild. Tarybos pranešimo 
nariams apie konversiją. 

Kurie nariai paliečiami kon
versijos pasakoma toliau: 

"šia proga dar kartą norime 
pabrėžti kad šis senosios ap
draudos narių perkėlimas į 
naują apdraudą visai nepalie
čia tų SLA narių kurie, bend
rai, prisirašė po 1939 metų." 

Sulyg »»Tėvynės pranešimo, 
centro raštinė kiekvienam na
riui paskirai paruoš apskaičia
vimus ir blankas. Persikėli
mas 'bus atlikta kuopose, todėl 
nariams į centrą kreiptis ne
reikalinga. 

Tuo pičiu pranešimu, SLA 
Pild. Taryba skelbia naujų na
rių prirašymo vajų, kuris bus 
tęsiamas iki sekančio SLA sei
mo. 

KĄBIUOMPNf 
mtm dįretuvį 

Kariuomenės dalis atskuta 
Į sustreikavusią United States 
Rubber po. dirbtuvę, Įiiepos 
30 paėmė dirbitūvfis aperavima 
į savo žinią. ' 

šioje dirbtuvėje gamina ka
riškiems lėktuvams B-29 ra
tams gumus, ir sulaikymas tų 
gumų išdirbimo trukdo Japo
nijos bombardavimą. 

Tas streikas, kilęs del palei
dimo iš darbo 12 darbininkų 
sulyg unijos skyriaus vadų pa
reikalavimo, išvedė iš datfbo 
apie 6,000 tos dirbtuvės darbi
ninkų ir sutraukdė pagamini
mą 70,000 militariškų gumų. 
Tie 12 darbininkų buvo unijos 
(CIO) vadų apkaltinti veiki
mu prieš uniją.. 

FORD TIKISI GERŲ LAIKŲ 
Automobilių išdirbėjas Hen

ry Ford Liepos 30 minėjo 82 
metų amžiaus sukkktį. 

T^ord gyvena Dearborn, Det
roito priemiestyje. 

Jis pranašauja ateinant "ne
palyginamą gerovę" jeigu in
dustrija nesušlubuos. Geras 
darbų ėjimas priklauso nuo 
privatinės industrijos netruk
domos pirmynžangos, tikrina 
Henry Ford. 

($|aips apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka!) 

Paukštiena ir Kiauši
niai Pradingo 

Pereitą metą, 5,500,000 ūkės 
šioje šalyje pagamino 2,262,-
000,000 svarų paukštienos, ku
ri atiteko į rinką. Komerci
nės įstaigos pridėjo dar kitą 
bilijoną svarų paukštienos. 

Prie to buvo gauta 58,000,-
000,000 kiaušinių — tiek daug 
kad pereitą rudenį turėjo vary
ti agitaciją "valgykit daugiau 
kiaušinių" ir kiaušiniai buvo 
naudojami žemės tręšimui. 

Kas atsitiko su paukštiena ir 
kas atsitinka su kiaušiniais 
kad jų trūksta — tas pats kas 
atsitiko 8U kita mėsa. 

VOKIEČIĄI turėjo išvystę 
galingą ir reikšmingą dažų ir 
chemikalų industriją, ^arben-
industrie. Ji turėjo 24 dideles 
dirbtuves Vokietijoje, kurios 
buvo naudojamos gaminimui 
chemikalų karo reikalams. Tą 
visą industriją užėmę Ameri
kiečiai. Karui reikalingas da
lis visai sunaikina. 

Kareivio Šunies Kapas Luzon Saloje 
1 

BALTIMORE, MD. 

ATSAKYMAS SLAPUKM 
Naujienų nr. 157, tula slapu

kė, pasivadinus "Baltimorie-
te", korespondencijoje iš Bal-
timorės bando pasityčioti iš 
LVS 4-to skyriaus surengtų 
prakalbų, kuriose kalbėjo LVS 
centro pirmininkas P. J. Žiu-
ris iš Clęvelando, ir kartų iš 
Lietuvos, kuriai skyrius dar
buojasi. Ta slapukė, nepasi
rašius nei savo vardo kad žmo
nės ją pirštais neužbadytų kaip 
kokią Lietuvos kvislingę, pra
deda tą savo rašinį nuo bažny
tinių misijų ir priėjus prie 
LVS 4-to skyriaus surengtų 
prakalbų sako: "Misijonierių 
pasekėjai del nepasisekimo jie-
ško visekių kaltininkų. Gal bū
ti, visą biznį jiems sugadino 
ta boba kuri rašyt nemoka"... 

Na o koks skirtumas tarp 
tos bobos kuri rašyt nemoka 
įr tos kuri rašyt moka, o gėdi
nasi savo vardą pasirašyti? 
Skirtumas tarp jų yra tik toks 
kad mokanti rašyti mažiau ga
li rėkauti ir šiek-tiek daugiau 
takto turi; Lietuvai ir Lietu
vos žmonėms abi jos yra sve
timos ir didelės kenkėjos LVS 
4-to skyriaus veikimo. 

Ta slapukė neapsiėjo ir be 
melo. Nepacitavus kalbėtojo 
nei vieno sakinio nei vieno žo
džio, rašo: "Savęs gyrimas, o 
kitų plakimas, pagaliau, pasi
darė įkyrus dalykas ir publi
ka nelaukus pabaigos išsiskir
stė, pasiliko tuščia svetainė." 
Tai visai netiesa. Publikos, tie
sa, del karšto oro buvo neper-
daug, tačiau ramiai užsilaikė 
per visą prakalbą ir aukų su
dėjo $80, o prakalbai pasibai
gus apspito kalbėtoją ir klau
sinėjo apie Lietuviu Misijos 
veikimą. Keli prisirašė į vie
tinį LVS skyrių ir tapo par
duota apie 50 knygų "Kaip Jie 
Mus Sušaudė". Išėjo iš salės 
tik pora komunistėlių, o su 
jais ir "poniutė" Baltimorietė. 

Gale ji rašo: "Kas vėją. sė
ja tas negali tikėtis kaž kokio 
ypatingo derliaus. Iš visko da
bar atrodo kad jiems teks 
pjauti tik ką jie sėjo". 

LVS 4-tas skyriufc savo vei
kimu tik šį metą iki Birželio 
16 surinko aukom ir iš paren
gimų pelno turėjo virš $400 ir 
pasiuntė i centrą, neskaitant 
narių duoklių, kurių susidaro 
apie $160; už knygą "Lithua
nia Under the Sickle and Ham
mer" (taipgi surinko apie $200. 

Na o gą gero tos dvi bobos 
yra padariusios del Lietuvos? 
Jos tik pakampiais moką plūs
ti Lietuvių Misiją ir kenkti 
vietiniam LVS skyriui j© vei
kloje del Lietuvos. į. 

FŪ P. Jaras. 

Ši mergaitė, Frances Scul
ly, 11 metų, iš Staten Island, 
laimėjo vaikų žaislavietės la-
šuotų mergaičių kontestą. 

Pft. Joseph Samson, iš Detroit, Mich., "aptaiso kapa- savo 
mnies. kuris xuvo mušvie kayo fronts Luzon saloje. Jaunąs 

šuniukaš uostinėjantis fcapd akrtietaį sakoma. ;y*fcVsunu*.*t6:*fcl*? 
vusio sunies. 

VALpžIA \ nutarė uždaryti 
2Q0 USES darbipinkų samdy
mo ofisų visoje šalyje, Ifurie 
buvo nesenai atidaryti. Uni
ted States Employment Servi
ce ofisų išlaikymui visoje ša
lyje iš Kongreso pareikalauta 
65 milijonų dolarių metams. 
Tai yr^ žymiai perdaug. 

SEATTLE, WASH. 

m -TAS Iš ŠIO MIESTO 
Gavau LVS išleistas Pulk. 

J. Petruičio knygas ir jas pla
tinu. Aš manau kąd šių kny
gų išleidimas yra girtiną^ žy
gis. Tarp Lietuvių čią nieko 
ypatinga tuo tarpu. 

Noriu kiek pabrėžti apie pa
tį šį miestą. Seattle yra ga
na įdomus miestas. J|s yra 
artimiausias didmiestis ir uos
tas Suv. Valstijų šiaurėje ir 
arčiausias prie Alaskos, iš čia 
eina didelis laivų judėjimas. 

čia ateina ir išeina dąugybė 
Rusų laivų su maisto ir amu
nicijos kroviniais. Patys Ru
sų laivai yra labai menki, se
nos supuvusios geldos. Čia 
juos taisoma ląivų prieplauko
je, kur ir aš dirbu. Tie laivai 
parodo didelį Rusų apsileidi
mą, ir aš negaliu suprasti del 
ko musų Rusiški Lietuviai taip 
gerbia juos, ar tai už jų neti-
kumą ar apsileidimą. 

Rusų įgulos paprastų darbi
ninkų ir aficierų tankiai mato
si mieste. Karininkų unifor
mos laibai panašios į Ajneri-
kos karių uniformas. Senų 
Rusų, kaip tai kapitonų ar in
žinierių, nesimato kaip ant 
Amerikos laivų. Matyt komu 
nizmas visus senos gentkartės 
viršininkus prašalino nuo že
mės paviršiaus kaip komuniz
mo priešus, žiūrint į bolševi
kų karininkus lyg nesimato to
kio didžiavimosi kaip atmenu 
buvo caro laikais. 

Bet iš paprastų laivų darbi 
ninku aiškiai matyti kad jie 
yra savo valdovų vergai. Jie 
patys nežino kuris iš jų yra 
šnipas jų tąrpe ir už mažiau-
sį ką jie kiekvienas gali butį 
išduoti ir taip buna. Tarp jų 
viešpatauja tyla ir jie vienąs 
kitam negali pasiskųsti; gerai 
ar blogai, tylėk ir tiek. 

Seattle taipgi pradėta išdirb
ti garsias oro tvirtoves Super-
Fortresses lėktuvus. Randasi 
čia ir daug Lietuvių įvairiuose 
darbuose dirbančių, bet jie 
vietiniams Lietuviams. nežino
mi. 

Oras čią yrą mąlonus, mato
si žolelė žaliuojant ištisą me
tą. Miestas nors kalnuotas 
bet yra pasipuošęs trimis gra
žiais ežerais, taipgi turi du 
kanalus, viftias jų jungia du 
tų ežerų, ir ežeruose yra dide
lių laivų prieplaukos. 

Washington ežeras ąana di
delis; per jį nutiestas 2 mylių 
ilgio plukantis cementinis til
tas. 

Miestas jaujos madoą, pla
čiomis gatvėmis- ir gražiais bul
varais, kurie vingiuojasi ap
link ežerus. Naujai pribuvu
siam miestas daro gražų įspū
dį. "r * ' R G. Sitka. 

KARBAUSKAS Grigprius, mi
rė Birž. 3, Philadelphia, pa. 

JUįPICĘĮĘIfB ĄgQte> mirė 
Birž. m., (Bridgeport, Conn 

GRIŠKONIS Antanas, nąire 16 
Birželio, Exeter, Pa. 

PAVILONIENĖ Mare, mirė 
Birž. 15, Warrion Run, Pą. 

KUKLIENė Marė, mirę Birž. 
14, Stillwater, Pa. 

KRIŽĄNAŲSKAS Ant., Mirg 
Birž. 12, New Haven, Conn. 

ČAPAS Jonas, 61 metų, mirė 
Birž. 19, So. Boston, Mass. 
(Luokės p.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

PAULIUKONIUTĖ Juo?apiną, 
mirė Birž. 11, Lawrence, 
Mass. , 

KATINAS mil* 
lio m., Lawrence, Mass. 

PRAUSKAVtpIENĖ Ę1 zbįęta, 
mirė Ęirž, mėn., Frackville, 
Pa. 

VELčiUSKIEHS Annettą, 69 
m., mirė* Birželio Fi$ę£-
vilie, Pa. 

ROMĄ N AUSKAS Andrius, mi
rė Birž. m., Frackville, Pa. 

OBRAITIS M. Marijona (Kaz
lauskaitė), 72 m., mirė iBirž-
19, Ctycagoj. (Marijampolės 
ap.) Ajnejrifcqj išgyvęrio 60 
metų. , 

KUšAUSKAS Matas, mirt Bir
želio m., Rockford, 111. 

MAČIULIS? Rapolas, mirė Bir
želio 5, Grand Rapids, Mich. 

JUŠKIENĖ Prar*ė (Kavaliūnai
tė), pusamžė, mirė Birž. 18, 
Chicagoj. (Panev. ap. Nau
jamiesčio p. Garšvų k.) 

MIKULSKIENĖ Bronė, 37 m., 
mirė Birž. 18, JSo. Boston, 
Mass. 

MICUTA 53 ra., mirė 
Birželio 1, Hartford, Conn. 
(Vilkaviškioi p. Gudelių k.) 

'ŠLEPEIKIENĖ Agnieška (Ka
valiauskaitė), pusamžė, mi
re Biržežio 23, Culver, Ind. 
(Kvėdarnos par.) AmeNkoje 
išgyveno 40 metų. 

VALENTAS Jonas, pusamžis, 
mirė Birželio 22, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Valentų k.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

KARDOKAS Jonas, mirė Birž. 
19, Chicagoj. (Kalvarijos p. 
Suvalkijos). Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

KURLINKUS Juozas, 8Q me
tų, mirė Birž. m., Rockford, 
111. 

VAlšUTĮS Jonas, 61 m., tmrč 
Birž. 28, Chicagoje. (Kauno 
ap.) Amerikoj išgyvepe ją 
metus. 

ALKIMAVieiUS Mikas, pus
amžis, mirė Birž. 27, ChicflK 
goj. (Kauno ap. Rymšės 
Girvėnų k.) ĄmerįĮcoj išgy
veno 36 metus. 

VOLUNGEVIČIUS Denis %,i 
m., mirė Bię|. 21% Worces
ter, Mass. 

MAROZIENĖ Kastancija, pus
amžė, mirė iBirž. 29, Chica
goj. (Panev. ap. Krekeną-
vos p. židekių k.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

KAČIUSIS Jeronimas, pusam
žis, mirė Birž. 28, Chicągpj. 
(Raseinių ap. Viduklės; 
Urainiškių k.) 

VITKAUSKAS Juoizas, ydm 
Birž. 23, Swoyersville, Pa. 

ŠUKVIETIS Juozas, 49 metų, 
mirė Birž. 23, Wanamie, P$. 

VOLKANIS Antanas, 54 m., 
mirė Birželio 24, Hunlock 
Creek, Pa. 

BALAžANTIS Vladas, mirė m 
Birželio, Pittsburgh, Pa. 

OBRAITIENĖ Marijona, mjfog 
Birž. 19, Chicago, 111. 

TULICKIENĖ Ona, mirė Bfe-
želio m., Mahanay City, Pa. 

KAGOLIS Enokas, mirė Bjjž. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

KARONDA M., mirė 
m., Hartford, Conn. 

KIABLIKIENb (vardas nepa
žymėta), mirė Birž. mėA., 
Hartford, Conn. 

PIVARIUNIENĖ Ona (Janu
lytė), 39 metų, mirė Bifž. 
28, So. Boston, Mass. 

DEGUTIENĖ Juozapina, mirė 
Birž. 19, Cambridge, Mass. 

BONKA Mikas, mirė Birž. 26, 
Chicagoj. (Ukmergės apskr. 
Kavarsko p. Mockeliškių k.) 

• ^erijkoįiv išgyyen^ 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentąįs, 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vį-
s.ai Dovanai tiems kurię užsirąsjys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujie^iąs siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jum? y$|»i 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St. Philadelphia 6 fą. 

CEDAR POINT 

j.A.U*bppąf • 
P,įrvos Age^as Daytonę •, 
" • ir apielinkėje. -

13p2 Lamar St. Dayton, O. 

" If 88 P M ps,? 

anJ&Ąečtie 
vacation here means increased 

ability to work for final Victory. 
Hotel Breakers with 1,000 outside 
rooms, moderate rates. Excellent 
meals. 
Relax oq the world's finest, white-
saody bęach. All sports—tennis, golf* 
boating, fishing, etc. AU amufi* 
ments. Dancing nightly. 

S.S. IHEO. IOOSEVEU 
eaves 9 a. m. daily ^ 

from Cleveland. J 
Steamer; alio from H 
Detroit and Įoledo. H 

Easily reached qiso ^ 
by rail or bus and p 
hourly steamer from • 

Sandusky. S 

On U. S. Route 6 and 

PlQtt O0W f© come to the Vocation 
PiaYįi rovof( of the Great Lakes. J^ 

CEDAR POINT-OB-Lake Erie SA£P 
Opmn Juris 16 thru tabor Day 

tmrntmrnrnmi iirlii wiifn 

VISOKIA APDRAUDĄ- " 
f Mes esam pasirengę suteikti visiems pilna^ musų P*-

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- •' 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 

t šąųkite mm fcfgu ugniagesius (fare-monus). * 
ir Apdraudos Agentūra. 

P. -f . MULIOUS 
Vienatinį Viątinė Pągtovi lietuviška Real Estate 

6600 Superior Ave. Cleypjan4 - ĮJEnderson 6729 

f 
3 P J. KKTCSIS 

" ' 609-12 Society for Savings BICL. -j 

' QglSO TELEFONAS: MĄin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus Qiieste arba priemiesčiuose, kreip-
Įtitdą i manę, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įY§|-
riuose apdr8udo3-inaurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas . pirgjo mottg$£io. tarnavimai i? Utpik^-, 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba aamraiikai. 

> 
, -t - 4 !' -J v ' J 
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į... Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  l*Wę pažinę p- ' ~ / 

Jungo nevilk'sim! 

APIE TIESĄ IR 
NETEISYBĘ 

"Olandija, Belgija, Danija, 
netgi Luksemburgas, išvaduo
tos iš nazių jungo, buvo pakvie
stos į Jungtinių Tauptų fonre-
renciją San Francisco. Bet Bal
tijos valstybes, tris kartus už
pultos ir apie trejus metus iš
laikytos nazių okupacijoje, na
cius iš Baltijos kraštų išva-
rius, nebuvo pakviestos f San 
francisco net kaip stebėtojos, 
nežiūrint į tai kad jos visą 

. Okupacijos metą nenuilstamai 
prieš nazius kovojo". šitaip 
savo naujoje brošiūroje "Bal
tic States and World Security 
Organization" prabyla Latvi
jos Ministras Washingtone A. 

^ Bilmanis. Toks yra praktiš
kas Atlanto čarterio ir nuolat 

"skelbiamų teises ir teisingumo 
' dėsnių pritaikymas antro pa

saulinio karo pabaigos išvaka
rėse. 

Atrodo kad gili išmintis glu
di senoje Lietuvių pasakoje, 
kurioje tvirtinama kad teisy
bei esančios išdurtos akys to
dėl ji negalinti atrasti kelio, 
£i neteisybė geras ir sveikas 
akis turinti, todėl viską gerai 
matanti ir visur greit nueinan
ti. 

SVEIKOS MINTYS 
šito akivaizdoje, tereikia 

džiaugtis kad naujoji A. Bil-
manio brošiūrėlė šį bandymą 
gražiai atlieka. Aiškiai joje 

- Išdėstytas bolševikų smurtas 
ir melas ir įtikinamai parodyta 
| kokią pavojingą padėtį visą 
pasaulio saugumo sistemą pa
stato Baltijos kraštų paliki
mas išaiškinimo siekiančioje 
Sovietų okupacijoje. 

Brošiūrėlėje patiekta daug 
dokumentacinės medžiagos ir 

'faktų, kurie kiekvienam Balti
jos kraštų likimu susirupinu-
siam žmogui yra ne be vertės. 
Simpatingai pasisakoma apie 
glaudesnį 'Baltijos kraštų ben
dradarbiavimą ir gana gražiai 
$ vedamas Baltijos sąjungos 
reikalingumas ir naudingumas 
ateityje; 

BALTIJOS TAUTŲ 
SOLIDARUMAS IR JO 
REIKALAVIMAI 

Tikrai, yra visai naturalu 
kad šioje tamsioje Baltijos 
tautų istorijos valandoje tų 
kraštų tėvynainiuose kyla stip-

; 4pus solidarumo jausmas. Ly
giai naturalu yra ir užuojauta 
kurios vieni kitiems jaučiame 

/•musų didelėje ir bendroje ne
laimėje.. 
- Tačiau lygia greta, mes, Lie
tuviai, su kartėliu širdyje tu
rime prisiminti kad neišpasa
kytai sunkiame musų istorijos 
momente — musų kovoje del 
iVilniaus — nei Latviai lysi Es
tai mums nebuvo solidarus, ne
žiūrint j tai kad Lietuvos sti
prumas ir integralumas savu 
ruožtu buvo ir musų šiaurės 
kaimynų saugumo sąlyga. 

Baltijos santarvės. propaga
vime, į kurią Latviai ir Estai 
siulyte siūlė ir Lenkus kaip 
tik tuo metu kai jie buvo už
grobę Vilnių, tikrovėje reiškė 
netgi daugiau negu nesolidaru
mą — tai reiškė Lenkų smur
to pateisinimą. 

Keista kad net ir aukščiau 
jįtinėtoje brošiūrėlėje Bilma
nis, užuot iškėlęs aikštėn Len
kų agresiją ir ją nusmerkęs, 
tesudejuoja kad, girdi, esą la
bai gaila kad Želigovskio Vil
niaus (Bilmanis vartoja Len
kų transkripciją — "Wilno") 
incidentas sutrukdęs Baltijos 
kraštų susiartinimą, kadangi 
po to Lietuva atsisakius daly
vauti bent kokioje konferenci
joje kurioje dalyvautų Lenki
ja-

. [Tikrovėje Yliaus užgrobi-, 

mas buvo vienas pirmųjų tik 
ką pasirašyto Tautų Sąjungos 
Pakto sulaužymas ir tarptau
tinėje teisėje buvo charakteri
zuojamas kaip nepateisintos 
agresijos ir grynos jiegos po
litikos precedentas. Tat lo
giškai Latviams ir Estams rei
kėjo ne kokiu abejotinos ver
tės santarvių su Lenkais j ieš
koti ir sabotažuoti Lietuvą Vil
niaus byloje, o tiesiog stoti 
Lietuvos pusėn ir pareikšti 
kad kol Lenkija neatitaisys sa
vo siųjurto akto, jokių kalbų 
su ja buti negali. 

Butų gera kad ir dabar Lat
viai bei Estai, rekomenduoda
mi Baltijos sąjungą, aiškiai 
pasisakytų Vilniaus klausimu. 
Jeigu paaiškėtų kad ikšiol jie 
neatjaučia Lietuvos ryšio su 
Vilnium ir yra pro-Lenkiškos 
politikos šalininkai, mums su 
jais butų ne pakeliui. 

ISTORINĖS APŽVALGOS 
NETIKSLUMAI 

Savo trumpoje istorinėje ap
žvalgoje Bilmanis taip pat nė
ra visai objektyvus Lietuvos 
atžvilgiu. Jis, tiesa, pabrėžia 
faktą kad Lietuva viduramžy
je buvo sukurus didelę ir ga
lingą valstybę, bet tolesniame 
dėstyme išdildo Lietuvos reik
šmę Lenkijos šešėlyje. Iš ki
tos pusės, jis kaž kaip sugreti
na Didžiąją Lietuvos kunigaik
štystę su Kuršių kunigaikšty
ste. šitai istoriniu požiuriu 
yra klaidinga, nes Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštystė buvo Lie
tuvių nepriklausoma valstybė, 
tuo tarpu kai Kuršių Kuni
gaikštystė niekuomet nebuvo 
nepriklausoma Latvių valstybė. 

Yra ir kitų klaidų. Pavyz
džiui, Bilmanis nurodo kad še
šiolikto šimtmečio viduryje Li
vonija (Latvija) pateko Lenki
jos valdžion. Tikrovėje ji 1566 
metais buvo prijungta prie Lie
tuvos, o Liublino Unijos aktu 
(1569) ji buvo padaryta ben
dra Lietuvos ir Lenkijos pri
klausomybei, . 

Netiksli yra jo lygiagretė 
tarp Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos bajorijos* kuri, pasak 
Bilmanio, Latvijoje ir Estijoje 
buvus Vokiška, o Lietuvoje— 
Lenkiška. Kiek tai liečia Lat
viją ir Estiją, Bilmanis yra 
teisus — Latvijos ir Estijos 
bajoriją sudarė Vokiečių baro
nai, bet jis klysta del Lietu
vos: Lietuvos bajorija nebuvo 
Lenkiška, o tik sulenkėjus Lie
tuviška, ir tai ne ištisai: že
maičių bajorai iki pat galo iš
liko nesulenkėję, o ir likusioje 
Lietuvos dalyje vienur bei ki
tur bajorų tarpe išliko sąmo
ningų Lietuvių. Donatas Ma

linauskas (pasirašęs Lietuvos 
nepriklausomybės aktą), Vla
das Putvinskis, S. Narutavi
čius, D. Silvestravičius —- vis 
tai sąmoningi ir didžiai nepri
klausomai Lietuvai nusipelnę 
Lietuviai bajorai. 

Aišku, visi šie istoriniai fak
tai didesnės reikšmės šių die
nų politikai neturi. Tačiau jei 
yra paliečiama istorija, yra na
turalu reikalauti kad ji butų 
perduodama objektyviai, o at
būtų kraipoma. 

NEPILNAS SĄRAŠAS 
Keletą žodžių dar tenka pa

sakyti del brošiūrėlės gale pa
duodamos Lietuviškosios bib
liografijos Anglų kalba — del 
Angliškai parašytų knygų bei 
knygelių apie Lietuvą. Cha
rakteringa kad gana ilgame 
sąraše neužtinkame nei No-
rem'o "Timeless Lithuania" nei 
Petruičio "Lithuania Under the 
Sickle and Hammer", šiaip 
ar taip, "Timeless Lithuania" 
yra šio karo bėgyje parašytas 
stambiausias Anglų kalba vei
kalas apie Lietuvą. Jis buvo 
nemokamai išsiuntinėtas vi
soms pasiuntinybėms, įvairioms 
kulturinėms bei mokslo įstai
goms ir tt. Virš 3000 egzem
pliorių šio veikalo buvo išpar
duota publikai. Tat tiesiog ne
suprantama kaip aukščiau mi
nėtos brošiūrėlės autorius šios 
knygos neįtraukė į savo sąra
šą. Lygia greta tenka apgai
lauti kad minėtame sąraše nė
ra ir Petruičio '"Lithuania Un
der the Sickle and Hammer". 
Pastaroji knygelė, akivaizdžiai 
nupiešianti bolševikų barbariš
kumą, šiądien yra labai ak
tualus leidinys. 

SVEIKINTINA ENERGIJA 
šitokie yra, greta daugybės 

gerų pusių, A. Bilmanio bro
šiūrėlės trukumėliai. šia pro
ga bus pravartu nurodyti kad 
ta jo brošiūrėlė yra tik viena 
daugelio Latvijos Ministro pa
rašytų ir Latvijos Pasiuntiny
bės Washingtone išleistų raš
tų. Nors tų raštų tendencija 
ne visuomet yra Lietuviams 
be kritikos priimtina, tačiau 
Latvijos atstovo energija visų 
musų bendroje kovoje del Bal
tijos tautų laisvės yra didžiai 
sveikintina. 

Julius Smetona. 
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Lenkų Nuomone apie 

1'ulk. Robert C. Zemke, 31 
m., sugryžo į Ameriką, išbuvęs 
Vokiečių nelaisvėje. Jis nu
šautas su lėktuvu po 30 skri
dimų į bombardavimus. 

ŽMONIŲ IŠVEŽIMAS 
l RUSIJĄ TĘSIAMAS 

APDENGKIME SA
VO N U PLYŠELI US 

Iš Londono skelbia bolševi
kišką žinią sulyg kurios tarp 
Lenkijos ir Sovietų vyriausy
bių padaryta sutartis kad Len
kijos buvę piliečiai iki 1939 m., 
Rusai, Ukrainiečiai, Baltgu-
džiai, Lietuviai ir Lenkai gali 
išsižadėti savo ' pilietybės ir 
persikelti gyventi į Rusiją. 

Tai yra kita bolševikiška 
klasta deportuoti žmones iš jų 
gimtinių kraštų į ištrėmimą ir 
mirtį Rusijoje. . 

Tėmykit kas tuo reikalu su
sitarė: bolševikų kontroliuoja
ma komunistinė Lenkų vyriau
sybė su pačia komunistine So
vietų vyriausybe. Kitaip sa
kant, akis dumiančiu budu pa
daryta "susitarimas" tremti tų 
tautų žmones iš jų šalių. 

RUBŲ REIKALAS YRA 
SVARBUS IR BŪTINAS 

Lietuvių tautos vargai ir 
aukos šiame kare pereina visas 
musų vaizduotės ribas, šiuo 
metu patį didžiausį skurdą tu
ri pergyventi Lietuvos tremti
niai. Vien Vakarų Europoje 
jų yra apie 300,000. Jie su
daro stambią dalį Lietuviškai 
kalbančios visuomenės Euro
poje. Jų tarpe yra dauguma 
žmonių reikalingiausiu 4 tautos 
kulturai išgelbėti. 

Visos tautos pripažysta kad 
gražiausi viltis tai jaunimas ir 
moksleivija. Lietuvių tremti
nių tarpe yra bent pusė visos 
Lietuvių studentijos. Tat rei
kia rūpestingai teikti visokią 
pašalpą kad tautos viltis iš
liktų gyva. 

Tūkstančiai Lietuvių su ri-
šuliais ir vaikais pavojingais 
keliais pėsti turėjo nueiti po 
200 ir 300 mylių. Buvo ūki
ninkų kurie pasikinkę vežiman 
paskutinį ailkliuką, visokiais 
vingiais perskrodė beveik pu
sę^ Europos, pasiekdami Aus
triją, Šveicariją, Prancūziją, 
Daniją. Kai kurių toks var
go kelias išsitiesė net per du 
tukstančiu mylių. Tai bado, 
vargo ir ašarų kelias. Daug 
moterų ir kūdikių išmirė tose 
vargingose klajonėse. 
Blogiausia su rūbais 

Per penkeris metus Lietuvių 
rubus .plėšė okupantai. Nauju DETROIT, Mich., Vytautas 
rubų jokie fabrikai Lietuviams Markuzas, LVS 6-to skyriaus 

REMKIT KARO PABĖGĖLIUS DIRVOS 
BENDRADARBIUS 

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

Lietuvos Karo Pabėgėlių Dirvos Bendradarbių 
AUKU KUPONAS 

[TTIj DIRVOS REDAKCIJAI , <- • 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

Prijausdamas jusų sumanymui paremti Karo Pabėgėlius 
bendradarbiu s-rašy to j us, šiuomi siunčiu savo auką $ 

Su pagarba 

Vardas i* Pavardė  ̂

Adresfca...... 

*Miestas ••lit 

AUKOS LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

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

Aukos ir Pinigai už 
Pulk. J. Petruičio ir 

Kitas Knygas 

EUROPOS karo nukentėju
sių žmonių maitinimui Ame
rikos armija pristatė Europon 
2,045,829 tonų maisto, dau
giausia grudų ir miltų. Tas 
maistas buvo skirtas karo nu
kentėjusiems maitinti tose vie
tose kur sąjungininkai užėmė 
plotus žemių su civiliais gyven
tojais 1944 ir per 5 mėnesius 
1945 metų. . 

šiam maistui išsibaigus, ka
riuomenės maistas daugiau ne
bus teikiama. Maitinimas pa
eis iš kitų šaltinių. Kitur bus 
palikta pačioms išlaisvintoms 
šalims išsimaitinti. 

AMERIKOS RUBŲ rinkimo 
vajuje pereitą Balandžio mė
nesį rubų surinkta pora mili
jonų svarų virš 150,000,000 
svarų ^kvotos. Tie seni rūbai 
jau išsiųsti į karo nualintas ša
lis, praneša vajaus vadovyb. 

Amerikos Kareiviai Gabenami Atgal iš Europos 

ICKLANO 

NEW 

SOUTH 
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Šis vaizdas parodo Atlantiko vandenyną ir kelius per jį 
kuriais lėktuvai jr laivai gabena Amerikos kareivius iš Euro
pos karo frontų atgal į Ameriką. Visi tie keliai gerai apsau
goti užtikrinimui pasekmingo sugryžimo, 

EUROPE 

d 
AFRICA 
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Dirvos Redakcija gavo 
kančius naujus leidinius: 
THE BALTIC NATIONS, by 

F. W. Pick. Mažo formato 
knyga apie Lietuvą, Latviją 

» ir Estiją, išleista Londone, 
1945 m. 172 pusi. 

BALTIC STATES and World 
Security Organization. Dr. 
Alfred Bilmanis. Išleido Lat
vijos Pasiuntinybė, Wash
ington, D. C., 1945. 69 p. 

LATVIA Between the Anvil 
and the Hammer. Latvijos 
Pasiuntinybės Washingtone 
leidinys, 1945. 64 pusi. 

THE CHURCH IN LATVIA. 
Dr. Alfred Bilmanis. Išlei
do Drauga Vests, New Yor-
ke, 1945 m. 35 pusl. 

CURRENT NEWS ON THE 
LITHUANIAN SITUATION, 
Lietuvos Pasiuntinybės biu
letenis, Birželio m. 1946. 

LIETUVOS KONSULATO Sao 
Paulo, Brazilijoje, Praneši
mas Nr. 4-77, Baland. 1945. 

SISTER HELEN, The Lithua
nian Flower. By Joseph R. 
Mačiulionis, M.I.C. Išleista 
Joseph F. Wagner, Inc., New 
York, 1945. Iliustruota, 210 
pusl. 

LITHUANIAN AFFAIRS — 
C. V. Baltramaičio surinkti 
straipsnių surašai apie Lie
tuvą iš New York Times, 
tarp 1914 iki 1944 Gegužės 
mėn. Išleido Lietuvių Spau
dos Klubas, New Yorke, 
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tuo metu negamino. Seni rū
bai nudrisko ir visiškai skar
malais pavirto. O ateinančią 
žiemą, jiems teks praleisti sky
lėtuose ir nešildomuose namuo
se. Plaučių uždegimas nuo 
peršalimo pradės šienauti Lie
tuvių gyvybes. 

Vienam žmogui žiemai ap
sirengti reikia vidutiniškai 20 
svarų rubų. Visiems Lietu
viams tremtiniams aprengti 
padėvėtais rūbais reikia iki 7 
milijonų svarų rubų. Tat tu
rime prieš akis milžinišką ru
bų rinkimo darbą. 
Darbas būtinas ir svarbus 

BALF skyriai ir visa Lietu
vių Amerikiečių visuomenė, vi
sos organizacijos ir veikėjai 
turi labai įtempti savo pajie-
gas kad palengvinti pačią sun
kiausią žiemą visoje Lietuvos 
istorijoje. Turime prašyti ir 
maldauti savus ir svetimus, 
visus Lietuvių tautos draugus, 
visus gerus Amerikiečius pasi
gailėti senos Lietuvių tautos, 
kuri šio karo nesukėlė, bet ku
ri skaudžiausia nuo jo kenčia. 

Informacijas apie rubų rink
liavą mielai suteikia BALF 
sandėlys (United Lithuanian 
Relief Fund, 101 Grand Str., 
Brooklyn 11, N. Y.) 

Visiems dirbantiems ir dir-
siantiems šiame šventame dar
be išanksto nuoširdžiai dėko
jame. 

BALF Valdyba. 

DIRVOS REDAKCIJAS PA
STABA; Šis BALF agitacijos 
būdas už rubus, nors širdį rai
žantis, yra bergždžias aikvoji-
mas musų spaudoje brangios 
Vietos. 

Tai yra siūlymas eiti "nuo 
Ainošiaus prie Kaipošiaus". 

BALF valdyba prašo rubų, 
o apie rubų rinkimą pataria 
informacijų kreiptis į United 
Lithuanian Relief Fund. 

Nors BALF ir United Lithu
anian Relief Fund yra tas pats 
dalykas, tačiau gi, vietoje šių 
atsišaukimų, reikalinga abiem 
tom įstaigom — BALF centrui 
ir jo rubų sandėlio vedėjams— 
suėjus išdirbti aiškius, veik
mingus planus naujam rubų 
vajui ir pastatyti Lietuvių vi
suomenę į darbą. 

Tik turėdami planus ir nu
rodymus BALF skyriai galės 
šaukti savo ir kitų vietos drau
gijų, kuopų, skyrių susirinki
mus ir imtis rubų vajaus. 

Vėl reikia nuskirti laikas— 
vasaros metas yra pats pras
čiausias kokiam didesniam dar
bui. 

Tik su gatavai patiektais pla
nais, patarimais ir nurodymais 
galima tikėtis gauti reikalingų 
rubų. Paskelbkite vajų visoje 
spaudoje aiškiu konkrečiu pa
tvarkymu, 

sekretorius, pardavė Pulk. Pet
ruičio knygų už $40. -

Jis kartu prisiuntė mokestis 
už du narius: 
Juozas Rusis 2.00 
Magdalena Gravis 2.00 
Už knygas 40.00 

Viso $44.00 
Mrs. S. č. Douva® 

Detroit, Mich. 10.00 
Mrs. Ona Kratavičienė 

Detroit, Mich. 10.00 
A. Shjmkonis, Lawrence, 

Mass., už "Timeless 
Lithuania" 30.00 

KITI Už KNYGAS 
N. N. 12.50 
V. A. Kertfevffltis 

Scranton, Pa. 10.00 
S. Bulota, New Phila, Pa., 

už knygas 7.00 
J. S. Karpavičius 

Providence, ft. I. 
A. Delyonas, 

Stamford, "Conn. 
Mary D. Kulinsky 

Mahanoy City, Pa. 
Dr. A. J. Kazlauckas, 

Cleveland, už knygaa 
M. Drasutis, Cleveland 
J. Petkunas, Cleveland * 
B. Gramba, Ambridge, Pa. 5.00 
J. M. Šaltenis, Chicago 2.00 
Alekas Banys, 

Cleveland, Ohio 
Northwestern University 

Evanston, 111. 
B. G. Sitko, 

Seattle, Wash. 
A. Kozentis, 

Detroit, Mich. 
Four Continent Book Coif) 
. New York 3.00 

Juozas Kvedera 
P. Kunca 
Ona įaukienė 
Jonas Lietuvnikas 
Ona Lukoševičienė 
Ona Mačiulaitytė 
Ant. Mandravickas 
Teklė Matuliauskienė 
Elena Matulionienė 
Antanas Miceika 
Louise Mitchell 
H. O'Conor 
Salomėja Pazukieflft 
Vytautas Petruška 
Mary Rameikienė 
Felix Rutkus 
Elzbieta Sadauskiene 
Juozas Skorka 
Mrs. Edward J. Silanskis 
Pranas Spirga 
Stella Stuikienė 
Vincas Velžis 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 

1.00 

1.00 

2.00 
1.00 
1.00 

3.00 

3.00 

2.00 

2.00 

LVS NARIŲ MĖNE
SINĖS DUOKLES 

2.00 
2.00 
2.00 

2.00 

N* Y. 

U'ž KNYGAS 
"LITHUANIA UNDER THE 

SICKLE AND HAMMER" 
BALTIMORE, Md.: 

LVS 4-tas skyrius 10.00 
Jonas Galinaitis 5.00 
Juozas Gutauskas 3.00 
Bronius Aleknavičius 2.00 
Ona Rėkus 2.00 
Antanina Juškauskienė 2.00 
Anastazija Buodris 2.00 
Jonas Agaitis 1.00 
Mr. Buda 1.00 
Jurgis Bender 1.00 
Mrs. Jane Chaney 1.00 
Jonas Ciukas 1.00 
Jonas Dekenis 1.00 
Emilija Dekenien# 1.00 
Kaz. Dominikaitieš8 5 1.00 
Jonas Galinaitis 1.00 
Elena Giedrienė 1.00 
Adv. Thomas Gray 1.00 
Juozafina Grigaliūnienė 1.00 
Stamley Janušas 1.00 
Petras Jaras 1.00 
Marė Jokubaitiėnė 1.00 
Vincas Jurgutis 1.00 
T. Kazlauskienė 1.00 
Justinas Kiškis 1.00 
Adomas Klugas 1.00 
Juozas Kraučialiunas «* • 1.00 
Petras Kundrotą . 1.00 

'f" 

UŽSIMOKĖJO METINES NA
RIO MOKESTIS ŠIE: 

Bronius Aleknavičius 
Baltimore, Md. 

Ant. Juškauskienė " 
Pius Kunca " 
J. A. Urbonas, *" 

Dayton, Ohio 
Petras ir L. Lalas 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Andrius Lapė (už 3 metus) 

Stony Brook, N. Y. 
J. Andrius 

Brooklyn 
Vincas Kuras 
P. Mikalauskas * 
Pr. Narvydas " 
V. Norvaišaite " 
Iz. Stanys " 
X. Strumskis " 
Vincas Venys n 

Juozas Sagys, 
Ozone Park, N. Y. 

Stasys Pikturna 
Hartford, Conn. 

Dr. S. Sapranas, 
Waterbury, Conn. 

V. A. Kerševičius 
Scranton, Pa. 

Jonas Biekša, 
Lawrence, Maaa. 

Petras čečeta " 
A. Dzevetlauskas " 
Stasys Vitkus " 
Mrs. F. Pollack " 

6.00 

2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 

2.00 

5.00 

10.00 

2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 

JUGOSLAVIJOJE, bolševikų 
Maršalas Tito, Stalino galvažu-
dis atstovas pietų Europoje, 
kaip žinančiųjų pranešimai pa
rodo, vykdo žiauriausią žmo
nių žudymą Jugoslavijoje — 
šimtai tūkstančių vyrų ir mo
terų tapo išžudyta, arba pra
dingo be jokios žinios. Kas 
tik nesutinka priimti komunis
tinį padiktavimą apšaukiamas 
"fašistu" ir "karo kriminalis
tu" ir su juo jau baigta. 

Gyvenimas Jugoslovijoje po 
Tito komunistine valdžia yra 

vienas teroro pragaras, toli 
viršijantis bent ką patirtą Ju
goslavijoje laike Vokiečių oku
pacijos", aprašo vienas Jugo-
slavijos karininkas, 

,h j** 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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NELAUKTŲ ĮVYKIŲ ŽENKLI 
S" ; ,'.r * 

Anglijos salų staigmena 
DEUGŽDŽIAI belaukiant naujienų iš Postdamo, atėjo 
^ netikėtos žinios iš Anglijos salų. Netikėtos, nes 
niekas nelaukė tokio didelio ir tokio absoliutaus socia
listų laimėjimo. Churchill, romantiškai-dramatiška Di
džiosios Britanijos asmenybė, pasitraukė iš vadovybės 
ir užleido savo vietą naujam šeimininkui — socialistui 
Attlee. 

Didysis varžovas pašalintas iš kelio 
Daugis vra linkę tvirtinti kad Churchill'o Anglija 

butų žuvus. Gal tai ir tiesa. Bet tiesa yra ir tai kad 
Churchill, kaip vienas didžiųjų pasaulinės politikos va
dų, vis dėlto nesugebėjo, o gal ir nenorėjo, sustabdyti 
komunistinės ekspansijos Europos kontinente. Jis te
buvo nenumaldomas Anglijos interesų gynėjas bent ku
ria kaina. "Tegul bolševikai nukankina visą Europą, 
tegul išžudo milijonus žmonių, bet tik jie teneužgauna 
Anglijos interesų" — maždaug tokia yra Churchill'o po
litikos charakteristika. Jis jokiu budu nebuvo moralės 
tarptautiniuose santikiuose saugotojas, nebuvo jis ir už 
teisingumą kovojąs riteris ar visuotinės laisvės nešėjas. 
Tačiau kadangi jis" buvo Britų imperijos gynėjas, auto
matiškai jis buvo bent kurios kitos pasaulinės imperi
jos, taigi ir bolševikų, priešas. Ir gabus priešas: žmo 
gus didelio gyvenimo ir politinio patyrimo, drąsus ir 
energingas vadas. Tat šia prasme Churchill'o pralai
mėjimas Anglijos rinkimuose yra Stalino laimėjimas. 
Prityręs, drąsus ir energingas oponentas pašalintas iš 
pasaulinės politikos akiračio. 

Gyvenamojo meto dvasioje 
Socialistų atėjimas i Anglijos valdžią yra budingas 

šiems laikams. Karo nuvargintas pasaulis, ypač bai
siausia sužalota ir alkana Europa natūraliai jieško iš
ganymo socialistiškame "svieto sulyginime". Ta prasme 
Anglijos socialistai, žadėdami didžiųjų privačių įmonių 
nusavinimą, labai pataikė i minios upą. 

Anglijos aristokratų ir didžiųjų- pramonininkų tur
tingumas, jų puošnus namai bei sodybos karo nuplėš
tiems ir šiaip jau neperturtingiems eiliniams piliečiams, 
kurie kaip visur taip ir Anglijoje, sudaro milžinišką 
daugumą, ypač dabartiniu metu badė akis. Na tai jie 
ir balsavo už "svieto lygintojus" socialistus. Juk lordai 
jiems, paties Churchill'o žodžiais tariant, teatnešė "krau
ją, prakaitą ir ašaras". Perrinkus juos i valdžią, nie
kas nepasikeistų. O socialistai žada tiek naujy&ty. Tat 
nusprendė tauta pakeisti savo šeimininkus. ' 

Nedrasina praeities pavyzdžiai 
Ar geras buvo Anglų tautos sprendimas parodys at-

eitis. Bet jeigu praeities patyrimas gali buti laikomas 
ateities rodyklių, iš socialistų atėjimo j valdžią nieko ge
ro negalima laukti. Rusijoje socialistai parengė dirvą 
komunizmui, Italijoje iššaukė fašizmą, o Vokietijoje iš
augino Hitlerį. Gi Anglijoje ir Prancūzijoje tarpkari-
niu laikotarpiu socialistai buvo vieni didžiausių nusigin
klavimo skatintojų ir tautinio jausmo bei tautybės savi
garbos slopintojų.^ Šito rezultate nei Anglija, nei Pran
cūzija nebuvo pasiruošusios dabartiniam karui ir tauti
nės garbės bei tarptautinės moralės sąskaiton jo visaip 
vengė. Deja, neišvengė. 

Bendrieji principai ir santikiai su bolševikais 
pABARTINEjE evoliucijoje svarbiausiu klausimu yra 

naujosios Anglijos vyriausybės santikiai su Sovietų 
Sąjunga. Tiesa, šioje srityje ir Churchill paliko neper-
geriausią palikimą. ^ Ir jis ne sykį bėgiojo paskui Stali-
ną, jam pataikavo ir neskrupulingai pardavinėjo sveti
mas valstybes. 

Kokia demokratijų tragedija! Ištisą metų eilę ne
va taikos gelbėjimo tikslu jos lankstėsi vienam diktato
riui — Hitleriui, o dabar analoginiu motyvu jos pasi
duoda kito diktatoriaus — Stalino — valiai. 

Ar galima iš socialistų laukti kad jie paimtu kitą 
toną su bolševikais? Ar galima iš jų laukti kad jie"prin
cipams apginti ryžtųsi griebtis ginklo? Vargu. Daug 
greičiau principų nesilaikyme jie parodys dar daugiau 
ciniškunio negu jo buvo Churchill'o vyriausybėje. • 

Vienas socialistų šulų, Stafford Cripps, jau ąr ne 
prieš trejus metus advokatavo Baltijos valstybių pripa
žinimui bolševikams, ir Churchill turėjo daug vargo kol 
jo atsikratė^ Dabar tas bolševikų pataikūnas yra nau
juoju Anglijos prekybos ministru, žinoma, kaip pre-

laipsnio socialistų partijos riusistatvmo ter 
mometras. * 

Kada prie viso šito dar pridedame bendrą pacifisti
nį socialistų nusistatymą, noromis-nenoromis prieiname 
isvados kad ir Anglijos socialistai bolševikų atžvilgiu 
tes buvusios vyriausybės nustatyta nusileidimu ir patai
kavime politiką. Tuo labiau kad jau dabar gana plačiai 
yra paplitus idėja kad naujas karas, t. y. karas su bol
ševikais, reikštų civilizacijos pražudymą. Tat jo* žūt
būt reiida vengti. Lyg tai kas dabartiniu laiku įvyko 
Europoje, reikštų civilizacijos išgelbėjimą ir lyg karo 
baimė ir nepasiruošimas jam butų jo išvengimo laidas* 

Ąrtvn j nelaimę 

rūpesčio del Europos ir net viso pa 
šaulio netolimojo likimo, žinoma, negalima ginčyti.kad 

SOVIETAI NEĮLEI-
E ĴA ČAŠALP£S 

i LENKIJĄ • 
«- ' . i • 

U|TRRA praneša kad nežiū
rint pasiuntimo 90,000 tonų 
reikmenų šelpimui Lenkijos ka
ro nukentėjusių, Sovietų val
džia nelfeidžia UNRRA ineiti 
Lenkiją ir įsteigti savo komi
siją šelpimo sužiurėjimui. 

Šelpimo reikmenys Lenkijai 
ir Čekoslovakijai nuvežta į Ru-
manijos uostą Constanza, kur 
ir guli, arba turi buti atiduota 
bolševikams, kurie patys sako 
išdalinsią kam jie norės, bet 
Amerikos šelpimo komiteto at
stovų neįsileidžia. 

Tą bolševikai daro nepaisy
dami nei kad Amerika ir An
glija pripažino VaršavoS vai 
džią. 

'•t.-i  
SENATORIUS Connally, ku

ris dalyvavo prie San Francis
co čarterio gaminimo ir jį už-
giria, šiaip pasakė apie jį: 

"Vien tik dokumento žodžiai 
ir sakiniai patys savaimi ne
gali apsaugoti nuo karo". 

Ir tikrai, viskas ką tas čar-
teris patiekia yra tik žodžiai 
ir frazės programo kuriam pa
našių tuzinai jau buvo sunai
kinti. čarteris negali buti pri
imtas pasitikėjimu arba laiko
mas garantija. Jis turi buti 
išbandytas veiksmais ir gerais 
norais kitų šalių negu Ameri
kos. žinant kitas šalis iš se
niau, mes galim tik turėti vil
tį kad jos priims garbės sąvo
ką ir galimybę susivaržyti nuo 
kariavimų, ko jos neparodė sa
vo elgesiais praeityje, — pa
stebi vienas Amerikos dienraš
tis. 

P I R V ft Prisimink Nelaimingą Lietuvą! 

TRIJMAN NE-
SITAąiA VIENAS 

, Amerikos spauda -praneša 
&pie Prez. Trumaną ir dabar
tines t&rylbak šekahčiai: " ; 

Prezidentas Truman tiki kad 
tarptautinės konferencijos ne
privalo Mti astmeniški mitin
gai ar pasitarimai. Jis sutin
ka kad daugi&u galima atlikti 
jįtsmeniškai susiejus, vietoje 
telefonu ar telegrafu, tačiau jis 
nesiremia ant jokiij tr|jų žmo
nių sutarčių. Jis prie savęs 
visą laiką -turi eilę patarėjų iš 
didelės delegacijos kuri vyko 
kartu su juo į Europą. 

Sis būdas yra geras, nes ši
taip daugiau žmonių girdi pa
sikalbėjimus ir paskiau prezi
dentas laiko konferenciją tik 
su savo patarėjais dalykų iš-
diskusavimui, ir visi tie jb pa
tarėjai žino apie ką eina rei
kalas, gali pilnai pareikšti sa
vo nuomones, o ne tik prezi
dento raporto išklausyti. 

Prez. iRoosevelt pasitikėjo 
visu tuo ką jis galėjo asmeniš
kai su kitais dviem atstovais 
apkalbėti ir paliko viską ant 
jų gerų norų. Tuo tarpu, daly
kai einasi ne apie jų trijų as
meniškus' reikalus, o apie rei
kalus didelių valstybių ir jų 
žmonių, kurie paveda sa¥d at
stovams tarybas daryti. * 

Kaip Lietuviai savo laisvę gynė 25 metai atgal 
i, • ' •" . qf ' r r f  i  ' " - i "• - j  •  »• K  
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ŽYDAI Europoje dar vis te
belaikomi koncentracijos sto
vyklose, ir nuo karo pabaigos 
dar tūkstančiai jų mirė badu, 
o likusieji dar badauja, nes nė
ra galimybių jais apsirūpinti. 

Sąjungininkai matyt neturi 
jokio plano juos, kaip ir kitus 
Europos šalių pabėgėlius tinka
mai aprūpinti. Sulaiko teiki
mą maisto, vietoj ė "tb- maistą 
duoda tik Rusijai; ' 

žydai taipgi nenori gryžti 
nei j Vokietiją, nei " Austriją, 
Lenkiją, Vengriją ar Rumani-
ją, nes ten jų likimas nesau
gus, nors ten valdo bolševikai. 

Anglijos socialistų tarpe nebūtų idealistų. Tačiau ne 
paslaptis ir tai kad į juos yra prisiplakę visokių perėjū
nų ir net komunistuojančio elemento. Kai visas tas 
kompleksas ima vairuoti kraštą, nežinia kas iš to išeis. 

Gal nuosekliosios socialistų jiegos atsvers radika-
liasias bei komunistuojančias? Gal joms ir pavyks iš
laikyti pusiausvyrą ir planuojamas reformas pravesti 
atsargiai ir išlėto? Tikėkimės kad taip bus. Bet vis 
dėlto nuo konservatorių j socialistus yra žingsnis artyn 
į komunizmą, o ne tolyn nuo jo. O jei taip tai kūjo ir 
pjautuvo ženklas dar sunkiau prislegia pavergtas tau
tas, tarpe jų ir Lietuvą, ir dar labiau ima grūmoti visai 
Europai ir pasauliui. / 

6 " KELEIVIAI IŠ PIETŲ 
Keleiviai gryžta iš pietų, 
Ir naktimis sidabro žvaigždės, 
Susikibę' dideliu ratu 
Ant mano lango žaidžia..... 
Keleiviai gryžta iš pietų. 
Ir žemė kvepia dyvinai 
Pagimdžiusi mažytį pumpurą. 
Apsnigo obelės žiedais, 
O vieškelyj žirgeliai cjunda. 
T e n  ž e m ė  k v e p i a  d y v i h a i .  v . .  

Saulutė jauna ir baga 
Šilais ir pievomis ten 
Piemens ragelis ir dainą ^ 
t)ierių dienužę aidi. 
gfąulute jauna ir basa. 
Ir supasi maži, maži laivai, 
Ir skamba ten mergaitės juokas, 
Ir naktimis vėlai, vėlai 
žvaigždelės mažos šo]ęa 
Tokie maži, maži laivai. 
Senajam pirkios kamine 
Vėjas dureles klebena*; 
"yaikeli", gąsdina mamą, 
""Tai ^laidžios 'dūšelės 
Senajam pirkios kamine. 
Keleiviai gryžta iš piotų, 
Tai skamba, aidi šilas, 
G žvaigždės ilgesio balsu 
Žodeliais pasaJcų prabvla.... 

Švedija. ..t,.....; . Tręrofu^s. 

Mūsiškiai su dainomis atvyksta 
Vieną sekmadienį vaikščiojau mieste

lyje su draugais. Žiuriu: Kėdainių vieš
keliu atjoja būrelis bolševikų ir atsivaro 
1 šlajas prisisodinę apie septynetą mūsiš
kių, civiliniais drabužiais i* kepuraitėmis 
su geltonu raiščiu. v 

— Štai baltgvardiečiai! — šaukia bol 
ševikai Rusiškai, prajodami ir rodydami 
žmonėms mūsų imtinius. • *" * -"' ; 

Žmonės buvo apgulę šaligatvius, o mo
terys žiūrėdamos į imtinius verkšleno. Kur 
juos vežė nežinau. Tik žinau kad juos su 
gavo Aristavos dvarė. rPo to bolševikai 
išvyko Ukmergės link. 

Vieną pavakarį nuo Kėdainių atva
žiavo dvejos šlajos su mušu kareiviais ir 
kelios dešimtys raitų Vokiečių. 

"Išėjo tėvelis į mišką!" i— skambėjo 
iš šlajų Šėtos laukuose pirma Lietuvių ka
ro daina. Įr kiek ji džiaugsmo, kiek dva
sios sukėlė. Tikrai galima pasakyti jog ji 
prastų artojų širdyse sužadino užmigusią 
milžinų dvasią. 

Miestelis pilnas žmonių. Savanoriai 
juokauja, šnekasi. Net ir Vokiečiai, ro
dos, liko meilesni. Bet vistiek juose gy
vavo okupacijos dvasia: nulipus jiems nuo 
arklių, vienas iš Vokiečių paleido žmonių 
minioje iš brauningo keletą šūvių ' į orą. 
Kiti tuoj sulindo į arbatinę •— valgo, kem
ša bulkas, tartum savaitę butų neėdę. Mū
siškiai kuklus, jaukus, malonus. Žmonės 
stebisi, žiuri kaip iš tų prastų žmonelių 
pasidarė kareiviai. Temstant visi išvyko 
atgal į Kėdainius. ' ^ 

Po keletos dienų bolševikai vel už
griuvo Šėtą. šį kartą jie buvo pasiryžę 
užimti Kėdainius. Jų štabas apsistojo vi
durinėj mokykloj, įsirengė telefoną ir ėmė 
Šeimininkauti. Teisybę pasakius, į' kla
ses nelandžiojo, pamokų netrukdė, su mo
kytojais, mokiniais ir šiaip žmonėmis el
gėsi labai mandagiai. Nieko nesuėmė ir 
nieko nesušaudč. • 

Įtomisaras grasina šaudyti mokinius 
Vieną dieną bolševikai subruzdo ir 

ėmė žygiuoti Kėdainių link. Tuo laiku 
musų klasėje mokytojas Eduardas Požėla 
dėstė geografiją. Jis nutraukė pamoką, 
liepė mokiniams skaičiuoti ir pats skaitė 
kiek kareivių vyksta. Berods, išvyko apie 
dvidešimts vežimų, kuriuose buvo po de
šimtį ir daugiau bolševikų prisėdę. Mo
kytojas tai pasižymėjo. Tą dieną vakarop 
įvyko smarkios kautynės ties Kėdainiais, 
bet bolševikams miesto paimti nepavyko. 

Kitą dieną girdime kaip už sienos, 
bolševikų štabe, telefonu smarkiai kalba. 
Buvo pertrauka, vaikai visur bėgiojo ir 
nebuvo galima suprasti bolševikų kalbos. 

Pasiklausykit ko jie, įtąip- rėkauja, 
— sako mokytojas vaikams.: 0 vaikams 
pats tas smalsumas. 

Nesuprasdamas pavojaus, nubėgau ir 
po langu klausausi.^ Namo pamatai buvo 
aukštoki tai iš vidaus nebuvau matomas. 
Langelis buvo atidarytas. Prisiklausiau ir 
viską girdžiu. Bolševikų vadas, net keik
damas Rusiškai rėkia į telefoną: 

— Alio! Vilkomir Aš jums sakau 
kad ni čiorta nebus. Greičiau atsiųskit 
jaugiau patrankų. Jeigu neatsiųsit tai 
įlieko nebus. Reikės trauktis l 

Man bestovint palangėj, ėmė ir dau
giau vaikų rinktis. Komisaras, mus pa
stebėjęs, kad sušuks, kad sukeiks, net vi
sas namas sudrebėjo. Be dvasios atbė-
gom į klasę. Bematant atėjo aukštas, tie
sus kaip žvakė su raudonu kaspinu ant 
krutinės komisaras ir įsako mokytojui ne
leisti mokiniams bėgioti apie langus. 

— O jei dar pasikartas — šaudysiu!— 
piktai i p&baigą tarė. • '• . > 

> - Sekančią dieną komisaras įsakė mo
kyklos vecĮėjui Jonui Misiunui paleisti mo
kinius namon. Esą ir kautynių pavojus 
busiąs išvengtas ir; be to, kareiviams esąs 
reikalingas bustas. Kai paleido - tai jau 
negreit susirinkom. Mums sutrukdė mok
slo metus/ ' 

Mokinius paleidus ir mokytojams ne
liko !kas veikti. Vieni išvažinėjo kas sau, 
(j musų mylimas gjjuardas Požėla , 

"Meilės rekvizicija" 
kelis kartus ėjo iš bolševikų j 

Lietuvių rankas, kol mūsiškiai bolševikus 
leniįagiįfi; F 

i . 

Pradžioje musų savanoriai neturėjo 
nei maisto, nei drabužių, ne tinkamo ap« 
avp, nes dauguma iš jų musų apielinkėje 
buvo smulkių valstiečių vaikai," dvaro ku
mečiai ir ūkininkų bernai. Iš Stašaičių 
kaimo į savanorius įstojo septyniolikos 
metų Kostas Skirskas. Jo tėvas neturė
jo jokio turto ir visą laiką tarnavo kum§» 
čiu dvaruose. Tėvas senstelėjęs ganydavo 
barono Šilingo dvare karves. Kai liko ma^ 
žai darbingas, ponas atleido, ir jis apsigy
veno "ant kampo" Stašaičiuose. Tėvai 
persieni, o sunus per jaunas, sunku gyvėsį 
ti ir jokios ateities. 

— Eik, Kostuk, į savanorius. Gausi 
penkiasdešimts auksinų per mėnesį, o pas
kui dar ir žemės, Mums padėsi gyventi. 
Busim ūkininkai ir gyvensim kaip žmo
nės, — paragino motina sunų, Kostukas 
to tik ir laukė. Įstojo savanoriu ir šel; 
tėvus. Prie Panevėžio liko sužeistas. 
liąu gavo žemės ir pradėjo ukininkauti. ^ 

Šėtos kunigų J. Tilvyčio ir F. Kap<į| 
čiaus sumanymu prie valsčiaus buvo įstep 
gtas komitetas, vadinamas "Meilės rekvl# 
zicija". Komitetas turėjo savanoriams' 
padėtį, ir veikė per išrinktus kaimuose 
įgaliotinius. 

Stašaičių kaimo įgaliotinis buvo Jo
nas Stašaitis. >Jors kaime gyveno labai 
smulkus ūkininkėliai, jie vis tik įstengi 
surinkti bei rekvizuoti keletą vežimų gr# 
dų, drabužių, rankšluosčių, audeklo, kojt 
nių, ^pirštinių ir tt. Niekas ne tik jokiiį 
mokesčio už tai nelaukė, bet dar su džiau» 
gsmu davė. Kaimiečiai, pamatę savus ka
reivius, laikė garbe juos pavaišinti ir dar 
kelionei maistu aprūpinti. O juk okupa
cijos metu, pamatę Vokietį kareivi žmončįf 
vienas per kitą pranešdavo kad slėptų k| 
tik kas turi. Lietuviams kareiviams n| 
tik kiaušinių duodavo, bet dar ir pintinėP 
lę pridėdavo jiios nešti. Prijautimas bu* 
vo nepaprastas, nors šiaip, teisybę sakanfi 
į savanorius stojo fteperdausiaf. 

Nesusipratėliai stoja j Lietuvių ir į 
Lenkų kariuomenes 

Iš bolševikų pusės niekas propagan
dos nevarė, ir jų literatūros bei proklama
cijų nei matyti neteko. Tuo tarpu Kun. 
Tilvyčio pastangomis kaimai buvo užver
sti "Lietuvos Aidu" ir "Tiesos Kardu". 
Skaitė kas tik mokėjo. 

Be to, sulenkinti ėmė traukti jaunim| 
į tikruosius legioninkus ir siuntė juos ka| 
kur, sakydami kad į Vilnių. Į legionin
kus labiausia stojo Lenkiškai kalbantieji 
Jiems agitatoriai dumė akis kad, esą, vij| 
tas pats kur stosi, nes ir ten ir čia katali
kai. Tik Lenkuose esą geriau, nes bran
giau moką ir geras išlaikymas, ir tt. Len
kai susiorganizavę padėsią ir iš čia bolše
vikus išvaryti, o paskiau abi armijos susi
vienysią. Buvo ir tokių atsitikimų kaį 
vienas brolis stoja į Lietuvos kariuomenę 
o kitas pas Lenkus į legioninkus, bandyda
mi kur bus geriau. . 

Šėtos vai., Užkapių kaime, Zabielsčį-
nos dvare ir kitur legioninkus organizavį 
Žeimiškis lenkininkas Macijauskas ir kiti 
Jie nemažą burį kaip avinus pasiuntė į le
gionus. Greitu laiku daug legioninkų pa
metė ir stojo savanoriais į Lietuvos ka
riuomenę arba tyliai gyveno namie. Tcį» 
ki buvo šėtiškiai: Bludikas, Kliokmanas iĮ , 
kiti. Kai kurie jų liko Lenkijoj ar buv| 
užmušti. Nukentėjusių tėvai keikė tuoa 
organizatorius, kad "Dievas juos sutrauk
tų", vienos motinos žodžiais tariant. Ma
cijauskas kitus siuntė, bet pats čia liko ir, 
sąžinės kankinamas ar vengdamas kalėji
mo, į{&ojo į Kretingos ar kaž kurį kitfc 
vienuolyną. 

Nuo gausesnio stojimo į Lenkų sava
norius atšaldė tai kad į juos ėmė stoti len
kuojanti dvarininkai, žmonės jais nepa
sitikėjo, sakydami jog apgausią ir ganą. 
Užtat visų žmonių širdis traukė iš prastį 
žmonių kile mokytojas JurgisvKiaunė ir ; 
Matas Raila, nors pastarasis ir buvo vjsai 
neišmokslintas. •• : • : 

(Ęuf daugiau) 

MITU VOS ŽEMĖLAPIAI 
' (Galima siųsti pašto ženklais po 5c) y 

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

Kaina su prisiuntimu tik $1,00 
Ęęįkajaukit "pirvoje' i-' i 
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Frisimfnk Nelaimingu 

KELIONr Į 
SAN FRANCISCO 

K. & KARPim 
Pastabos ir Patyrimai Kelio-

flfi#... U San Frąnęięęo. 

(Tęsfrfyš iš pereito nr.) 

MISIJOS vigu 600 myUty ii-
gip Kalifornijos pajūrio pa
kraščiu sudaro savo istorinę 
reikšmę, ir kadangi jų nėra 
buvę kitur Suv. Valstijose 
kąip tik Kalifornijoje, šiuomi 
pąduosiu jų trumpą istoriją. 

Tos Misijos vadinosi, Ispanų 
Misijos, įkuriamos PrancišĮtie-
čių vienuolių, pastangom kan
traus ir darbštaus vienuolio 
Junipero Serra ir eiles kitų 
Pranciškiečių, ir užėmė laiko
tarpi nuo 1769 iki 1823 metų. 
Tų Misijų buvo įsteigta išviso 
21 ir tiktai Pacifiko pakrašty
je, nuo San Diego | šiaurę iki 
dvejeto^ jų ki&k į šiaurę nuo 
Francisco. 

štai tų Mini jų Įsteigimo me
tai ir pavadinimai: 

£an Diego de Alcala — 176.9 
-įan Carlos — 1770, 
San Antonio de Padua — 

1771, 
$an Gabriel — 1771, 
jlan Luis Obispo — 1772, 
Dolores — 1776 (San Fran

cisco miesto vietoje), 
San Juan Capistrano — 1776 
Santa Clara — 1777> 
San Buenaventura — 1782, 
SĮąnta Barbara — 1783, 
La Purisima Conception — 

1787. 
Įlanta Cruz — 1791. 
ftuesįtra de la Soledad — 

1791. 
tn'inatAiaiMij Ji'-Jllftu .J. į' 

San <įose de Guadalupe 
1797. 

Sap Juan Bautista — -J7&7, 
Sa(n Miguel Arcangel — 

1797, 
San Fernando Rey Is

paną — 1797, 
Sap Lųis, ftey de Francia — 

1792, 
Santa Inez 1804, 
San Bafąęl Ąrcangel — 1817 
San Francigcq, Solano de So

noma — 1823. 
Pats MisijįonierJtis Junipero 

Serra, gimęs 1713, savo" darbą 
tęsė iki 1784 metų, po jo Misi
jas steigė (far Per apie 40 me
tų jo draugai Prąnciškiečiai. 

Kaip matote, vienų tų šven
tųjų vardai mums žinomi, kiti 
visai nauji, nes Ispanai turėjįo 
eilę savo šventųjų, kaip mes 
savo Šv. Kazimierą ir kt. 

IKI 1822 METŲ Kaliofrnija 
priklausė Ispanijai, tais metais 
Meksikiečiai ją užėmė, ir Misi
jų steigimąs baigėsi. Ten pra
dėjo apsigyventi Meksikos iš
eiviai. 

Laike karo su Meksika, 1840 
metais Amerikiečiai nugalėję 
Meksiką užėmė tą Pącifiko pa
kraštį ir ten iškėlė Amerikos 
vėliavą. Kalifornija tapo pri
imta i Uniją 1850 metais. 

1848 metais buvo atrastas 
auksas, kąs sutraukė į Kali
forniją daug Amerikos žmo
nių iš rytinių valstijų. 

KALIFORNIJOS sostinė ne
šioja pati svarbiausį pavadini
mą — Sacramento. 

Pačiame pietiniame Kalifor
nijos gale, prie Pacifiko, ran
dasi San Diego miestas, kur 
dabar gyvena Dr. Norem, au
torius '"Timeless Lithuania". 

D I K V S 

Balandžių gaudytojas 

..c v 

Vaizdas parodo kaip prijau
kintos vanagas Anglijoje už
puola su slapta žinia lekiantį 
Vokišką balandį ir sunaikina. 
Tuo budu buvo sulaikyta daug 
slaptų Vokiškų karo žinių. 

Lietuvių Misijos metu ir jis 
buvo atvykęs į San Francisco 
padėti Lietuvos reikalais. 

Po to, dairantis po žemėlapį 
šiaurėje Oregon valstijoje ir 
rytuose Nevada ir Arizona val
stijose, šventųjų vardų miestų 
daugiau kaip ir nematai. 

Bendrai sakant, visose Suv. 
Valstijose vienur ir kitur yra 
miestų turinčių šventųjų var
dus, bet niekur jų nėra tiek 
daug kaip Kalifornijoje. 

SAN FRANCISCO miesto Is
torija tokia. 1769 metais Is

pahan ig Meksikos Don Caspar 
de Portola atrado San Francis
co įlanką ir pusiausalį ir šeši 
metai vėliau per Golden Gate 
arba Aukso Vartus į tą įlanką 
įplaukė pirmas laivas. 

1776 metais, kada Atlantiko 
pakraštyje Amerikos kolonis
tai ginklu, revoliucija ir karu 
steigė savo nepriklausomą res
publiką, Ispanas vienuolis mi
si j onierius Junipero Serra at
vykęs į ten jau buvusį mažą 
Ispanų' kaimelį įsteigė Dolores 
Misiją. Kadangi jis buvo vie
nuolis Pranciškonas, nuo 40 iv 
miestas gavo, §ąa pranpjscq 
pavadinimą. 

IKI 1848 METŲ, kuomet Ka
lifornijoje buvo atrastas auk
sas, San Francisco buvo mažas 

• 25k. PAJIEŠKOJIMAI 

18-

Touk-

.l'.'i-'g •"! 
pajieškomi asmenys: 

Aleknavičiutg Stase, m 
vykus iš Kaurjo ir gyvenus Br 
lyn, N. Y. . 

Andriuškevičius Juozas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. 

Baltrušaitienė-Bracaitė, Stasė, iš 
Šiaulių ap., Kurtuvėnų v., Pabijo-

k., gyvenus Ghicągpj. „ 
Elsbergas Vladas, Izidoriaus SU-

nus, iš Raseinių miesto. 
Jaseliunai, Mykolas ir Steponas, 

gyvenę Chicagoj ar apielinkėj. 
Grigaliūnas Stasys, JRflri. Grand 

Rapids, Mich. 
Grigaliūnas Mykolas, gyvenęs ar 

tebegyvenąs Chicagoj ar apiel. 
Kasperavičius Ka^ys, nuo Simno, 

gyvenęs Boston, Mass., ar apiel. 
Paltanavičius Adomas, gyv. Rum-

ford, Me., ir Jieva Paltanavičiutė 
kaimelis iŠ 14 namų ir 60 gy-ik Petraška Adomas, nuo Balbieriš-
ventojų. žinia apie aukso at
radimą beveik per naktį tą kai
melį išaugino į judrų miestą— 
į du metu ten radoei 2$»P0G 
gyventojų. 

Kelis kartus Jis miestas bu
vo sunaikintas ugnies ir vėl 
išnaujo atsistatė. Bet patį bai-
siausį išnaikinimu jau išdidė-
jęs miestas sulaukė 1906 me
tų žemės drebejimo, kuomet 
kilę gaisrai pavertė visą mies
tą į pelenus. Iš pelenų mies
tas išaugo į svarbų pasaulinį 
komercinį miestu kokiu jis šią
dien yra. 

Per jį eina prekyba su Pa
cifiko salomis ir Azija, Aus
tralija ir Indija. Jį lanko lai
vai iš Europos, atplaukdami 
fM|r Panamos Kanalą. 

(Bus daugiau) 

kio, gyv. Boston, Mass., ar apiel. 
Petraška Juozas, iš Simno, gyv. 

Boston, Mass., ar apiel. 
Piliponytė Lucija, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Klaipėdos kr., 
Šilutės ap., Dronšilių k. Spėjama 
gyvėna Chicagoje. 

Polekauskai, Boleslovas, Antanas 
ir Juozas, žinomi dar kaip Paulą-
kowski, kilę iš Suvalkų apielinkės. 

Pozulp Jokūbas, gyvenęs 6924 S. 
Fairfield av., Chicagoj, ir spėjama 
dar tebegyvenąs Chicagoje. 

Rudokai, Jieva, Antanas ir Juo
zas, gyvenę Worcester, Mass. 

Srebaliai, Įpėdiniai priet apie 20 
metų mirusio Srebaliaus, kilusio 
nuo Rietavo, Telšių ap. Jo našle 
prieš karą buvo gryžus Lietuvon, 
o vaikai gyvena Amerikoje. 

Urbonienė-Bracaitė Julė, Šiaulių 
ap., Kurtuvėnų v., Pabijočių k., iš
tekėjus už antro vyro, bet jo pa
vardė nežffioma. Spėjama kad te
begyvena Chicagos apielinkėje. 

Švoinickas Stasys, iš Josvaini#, 
Kėdainių ap. 

Kudirka Juozas, arfeft jo šeimos 

m Duodat* į? Idkeičiam Eagle Stamps 
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GRAŽ3ŲS 

MUJI VIRS4I 
sutplkiptui Susu lętppai naujos "iparaudos* 

Į fcmflpins 

f |ridge lempoms 7 

• grindy lempoms i i  
.18 

vięm 

galioti fudenlnį per- , 
, dekoravimą savo namų . . . štai atėjo šį$ 
: puikus ranių '-darbb lempoB^s iyiršai. Viįj> 
fiįaijkoinį si*4M jpĮąiiAis! jp&yyzdžįais 

ir apvejižiojirnais f . . gražus ir tvirti,; • 
rinkimas: įvairių; rūšių lempoms, kaip" stali
nėms, grindų, bridge, ir kitoms. Bęige, ro
žinės ir kiaušinio lukšto spalvų. 

- r  • •  *  /  
TĖ$ MAY COMPANY . *. . LA|IPS 

PENKTAS AUKŠTAS 

NAUJAS GROŽIS JUSŲ GRINDIMS 

STORAS INLAID 

Ne tik praskaidrinsit savo grindis bet taip 
ų*t pąlengvįnsit są'vo namų darbą padengę 
gavo grindis šiuo spalvingu, ekstra storu 
fplaid linoleumu. Puikių marmuro pavida-

, :-'Įo pavyzdžių įvairiose : ąpalyose 'tinkamose 
*] Ą virtuvei; pasilinksminimo^^k'aiQ^ari^ sau|6a 

rj^mbariui, žaisiu kambariui. Spalvos - eina 
Kiaurai iki apačios, kas užtikrina ilgą laiky-

w nenusidėvėjimą. 

sav<j wiews 

MAX Cp. . , . AUKSTAS 

Tikisi Daug Divorsų 
.Amerikos tikybų vadai pra

našauja kad po šio karo šalyje 
smarkiai pašoks1 šeimų per
skyros - divorsai, ^ kas sudarys 
didelę problemą bažnyčioms ir 
visuomenei. 

Nekurie spėja kad net iki 
50 nuošimčių skubių vedybų 
įvykusių karo 
sis divorsais. 

Krasinskaitė Aleksandra, iš Ska
piškiu p., Girkalnio v., Raseinių ap. 
Gyvena Chicagoj ar apielinkėj. 

Valickaitė Sofija, Vincento duk
tė, kilus iš Šiaulių, gyvenus Chica
goj ąr apielinkėj. 

Narbuza Jurgis, ii Stirniškių k., 
gyvenęs Brooklyn, N. Y. 

Šiukštienė-Grigaliunaitė Julė, gy
venanti Chicagoj ar apielinkėj. 

Mikoliūnas Jonas, gyvenęs Chica
goj ar apielinkėj. > 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd St/eet 
New York 24, N. Y. 

arba 
• Consulate of Lithuania 

SlO N. LaSalle Street 
Chicago 2, HI. 

f " !  

ILLINOIS valstija bėgyje 
sekančių 10 metų statydins sa
vo numatytose vietose 170 
naujų orlaiviams stočių orinei 
prekybai ir komunikacijai vy
styti. Išviso valstija turės 
apie 250 lėktuvams stočių. Da
bar turi 80, iš jų 20 randasi 
Chicagos srityje. 

grnm 
YOU BORROW 

TO BUY A HM/IĮ 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Gyvuliai Vežami I. 
Balkanų Šalis 

Apie 50,000 pieninių karviij 
Ir daug arklių bus išvežta f 
Balkanų šalis iš Amerikos se
kančių 18 mėnesių bėgiu, pa* 
gelbėjimui Graikijai, Albania 
jai, Jugoslavijai, čekoslovaki* 
jai ir Lenkijai gyvuliais, ku* 
rių per karą išnaikinta apie 
5,000,000 galvų. 

Didelis Vaisių Derlius 
Ohio valstijoje šymet numa

tyta labai gausus derlius to-
matų, kukuruzų ir pyčių. Ne
žiūrint vėlyvų šalnų kurios pa
kirto dau«r žiedų, tų vaisių ar 
daržovių derlius yra labai ge
ras. 

Rugpjučio ir Rugsėjo mėne
sį, kada bus Ohio dirbtuvėse 
konservavimas ir dėjimas tų 
produktų į skardines, reikalin
ga bus dar 11,000 daugiau dar
bininkų negu jų dabar turi. 

Vaisių ir daržovių konserva
vimo dirbtuvės randasi dai
giausia šiaurinėje Ohio dalyje. 

Ferro Ruošiasi Dide
liems Darbams 

J? rffTfci 

£i[iiiimiiiiiiiimmiiiiiiimiiiimiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!iiHitiiiiiiiii!iiiiiiiii^ 

i Nikodemas A. Wilkelis i 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

IR BALZAMUOTOJAS 
ffrmenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

Vi Naujoj, moderniniai įrengto j nuosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 = 
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b u s  P i l n i a i i s i a  A u t a m a t i s k a  

su GASU! 
-Pu automatiški, Gasp tarnai—tuoj busianti gatavi—pądės 

jP«dar:.'ti skalbimo dieną dikčiai ^ągespe! 

Laukit naujos rūšies Gas tumbles dryes džiovintuvo kuris 
sišdžioviris vįsą skalbinį baltinių visiškai sausai į 25 painutas. 
Reikės tik sumesti baltinius ir paspausti sagutę. Palengva 
vartomi tyrame, šiltame ore, baltiniai lieka minkšti, švel
nus, maloniai kvepianti ir ir beveik nesuraukšlėti kuomet 
išimsit iš džiovintuvo. Tai bus galas vargui su rubų džio-

* 
vimo šniūrais, oru ir suodžiais. 

, . . Taipgi |>a,ts vėliausias automatiškas Gasu vandens šil
dyto jus pašalinimui trukumo karšto vandens skalbimo me-
fu, ąrba maudantis, arba virtuvėje.* Palaiko reikalingą van
dens temperatūrą nuolatos be saugojimo ir- priežiūros, šis 
šilflyįojas feną perudyjantis ir tarnaus ekonomiškai—apden
gtas streamlined viršum nuolatiniam g^žumui. 

J U M S  J a u  A r t i n a s i  Q a s i n i s  S k a l b i m a s !  
}tį : .. : v«:-//<"'V•' ' 
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THE EAST O H I O  G A S  C O M P A N Y  

Padidėjus 50 nuošimčių pasažie-
rinių karų produkcijai, kartu pašo* 
:us pareikalavimui Diesel motorų, 
ada grtvžią ateitį Ferro Machine 

l?oundry Company, 3155 East 66th 
-treet. 

Per 40 metu Ferro dirbo su au~ 
tomotivų industrija išvystant ir iš
dirbant liedinius. John M. Price, 
kompanijos prezidentas, laukia tos 
dienos kuomet pareikalavimas Die* 
sel motorų dalių susilygins ar vir
šys automotivų biznį. 

Nors šios kompanijos didysis iš
plėtimas užsitęs iki po Japonijos 
nugalėjimo, padidėję užsakymai ir 
paklausimai parodo jog reikalinga 
mažiausia 500 darbininkų daugiau 

Į prie dabar diibąnčių 2,000 dai-bi-
i ninku. * 
j "Su tokiu numatomu darbų page-
| rėjimu", sako Mr, Price, "tie gtf-
į rieji darbininkai kurie dabar dirba 
arba kurie gaus darbus Ferro dirb
tuvėje vėliau turi puikią ateitį. Mū
sų darbas dabar, suprantama, yra 
bevpik visas i militariškas ir suside
da Jš šovinių ir lėktuvų bei tankų 
dalių. Kaip tik valdžia leis civili
niam bizniui prasidėti, me3 tikime 
dar daugiau darbo negu turim šią
dien". 

,Ferro yra viena iš kelete šalies 
mechanizuotų foundries kur masi
nos atlieka daugumų sunkaus dar
bo. Gaminama planai dar dides
niam modernizavimui kas. kuomet 
bus užbaigta, sudarys Ferro darbi
ninkams darbo sąlygas tokias ar 
net geresnes negu didumoje Cleve-
lando dirbtuviu. 

KALENDORIAI 
1946 METAMS 

KALENDORIUS No. 124—Le Luze 
su paveikslai?;, kaina $12.50 už 100 

su prisiuntimu) 
KALENDORIUS No. 112—De Luxe 
kaina $1 T>.50 už 100 su prisiuntimu. 
KALENDORIUS No. 118 — mažu:; 
del siuntimo laiškuose, $7.50. už llK/. 

Pinigus siųskit su užsakymu. 

LITHUANIAN ARI 
CALENDAR CO. 

619 East 128th Street 
Cleveland 8, Ohi« 

«• M; 
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IŠTIKUS GAiSRO 
NELAIMEI 

Kada jusu namui arba ra
kandai tampa sunaikinti ari a 
sugadinti ugnies, kreipkitės j  
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

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

Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Ifamų Maliavotojas, 

Rfrpieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd • 
Telefonas POtomae 689'J 

niflk 



p • r ii- ^>4. a , *v* 7':m^;^w ''yfi- "-vrr^f 
* ~ n ę  • ^  " - H  r  " ' 7 7 ^ r r  "  

\ 
D I R V A  Pirk daugfau U. S. War Bond® 

#1 tJ'#i>ftfl'M'<,fr3,<'$M,'HMM>4'<H,4^^^^M,4wH^'MMH,ifr4"H>'fr<fr4wM,,H^''H'fr,Mi*frfr^<fr*fr^'fr,fr,M»<H,,H'<SMfrfH,4^ 

CLEVELANDO IR APIEL1NKES ŽINIOS * 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

"><># l11"!1 •!"!' •!' *$»«$••§••$•';• į« į* •;• fr.3~3~fr.fr.;..fr.3. .fr4~fr.3~fr.fr .3~3~fr.fr .fr.3~fr.3~3~3~3M3~3~fr.3~fr.3~fr.fr.3~fr.3~f~3~fr.fr.fr.fr.fr -fr»fr •?* »3~fr.fr«fr.*~fr.3. .3. 

MIRĖ NIKODEMAS A. WILKELIS 

j Buvo populiarus laidotuvių direktorius 
' *; L* 

Nikodemas A. Wilkelis, 43 
m. amžiau^ Clevelando Lietu
vis, staiga mirė širdies liga 
Liepos 30, tuoj po vidurnakčio, 
savo namuose, 6902 Superior 
avenue. Jis buvo populiarus 
laidotuvių direktorius per pa
starus 13 metų. 

Pašarvotas savo paties lai
dotuvių namuose, laidojamas 
penktadienio rytą, Rugp,. 3, pa
maldos 9:30 vai. ryto šv. Jur
gio bažnyčioje. Iš bažnyčios 
bus palydėtas į Kalvarijos ka
pines. 

Nikodemas A. Wilkelis buvo 
gimęs ir augęs Clevelande, lai
dotuvių profesiją pradėjo bai
gęs Cincinnati College of Em
balming. 

Paliko žmoną, Aldoną Jan
kauskaitę, ir dvi dukreles, Mar
čia ir Myra; taipgi Clevelande 
liko jo brolis Andrius, o se
suo, Mrs. Mary Mueller, gyve
na Teaneck, N. J. 

Veiklus Lietuvių tarpe 
Iš pat savo jaunų dienų Ni

kodemas dalyvavo ir darbavo
si Lietuvių tarpe, kaip smui
kininkas kur reikėjo muzikos, 
ir šiaip įvairiuose kulturiniuo-
se darbuose, kuriuose vėliau, 
apsivedęs su Aldona Jankaus
kaite, žinoma pianiste, abudu 
daug dirbo ir rėmė juos sulyg 
išgalės. 

Nikodemas A. Wilkelis visą 
laiką nuo Lietuvių Kulturinio 
Darželio Sąjungos jssiteigimo 
rėmė Lietuvių Darželj, ir turi 

Nikodemas A. Wilkelis 

nufilmavęs ištisą Darželio is
toriją nuo pat jo pradėjimo 
statydinti iki užbaigimo. 

Jis prigulėjo prie keturių 
vietos Lietuvių organizacijų ir 
buvo vice pirmininku Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugi
jos. Jo mirties delei, Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugi
jos bankas penktadienį bus už
darytas visą dieną ir banko di
rektoriai laidotuvėse pasitar
naus grabnešiais. 

Velionis buvo nariu Cuyaho
ga Funeral Directors Associa
tion ir tarnavo nariu Gasoline 
Panel, War Ration Board No. 
10. 

Velionis buvo gero budo ir 
palankus pasitarnauti ir pagel
bėti visiems kuo tik galėjo. 

Amžinos ramybės jam, o jo 
likusiai šeimai giliausios užuo
jautos. 

Statys Sveikatos Centrą 
Ohio Legislatura nuskyrė 5 

milijonus dolarių statymui Me-
dikalio Centro prie Ohio State 
Universiteto, Columbus. Taip 
labai kritikuojama Ohio legis
latura atliko nors vieną svar
bų visuomeninį darbą/ Ohio 
valstija iki šiol yra žinoma ne-
progresinga viešos sveikatos 
atžvilgiu. 

Už tuos $5,000,000 bus iš
statyta 600 lovų ligoninė ir 
dentisterijos kolegija prie uni
versiteto. 

Toliau yra planas gauti dar 
milijoną dolarių išstatymui ta
me medikaliame centre labora
torijos ir klinikos, prie to nau
jo medikalio knygyno univer
siteto medicinos mokyklai. 

Dar daugiau, yra mintis iš
statyti labai reikalingą valsti
jos džiovininkų ligoninę ir li
goninę protiškiems ligoniams. 

Ohio Pradeda Kovą 
su Džiova 

JIEšKO CLEVELANDIEČIŲ 
Julija Palaitienė jieško savo 

giminių, Vinco Botyriaus, Ale
nos Žilinskienės, Vinco Jurge
lio ir Pranės Pivoraitės, gyve
nančių ar gyvenusių Clevelan
de. 

Ona Peterytė-Klimienė, Var
tų k., Marijampolės ap., jieško 
brolių Adolfo ir Jono Peterių. 
Adolfas gyveno 16214 Hunt-
mere ave., Jono adreso neturi. 

Jieškomieji skubiai atsišau
kite Dirvos redakcijon. 

ATEINA TAKSŲ 
MOKĖJIMO LAIKAS 

Namų savininkai gaus tak
sų sąskaitas pradedant pirma
dieniu, Rugp. 13. Paskutinė 
taksų sumokėjimo diena nusta
tyta Rugsėjo 10. 

Ohio Sveikatos Departmen-
tas įvedė naują programą ko
vai su džiova, išvijimui jos iš 
šios valstijos. 

Pirmiausia pradėta suregis-
travimas visų džiova sergančių 
miestuose lr apskrityse, surin
kimui pilnų žinių kiek valsti
joje turima džiovininkų. 

Dabartiniu laiku Ohio ski
ria tik po 13 centų nuo galvos 
viešos sveikatos reikalams, sa
ko Dr. Garry, U.S. Viešos Svei
katos gydytojas atsiųstas Į šią 
valstiją prie džiovos kontrolės. 

1944 metais Ohio valstijoje 
nuo džiovos mirė 2,755 asme
nų, o ligonių paprastai yra ke
lis sykius siek. Dr. Garry sa
ko, Ohio valstijai reikia bent 
7,000 lovų džiovininkams, o 
jų turima tik 4,020 viešose ir 
privatinėse senatorijose. 

SPROC.IMAS 
Liepos 27, nakties metu, kai 

žmonės dar miegojo, ištiko 
sprogimas Abner Royce bldg., 
5855 Hough ave. Sudeginta 
trys namai, kitas sugadintas 
ir padaryta nuostolių už $70^ 
000. Sprogimas ištiko 2 vai. 
nakties ir 30 darbininkų kurie 
dirbo Royce bldg. dar nebuvo 
suėję į darbą. 

Daugeliui tas priminė tiktai 
pereitą rudenį įvykusį baisų 
East Ohio Gas sprogimą šioje 
pat miesto dalyje, todėl \žmo-
nės labai išsigando. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

PAGERGIMUI MIRUSIO MUSŲ 

VICE PREZIDENTO 

Modemo i Wilkelio 
šš įstaiga bus uždaryta visą dieną 

jo laidotuvių dienoje 

PENKTADIENĮ, RUGPJUČIO 3 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASS N 
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BURKE IR MILLER 
KANDIDATAI Į 

MAYORUS 

Liepos 31 nominacijose, ku
riose dalyvavo tik apie 70,000 
balsuotojų iš arti 400,000 ga
linčių balsuoti, nominacijas į 
miesto mayoro pareigas laimė
jo dabartinis mayoras Thomas 
A. Burke, Demokratas, ir Ray 
C. Miller, busintis jo 'oponen
tas, Republikonas. Išviso bu
vo trys kandidatai, bet Burke 
gavo daugiau balsų negu kiti 
du. Pasekmės buvo tokios: 

Burke balsų gavo 45,430 
Ray C. Miller 17,111 
George B. Harris 7,371 
Mayoras Burke tokiu budu 

gali tikėtis laimėti rinkimus 
Lapkričio mėnesį, nes jo opo
nentai pasirodė gana silpni. 

Šymet nominacijos atkelta į 
Liepos mėnesį, paprastai bū
davo Rugsėjo mėnesį. Balsa
vimuose dalyvavo tik 17 nuoš. 
turinčių teisę balsuoti piliečių. 

SVEČIA VIM AISI 
Pas savo brolį Mike Kudzių 

atvyko pasisvečiuoti jo broliai 
Juozas ir Andy Kudziai su sa
vo žmonom, iš Detroito. Ap
lankė Lietuvių Darželį ir Dir
vos redakciją, užsimokėdami 
Dirvos prenumeratą, nusipirko 
knygų. 

Antanas Zdanis išvyko ke
letui dienų į Pittsburghą ap
lankyti savo seserį ir tetą. 

Antanas Leimonas* išvažia
vo į Brooklyn, N. Y. Ten ža
da apsigyventi. 

VAŽIUOJA l M. S. SEIMĄ 
% Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa išrinko penkias delegates i 
M. S. 20-tą seimą, kuris atsi
bus Rugp. 20-23, Grand Ra
pids, Mich. Delegatės: Julė 
Salasevičienė, Liudvisė Miliau
skienė, Anelė Velikienė, Mag
dalena Cicenienė, Paulina štau-
pienė. 

Delegatų išleistuvėms ir ke
lionės lėšų padengimui rengia
ma kortavimo vakaras Rugp. 
11, nuo 7:30 vakare, pps Kun
drotų namuose, 1035 E. 140 St. 
Prašomi dalyvauti visi kam 
laikas leidžia. Komisija. 

Kiek Did. Clevelando 
Lietuvių Tarnauja 

Kariuomenėje 

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

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

Clevelandiečiai Lietuviai mi-
litarinėje tarnyboje: 

(Tęsinys iš pereito n».) * 
Juška Antanas, 
Jasulaitis Povilas, 
Jasunas Alfonsas, 
Jasunas Jonas, 
Jacas Walter, 
Juskevicius Petras, 
Jusis Adolphas, 
Janusauskas Jurgis, • 
Jankauskas Pranas, 
Jurgelis Jonas, 
Jurgelis Vladas, 
Keidis Juozas, 
Keidis Jonas, 
Klimas Elena, 
Krugis Leonardas, 
Kr ugi s Alfred, 
Kupstas T'ed, 
Kupstas Jean, 
Kazei Pranas, 
Kazei Natalie, 
Komer Alfrecf, 
Krivas Juozai, ' 
Kriv|s Petras, 
Krivas Vincas,, 
Kratavich Juozas, . 
Kratavich Albertas, 
Kratavich Alfonsas, 
Kubilevich Simon, 
Kazėnas Dennis, 
Kazėnas Zenon, *• 
Katkus Antanas, 
Kundrot Bernard, 
Kundrot Viktoras, 
Kundrot Julius, 
Kubilius Juozas, 
Kudzius Bruno, 
Kavalunas Jonas, 
Klauga Raymond, 
Klauga Petras, , 
Klikupas Jonas, 

T** 

Lithuanian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3,, OHIO PHONE: ENdicott 44$B 

SOVIET BROADCASTS IN LITHUAN
IAN FROM VILNIUS IN FEBRUARY 

During its "working days" 
the Vilnius radio station trans
mits war news, Communist 
propaganda, and Russian mu
sic. Often Russian songs and 
vulgar couplets are sung. In 
their broadcasts the Soviets 
try to give the impression that 
they are interested in Lithuan
ian problems. However, their 
listeners are well aware that 
fhis ir merely propaganda, 
since the broadcasts complete
ly neglect Lithuanian political 
or cultural interests. ' 

The broadcasts deal with lo
cal matters only so far as to 
instill into the minds of the 
listeners that thpir country is 
incorporated into the Soviet 
Union forever, and that they 
should cease to think of Lith
u a n i a n  i n d e p e n d e n c e .  S u c h  
propaganda, however, has an 
effect quite opposite from that 
intended, as is proved by di
rect information from Lithua
nia. 

During February one of the 
most popular subjects in the 
radio broadcasts was the al
leged zeal of the Lithuanian 
workmen in the factories and 
their supposed loyalty to the 
Communist regime. Names of 
workers who have been thus 
distinguished themselves are 
constantly being read. These 
are nearly always Russians, 
such as comrade Vetrov. a rail
way worker from Kaunas. 

On February 1 and a few 
days later, the broadcasts de
scribed several public meetings 
wherein the Lithuanians were 
said to have shown "the great
est satisfaction at the re-incor
poration of Klaipeda (Memel) 
into Soviet Lithuania". 

On February 2 the announ
cer stated that Klaipeda, said 
to be burning and totally aban
doned by its population, was a 
"dead city''. He added that, 
nevertheless, "life will blos
som there again—the harbor 
has good prospects". The 
reason given for this optimism 
was the alleged fact that "a 
few hundred people from the 
East had arrived there and 
had already organized a Com
munist party and its commit
tee". 

On February 6 the announ
cer read a communique about 
some slight amendments which 
aim at the centralization of 
control to be made to the so-
called "Soviet Lithuanian Con
stitution". 

Russification 
The frequent mention of 

Russians appointed to office 

Parsiduoda 
6 šeimų apartmentas 

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

HEnderson 7945. 

PASKOLŲ 
REIKALE 

Kuriems yra reikalas 
paskolos ateįkit į Lietu
vių banką. 

Čia padaroma pasko
los greitai ir sulyg vė
liausių reikalavimų— ir 

„ su prityrimu paskolų rei
kaluose. 

Depozitai šioje Įstaigo
je po Federal Insurance 
Corp. kiekviena knygelė 
iki $5,000. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

V / 

proves the Soviet determina
tion to Russify Lithuania. 

Among new appointments 
broadcast on February 5, the 
announcer mentioned, for ex
ample, Ponomarev, a Russian, 
as the Commissar for Lithuan
ian Forests. The announcer 
also stated that Paleckis, head 
of the Soviet puppet govern
ment, had decorated some "dis
tinguished Lithuanians" with 
Soviet orders and medals. How
ever, their names, such as Mo-
rozov, Kapralov, etc., sounded. 
completely Russian. Į 

Instructors of Communist j 
youth circles, Russians such; 
as Loza, Mironcov, and Mrs. 
Sroll, have become famous 
throughout Lithuania as zeal
ous organizers, and in a broad
cast on February 7 were men
tioned as having devoted them
selves to the task of the "li
quidation of the former agri
cultural system of Lithuania". 

"Education" 
Another popular theme is 

the fact that all previous re
gimes of independent Lithu
ania "put obstacles in the way 
of the education of the people". 
On February 8 the announcer 
claimed that the universities 
of Kaunas and Vilnius as well 
as the Agricultural Academy 
of Dotnuva were functioning 
again. However, nothing was 
said of the national origin of 
the students or of the profes
sors of these institutions. In 
this same broadcast the an
nouncer mentioned the names 
of several pupils at the Vilnius 
radio school, such as Alexey 
Baukov, Pitrovanov, etc. which 
sounded pure Russian. 

The broadcast of February 
17 was devoted to propaganda 
for Soviet sports activities. The 
Lithuanian young people were 
urged to take more interest in 
skiing, which was said to train 
better soldiers for the Red Ar
my. Among the instructors 
of this sport a certain "com
rade Timofeev", secretary of 
the Communist youth circle at 
Rokiskis, received high men
tion. Lithuanian young people 
were urged to form sports 
clubs all over the country. 
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'HUNTER 
FORMER 2-MILE 

AND CROSS 
COUNTRY CHAMP 

OLUE'S AN OFFICER 
IN THE GREAT US. 
NAVV WHICH MAKES 
IT POSSIBLE FOR l(,r 

OUR "SOLDIERS |/J 
TO REACH EfclEMV 
ffePRITORV SO THE/ 
CAM DO A LITTLE 

COUNTRY 
RACING UNDER."WEIR 
OWN POWER-Vfat/W 
HSLP SUPPLY ruePoM*, 
BUY WAR BONDS/ 

WH»*" sAt$ 

U. S. Treasury Department 

KAMBARYS PAVIENIUI 

Išsiduoda kambarys pavie
niui vyrui, privatiniame Lietu
vių name, viršuje. Kreiptis: 

s Mrs. Bagdonas (33) 
. - 5704 Dibble Avenue 

JAPAN AND THE 
CHARTER 

By ANTHONY DAINUS 
In The Detroit News, July 27 

Capt. Zaharias' appeal to the At
lantic Charter in his broadcast to 
Japan was "but a sample of the 
brand of nonsense that emanates 
from out $35^)00,000 OWI. He said 
Japan "had two alternatives: A dic
tated peace, or unconditional sur
render with its attendant benefits 
as laid down by the Atlantic Char
ter. 

The allusion to the benefits of 
the Charter must have been just 
the material sought for Nipponese 
editorials, commentators and war
mongers, for only the naive person
nel of the OWI would be oblivious 
of the fact that Russia, Japan's 
perennial foe, will sit in when the 
benefits are doled out—the same 
Russia that has made groundless 
demands upon territory now held 
by Japan; the same Russia that 
signed the Atlantic Charter when 
the Germans overran her land and 
just as conveniently ignored it 
when the Nazi tide was stemmed 
by the combined might of Great 
Britain and the United States. 

If Churchill and Roosevelt looked 
the other way while Stalin enriched 
the Soviet with; European "terri
torial aggrandizements" of Lithu
ania, Latvia, Estonia, Poland, Fin
land, Czechoslovakia, etc., nations 
with clean hands, what chance has 
Japan of Pearl Harbor infamy? 

It's time that we are concerned 
with a bit of face-saving of our 

own by insisting upon the fulfill
ment of the Atlantic Charter in 
Europe which President Truman 
can do with those billions, provided 
he's immune to continental bam-
boozlement. 

Field Office 
Phone IV. 0464 

Main Office 
YE. 2388 

įsigykit MONCRIEF Furnasą 
Šimtai Tuksiančių Pasitenkinusių Musų 

Naudotojų Negali Klysti 
Matykit Savo MONCRIEF Pardavėją 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  

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

Pilniausias Pasirinkimas' — Visokiausios 

_ VYRAMS ir VAIKINAMS 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
DEVĖJAMI REIKMENYS KELNĖS 

SPORTINIAI PARĖDALAI 
Vėliausių madų ir pavidalų. 

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

Mieros nuo 29 iki 48. 

Prie to mes tNfodam ir Iškeičiam EAGLE STAMPS 

i DIII/LA C. JAKTTBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Eapibariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

t LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 
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JOHN STEPONAITIS 
Residence ' 

Geraldine Avenue 
Richmond Heights, Ohio 

Real Estate Agentas 
Atstovauja 

The JOS. A. HUBER Co. 
REALTORS 

1306 Center Rd. Cleve. Hgts 

MĖSA . Šviežia-Rukyta 
Rūšis labai gardi-minkštutė 
Kaina nesiekia lubų-žemutė' 

Lietuvis savininkas 

DŪGAN'S MARKET 
16135 St. Clair Avenue 

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

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

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedeldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 
———— —S • 

SUPERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave, 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestui 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė Šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininklft 
WICKLIFFE, OHIO 
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