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Prancūzijoje pritruk .4^ ^ 
uos, kaip dabar plačiai 
žinios tuo klausimu, Prač Ąr 
komunistų vado Thorez užp* 
šymu Maskva prižadėjo prisių
sti Prancūzijai 500,000 tonų 
kviečių ar rugių ir 100,000 to
nų miežių. Tai buvo gera pro
paganda Rusijai, tik reikėjo 
kad Amerika tuo tarpu prista
tytų Prancūzijai maisto, ir 
Prancūzijos komunistai butų 
paskelbę kad va tas maistas, 
tie grudai, ta duona yra "sau
lės" Stalino dovana kapitalis
tų nualintos Prancūzijos liau
d ž i a i . . . .  

Tie dalykai nesupuole taip 
kaip Prancūzijos komunistai 
tikėjosi. 

Su ta Stalino "dovana" da
lykas nukrypo šitaip. 

Rusija duoda Prancu z a m s 
maitinti 600,000 tonų grudų, 
bet nėra laivų tuos grudus at
vežti. 

Amerikos Karo prekinių lai
vų administracija tuoj pasisiū
lo su laivais: duoda laivus tuos 
grudus Prancuzijon atvežti net 
iš Odesos. 

Tuo pačiu laiku visi pradėjo 
stebėtis kur Rusija gavo tiek 
grudų, ir kodėl ji badu marina 
Pabalti jos ir kitų okupuotų ša
lių žmones, o grudus siunčia į 
Prancūziją. 
i Mat, Rusija tas šalis jau pa
vergus, lai jų žmonės gaišta 
badu. Reikia dirbti pasivergi-
mui Prancūzijos, ir todėl kai 
paskelbs kad Rusija dovanoja 
Prancūzijai 600,000 tonų gru
dų, visa Prancūzija palinks į 
Maskvą, o ateinančius seimo 
rinkimus laimės komunistai, ir 
Prancūzija liks komunistine 
valstybe. . 

Grudų nėra 
Bolševikai butų galėję mul

kint svietą, jeigu ne Amerikos 
greitas pasiuntimas laivų tuos 
grudus iš Odesos pervežti į 
Prancūziją. 

Dabar iš Washington*) pra
neša kad Rusija neturi jokių 
grudų kuriuos galėtų tuoj per
siųsti į Prancūziją, ir įsakė sa
vo laivams Juodojoje juroje, 
kur jie nuvyko Rusijai pasitar
nauti, toliau nelaukti ir gryž-
ti ten kur jie pirmiau buvo. 

UNRRA yra pasiuntus 700,-
000 tonų grudų į Sovietų oku-
kuotas ar valdomas šalis. Yra 
žinių kad Rusai grobia iš Bal
kanų šalių grudus ir kitką kas 
tik iš Amerikos atgabenama, 
kaip karo nuostolių atlyginimą. 
Tuo tarpu Maskva norėjo su
lošti apgavystę, susitarus su 
Prancūzijos komunistais, tiktai 
visa bėda kad grudų nespėjo 
suvogti. 

iBlum, Prancūzų socialistų 
vadas, atvyko Amerikon gauti 
čia Prancūzijai paskolą, išgel
bėjimui jos nuo nusvirimo į ko
munizmą. Jis daug prisidėjo 
prie sudemoralizavimo Prancū
zijos prieš šį karą, kuomet bu
vo ministru pirmininku ir sa
vo socialistišku aklumu užlei
do šalies reikalus iki pakriki
mo. Prancūzija jo valdymo 
metu buvo tiek susilpninta kad 
lengvai buvo Vokiečių pamuš 
ta šio karo pradžioje. 

kviety Atstovas, Protestuodamas prieš 
Irano Skundu Apleido UNO Posėdį 

Pavasario Ženklai Washingtone 

BALF Pirmininkas 
Europoje 

SUTARTIS SU IRANU PASIRODĖ 
BUVO STALINO APGAVYSTĖ 

Kun. Dr. J. B. Končius, B A 
LF pirmininkas, keliauja Eu
ropoje uniformoje, kaip oficia-
lis atstovas. ______ 

FBI SUĖMĖ SOVIE
TU ŠNIPĄ 

Pa^ffkuir U. S. valdžia 
paskelbia kad FBI agentai 
suėmė jauną Rusijos karo 
laivyno leitenantą, ilgai se
kiotą atliekant šnipinėjimą 
Sovietų naudai. 

Jis yra Ltn. Nikolai Re-
din, 29 m., Sovietų pirkimų 
komisijos narys, kuris ren
gėsi jau išplaukti Rusijon 
iš Portland, Ore. Jis šni
pinėjo apie Amerikos karo 
laiką Yellowstone, nuskir
tą dalyvauti atominės bom
bos bandyme šią vasarą. 

Atvestas į U. S. komisi-
jonierius ofisą, šis bolševi
kas šnipas ėmė mušti kum-
štim j stalą rėkdamas, "Aš 
nekalbėsiu! aš nekalbėsiu!" 

BOLŠEVIKAI SUGA
VO MIHAILOVIČĄ 

Iš Jugoslavijos praneša 
kad bolševikiškos Tito vy
riausybės pastangomis ta
po sugautas Gen. Mihailo-
vič, tos šalies laisvės kovo
tojas, kurį vėliau Anglija 
ir Amerika išmainė j Mas
kvos agentą Tito ir pradė
jo šį remti. 

Jam gręsia mirties baus
mė bolševikų naguose, ir 
matyt niekas jo negalės iš
gelbėt. 

HOOVER, buvęs prezi
dentas, savo kelionėje tyri
nėjimui Europos karo nu
kentėjusių maitinimo, ap
silankė pas popiežių ir ta 
rėsi su Italijos premjeru. 
Sakoma jis Rusijon neva
žiuosią*. 

BADAS EUROPOJE 
IR AZIJOJE 

Europoje ir Azijoje Sj 
pavasarį bus badas, iki su
lauks naujo derliaus. 

Europoje daugybė žmo
nių pasilaiko gyvais vien 
bulvių ir prastos duonos 
Šiokiu-tokiu užvalgymu. ^ 

Alijantų užimtoje Vokie
tijoje žmonių maitinimui 
teikiamas maistas bus su
mažintas, arba jau suma
žintas. 

Tarp pabėgėlių vaikų del 
maisto stokos siaučia ažio-
va, praneša Bavarijos Rau
donasis Kryžius. 

New York. — Kovo 27, 
apie 5 vai. vakare, Sovietų 
atstovas United Nations 
Saugos Tarybos posėdyje, 
Andrey A. Gromyko, pasi
pūtęs apleido posėdį su sa
vo palydovais, pareikšda
mas protestą prieš konfe-
dencijos delegatų nubalsa-
vimą svarstyti Irano klau
simą ir išklausyti Irano at
stovo skundą apie Maskvos 
klastas Irane. 

Kadangi Gromyko kalbą 
Rusiškai kiti delegatai ne
suprato, iki vertėjas išaiš
kino ką jis sakė, Angliškai, 
jo kalba padarė menką įs
pūdį, ir 10 delegatų, prie 
kurių Gromyko buvo vie
nuoliktas, pasiliko posėdy
je. 

Gromyko reikalavo pesė 
džio atidėti Irano klausi
mo svarstymą, kai kiti na
riai rengėsi išklausyti am
basadoriaus Hussein Ala iš 
Irano pareiškimų, Gromy
ko rado reikalingu apleisti 
saugumo tarybos posėdį. 

Tas viskas užbaigia bol
ševikų vykdytą klastą iki 
šiolei: Stalinas buvo parei
kalavęs atidėti saugumo ta
rybos suvažiavimą, iki jis 
baigs priverstinį susitarimą 
su Iranu. Prez. Truman 
atsisakė konferenciją atidė
ti iki Balandžio 10. 

Konferencijai atsidarius, 
Sekretorius Byrnes reika
lavo kad Irano byla butų 
svarstoma. 
Kaip Maskva nori Iraną 
pavergti 

Irano ambasadorius pra
nešė posėdžiui kokius rei
kalavimus Maskva pastatė 
jo šaliai ir kuriais skubino 
prievarta neva sutarti, kad 
posėdyje nebūtų Irano by
la svarstoma. 

Vietoje ištraukti savo ka
riuomenę iš nekuriu Irano 
dalių, kas yra kenksminga 
tos šalies vidaus reikalams 
ir pavojinga pasaulio tai
kai, Maskva reikalavo pa
likimo sovietų kariuomenių 
Irano dalyse neribotam lai
kui; Irano valdžia verčia
ma pripažinti bolševikų at
plėštai Irano provincijai 
Azerbajdžanui autonomiją; 
Azerbaidžanas tada pasida
ro Maskvos agentų kontro
lėje, net aliejaus šaltinius 
Maskva nori paimti sovie
tų kontrolėn.- , 
Ką Byrnes slepia? 

Prieš Gromyko išėjimą, 
Amerikos, Rusų ir Prancū
zų atstovai turėjo ,slaptą 
pasitarimą, tikslu surasti 
kompromisą išvengimui po
sėdžio suardymo. Kas bu
vo kalbėta laikoma paslap
tyje, ir kodėl Valstybės Se
kretorius Byrnes vis veda 
slaptas derybas su bolševi
kais sunku pasakyti. Tas 
tik ir augina Maskvai ra
gus. 

Lenkijos atstovas Lange 

balsavo su juo už atidėjimą 
Irano bylos svarstymo Ba
landžio 10 dienai, kada ti
kėta jau turėti užbaigtą su 
Iranu sutartį. 

Kovo 28 d. Saugumo ta
rybos posėdis laikyta prie 
uždarytų durų, ir sakoma 
Gromyko vėl buvo pasiry 
žęs atsilankyti. 

RUSAS IŠ£JO IR IŠ 
UNRRA POSĖDŽIO 

Atlantic City, N. J., vyk
sta UNRRA posėdžiai, kur 
iškelta reikalavimas nusta
tyti kad UNRRA šelpia
mose šalyse maistu ir reik
menimis nesinaudotų sovie
tų kariuomenė. Mat, visur 

- Rusai stengiasi atimti gau
namą per UNRRA maistą 
ir reikmenis ir naudoti sa
vo okupacinių armijų mai
tinimui. 

Viename posėdyje bolše
vikų atstovas išėj-o, aiškin
damas kad jam tuos klau
simus negalima svarstyti. 

Nors dalys šalies dar buna padengtos sniegu, sostinėje 
Washingtone paprastai pasirodo žiedai ankstyvą pavasarį, šy-
met ypač anksti sostinė sužydėjo, del šilto Kovo mėnesio. 

U. S. TAIKYSIS SU 
ARGENTINA 

ATSKLEIS SUTAR
TIS SU HITLERIU 
Nuernbergo teisme, bu

vęs nazių užsienių minis
tras Joachim von Ribben-
trop, pasiryžo atskleisti in-
ternacionaliam militariam 
tribunolui smulkmenas jo 
tarybų ir pasirašytų sutar
čių Sovietų su Vokietija 
1939 metais, kas privedė 
prie antro pasaulinio karo. 

Sovietų atstovai tame tei-

Ilgai užsitęsęs nesusipra
timas tarp Amerikos ir Ar
gentinos valdžių manoma 
bus baigtas ir Washingto-
nas liausis atakavęs savo 
pietų kaimynę respubliką. 

Rinkimus laimėjo Peron, 
kurį Amerikos valdžia no
rėjo iš valdžios išmesti ap
kaltinant jį pro-naziu. Jis 
vistiek liko valdovu, o tuo 
tarpu Argentinoje pradėjo 
švaistytis Stalino atstovai, 
patraukimui Argentinos į 
sovietų pusę, o tas Ameri
kai butų nesveika. 

TIKROS ŽINIOS 
APIE PABĖGĖ

LIUS 

REUTHER LAIMĖJO 
AWU VADOVYBE 

Atlantic City, N. J., Uni
ted Auto Workers (CIO) 
suvažiavime, po trukšmin-

sme, suprantama, des visas ( kaltinimų vienas kitam 
naetantras kad RlbbentrOP i . v r* .„i ofi'oiIro pastangas kad Ribbentrop 
savo žinių neatskleistų, nes 
tas parodys Stalino šuny
bes pries rimtą pasaulį. 

SIŲS GRAIKIJAI 
GALVIJŲ 

už General Motors streiką, 
UAW pirmininko rinkimus 
laimėjo Walter P. Reuther, 
GM streiko vadas, tik 125 
balsais prieš dabartinį pir
mininką R. J. Thomas. 

šio karo metu, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 

Graikai Amerikoje pra- tarnautojų eilėse, kurių bu 
dėjo vajų per Greek Warjvo 20,000, veikmėje žuvo 
Relief fondą surinkti Ame- 64 nariai. 
rikoje 10,000 galvijų gabe-' 

Hal Foust, keliaujantis 
Europoje korespondentas, 
kuris parašė daug straips
nių apie Pabaltijo žmonių 
nelaimingą likimą, pastaru 
laiku rašo Chicago Tribu
ne apie savo pasikalbėji
mą su vadais Pabaltijo pa
bėgėlių Osnabrueck stovy
klose. Jis turėjo pasikal
bėjimus su Lietuviais, Es
tais ir Latviais, kurie pa
tiekė % jam savo vėliausia 
gautų žinių iš jų šalių, kur 
bolševikai visu žiaurumu 
viešpatauja ir kur pabėgė
liai atsisako gryžti iki rau
donieji ten valdys. 

Rašytojas pamini, labai 
teisingai, pabėgėlių pasirei
škimus apie jų ateitį, kad 
jų pirmutinis noras yra 
gryžti į savo tėvynes, tik 
prie komunistiškų sąlygų 
jiems neįmanoma. Antras 
pasirinkimas yra emigruo
ti į Ameriką, Kanadą, ar 
Australiją. Visi vaikai ir 
dauguma suaugusių pabė
gėlių mokosi Angliškos kal
bos. 

Tie žmones yra darbstųs, 
sveiki žmonės, išsilavinimo 
ir pranašumo lygaus Ame
rikiečiams, o nėra jokių 

EKONOMIKA 
t 

Angliakasiai Pasiryžę 
Streikuoti Balandžio 1 

ANGLIAKASIŲ unijos va
das John L. Lewis praneša kad 
šį sekmadieni, Kovo 31, bai
giasi UMWA sutartis su min
kštos anglies kasyklų operato
riais ir kad todėl 400,000 an
gliakasių neis į darbą pirma
dienį, Balandžio 1 d. 

Dabartinio kontrakto su ka
syklų operatoriais unija neat
naujins, turės buti padaryta 
naujos sutartys ir tik tada an
gliakasiai pradės dirbti. 

Kasyklų operatorių patiektą 
pasiūlymą Lewis vadina "mi
šiniu kuris visiškai neatitinka 
reikalavimams". 

Valdžia pasiruošus imtis žy
gių jeigu kiltų angliakasių 
streikas. 

AUTOMOBILIŲ DARBAI 
GENERAL Motors Corp. su 

Kovo 26 pradėjo šaukti į dar
bus savo 175,000 darbininkų, 
išskyrus tuos ką dar streikuo
ja nekuriose dirbtuvėse. 

Automobilių gamyba numa
tyta pradėti plačiu saiku, ir 
kai įsi judins darbai jų bus pa
daroma pot keliasdešimts tūk
stančių per savaitę trumpu 
laiku. 

nimui į Graikiją sį pava
sarį, padėti savo šaliai at-
sigaivelioti. 

Komiteto vadas Matsou-
kas sako, Graikijai reika
linga 400,000 galvijų, 50,000 
arklių, 70,000 mulų ir 90,-
000 asilų. 

!-"uag-ji 
Dr. Urey, vienas iš žy

miausių mokslininkų prisi
dėjusių prie išvystymo ato
minės bombos, pradėjo ra
ginti Ameriką kad jokiu 
budu neišduotų Rusijai tos 
bombos paslaptį, ką dauge-; 
lis žioplų Amerikonų nori 
jau tuoj padaryti. 

GYVENAMŲ namų pa
dėčiai pagerinti, valdžia iš-

Generolas Farmeris 

CHICAGOJE šios savaitės 
pradžioje streikai tęsėsi 26 iš
dirby stėse, apim a n t i 2O,0O3 
darbininkų, neskaitant 7,600 
General Motors korporacijos 
elektro-motivų dirbtuvės dar
bininkų. 

DARBININKŲ NUOSTOLIAI 
PLIENO streikui pasibaigus, 

paskelbiama apskaičiavimai ko
kius nuostolius panešė darbi
ninkai šio neilgo streiko laiko
tarpiu. Paveizdan, U. S. Steel 
Corp. streiko žinios parodo kad 
darbininkams ims du metu ir 
10 mėnesių atsidirbti praras
tas algas, kurių jie neteko be
silaikydami už 18Uc pakėlimo 
į valandą, vietoje priimti kom
panijos siūlymą 15 centų pa
kėlimo. 

Kompanija taipgi sako kad 
turės buti pakelta plieno kai
na toliau, virš $5 tonui kaip 
pavelyta dabar. Tas tik pa
brangins plieno gaminius ir 
tuo pakels kainą gatavų par
duodamų produktų. 

SENAS valstybininkas Ber-
"ietnl nard Baruch siūlo Kongresai planų jų gyvenimo nusisto j 

= mhoms rtnsiria-1 pravt putnu ^ " nasida- pravesti patvarkymą uždrausti vejimui ir patiems pasula p v t„J „„r* ™, 
•ymui pragyvenimo 
rašytojas. Jie nori progos 
užsidirbti sau pragyveni
mą ir išlaikyti savo sei
mas, be pavedimo savo as
mens laisvių totalitai inei 
valdžiai. 

Gen. 
. user-'" 

Henry H. Arnold, ar-
alvar7vmfl' <*ta±vti ne- mij°s oro Jie^ komandierius leido suvaržymą statyti ne j karQ metu> parodoma savo 

būtinai reikalingus pasta- j ukėse prie Sonoma, Calif., su 
tus, taupymui ~ medžiagos savo daržininku. Generolas v 

palaiko Gromyko pusę fenamų statybai* ^ tarnybos 

ISPANIJOJE suimta 27 
Ispanai Republikonai sabo
tažininkai, kurie išlavinti 
Prancūzų komunistų spe-
cialėje mokykloje, buvo su-
crryžę slapta į savo tėvynę 
pradėti teroro ir žudymo 
iarbą, tikslu išversti Gen. 
Ypjico vyriausybę. 
Westin ̂ honse El ° c t r i c 

vpikas toc^asi tre-
č ias  mėnuo,  s t re ikuo ja  75-
000 darbininkų, uniia rei
kalauja 18Vjc į valandą pa-
kžlimo algų. 

sako' streikus ir lokautus nors me
tams laiko, kad produkcija ga
lėtų pasiekti aukštą laipsnį Ir 
prašalintų infliaciją. Jo mai
nymu turėtų buti įsteigtas au
kščiausias komercijos teismas, 
savo rūšies ekonominė taryba, 
kuri sutaikytų visus kylančius 
nesusipratimus šalies ekoaottii-
niame gyvenime. 

ŪKĖS TURĖJO DIDELES 
IN EIGAS 

ŪKĖS šioje šalyje 1945 im
tais septintas metas pagretu 
turėjo didėjančias ineigas, ir 
su valdžios primokėjimais per
nai ūkininkų ineigos pasiekė 
rekordiniai aukštas skaitlines 
— $21,468,000,000, kaip skel
bia Alexander Hamilton Insti
tutas. 

1944 metais ūkininkų inei
gos buvo $21,038,000,000. 
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EHlLXTJELfHOOS 
PASTABOS 

AMERIKOS komunistų spau
dai, ypatingai Daily Workerio 
ir Laisvės bei Vilnies redakto
riams, reikės daug darbo pa
dėti ir vargo turėti su buvu
siu Pennsylvania os gubernato
rium, George H. Earle, Demo
kratu. Mat, jis nespėjo išlip
ti iš laivo Bostone, ir sutikęs 
Amerikos spaudos atstovus į 
jų klausimus atomiškai atsa-
ke i 

"Mes liejome kraują ir au
kojome turtą kad sumušti du 
vidutinio stiprumo gangsterius 
užleidimui vienam milžiniškam 
gangsteriui tų sunaikintų vie
tas. Rusijos koncentracijos sto
vyklose randasi virš 15 milijo
nų žmonių, o užimtuose kraš
tuose eina aršesnis teroras ne
gu kada buvo. Rusai varo sa
vo darbą sulyg Lenino teorijos 
kad priimta žmonijos etika ir 
moralybės supratimas turi bū
ti pakeista melagyste, apgavi
mu, šiuleryste. .. Nusileidimai 
Rusams yra tas pat kas buvo 
daryta Hitleriui įsigalėjus... 
Nusileidimus kaip naziai taip 
ir Rusai skaito musų silpnu
mu. Musų valdžia turi pasa
kyti Rusams pasitraukti iš vi
sur ir gryžti į savo senas ri
bas, o priėjus reikalui reiktų 
Rusus pavaišinti atominėmis 
bombomis". 

TAI NE VfSK&S. Papildy
mui to ka buvęs musų valsti
jos Demokratų partijos guber
natorius pareiškė, Lee Elma-
ker, Philadelphia Daily News 
redaktorius, Kovo 22 d.^ Chica
gos savo kolumnoje rašo: 

"Viena svarbiausių temų 
tarp Chicagos darbininkų eina 
tai iškeltas viešumon faktas 
kad vieno didžiausio vietinio 
Chicagos streiko vadas mokė 
si 'didžioje streiko riaušių mo 
kykloję kokią Rusija užlaiko 
savo delegatams į kitas šalis. 
Joseph R. Webster, Internatio
nal Harvester dirbtuvės strei
ko vadas, tapo j kaltintas už 
prigavingą savinimąsi Ameri
kos pilietybės. Jis gimė Aus
trijoje, o kuomet pereitą 'Rug
sėjo mėnesį čia prašėsi darbo, 
tikrino jog gimęs Chicagoje. 
Jisai atvyko į šią šalį 1913 me
tais, pakeitė savo vardą penkis 
kartus, išvyko į Maskvą 1929 
metais ir studijavo streiko 
riaušių strategijos Lenino la
vinimo mokykloje. Kadangi 
Maskvoje ar visoje Rusijoje 
nėra streikų, ši mokykla yra 
paruošimui trukšmadarių už
sieniams. Jis sugryžo j šią 
šalį 1939 metais per Meksiką. 
Imigracijos departmentas Wa-
shingtone bando jj deportuoti." 

Dabar musų komunistai ga
lės rinkti aukas kapitalizmo įs
tatymų persekiojamam darbi
ninkų "vadui" ginti. 

BOLŠEVIKAS A. Bimba, bu
vęs Lietuvoje, šiuo metu jau 
bus sugryžęs į Brooklyną. Ne
abejoju, jam 'draugai' surengs 
vakarienę, jis pripasakos jiems 
nesamų dalykų iš tarybinės 
Lietuvos ir apie "matušką" 
Rusiją. Po to, j j paleis su pra
kalbomis po visas Lietuvių ko
lonijas mulkinti savo pasekėjus 
ir kitus mažai suprantančius. 
Bet jis užtylės nuo klausyto
jų tokias žinias iš Lietuvos 
kaip žemiau laiškas skamba: 

"Brangi Tetule. Aš sužino
jus jusų adresą rašau jums ke
lis žodžius. Jus paėmę šį lai
šką skaityti turbut nesuprasit 
kas jums jį rašo. Jums rašo 
jusų brolio.... dukterys ku
rios gyvena Jakutske, šaltoje 
Siberijoje. Dabar aš turiu pa
rašyti biskutį apie save. Mes 
jau nuo 1941 metų gyvename 
šaltoje šiaurėje. Jau čia pa
laidojom brangią mamytę ir 
abu broliukus V. ir A. Tėve
lio nežinom kur jis yra, gyvas 
ar miręs. Sunku buvo perneš
ti tas laikas, bet nelengva ir 
dabar. Mes dabar likom tik 
penkios sesytės. M. dabar iš 

žanffetHšti vaikai jau sen 
nai — 1917 metų revoliucijos 
laiku — Samaros gubernijoje 
palaidoti. 

Ar Lietuvis darbininkas «ga-
li džiaugtis Lietuvių tautoj 
naikinimu auklėjant Rusijos 
imperializmą? Atsakyk į tai, 
Lietuviškas orakule. 

Z. Jankauskas* 

Amsterdam, N. T. 

BALTIMORE, MD. 
ATLETŲ KLUBO 30 METŲ 

SUKAKTUVES 
'Balandžio 22 d., Lietuvių A-

merikos AtlGtų Klubas minės 
savo 80 metų sukaktį. Didžiu
lio sukaktuvių programo komi
teto priešakyje veikia Juozas 
Kašinskas ir Vincas Nemura. 
Kvietimų komitetą vadovauja 
Adv. Nadas Rastenis; spaudos 
komitetą — Antanas Miceika. 

Trisdešimts metų atgal, kai 
Lietuviai didumoje dar buvo 
tik nesenai atvykę į šią šalį, 
čia buvo nemažai jaunų, stip
rių vyrų. Bet jie buvo neor
ganizuoti ir tik pavieni savo 
stiprumą ir mankštumą rodė. 
Paskui pradėjo burtis į ratą, 
ir galiaus susikurė "galinčių 
klubas", iš kurio ir išaugo da 
bartinis Atletų Klubas. Šios 
organizacijos iniciatoriais bu
vo: Ant. Mockevičius, V. Ma
čys ir kiti. Kaip Juozas Milu-
naitis žurnale "Lietuva" rašo 
(Bal. 1940): 

"Steigiamą susirinkimą ati
darė A. Mockevičius. Pir
muoju klubo pirmininku buvo 
išrinktas V. Mačys.... M. Ku-
relaitis, vice pirmininkas; A. 
Rasimas, protokolų sekretorius; 
M. Valiūnas, finansų sekreto
rius; K. Valiūnas, iždininkas; 
V. Radavičius, A. Sakevičius 
ir M. Kurelaitis, iždo globėjai; 
K. Matusevičius, klubo kamba
rių prižiūrėtojas; P. Grik.šas, 
maršalka." 

Nuo to laiko šis klubas iš
augo ir išbujojo, čia atletus 
mokina Juozas Milunaitis per 
daug metų, visokios atletikos, 
čia lavinosi ir mankštėsi Atle
tų Klubo imtikai, kumštininkai 
ir basketbolininkai. čia laikė 
dainavimo pamokas chorai ve
dami Simanaičio, Praninsko ir 
kitų. čia komp. Mikas Petrau
skas, protarpiais, tarp 1926 ir 
1929, sumokino savo operetes 
ir kelis koncertus iš esančių 
vietos dainininkų, čia Lelija 
G e l e ž i u t ė - B e k e r c k i e n ė  l a v i n a  
Dainos Chorą jau 15 metų. 

čia laiko susirinkimus ir tu
ri patalpą Amerikos Legiono 
Lietuvių Postas 154. čia su
sirenka Atletų Klubo Moterų 
skyrius. Kitos organizacijos, 
reikalui esant, čia randa pa
stogę. 

Dabartinė -Klubo valdyba: 
Jonas Koths (Krakauskas) — 
pirmininkas; M. Kurelaitis. vi
ce p.; Jonas Milunaitis, užrašų 
rašt.; Petras Tribulskis, finan
sų rašt.; Kastas Matuliauskas, 
iždininkas ir gaspadorius. 

šis klubas politika neužsiima. 
Prie jo priklauso visokių pa
žiūrų žmonės; jis rūpinasi tik 
kuno ir proto kultura. Bet Lie
tuvos reikalų neužmiršta. Lie
tuvybės reikalams ši organiza
cija visada gelbsti. 

Balandžio 30 d. sukaktuvių 
tvarka bus tokia: pirma bus 
pasižmonė j imas, paskui ? vaka-
rieniavimas, o po to linksmi 
šokiai. 

Taig, po 30 metų, susitiks 
senieji ir jaunieji atletai ir at
letės, dviejų karų kareiviai ir 
nenuoalsųs dainininkai ir kiti 
Lietuviai ir Lietuvės, ir visi 
bendrai prisimins praėjusius 
laikus — anuos linksmus Lie
tuviams laikus, kai Lietuva at
sikūrė, kai ji tapo nepriklauso
ma. kai Lietuvos trispalvė aiš
kiai mirgėjo tarp visų pasau
lio tautu vėliavų. Prisimins— 

Gerai ^Darbuojamflsi ^ 
Willis-Kelly Rezo

liuciją 
Prašymui Kongreso narių 

paremti Willis-Kelly rezoliuci
ją, iš musų miesto laiškus pa 
siuntė ne tik Lietuviai bet ir 
kitataučiai piliečiai, ir šiomis 
dienomis gauna prielankius at
sakymus iš musų atstovų iš 
House of Representatives. 

šiuo taip svarbiu Lietuvos 
naudai reikalu daugiausia pa
sidarbavo geros musų Lietu
vaitės, Anna ir Adele Kadzis, 
ir Anna Bilis, kurios pasidar
bavo tarp miesto mokytojų ir 
mokyklų vedėjų bei kitų mies 
to valdininkų, profesionalų, ir 
tarp pačių Lietuvių, ne tik sa
vo mieste bet ir Schenectady, 
N. Y., G. E. ofise. Joms dar 
į talką atėjo kitos taip pat in
teligentės Lietuvaitės, Izabelė 
Sargeliutė, Emma Safren (Su-
pranaičiutė), ir Veronika Ma-
tejunaitė. 

Pastaba. Aprašydamas Lie
tuvos Nepriklausomybės pami
nėjimą, Kovo 3, per neapsižiū
rėjimą praleidau nepaminėjęs 
kad ChicagieČius svečius, Adv. 
Olį, Dr. ir ponią Biežius, Jur-
gelaitę, Ramošką, A. Vanagaitį 
bei kitus gražiai priėmė ir pa
vaišino savo gražiame ir tur
tingame name musų Dr. A. 
Kinderis. P. Lalas; 

'LTS 6 Skyrius Rengiasi 
prie LVS 6-to Seimo 
Birželio I ir 2 d. 

Lietuvai "Vaduoti Sąjungos 
6-to skyriaus susirinkime Ko
vo 17, LVS Seimo Rengimo 
Komisijos pirmininkas Dr. Jo
nas Sims pranešė kas jau iki 
šiol nuveikta: Raportavo kad 
seimo posėdžiams ir delega
tams apsistoti paimtas Book-
Cadillac Hotel ir kad seimas 
atsibus dvi dienas, Birželio 1 
ir 2, šeštadienį ir sekmadienį. 

'Seimo surengimui komisija 
susideda iš šių narių: Dr. Jo
nas Sims, Stephania Č. Dou-
van, Viktoras Petrikis, Juo
zas Kripas. 

Susirinkimas taipgi išrinko 
komisiją surengimui šeiminio 
pikniko, po , pietų, sekmadienį, 
^Birželio 2 d. Piknikui vieta 
paimta Birutės Daržas, John 
'R, prie 11 Mile Road. 

Pikniko komisija susideda iš 
šių narių: Juozas Gužauskas, 
Augustas Rinkunas, Margaret 
Petrikieni, Vytautas Marku-
zas. 

Apkalbėta kiti reikalai ir ap
svarstyta rėmimas išleidimo 
knygos "Lietuva Tironų Pan
čiuose". Užrašų raštininkui 
tapo pavesta pradėti rinkti tai 
knygai prenumeratas, taipgi 
visi kiti nariai darbuosis tofc 
knygos platinime. 

Vyt. Markuzas, : 

Užrašų rašt. 

Negali Kandidatuoti 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI -

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai/ 

LUKOŠIUS Antanas, 69 metų, JEROMAVIčIENĖ Ona, mirė 

TEISINA SAVO 
DRAUGUTl 

Sandaros Kovo 1 d. numery
je pastebėjau S. redaktorių tei
sinant savo Worcesterio kores
pondentą Krasinską, nors tas 
teisinimas prilygsta anam či-
no nuotikiui. Kaimiečiai paga
vo čigoną pavogusį arklį ir pa^ 
traukė čigoną teisman. Teisė
jas klausia: Ar tu vogei tą 
arklį? čigonas sako: Pone tei
sėjau, tai neteisybė, aš niekad 
arklio nevogiau, bet arklys ma
ne pavogė. 

Buvo šitaip: aš rytą anksti 
žiurėjau kaip saulė teka; tuo 
tarpu atbėgo tas arklys ir ma
ne nusinešė.... ir dabar tie 
kaimiečiai kaltina už arklio pa
vogimą ! Tas neteisybė.... 

Taip ir S-ros redaktorius 
bando savo korespondentą tei
sinti. Kodėl p. Vaidyla neper
skaitė visą tą rašinėlį ir kodėl 
užtyli kur rašyta apie to ko
respondento nukniaukimą SLA 
318 kuopos pinigų? Vietoje to 
Vaidyla ima grąsinti kitiems 
ką tai parašysiąs apie juos. 

Turbut redaktorius nežino 
iš kurio galo pradėjo skaityti 
tą aprašymą apie tą Worceste
rio "karžygį". 

Kadangi Sandaros redakto
riui rupi rukštaus pieno klubo 
reikalai ir nesąmonių skleidi
mas visuomenėje tai ir negali
ma laukti iš jo jokio rimto at
siliepimo į rašinius. 

J.' Rauktis. 

SURPRISE PAKTY 
ELINORAI MAROZAITEI 

Kovo 19 d., pas Jurgį ir Ma
rę Kase, 16856 Littlefield, at
sibuvo surprise party Elinorai 
Marozaitei, kuri susižiedavo su 
buvusiu kariu Juozu Mikalaus
ku. Puotą surengė Marozų gi
minės: Mrs. A. Kiuberienė, 
Mrs. W. Ken?pf ir Mr. Marie 
Ktise. 

Dalyv&vb' apie šimtas mote
rų ir busimą jaunavedžių porą 
apdovanojo daugybe gražių do
vanų. Tik retai nuotakai pa
sitaiko apturėti tiek daug do
vanų nuo tokio- skaitlingo bū
rio moterų. 

Pp. Marozai yra ilgamečiai 
Detroito biznieriai ir geri tau
tiečiai, jie ir savo dukrelę iš
auklėjo Lietuviškoje dvasioje, 
išmokino Lietuvių kalbos ir 
rašto. Elinora buvo Kareivių 
Rėmėjų Draugijos užrašų raš
tininkė ir tikrai gražiai rašė 
protokolus. Gryžus jos sužie
duotiniui iš Europos karo fron
to ir jau dabar paliuosuotam 
iš tarnybos, Elinora nutarė 
duoti paskutinį žodį: taip. Jų 
vestuvės žada įvykti Balandžio 
28 d. 

Dar kas labai Elinorą džiu
gina taf kad jos sužiedotinis 
yra Lietuvis, rimtas vaikinas. 
Jisai gryžęs iš karo net kitus 
ragina šelpti Lietuvius pabė
gėlius ir jais labai susirupinti. 
O kur žydi gili solidarumo sie
la ten be abejo ir džiaugsmas 
žydi. Ir jaunojo tėveliai Mi
kalauskai yra lygiai geri Lie
tuviai ir savo vaikučiams . lie
tuviškumą įskiepijo. 

Šiam gražiame suėjime buvo 

Lt. Col. Harold G. Hoffman, 
buvęs New Jersey gubernato
rius, ir vėl norintis kandida
tuoti, tapo sutramdytas nuo 
to kuomet armijos įsakymu tu
rėjo pasiduoti į ligoninę svei
katos patikrinimui. Jis nori 
kandidatuoti Republikonu. 

palošta "bunco", o paskui vai
šės — tikras Lietuviškas vaiši
nimas, kruopščių šeimininkių 
rūpestingai paruoštas. Rep. 

CIO SIEKIA AMERI
KOS UŽVALDYMO 

CIO vadai nutarė sukelti net 
šešių milijonų dolarių fondą 
savo Politiškos Akcijos Komi
tetui, kur} vadovauja Lietuvo
je gimęs žydų kilmės Sydney 
Hillman. Dirbtuvėse darbinin
kai bus verčiami aukoti po $1 
tam politiškam skymui. 

Mat,' Hillman planuoja už
valdyti Amerikos politiškas 
partijas savo milžinišku fondu: 
menkodvasius Amerikos politi
kierius kandidatus privilios jų 
politiką remti, prižadant išrin
kti juos į %jų j ieškomas valdiš
kas vietas. 

Kadangi už CIO ir už Hill-
mano pečių stovi komunistai, 
o už jų pečių Maskva tai leidi
mas CIO įsigalėti gali reikšti 
liūdnas pasekmes Amerikos at
eičiai. 

Reikia tikėti kad Maskva ke-
liariopai tą CIO fondą perpil-
dys, padarymui Politiškos Ak
cijos Komiteto galingu ir nu
lemiančiu rinkimus. 

Tariasi apie Maistą Karo Nukentėjusiems 

UCJlAiU?) BCoj LCO. v - . j-
važiavo žvejoti. E. aš pati ku-lĮt»"> Jr nurades 
ri rašau jums šį laišką. A., T. 
ir S. yra nuo manęs už 60 km. 
Vaikų darželyje'. Dar noriu 
tetulės paprašyti £al kartais 
yra jums žinomas iš Lietuvos 
Žydelis G., ^įs kilęs iš Marijam
polės. Jo jieško jo* brolis, ku
r i s  r a n d a s i  s u  m u m i s . . . .  

"Pirmu laišku daug rašyti 
jums negaliu, nes nežinau ar 
šį gausite. Bet jei gausite ra
šykite kuogreičiausia arba sių
skit telegramą mums pralink
sminti, nes mums labai liūdna 
čia gyventi 

Tai ne vienas. Yra daugiau 
panašiu laiškų. Mano jauniuu-

lo, jos vyras ir ©esi nia-

ir gal tie kurie 30 metų atgal 
t v ė r ė  " g a l i n č i ų  k l i u b ą "  i r  d a r 1  

klube aktyviai veikia, ir tie 
kurie vėliau prie šio klubo pri
sidėjo, pajus kad ir dabar rei
kia galinčių . Lietuvių tarpe ; 
kad jų tėvų mylima Lietuva 
ašarose paskendus, rankas 
tiesus, laukia pagalbos. .. . 
~\ šias iškilmes rengiasi visa 

Marylando Lietuva. 
Pavasarį Atletų Klubas gi

mė, pavasarį ir savo 30 metų 
sukaktuves mini. Lai šis klu
bas sulaukia daug, daug pava
sarių, ir lai kiekvienas j u ran
da šį klubą didesniu ir tvirtes
niu! _ Hep. 

S. BOSTON, MASS. 
RADIO ŽINIOS 

Lietuvių Radio Corp. rengia
si prie puikiausio šio viso se
zono koncerto, paminėti savo 
radio programo 12 metų su
kaktuves. šiame koncerte da
lyvaus pirmą kartą dar nema
tyti ir negirdėti Bostono apie-
linkėje artistai. 

Atvažiuos svečias iš Chica
gos, dainininkas artistas Jo
nas Urbonas, kuris karo metu 
yra dainavęs Paryžiuje, Berli-
ne ir kituose Europos miestuo
se, o prieš karą dainayęs Pie
tų Amerikoje. 

Šokikės Vaidylutės i# Phila-
delphijos su savo mokytoja L. 
Antanavičiene sužavės jaunus 
ir senus gražiu šokimu Lietu
viškų tautiškų šokių. 

Vincukas Motiejaitis, 12 me
tų amžiaus dainininkas iš Wor
cesterio, su savo akompaniste 
p. Marijona Meškiene sužavės 
visus savo nepaprastai gražiu 
dainavimu ir malonia išvaizda. 

Birutės ir Kęstučio Radio 
Choras vadovaujant Valentinai 
Minkienei, ruošiasi visus pa
linksminti gražiomis Lietuviš
komis liaudies dainomis. 

Koncertas įvyks sekm. Ba-
landžo 2§, Patrick F. Gavin 
mokyklos salėje, kampas Dor
chester, F ir 7-tos gatvės, So. 
Bostone, , 3 vai. po pietų. 

mirė Kovo 14, Cleveland, O. 
Palaidoti išvežtas į Mones-
sėn, Pa. 

ŠALNA Antanas, 83 m., ftiirė 
Kovo 5, Scranton, Pa. Ame
rikoj išgyveno ilgus metus. 
Paėjo iš Suvalkijos. 

KLISčIUKAS Pranas, 52 'm., 
mirė Vas. 10, Philadelphia, 
Pa. 

PUšINSKIENĖ Marė, 70 m., 
mirė Vasario 11, Philadel
phia, Pa. 

MELNIKAS Dominikas, 53 m., 
mirė Vasario 14, Philadel
phia, Pa. 

MARGEVIČIUS Juozas, mire 
Vas. 12, Philadelphia, Pa. 

BUBNYS Pranas, 87 m., mirė 
Vasario 12, Brooklyn, N. Y 
(Marijamp. ap. Igliaukoj p. 
Mergašilio k.) Amerikoj iš 
gyveno 66 m.-' 

LUPINSKAS Mikus, -68 nw&ų, 
mirė Sausio 21, Raymond, 
Wash. (Subačiaus p. Rama-
navos k). Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

BALKEVIČIENĖ Kristina,* se
nyvo amž., mirė Vasairio 26 
Chicago j. (Kauno ap.) Ame
rikoj išgyveno 33 m. 

JANŪšKA Motiejus, 84 metų 
mirė Vas. 27, Mahanoy City 
Pa. Amerikoje išgyveno 56 
metus. 

LAN G A VIČIU6 Aleksand ras, 
mirė Vas. 26, Mahanoy Ci
ty, Pa. 

BURBA Jonas, mirė Vasario 
m., New Yorke. 

ŠAMASKIS Mykolas, mirė Va
sario 12, Plymouth, Pa. 

MORKEVIČIUS Matas, mirė 
Vas. 19, Pittston, Pa. 

KRIKŠČIŪNAS Juozas, 86 m., 
mirė Vas. 21, Plymouth, Pa. 

DŪKAS Vincas, mirė Vas. 20, 
Edwardsville, Pa. 

KALINAUSKAS Petras, mirė 
Vasario 23, Kingston, Pa. 

KARPAVIČIENĖ Teofilė, mi
rė Vas. 21, Maspeth, N. Y. 

VAITKIENĖ Ona, 68 m., mirė 
Vas. 27, So. Boston, Mass. 

* Amerikoj išgyveno 46 m. 
JAKAVIČIUS Jeronimas, 60 

metų, mirė Vas. 17, Taun
ton, Mass. (Luokės p.) Ame
rikoj išgyveno 40 m. 

JUDIENĖ Marė (Mostekaitė), 
mirė Kovo 6, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Bakučių k.) Ame
rikoj išgyveno 15 metų. 

AMBROZAITIS Jonas, pusam
žis, mirė Kovo 7, Chicagoj. 
(Raseinių ap. Jurbarko par. 
Kuterų k.) Amerikoj išgy
veno 38 m. 

JASULAITIS Rapolas, pusam
žis, mirė Kovo 2, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

GUSTAINIENĖ Marė, mirė 
Kovo m., Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

ZIGMUNTIENĖ Ona, mirė Ko
vo m., Frackville, Pa. Ame
rikoj išgyveno 45 m. 

BLUDŽAITĖ Ona, 38 m., rfiirė 
Kovo 3, Chicagoj. (Tauragės 
ap. Pajūrio p. Uršulynės k.) 
Amerikoj išgyveno 9 metus. 

MURAUSKIENĖ Ona, 79 m., 
mirė Kovo 19, Dayton, Ohio. 
Liko vyra.4, Jurgis, trys su-
nai ir viona duktė. Velionė 
yra pirmiau gyvenus Pittsl 
burghe. 

BALČIŪNIENĖ (vardas nepa
žymėta) mirė Vasario mėn. 
Lawrence, Mase. 

23 Vas., Nashua, N. H. v 
ŽAKAS Vladas, mirė Vas. 21, 

Cambridge, Mass. r 

KISIELIENĖ Julė (Doveikai-
tė), pusamžė, mirė 'Vas. 28, 
Chicagoje. (Šiaulių ap. Žaga
rės p. Menkuičių k.) Ameri
koj išgyveno 32 metus. 

AZARSKIS Stasys, seno amž., 
mirė Kovo 1, Granville, 111. 
(Tauragės ap. Laukuvos p.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

ŽILVITIENĖ Veronika (Ur
baitė), pusamžė, mirė Kovo 
2, Chicagoj. (Panev. ap. La-
taškių k.) Amerikoj išgyve
no 41 metus. 

PETRAUSKAS .Kazys, m i r 6 
Vas. 23, Philadelphia, Pa. 

VALEVIČIUS Antanas, 35 'm., 
mirė Kovo 6, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

KAZAKEVIČIENĖ Marė (Ma
tusevičiūtė) , pusamžė, mirė 
Kovo 4, Chicagoj. Gimus 
Mahanoy City, Pa. 

SKUPAS Povilas, mir6 "Vasa
rio 5, No. Abington, Mass. 

VENSKUS Aleksandras, 47 m. 
mirė Kovo 6, South Boston, 
Mass. (Šaukėnų p.) Ameri
koj išgyveno 37 m. 

SENULIS Antanas J., I® ftietų, 
mirė Kovo 12, Braddock, Pa. 
Palaidotas Kovo 15, North 
Side katalikų kapinėse, baž
nytinėm ir militarinėm apei
gom. (Šeduvos m., Panevėžio 
ap.) Amerikoj išgyveno 33 
metus. Paliko žmoną, ir bro
lį Joną L. Senulį. 

Žinok Ąjnerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškojo 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių* Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa/ 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St. Philadelphia G, Pa. 

DIRVOS AGENTAI 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
S907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

Zigmas Jankauskas 
lteal Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimatiti 

536 North l i t  h Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

39 Union Street 
AMSTERDAM, N. Y. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

J. Žemantauskas 
XN o t a r a as 

dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Water bury, Conn. 

1946 NAMŲ STATYTOJAI Tempkit savo'Dolariusi! 

GAUKIT Į-ĮT Automate Šilumą 

(i A S • OIL . COAL 

THE HENRY, FURNACE CO., MEDINA, O. 

Prieš išvykimą Europon maisto reikalais, buvęs'Preziden
tas Herbert Hoover, kuris tarnavo Maisto Administratorium 

:J Pasaulinio karo metu, Čia parodoma tariasi su -agrikultūros 
sekretorium Clinton Anderson, ir Chester Davis, pirmininku 
Bado Gelbėjimo komisijos. 

stais ir dainininkais "iš kitų 
Amerikos kolonijų. 

Steponas Minkus. 

KAS platina Dirvą — taa 

pkUus ąp*.vį©t4. 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- ;s 
= kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- E 
E riuose apdrauidos-insurance reikaluose. . ;H 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas J{{ 
Įjj "arantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 5 
fnillillliliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuill^ 
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Lafafę pažinu* Ifrnfa — ¥ 
Jungo Nevilks! 
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Dokumentas kurs Atskleidžia Maskvos 
- s v 

Zulikystę Lietuvoje 
Rašo J. Stankus, mūsų korespondentas Austrijoje. 

Kai šis laiškas pasieks gerbiamus Dirvos skaitytojus gal 
jau Persų tauta bus išrinkus savo "Liaudies Seimą", turės "lai
svais, slaptais ir tiesioginiais" balsavimais išrinktus atstovus, 
kurie gal bus jau suspėję "entuziastingai" nubalsuoti eilę rezo
liucijų, dėkojant Stalinui už išlaisvinimą.... iš "kapitalistinio 
jungo". Gal iki to laiko įvyks ir kitų liūdnų ar linksmų dalykų, 
O gal ir nieko neįvyks.... Bet šiądien vėl pasaulis susijaudino, 
patyręs kad sovietų kariuomenė visais keliais traukia link Te
herano, link Persijos įlankos ir grupuojasi prie Turkijos sienų. 
Ir tokią dieną nesunku yra mums Lietuviams prisiminti 1940 
metus Birželio mėnesį, tą mėnesį kai sovietai ruošėsi užimti Lie
tuvą. (Nuo Redakcijos: Skaitykite pusi. 4, "Lietuva Tironų 
Pančiuose", kur dabar kaip tik aprašoma Maskvos klastingas 
pasiruošimas Lietuvą pavergti.) 

KREMLIUS NEATSAKINĖJA f "NERIMTAS NOTAS" 
Laikraščiai ir radio praneša šiądien kad Amerikos ir Angli

jos vyriausybės susirupinusios jog Maskva iki šiol neatsakė į 
jų tris notas išeilės. * Atsakys, ko čia nervintis: Maskva nepa 
liks ir nepamirš atsakymo į jokį raštą, betgi su sąlyga jei jis 
bus rimtas. Į nerimtas notas Kremlius neatsakinėja. O juk 
notos, prašant paaiškinimo iš sovietų kodėl jie nepasitraukė iš 
Persijos taip kaip buvo susitarta, nęgali buti Kremliuje laiko 
mos "rimtos". v 

Juk ir Londonas >ir Washingtonas gerai žino kad, kol nėra 
įvesta Persijoje sovietinės tvarkos — geriausios pasaulyje tvar 
kos, — tol sovietų kariuomenė negali iškeliauti iš ten. Kam dar 
klausti dalykų kurie yra gerai žinomi.. Na o jei tų dalykų Lon
dono ir Washingtono ponai nežino tai čia kalti jų istorijos mo 
kytojai, kaltas jų apsileidimas kad jie iki šiol dar nėra paskaitę 
Visuotinos Komunistų Partijos istorijos, kad jie nėra iki šio 
pasidomėję kaip sovietai vykdė savo pasižadėjimus su Lietuva, 
Latvija bei Estija. 

Ir vėl man prisimena Lietuvos reikalai. Kai Maskva pakal
tino Lietuvą "pagrobus" jos "brangius karius", tai Lietuvos vy
riausybė pasiuntė dvi notas (trečios pasiųsti nesuspėjo), kurio
se prašė paaiškinimų iš Kremliaus ir kuriose ji pati aiškinosi... 
Bet nei į vieną notą nebuvo gautas atsakymas. O kai Merkys 
prisiminė apie jas Molotovui tai šis pasakė kad tos notos buvo 
nerimtos.... Nemalonios notos yra laikomos Maskvoje "ne
rimtomis", į jas neatsakinėjama raštais, o tik veiksmais. 

Pabėgėlių Lietuvių Ansamblis Vokietijoje 

STALINAS, KAIP IR HITLERIS, NORI VIEŠPATAUTI 
Nėra nieko maloniau komunistui kaip gėrėtis kapitalisto 

"nelaimėmis", "bėdomis" ir mirtimi. Stalinas suspėjo per 30 
metų išauginti kartą tokių žmonių kurie, jei reikės, ramiai da
rys kotlietus iš "riebių kapitalistų" ir, jei reikės, su pasigerė-
rėjimu juos mėtys į laukinių žvėrių narvą. O kiek daug ten 
Sovietuose dainų šaukiančių "sutraiškyti kaip blakę, kapitalis
tinį pasaulį ir ant jo griuvėsių pakilti naujai!...." 

Jei Anglai ir Amerikiečiai girdėtų ir matytų tą kapitalisti
nio kraujo ištroškusią Maskvos minią, jie nelauktų ne valan
dos A, kiek kartų istorija parodė kad ir didieji žmonės 
gali buti akli! Stalinas žino gerai kad nesunku yra aklą ap
gauti. Jis žino taip pat kad kapitalistas bisiai bijo mirti. Ir 
tai žinodamas, jis nepaliauja gąsdinęs kapitalistinį pasaulį, ne
paliauja jo šantažavęs ir niekinęs. Mes Europiečiai bijomės kad 
kiti pasaulio kontinentai gali nesuprasti jog Stalinas nori vieš
patauti, jog jam rupi ne taika, o komunistinis siautėjimas. Mes 
bijomės kad W. Churchill'o kalba Fulton, Mo., nebus viaij įim
tai išklausyta ir rimtai įvertinta. 

DAR VIENAS DOKUMENTAS PASAULIUI 
Ir kai Teherane žmonės skuba iš savo namų, palikdami tur

tą, kad sovietai jų nesuvarytų į koncentracijos lagerius. Kai so
vietų komisarai kurdinasi "tvarkai palaikyti" Persijoje, man 
pavyko iš Lietuvos atsigabentame čemodane tarp knygų suras
ti vieną dokumentą, kurio gal dar Amerikos Lietuviai nėra ma
tę. Aš jį Čia ir pridedu. O kad žinotute kaip jis atsirado, trum
pai pasakysiu: Lietuvoje pasilikę Liaudies Seimo nariai, susi
rinko 1942 metais Rugpjučio 30 d. Karo Muziejuje Kaune ir iš
dėstė viešai kaip jie buvo verčiami balsuoti už Lietuvos prisi
jungimą prie Sovietų Sąjungos. Kaip žinote, Maskva ir dabar 
dar įrodinėja kad Lietuvių Tauta gera valia hubalsavo prisijun
gimą. 

Mums esant Lietuvoje buvo pakankamai aiškus toks Mask
vos melas. Mums buvo gerai žinoma kas tą Lietuvių Tautos 
valią sudarė ir kokiomis priemonėmis ji buvo išreikšta. Bet 
prakalbėję patys Liaudies Sėimo nariai dar vaizdžiau parodė 
kokios niekšybės ir kokios žulikystės gęiebiasi Maskva, apgau
dinėdama pasaulį ir vaidindama "demokratijos apaštalo" rolę... 

štai kokia rezoliucija buvo —» Liaudies Seimo narių — 
priimta ir paskelbta: 

Buvusio Liaudies Seimo Narių Susirinkimo, įvy-
kurio Kaune 1942 m. Rugpjučio 30 d. 

REZOLIUCIJA 
t 

1942 m. Rugpjučio 30 d. susirinkę Kaune, mes, buvę Lietu
vos vyriausybės ir buv. Liaudies Seimo nariai, viešai pareiškia
me: 

1. Smurtu sulaužydama duotus Lietuvos' Respublikai iš
kilmingus pasižadėjimus visokiomis aplinkybėmis gerbti Lietu
vos "suverenumą bei teritorinį integralumą ir neliečiamybę" 
(1926 m. sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Socialistinių Ta
rybų Respublikų Sąjungos, 2 str.), 1940 metais Birželio m d. 
Sovietų Sąjungos valdžia militariškai okupavo Lietuvą. 

2. Maskvos ultimatumu sudaryta Lietuvos vyriausybė, ku
riai išpradžios buvo pažadėta gerbti Lietuvos nepriklausomybę, 
vėliau, Maskvai verčiant, buvo reorganizuota be einančio Mi
nistro Pirmininko pareigas Prof. V. Krėvės-Mickevičiaus žinios 
ir pritarimo, patikrinant daugumą komunistams, su M. Gedvi
lu priekyje, tikslu padaryti visiškų Maskvos įrankiu^ 

3. Taip reorganizuotai vyriausybei, Maskvos vyriausybė 
fiftke pravesti rinkimus į Liaudies Seimą, kad šis vėliau papra
šytų įjungti Lietuvos Respubliką į Sovietų Sąjungą. 

4. Liaudies Seimas negalėjo išreikšti ir neišreiškė Lietuvių 
Tautos valios, nes: a) Liaudies Seimo sudėtis buv<^ išanksto nu
statyta komunistų partijos, diriguojant Maskvos atstovui G. De
kanozovui ir Sovietų Sąjungos pasiuntiniui Lietuvoje N. G. Poz-
dniakovui, kandidatus tegalėjo statyti tik "Lietuvos Darbo Są
junga", komunistų partijos ekspozitura, if kandidatų tebuvo 
išstatyta tiek kiek buvo nustatyta išviso Liaudies Seimo narių; 
b) kadangi išanksto buvo nustatyta atstovų sudėtis tai, kad pa
didinti įspūdį, buvo paskelbta kad už kandidatų sąrašą į Liau
dies Seimą balsavo 95.51% turinčių teisę balsuoti, o ištikrųjų, 
kaip patvirtino Liaudies Seimo rinkiminių komisijų nariai, o 
taip pat kaip rodo buv. LTRS Liaudies Komisarų Tarybos pir
mininko M. Gedvilo ir buv. LTSR Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo pirmininko J. Paleckio padaryti uždaruose posėdžiuose 
pareiškimai, tebuvo paduota tik 16-18'/ galiojančių balsavimo 
kortelių; c) visa eilė atstovų kurie nepriklausė komunistų par
tijai, grąsinimais buvo priversti buti atstovais ir balsuoti už pri
sijungimą prie Sovietų Sąjungos; d) balsuojant už prisijungimu 
prie Sovietų Sąjungos, atstovų balsai nebuvo skaitomi ir kartu 
su atstovais balsavo sėdėję jų tarpe pašaliniai asmenys. 

5. Prieš šį smurtą nei vienas Liaudies Seimo narys nega
lėjo pareikšti protesto, nes toks protestas esamomis sąlygomis 
buvo surištas su pavojum gyvybei. Maskvos įgaliotinis G. De
kanozovas ir SSSR pasiuntinybės nariai Liaudies Seimo atsto
vams, pareiškusiems nusistatymą kad per Liaudies Seimo po
sėdį nebalsuos už prisijungimą prie Sovietų Sąjungos, atvirai 
grąsė jiems ir jų šeimoms. 

6. Mes viešai pareiškiame savo protestą prieš smurto ir 
falsifikacijos priemones kurios buvo pavartotos prieš Lietuvos 
Respubliką ir Lietuvių Tautą bolševikų valdžios, tiek renkant 
Liaudies Seimą, tiek jam veikiant. Nei mes, nei kiti Liaudies 
Seimo nariai del aukščiau suminėtų aplinkybių negalėjome iš
reikšti ir neišreiškėme Lietuvių Tautos valios prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos. 

?: Pats Liaudies Seimas savo 1940 m~ Liepos 21 d. deklara
cijoje yra pasakęs: "Dabar liaudis, galingos Raudonosios Armi
jos padedama, nuvertė Smetoniškųjų pavergėjų jungą ir įstei 
gė savo valstybėje tarybų valdžią," "jei Lietuvos liaudis 
galėjo savo šalyje įsteigti vienintelę teisingą valstybės santvar-
ką — sovietų santvarką, tai visa tai yra tik Sovietų Sąjungos 
dėka", tuo budu pats konstatuodamas Raudonosios Armijos įta-

ir kitų valdžios organų sprendimuose. 

Didelis buris pabėgėlių Lietuvių jaunimo, sudarantis Lietu
vių Tautinio Meno Ansamblį Tubingene, Vokietijoje. Ame
rikos, Anglų ir Prancūzų aukštieji viršininkai matydami to
kius Lietuvių pasirodymus nepaprastai gerėjasi jais ir lai
ko Lietuvius aukštos kulturos žmonėmis. 

Augustinaitis, C. Galborius, A. 
Molis, A. Kaziukevičienė, M. 
šimikauskas, V. Valkauskienė, 
J. Petrauskas, A. Ivaška, A. 
Mizaras, M. Laseckas, G. Au-
gustinavičius, J. Lapinskas, T. 
Karlonis, K. Pratapas, F. Zo-
kas, J. Stanislovaitis, A. Ja
vas, A. Alkunas, P. Jatužis, V. 
Lepeška, J. Dragūnas, A. Mus-
teika, Mrs. Trinkienė, A. Ko-
nelis, J. Sinkus, Mrs. Savickas, 
p. Martinkus, M. Moliejus, P. 
Kamenas, A. Kapinskas, N. Va
lentienė, C. Siaurienė, A. Vin-
kurskas, V. Palionis, K. Kazi-
kevičius, A. Rakauskas, Mrs. 
Šaltienė, D. Mazen, žiogas, No-
renkevičius, Laurutis, Ernest, 
Dr. A. Kapochy, Dr. Galinis, 
Karsokas, Griganavičius, Janu-
šis, Gedrėnas, J. Steponaitis, 
J. Matjoškienė, šapinskas, Ma-
neikis, Pilvinis, Worcesteriete. 

SO. BOSTON, MASS., 
15-to SKYRIAUS NARIAI 

BOSTONO IR APIELINKĖS VISl/OMENES 
ŽINIAI 

Buv. Liaudies Seimo nariai (pasirašė): 
Dr. A. Garmus, L. Dovydėnas, Arg. Pr. Mickus, 
H. Kačinskas. R. Juknevičius, V. Biržietis, 
St. Vaineikienė, F. Milančiutė, J. Glušauskas, 

Prof. Krėvė-Mickevičius. 

NEW BRITAIN, Conn, 

JULIAUS SMETONOS IR 
J. V. VALICKO PRAKAL

BOS 
Kovo 17 d., sekmadienį po 

pietų, čia atsibuvo prakalbos, 
kurias surengė tik ką besitve
riantis LVS 14-tas skyrius — 
prakalbos rengta Willis - Kelly 
rezoliucijų reikalu. 

Kalbėtojai Julius Smetona, 
Dr. M. J. Colney ir J. V. Valic-
kas Lietuvos laisvės reikalus 
nuodugniai išaiškino, ir susi
rinkę prakalbų paklausyti Lie
tuvos sunųs ir dukterys pakel
ta dvasia viską išklausė ir su
prato. 

Atvirutės Senatoriams ir At
stovams Kongrese buvo daly
vių noriai išpildytos, prašant 
jų Kongrese perleisti Willis-
Kelly rezoliucijas Lietuvos ne
priklausomybės gynimui. 

Dalyvavo neskaitlingas buris 
publikos, bet tėvynainiai sudė
jo Lietuvos gynimo reikalams 
aukų $37.10. Prie to buvo $10 
įžangos, ir sumokėta $11 na
rių duoklių, taip kad viso in-
eigų buvo $58.10. 

Šiose prakalbose buvo publi
kai dalinama LVS išleistos 

Indonezijos Prezidentas 

Dr. I. R. Soekarno, Indone
zijos salų gyventojų preziden
tas, nacionalistų vadas. Jam 
priklauso apie 80 milijonų gy
ventojų. Nors jis buvo valdy
toju tų salų po Japonų valdžia, 
jis betgi pasiliko prezidentu ir 

augalus* 

knygos, kurių dar iki šiam lai
kui musų mieste nebuvo plati
nama. 

Prakalboms baigiantis, bu
vo paprašyta rašytis į vietinį 
LVS skyrių, išaiškinant Lietu
vai Vaduoti Sąjungos reikšmę. 
Geresnei darbuotei šiame mies
te, prie skyriaus prisirašė dar 
8 nauji nariai. 

Skyrius planuoja tolimesnei 
darbuotei, mano rengti kitas 
prakalbas kartu su Waterbu-
rio skyrium, kada po Velykų, 
ir manoma parsikviesti A. L. 
Misijos pirmininką Adv. An
taną Olį iš Chicagos. 

Linkiu naujam LVS skyriui 
buti veikliam ir nudirbti dide
lius darbus • Lietuvos Laisvės 
labui. 

Aukotojų Sąrašas: 
Dr. M. J. Colney $5.00 
K. Demikis 5.00 
Mr. ir Mrs. Mažaika 5.00 
A. Rėkus 1.00 
K. Zaduskas 1.00 
K. Valūnas 1.00 
A. Kušlis 1.00 
J. Varkala 1.00 
F. Kavaliauskas 1.00 
J. Siupšinskas 1.00 
J. Vasiliauskas 1.00 
Mr. ir Mrs. Jokubynas 1.00 
Mary Jokubynas 1.00 
O. <iubreskienė 1.00 
St. Tenukas 1.00 
A. čekavičius 1.00 
D. Morkūnas 1.00 
A. Buinis l.OO 
P. Mockevičius 1.00 
N. N. 1.00 
A. Masilonis 1.00 
M. Torskis 1.00 
P. Poškus 1.00 
Adv. T. Cabelus 1.00 
Smulkių 1.10 
Nuo įžangos 10.00 
Narių duoklių 11.00 

Viso 58.10 
Aukos persiųstas į LVS cen

trą. K. Demikis. 

BOSTON, Mass. — Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos So. Bostono 
skyriaus 15-to surengtose pra
kalbose Kovo 10, patriotinga 
visuomenė išklausius išsamių 
kalbų Lietuvos laisvės klausi
me, duosniai parėmė Lietuvos 
vadavimo akciją. 

Viso su smulkiais suakota 
$451.05, surengimo išlaidu pa
sidarė $167.50, lieka LVS akci
jai $283.55, kas pasiųsta LVS 
centrui. 

LVS So. Bostono 15-to sky
riaus valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems: aukotojams, pa-
gelbininkams, rėmėjams, sim-
patikams ir pesimistams. 

šiuomi primename, jei butų 
aukotojų sąraše klaidų prašo
me pranešti skyriaus valdybai 
ir mes atitaisysime. 

LVS So. Bostono 15-to 
Skyriaus Valdyba. 

Aukotojai: 
M. Vilkišius,. Lawreiice $61.00 
J. L. Kasmauskas 60.00 
Lietuvių Radio Korp. 30.00 
St. Mockus 15.00 
J. ir M. Bratėnai, 10.00 
A. Juodgudis 10.00 
p. Blažys 10.00 
Gaginas 10.00 
V. Zinkevičius 10.00 
V. Tautvaiša 5.00 
M. Venys 5.00 
A. Roklanienė 5.00 
J. Rauktys 5.00 
P. Vaičiūnas " 5.00 
Mr. ir Mrs. šiurila 5.00 
J. Kropas 5.00 
K. Vileišis 5.00 
S. Kriaučiunas 5.00 
A. Smaisis 5.00 

BRITANIJA skolinasi iš U. 
S. $3,750,000,000, bet tuo tar
pu ji siūlo nuo savęs paskolą 
Sovietų Rusijai, kartu su siu-
lymu 50 metų draugingumo su
tarties* 

A. Mockienė 
M. šaparnienė • 
M. Rušinskas 
A. Ašmenskas 
V. Lutkus 
J. Gailius 
A. Namaksy 
W. Sarkus 
Mr. ir Mrs Žitkus 
R. Gaida 
P. Pilvenis 
A. Nevetzkas* 
M. Karsokas 
M. Gricius 
K. Ikamas 
J. Jambras 
Mr. ir Mrs. Trečiokas 
A. Masiulis 
J. Petrauskas 
J. Ivanauskas 
A. Yakutis 
W. Jakštas 
M. Kirtikas 
P. Svilienė 
A. Pivarunas 
K. Sangaila 
V, Kirmelevičius 
Mr. ir Mrs. Penkus 
Mr. ir Mrs. Januškevičius 
K. Žibikas 
A. žaikauskas 
Br. Cleveland 
A. Matjoška 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Jonas L. Kasmauskas 
Kazys Vileišis 
Leo Stasiulis 
Ona Zokienė 
Valentina Minkus 
Benis J. Palby 
Steponas Minkus 
Jurgis Dragašius 
Stasys Mockus 
Antanas Matjoška 
Jonas Baltušis 
Vincas Tautvaiša 
Juozas Gailius 
Jurgis Kropas 
M. Vilkišius, Lawrence 

KITOS AUKOS 
N. N. už knygas 
Liet. Legijonas, D. G. 

Brooklyn, N. Y. 
S. Stackvill N. Y. 
J. F. Baltramaitis, 

Brooklyn, N. Y. 
V. Rachynskienė, 

Amsterdam, N. Y. 
J. J. Slepawich, 

Springfield, 111. 

$2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
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Po $1: J. Baltušis, A. Le
kienė, I. Stiga, p. Visockas, J. 
Klimas, B. Kaupman, D. Janus, 
V. Kontautienė, V. Balčius, N. 
Kamenas, S. Zlazauskienė, J. 
Stanilonis, A. Miškinis, A. Sa-
veikis, V. Jankus, Mrs. Guda-
vičienė, O. Dreinienė, A. Malu-
kas, A. Palauskas, J. Minkus, 
M. Stangailienė, M. Kučinskas, 
M. Stalmokas, K. Glonis, M. 

Atominė Bomba Dabar 
dar Galingesne 

Kaip visi naujai išrasti da
lykai yra pagerinami ir pasi
daro reikšmingesniais ir tobu
lesniais, taip atominė bomba, 
pradėta naudoti tik pereitą va
sarą, iki šiol jau tapo ištobu
linta taip kad, žinovų tikrini
mu, dabar viena atominė bom
ba gali padaryti tiek griovimo 
darbo kiek vienas milijonas po 
10 tonų orinių bombų, kurios 
pradėta naudoti prieš Vokieti
ją ir Japoniją pereitą metą, 
karui einant į pabaigą. 

Timeless Lithuania J J3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Amerikos Lietuvių Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

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

'Kaip Jie Mus Sušaudė' — 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer), 

(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ ?5, 15 UŽ 

M 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. ^ Cleveland 3, Ohio 
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KAIP MASKVA OR
GANIZAVO ATO
MO PASLAPTIES 

VOGIMĄ 
MONTREAL, Kanada.— Bu

vęs Sovietų ambasados Kana
doje raštvedis, Igor Gouzenko, 
27 metų, kuris pametė bolševi
kus ir pabėgo iš savo vietos, 
pasitarnavo liudymu teisme ko
kiais budais Maskvos agentai 
siekė išvogti atominės bombos 
ir kitas svarbias Kanados 
paslaptis. Jis yra laikomas po 
didele policijos apsauga nuo 
Stalino agentų keršto. Jisai 
liudija susekęs Ottavvoį, Sovie
tų ambasadoj, slaptus raštus 
kurie parodė kad Maskva su
organizavo Kanadoj savo pen
ktą kolumną, pasiruošimui ka
rui. Tas Rusas liudijo kad 
slaptos žinios einančios tarp 
Ottawos ir Maskvos pertikrino 
jį jog Rusijos reiškimai drau
gingumo Kanadai slėpė pogrin
dines operacijas ateičiai prieš 
Kanadą. 

Gouzenko pabėgo iš Sovietų 
ambasados Ottawoj pereitą ru
denį, Rugsėjo 5 d. su pagrob
tais dokumentais kurie prive
dė prie skubaus tyrinėjimo bol
ševikų agentų špiegavimo. Jis 
taipgi buvo svarbiausias liudy
tojas prieš Kanadieti komunis
tą parliamento atstovą, Fred 
Rose, iš Montrealo. 

Rose suimtas kaip Maskvos 
slaptas agentas, kuris pasitar
navo perdavimui paslapčių iš-
gaunmų iš Kanados Įstaigų Ru
sijos ambasados štabui. 

Gouzenko įrodė kad 12 am
basados štabo narių ir 24 ki
ti asmenys Kanadoje dirbo ta
me slaptame sąmoksle; jiems 
buvo įsakyta suteikti Maskvai 
žinias apie viską kas Rusijai 
reikia iš Kanados žinoti. 

Gouzenko sako jam buvo pa
liepta gryžti į Maskvą gavimui 
naujo paskyrimo, bet jis sa
ko pamilo demokratijos gyve
nimą, žodžio laisvę ir laisvą in
telektuali vystymąsi ir pametė 
Sovietų tarnybą. 

Jis toliau liudijo kad tas ko
munistas Rose ir kitas išdavi
kas Carr dirbo nuo 1942 metų 
organizuodamas Kanadoje So
vietams reikalingus šnipus. 

Gouzenko galėjo pasitarnau
ti pasaulio taikai ir sulaikyti 
Maskvos vagystę todėl kad jis 
buvo leistas Kanadoje apsigy
venti su jo žmona. Kitais at
vejais sovietų pasiuntinių šei
mos laikomos namie užstatais 
ir jei kitur išvykęs valdinin
kas prasikalsta Maskvai, nu
kenčia jo šeima. 
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ironu Pančiuose w L I E T U V O S  

P A V E R G I M A S  

(Tęsinys jš pereito nr.) 

APIE IMIGRACIJĄ 
Į BRAZILIJĄ 

Sao Paulo, Brazilijoje, dien
raštis Sausio 24 laidoje rašo: 

"Imigracijos ir kolonizacijos 
Tarybos vice pirmininkas, da
bar einąs šios įstaigos pirmi
ninko pareigas, Adm. Atila 
Ache padarė pranešimą apie 
pasitarimą su Respublikos pre
zidentu imigracijos reikalais. 
Tarpe kitko svarstyta taipgi ir 
imigrantų pervežimo iš Euro
pos į Braziliją klausimas. Nu
statyta kad Jurų Ministerija 
perleis tam reikalui Tarybos 
dispozicijai vieną laisvą, kuris 
greitu laiku gryžta. 

Admirolas Ache pareiškė kad 
Respublikos prezidentas sutin
ka del įvežimo Portugalų, Italų 
ir Lenkų technikų imigrantų. 
Kai del Vokiečių imigrantų tai 
jie, bent šiuo tarpu, dar nepa
geidaujami. Esą butų galima 
leisti įvažiuoti Vokiečiams tik 
jau gyvenusiems Brazilijoje ir 
turintiems čia giminių. Prie 
to, pranešėjas pažymėjo kad 
busią pasiųsta Europon Tary
bos narys imigrantų parinki
mui ir siuntimui. 

Pagaliau pažymėjo kad bus 
painformuota Užsienių Reika
lų Ministerija apie visus tuo 
reikalu svarstytus su Respub
likos prezidentu klausimus, kad 
tuo budu Konsulatai teiktų vi
sas lengvatas vizų reikalais 
imigrantams vykstantiems . į 
Bražiliją."^. - v 

Lietuvos vyriausybei patyrus kad komunistų parti
ja gavo iš Maskvos nurodymų pradėti aktingesrfę veiklą, 
trukdant visokiais budais normalų krašto gyvenimą per 
streikus, demonstracijas, kurstymus ir kitus išsišokimus, 
pradėjo ji griežčiau reaguoti ir bandė atkreipti Maskvos 
dėmesį į pasižadėjimus nesikišti į Lietuvos vidaus gyve
nimą. Lietuvos spauda be pertrūkio kartojo sovietų at
sakingųjų asmenų pareiškimus apie nesikišimą į Lietu
vos socialinę santvarką, apie Lietuvos nepriklausomybės 
gerbimą ir saugojimą. Tuo buvo norima priminti So
vietų Sąjungos pasižadėjimus ir išdalies raminančiai 
veikti savąją visuomenę. 

Vyriausybė galėjo žinoti, o visas kraštas jautė kad 
"juoda katė" tikrai yra perbėgus Lietuvos-Sovietų Są
jungos draugingų santikių kelią. Baimė nežinomybių 
plito po visą kraštą, ir šnekos, spėliojimai bei gandai da
rė rytojaus dieną nebetikrą. Ir nėra valstybei didesnio 
blogio kaip baimė prarasti savo egzistenciją. Gi atski
riems piliečiams baimė prarasti savo patogų gyvenimą 
yra daug blogesnis dalykas negu pats praradimas. Ne
veltui todėl velionis Prezidentas Roosevelt 1941 metų 
Sausio 6 d. kalboje pareiškė, pasauliui kad "ketvirtoji 
žmogaus laisvė yra laisvė nuo baimės". Ir galima su
prasti kaip sunku buvo Lietuvai gyventi pasirašius sa
vitarpinės pagalbos sutartį ir tuo budu leidus įnešti kraš-
tan nuolatinę baimę. Ta baimė dar labiau^ padidėjo ir 
vis nuolatos augo, matant ir jaučiant kad baimės pagrin
das vis platėja. 

Gegužės 18 dieną prasidėjo sovietų įgulų krausty-
masis iš N. Vilnios į Gaižunų poligoną. Kraustymais 
tęsėsi visą savaitę — iki Gegužės 25. Per tas septynias 
dienas sustojo Gaižunuose — netoli Kauno — apie 100 
tankų, apie 250 sunkvežimių su amunicija; sustojo inži
nerijos daliniai, artilerija, šarvuočiai ir aviacija. Šis 
sovietų kariuomenės judėjimas padidino gyventojų ne
tikrumo jausmus, padidino baimę gyventi ir laukti ryto
jaus. Ir nereikia laikyti atsitiktinu jei Natkus buvo pa
kviestas Molotovo išklausyti sovietų vyriausybės pareiš
kimui kaip tik ta dieną kada sovietų įgulos jau buvo at
keliavusios prie Kauno vartų, kada jos jau buvo baigu
sios savo "kraustymosi" darbus. Viskas vyko pagal iš-
anksto išdirbtą planą, bet klastingai, su apgaule ir niek
šybe. 

3. Pirmas prasimanytas kaltinimas 
Gegužės 25 dieiią, 22 vai., Lietuvos atstovas Maskvo

je Dr. Natkus buvo netikėtai Molotovo asmeninio sekre
toriaus Kozirovo pakviestas tuoj pat atvykti į Kremlių. 
Prieš porą valandų jis buvo vizavęs pasą sovietų karo 
komisaro pavaduotojui Loktionovui, kurs ryt sovietų 
įgulų reikalais turėjo lėktuvu išskristi į Lietuvą. Nat
kus ramia sąžine vyko į Kremlių, manydamas kad ry
šium su Loktionovo kelione Lietuvon Molotovas nori ką 
nors svarbesnio pranešti del reikalų kurie jau senai lau
kė Maskvos sprendimo (repatrijacijos klausimai, išvež
to iš Vilniaus turto atlyginimas ir kit.). 

Bet vos peržengęs Molotovo kabineto slenkstį, Nat
kus galėjo atspėti kad jį čia atvedęs reikalas nebus ma
lonus. Molotovas pasisveikino su Natkum labai šaltai, 
rimtu, veidu ir rūsčiom akim. Ir tuoj pat pareiškė kad 
jis turįs Lietuvos vyriausybei kai ką rimto pranešti. Bet 
kad nebūtų jokių nesusipratimų, jis norįs įteikti Lietu
vos vyriausybei šitokį pareiškimą. Ir piktu balsu pra
dėjo: 

"Pagal atstovo Pozdniakovo pranešimą nesenai vėl 
dingo iš sovietų karinių įgulų Lietuvoje du raudonarmie
čiai: Noso v ir Šmargonec. Mums tikrai yra žinoma kad 
sovietų karių dingimas yra organizuojamas kai kurių 
asmenų, besinaudojančių Lietuvos vyriausybės organų 
globa. Šie a smenys nugirdo sovietų karius, ̂  įtraukia 
juos nusikaltiman ir po to paruošia jų pabėgimą arba 
juos sunaikina. Sovietų Vyriausybė tokį Lietuvos orga
nų elgesį laiko provokaciniu Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
kurs gali turėti sunkių pasekmių. Sovietų Vyriausybė 
siūlo Lietuvos vyriausybei nutraukti tuos provokacinius 
veiksmus, atliekamus Lietuvos vyriausybės organams ži-

Vaizdas iš Vieno Pastarų Streikų 

i.Uii vienas vaizdus iii riuušių pastaruose streikuose viso
je šalyje. Čia parodoma policijos susistumdymas su streiko 
piketaisj^rie Western Electric dirbtuvės Kearny, N. J. Nors 

*;yien$strėikai baigėsi,* kiti iža(k^prą^idėti>Balaridžio|mėiiesj. ̂  

nomų agentų, ir neatidėliojant imtis priemonių surasti 
dingusiems sovietų kariams ir juos pristatyti sovietų 
įgulų vadovybei Lietuvoje. Sovietų Vyriausybė tikisi 
kad Lietuvos vyriausybė imsis žygių jos siūlymams pa
tenkinti ir nevers jos griebtis kitų priemonių." 

Natkus paėmė raštą į rankas ir, pats jį skaitydamas 
dar kartą, jieškojo formos savo nustebimui išreikšti ir 
kartu jieškojo minties reakcijai, plaukiančiai tokiais at
vejais iš jo, kaip atstovo, prievolių. 

"Bet, Pone Pirmininke, čia yra labai aštrus kaltini
mai Lietuvos vyriausybei. Kaltinimai kurie jai yra vi
sai svetimi. Jusų pareiškimas turi grąsinimų, kurie ne
atitinka musų tradicinio draugingumo santikių ir dva
sios " . 

Į šiuos Lietuvos atstovo žodžius Molotovas atsakė 
asmeniniu ir nemandagiu argumentu: "Tamsta negali 
imtis atsakomybės už vyriausybės kai kurių organų vei
klą. Tamsta, pagaliau, gali žinoti tik pasiuntinybės rei
kalus ...." 

Šį asmeniniį argumentą Natkus bandė paneigti, nu
pasakodamas jam žinomas sovietų karių Lietuvoje din
gimo aplinkybes ir visus sunkumus su kuriais Lietuvos 
policija susiduria bejieškodama dingusių raudonarmie
čių. Bet Molotovo, kaip bolševiko, galvai buvo nesupran
tama kaip Lietuvos policija negali išaiškinti dalykų ku
rių visai nebuvo, kaip ji gali neįrodyti kad sovietų kariai 
buvo Lietuvos organų pagrobti. Mat, sovietų policija 
viską gali ir jai nieko nėra kas butų negalima. Ir kai 
Natkus pastebėjo kad Lietuvoje šalia administracijos 
faktiškosios galios veikia dar ir teisinė tvarka, kurios 
administraciniai organai peržengti negali, Molotovas ne
sidrovėjo Lietuvos įžeisti šitokiu ironingu klausimu: 

"Tai ar Jusų valstybė turi policiją ar ne?" 
"Bet Lietuvoje policija nėra visagalė".... atsakė 

Natkus irgi labai prasmingai ir dygiai. Po to Moloto
vas pakilo, duodamas suprasti kad tolimesnį aiškinimą-
si jis laiko nereikalingu. Natkus užsiminė dar apie Gen. 
Loktionovo kelionę Lietuvon ir pastebėjo, ar jis negalė
tų kuo prisidėti prie tų nemalonių įvykių likvidavimo. 

"Pirmoje eilėje mes laukiame žygių iš Lietuvos vy
riausybės. Pirmiausia turi buti sujieškoti ir pristatyti 
į įgulas dingę sovietų kariai." 

Tokiu, galima sakyti, reikalavimu baigė Molotovas 
pasimatymą, su Natkum, perdavęs jam pirmą Sovietų 
Sąjungos prasimanytą kaltinimą prieš Lietuvos vyriau
sybę. Pasimatymas užtruko 25 minutas, ir buvo labai ne
jaukus ir nedraugiškas. Jis atžymėjo oficialiai pradžią 
įtampos, kurią Kremlius buvo pasiryžęs išvystyti iki Lie
tuvos galutino pavergimo. 

4. Teisybė bado akis 
Lietuvos vyriausybė, taip prasimanytai Molotovo 

apkaltinta provokacijomis prieš Sovietų Sąjungą, jaus
damasi niekuo nekalta, nepasidavė pradžioje minčiai kad 
šiuo kaltinimu Maskva pradėjo vykdyti Lietuvos okupa
cijos planą. Molotovas, matyti, yra Pozdniakovo suklai
dintas, ir gerai jam faktus išaiškinus, baigsis viskas ge
ruoju. Nuo to galėsiąs Pozdniakovas nukentėti už ne
teisingas informacijas.... Tokia buvo pagrindinė Lie
tuvos vyriausybės mąstymo kryptis, kurią ji ir pasilai
kė, atremdama visus Molotovo prasimanytus kaltinimus. 

Lietuvos vyriausybė nenorėjo tikėti kad Maskvos 
pareikštas jai kaltinimas yra tik vienas epizodas klastos 
kurią Sovietų Sąjungos vyriausybė pradėjo savitarpinės 
pagalbos sutarties pasirašymo išprievartavimu. Ramia 
sąžine ir teisybės akim pažiurėjo Lietuvos vyriausybė į 
Molotovo kaltinimus, ir kitą dieną — Gegužės 26 — už
sienių reikalų ministras Urbšys įteikė Sovietų Sąjungos 
įgaliotam ministrui Lietuvoje p. Pozdniakovui tokio tu
rinio atsakymą į Molotovo Natkui vakarykščiai perduo
tą pareiškimą: 

"Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininkas ir Užsie
nių Reikalų Liauides Komisaras p. Molotovas padarė Ge
gužės 25 d. raštišką pareiškimą Lietuvos Atstovui p. Nat
kui apie tai kad Sovietų Vyriausybei esą tikrai žinoma 
jog kai kurie asmenys, Lietuvos Vyriausybės organų glo
bojami, sugundo sovietų karius nusikaltimams, o paskui 
padeda jiems pabėgti arba juos sunaikina. 

"Lietuvos Vyriausybė turi garbės prašyti Sovietų 
Sąjungos vyriausybę suteikti jai duomenų, galinčių pa
greitinti ir palengvinti minėtą tardymą, ypatingai nuro
dant tuos organus ir tuos asmenis kuriuos turi galvoje 
p. Pirmininko Molotovo pareiškimas. Lietuvos Respu
blikos Vyriausybė davė įsakymą savo organams pradėti 
energingą jieškojimą dviejų sovietų karių, paminėtų p. 
Pirmininko Molotovo pareiškime, ir suradus juos areš
tuoti ir pristatyti sovietų įgulų Lietuvoje vadovybei." 

Ši Lietuvos vyriausybės nota, kaip yėlįau Molotovas 
ministrui pirmininkui Merkiui pareiškė, nepadarė Krem
liui ir pačiam Molotovui "rimto įspūdžio". Kokio atsa
kymo Molotovas tikėjosi sunku tiksliai atspėti. Tačiau 
viena yra visai aišku kad joks atsakymas, kurį tik galė
jo save gerbianti vyriausybė išgalvoti, nebūtų Molotovo 
patenkinęs. Jei Molotovui butų rūpėję teisingumas, jis 
butų buvęs patenkintas kad Lietuvos vyriausybė pasiža
da energingai pravesti tardymą, pasižada jieškoti din
gusių karių ir išaiškinti nusikaltimo faktus. Ir Lietuvos 
vyriausybės nota butų jam padarius rimto įspūdžio. Gi 
dabar žmogui, pripratusiam prie smurto, sauvalės, ego
izmo, melo, klastos ir politinio šarlatanizmo, sunku bu-
vu suprasti kad gali buti dar koks tardymas, kokia teis
minė procedūra, koks duomenų rąnkiojimas... Visa tai, 
aišku, Molotovui pasirodė nerimta... ir nereikalinga. 

Lietuvos nota butų padarius "rimto ir gero įspū
džio", jei Lietuvos vyriausybė dar tą patį vakarą butų 
sušaudžius be jokio teismo — kaip tai daroma Sovietų 
Sąjungoje — savo vidaus reikalų ministrą Gen. Skučą, 

, butų^pakorus^Saugumo-departmento -direktorių, Pq vilai-

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama knygoje, bus 
apie 360 pusi.  didumo. Kurie užsisakys šią knygą išajiksto, tų 
vardai tilps knygoje. Skubėkit! Knygos kaina $3, dvi už $5. 
Pageidaujama stambesnių aukų knygai paremti—tai bus prisi
dėjimas prie Lietuvos vadavimo pastangų rėmimo. 
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tį, butų suėmus sovietams nepatinkamus asmenis Po 
toki veiksmų Maskva laikinai butų buvus patenkinta 
Lietuvos vyriausybės atsakymu. Gi Lietuvos vyriausy
bės pasiryžimas surasti teisybę ir buvo Molotovui labai 
nerimtas daiktas: jis jam badė akis, nuogino jo sąžinę 
ir trukdė greitą klastos užbaigimą. 

Bet Molotovas slėpė ir toliau savo suktybę, rodyda
mas rimtą susirūpinimą del dingusių soyietų karių ir so
vietų įgulų likimu Lietuvoje. Tuo tikslu jis Gegužės 26 
d. atsiuntė į Kauną karo komisaro pavaduotoją Loktio-
novą kad šis neva ištirtų vietoje sovietų karių dingimo 
faktus. 

Gegužės 27 d. Gen. Loktionovas apsilankė pas užsię* 
nių reikalų ministrą Urbšį ir jam išdėstė dviejų dingu?* 
sių-pagrobtų, bet jau sugryžusių, raudonarmiečių atsiti
kimus. Girdi, tie sovietų kariai buvę pagrobti asmenų 
su Lietuvos vyriausybės organų žinia. Vadinasi, už jų 
pagrobimą yra atsakinga Lietuvos vyriausybė. Gen. 
Loktionovas neslėpė noro pakaltinti Lietuvos vyriausybę 
ir suversti jai atsakomybę už sovietų karių išdaigas* Bu
vo galima nujausti kad Maskva tyčia jieško prasimany
tų kaltinimų ir nepagrystų priekaištų. 

Sąžiningai jieškodama budų išaiškinti kilusius ne* 
susipratimus, Lietuvos vyriausybė Gegužės 28 d. įteiki 
Sovietų Sąjungos vyriausybei antrą notą šitokio turinio: 

"Papildydama savo š. m. Gegužės 26 dienos prane
šimą, Lietuvos vyriausybė turi garbės pranešti Sovietų 
Sąjungos vyriausybėi kad ji paskyrė specialią komisiją 
Sovietų Vyriausybės suformuluotiems Lietuvos vyriau
sybės organams bei jos agentams priekaištams ištirti. 

"Komisijos sudėtis tokia: Vilniaus apygardos teis
mo prokuroras J. Bražinskas, Vidaus reikalų ministeįi-
jos juriskonsultas A. Jakobas ir kariuomenės teismo tar
dytojas Pik. Ltn. Korla. • 

"Pranešdama Sovietų Sąjungos Vyriausybei apie 
aukščiau minėtos komisijos paskyrimą, LieĮtuvos Vyriau
sybė pakartotinai prašo suteikti jai visas reikalingas ži
nias tiksliam šio reikalo tardymui pravesti. 

"Iš dviejų raudonarmiečių, kurie buvo suminėti Sp-
vietų Sąjungos Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininko 
ir Liaudies Komisaro Užsienių Reikalams p. Molotovo,^ 
Nosev ir Šmargonec, — pastarasis, kaip apie tai Gegu
žes 27 d. užsienių reikalų ministras Urbšys buvo Liau
dies Komisaro krašto gynimo reikalams pavaduotojo 
Loktionovo painformuotas, — gryžo į dalį su kitu rau
donarmiečiu; Pisarev, apie kurį tačiau savo Gegužės 25 
d. pareiškime Sovietų Sąjungos Komisarų Pirmininkas 
p. Molotovas nebuvo užsiminęs, ir Lietuvos vyriausybei 
iš kitų šaltinių nieko nebuvo žinoma apie jo dingimą iš 
sovietų kariuomenės dalių Lietuvoje. 

"Lietuvos Vyriausybės įsitikinimu, šiįo reikalo ap
linkybių aiškinimui butų ypačiai naudinga jei abu gryžę 
į savo dalį raudonarmiečiai duotų aukščiau minėtai ko
misijai savo parodymus, o taip pat parodytų tas vietas, 
kiek jie jas galėtų atpažinti, kur, pagal jų teigimus, jie 
buvo laikomi visą laikotarpį nuo jų dingimo iš atitinka
mos Sovietų kariuomenės dalies iki jų gryžimo į tą dalį. 

"Lietuvos vyriausybė pareiškia savo sutikimą kad 
aukščiau minėtų raudonarmiečių tardymo ir susipažink" 
mo su tomis vietovėmis metu dalyvautų ir Sovietų Są
jungos kariuomenės, esančifts Lietuvoje, vadovybės at
stovai. Pasak Polpredo N. G. Pozdniakovo ir liaudies 
komisaro krašto gynimo reikalams pavaduotojo Gen. 
Loktionovo išeitų kad dar yra viena# raudonarmietis, 
pasišalinęs iš savo dalies — Sumov. 

"Tam asmeniui surasti Lietuvos vyriausybei reika
lingos sekančios žinios: iš kurio Sovietų Sąjungos ka
riuomenės postovio jis yra dingęs, dingimo laikas, jo 
vardas ir tėvo vardas, ypatingos asmens žymės ir, jei 
galima, jo foto-nuotrauka." 

Lietuvos vyriausybės energingos pastangos išaiškin
ti priekaištams buvo vertinamos Maskvoje labai piktai. 
Teisybės jieškojimas svilina akis visados tam kurs jos 
nemėgsta, kuriam ji nemaloni ir nenaudinga. Reikia 
buti aukštos kulturos žmogui kad teisybę mylėtum dau
giau negu savigarbą, negu savo interesus ir savo pres
tižą. Ir veltui jieškosi, žmogus, tokio žmogaus Sovietu 
S ą j u n g o s  v y r i a u s y b ė j e . • ' i f j f M l U H H l  
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TIESUS IR LAIKU PAREIŠKIMAI 
f EORGE H. EARLE, seniau buvęs Pennsylvanijos gu-
^ bernatorius, ir vėliau buvęs Amerikos pasiuntinis iš
tyrimui dalykų stovio Bulgarijoje ir Austrijoje, gryžęs 
iš Europos, pasakė aiškiai ir laiku ką Amerika turi da
ryti jei nori išgelbėti pasaulio taiką: "Turi tuojau įteik
ti Rusijai ultimatumą kad išsitrauktų iš Irano ir Ryti
nės Europos." 

Tai pirmas. Amerikietis kuris taip atvirai pareiškia 
kaip su Sovietų* Rusija reikia elgtis, nes ji "supranta tik 
jiegą ir jiegos grąsinimą", sako jis. Tai yra tos mintys 
kurias Dirva skelbė visą laiką — ir tik taip su Rusija 
bus galima susikalbėti, ir tiktai dabar, ne vėliau kada. 

Šitą Earle kalbą, kurią jis pasakė Bostone Kovo 23, 
ištisai paskelbė visi Hearsto laikraščiai, o kiti laikraš
čiai tik kelis sakinius tepaminėjo — jie vis dar nori kad 
Washingtono vyriausybė tupčiotų Rusijai ir nuolankau
dama stengtųsi ją patenkinti. Tie laikraščiai ir dabar 
dar nežino ko Rusija nori, ir ant to užbaigia savo rašy
mus sąryšyje su Sovietų grobimais ir pavergimu vienos 
valstybės po kitos. Toliau paduodame Earl kalbą f 

"Demokratija gražumu kreipėsi j Hitlerį, ir jis nu-
teriojo visą Europą. Rusija šiądien daro tą patį. Kar
tą Rusai pasidarys atominę bombą Amerikonų mažai be
liks. Jie nepakenčia musų ekonomijos. 

"Amerika turi paskelbti Rusijai karą, jei Sovietai 
nepildys savo sutarčių išeiti iš Irano. 

"Mes turim panaudoti atominę bombą ant jų, taip
gi, jeigu jie nepaisys musų ultimatumo, nes jie naudotų 
ją ant musų. Stalinas leidžia milijonus dolarių gavimui 
žinių apie atominę bombą. 

"Jie nebūtų kėsinęsi pavogti atominės paslapties 
jokiam kitam kaip tik piktam tikslui. Atominė bomba 
yra tokia pražūtinga kad mes neprivalome užvilkinti lai
ko su tokiais žmogžudžiais kokie yra Rusijos vadai. 

"Kodėl tuli musų liberalai remia komunizmą ir Ru
siją, aš negaliu suprasti. Rusijoje nėra jokio liberaliz
mo. Žmonės ten yra nuolatinėje, mirtingoje baimėje iš
reikšti savo nuomonę. 

"Reikia pagirti Hearsto laikraščius už persergėji
mą Amerikos žmonių nuo jų galimų išnaikintojų, Rusų. 
Hearsto laikraščiai atlieka didžiausį pasitarnavimą de
mokratijai. 

"Rusija padarė komediją iš UNO. Tai yra bevertė, 
bejiegė organizacija. Rusai išėmė jai visus dantis kuo
met išreikalavo sau veto; teisę.' 

"Netikėkit Maršalo Stalino 'tikrinimams kad jis re
mia UNO, taip kaip netikėtumet jokiam Hitlerio žodžiui. 
Stalinas yra toks pat velniškas diktatorius. 

"Rusijos visa istorija yra vien prižadų sulaužymas. 
Lenino mokymai padrąsina apgavystę, vogimą, krimina-
liškumą, nemoralumą. Lenino mokslu viskas- kas ne
etiška yra gera—bi tik gelbsti komunizmui. 

"Aš esu matęs kas mano manymu yra žiauriausi pa
saulyje žvėriškumai. Tos baisios niekšystės nebuvo pa
pildytos vienų nazių, bet lygiai taip ir Rusų. 

"Šiądien Rusijoje koncentracijos stovyklose uždary
ta virš 15,000,000 žmonių, kurie kenčia tuos pačius žiau
rumus kokius papildė Japonai su Amerikiečiais ant Ba-
taano. Aš turiu tiesioginius įrodymus apie žiaurius Ru
sų kareivių užpuolimus Vengrijos moterų. Kuomet Bu-
dapešt pateko bolševikams, moterys per tris dienas kly
kė, Rusų gėdinamos ir žiauriai žudomos." 

Kaip Amerika toli* nuo kokio nors žygio ta linkme ku
rią nurodo Earle matome iš beprotiško Amerikiečių 

.palinkimo tikėti kad su Stalinu bus galima susitarti ir 
įuti draugais su Sovietų Sąjunga. Tuo metu kai Stali
nas prisispyręs buvo Iraną parklupdyti ir prievarta iš
gauti susitarimą, kad UNO Saugumo Tarybos posėdyje 
New Yorke nebūtų jau keliama Irano užpuolimo klau
simas, Stalinui tik paskelbus kad jis laiko UNO reikš
minga organizacija ir palaikys ją, visa Amerikos spauda 
ir radio komentatoriai džiaugsmingai klykavo per ke
lias dienas garbindami Staliną. / 

Kai atėjo UNO saugumo tarybos poodis, jame bol
ševikų atstovai vėl pradėjo rodyti savo dantis, su niekuo 
nesiskaityti, ir grąsinti išsitraukimu iš UNO jeigu jįį#-
bus pildoma Maskvos programas. 

Ne tik Amerikiečiai bet ir kitų šalių Maskvos patai* 
kūnai kiekvienam Stalino prigavingam pareiškimui deda 
visą svarbą ir užmiršta jo klastingus siekimus, jeigu jig 
pasisako norįs taikos, štai UNO pirmininkas Spaak, 
kaip iš Londono praneša, Stalino pasakymą kad UNO 
esanti reikalinga kaip taikos organizacija, pavadino ''la
bai svarbiu pareiškimu". 

Ką Stalinas daro visi tuoj nori užmiršti, tik klauso 
jo tuščių, prigavingų ir klaidinančių žodžių. 

J^ANDŽURIJOS, Irano ir kitų pusiau laukinių įąalių 
reikalai dabar užima visą pasaulio ir Amerikos val

džios, spaudos ir radio dėmesį, tuo tarpu kai apie šim
tas milijonų rytinės Europos pavergtų žmonių jau kaip 
ir užmiršta. Jas okupavo, ar pastatė savo agentus, Ru
sai; jas naikina, jų žmones žudo, bet tas liko jau papras
tas dalykas, mažai kas apie tai ir užsiminti nori. Palie
ka didelės dalies Europos pavergimą įvykusiu faktu, ne
siimdami grąžinti Europoje taikdf, nors karas gau ne
trukus bus metai laiko kaip baigėsi. 

Šiuo klausimu dienraštyje Cleveland Plain Dealer 
tilpo p. Juliaus Smetonos laiškas Kovo 24 laidoje, "Eu
ropean Problems", kuriame nurodoma kad Europos ap
leidimas ir palikimas jos komunistinimui prievarta yra 
didesnis pavojus demokratijai Europoje ir, tuo pačiu, vi
sam pasauliui ."Jeigu norime apsaugoti taiką, mes prį* 

URUGVAJAUS LIE
TUVIŲ PROKLA

MACIJA 

Dirvos redakcijai prisiųstas 
laikraštis iš Montevideo, Urug
vajaus, EI Dia, kuriame telpa 
ilgas dviejų kolumnų straips
nis, patiektas tenaitinių Lietu
vių komiteto, sąryšyje su Lie
tuvos laisvės byla, pavadintas: 
"Manifesto De Los Lituanos 
Residentes en Uruguay." 

Straipsnyje išdėstoma Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymas pereito karo metu, su
tartys su Sovietų Rusija, ir 
pagaliau šio karo metu bolše
vikų klastos ir Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir kitų kaimyni
nių šalių okupavimas. 

Straipsnyje paminima bolše
vikų sutartis su Vokiečiais šio 
karo pradžioje, paskiau Lietu
vos okupavimas, pravedimas 
klastingų rinkimų ir prijungi
mas prie Sovietų Sąjungos. 

Amerika Saugojasi 
Europos Ligų 

Kai pereitą savaitę atskrido 
iš Paryžiaus Leon Blum, kuris 
atsiųstas čia gauti Prancūzijai 
paskolą, jį pasitiko Prancūzi
jos ambasadorius, State De-
partmento viršininkai, ir kar
tu su jais viešos sveikatos val
dininkai. 

Kai Prancūzijos ambasado
rius ištiesė ranką Blum'ą svei
kinti, Amerikos sveikatos val
dininkas sulaikė jam ranką, 
pareikšdamas kad svečias ne
perėjo dar per sveikatos pa
tikrinimą. 

Kadangi Blum dėvėjo piršti
nes tai kitas sveikatos valdinin
kas pastebėjo kad jie gali pa
sisveikint. 

Tas įvykis parodo kad Ame
rika griežtai prisilaiko sveika
tos patikrinimo visų iš kitų 
šalių atvykstančių žmonių, po 
senovei, ar tai butų didelis di
plomatas ar biednas imigran
tas. 

• BAVARIJOJE dvi dirbtu
vės pradės išdirbti plastiškas 
rašomas mašinėles, kurios par
aduos po $7.25. 

LIETUVOJE ŽMO
NES VIS SUIMAMI, 

IŠVEŽAMI 

Eltos Biuletenis rašo: 
Tokių masinių suėmimų kaip 

1940-41 metais nėra. Suima
mi individualiai. Juos deda į 
kalėjimą, o iš kalėjimo jau ve
žami j Rusiją. Transportas į 
Rusiją eina per Kauno ir Vil
niaus kalėjimus į mėnesį po 
tris iki pusketvirto tūkstančio 
žmonių, daugiausia ūkininkų 
ir darbininkų. Išveža pirma 
viską atėmę, net drabužius — 
juos pakeičia r skarmalais. Sto-
tin varo būriais, dienomis pri
verčia gatvėse klaupti. 

Išveža daugiausia prie Ura
lo; vyrus miško darbams, mo
teris sunkiems žvejybos dar
bams. Darbas ir maitinimas 
žiaurus. 

Vienas gautas laiškas mal
dauja kad tik greičiau pasiro
dytų atominė bomba ir pada
rytų galą jų kančioms. 

Vieniems suimtiems daro
mas teismas, kiti išgabenami 
niekam apie teismą negirdint. 
Tarp kitų nuteisti: Dz. Toliu
šis 8 metams, tėvas Jėzuitas 
10 metų, J. Keliuotis 3 met. 

Suimtas bet po penkių mė
nesių paleistas Z. Toliušis, taip 
pat Dr. A. Juška ir kiti. 

Propagandos reikalui pa^ 
vežti esą Dr. Bistras, Doc. Ce
sevičius, Dr. K. Ambrozaitis, 
B. žygelis, Indrišiunas ir kiti. 
Gyvas esąs ir Kun. Mironas. 

Sugrąžintų iš Vokietijos Lie
tuvoje nedaug, apie 1 nuoš.— 
tik moterys ir vaikai. Vyrai 
paimti į kariuomenę arba iš
vežti darbams nepamatę Lie
tuvos. 

Japonija ir Kitos Rytų* 
Tautos Badauja 

Japonijoje po karo pralaimė
jimo gyvenimas i^aip sugriuvo 
kad Japonijos žmonis susidu-
rė su maisto krizių. 

Gen. MacArthur, Japonijos 
valdytojas, kreipėsi į Alijantų 
maisto tarybą reikalaudamas 
skirti tuojau 625,000 tonų ry
žių Japonų maitinimui. 

Alijantų žinioje yra 2,000,-
000 tonų ryžių, kurių reika'au-
ja 23 rytų tautos, kurios ry
žiais minta. Indija reikalau
ja savo maistui 1,000,000 to
nų ryžių. Kinijai reikalinga 
312,000 tonų ryžių. 

Amerikos globojamoms Fili
pinų salos taip pat reikalauja 
maisto, o tam reikalinga 122,-
000 tonų ryžių. 

S K A I T Y M A I  

KULTURINĖ LIETUVOS PABĖ
GĖLIŲ VOKIETIJOJE VEIKLA 

1945 METAIS 

valome iškelti visas problemas, liečiančias taiką, ar tai 
butų Europoje ar Azijoje", pastebi p. Julius Smetona, ir 
ragina visus tuos klausimus kartu su Irano klausimu iš
kelti UNO Saugumo Taryboje. 

TUOMET 
Tu tuomet išėjai tėvynės ginti, 
Jos liūdną balsą šaukiant išgirdai. 
Tik nežinai kaip ilga man šešėliuos 
Ir kaip tie nykus liko vakarai— 
O daug praslinko vakarų gražiausių, 
Dar daug dainų skambėjo po lankas, 
JBet kas man be tavęs, tyriausio džiaugsmo, 
Kas be tavęs pralinksmins man dienas.... 
O daug jau laiko nuo tada praslinko, 
Kentėjo tėviškė kraujo klane 
Palikę mes namus liūdni keliavom, 
Į nežinią, su širdžia neramia. 
Naktim sapnuodavau tėvynę savo, 
Mačiau maldaujančias aš jos akis, 
O laidotuvių himnai man skambėjo, 
O taip tamsi paliko ateitis. 
Tu tuomet išėjai tėvynės ginti, 
B e t  n e g r y ž a i  j a u  n i e k a d  p a s  m a n e . . . .  
Tik svetimoj padangėj tavo vaizdas 
Dažnai man rodosi tyliam sapne 
Dažnai mintim nuklystu į tėvynę, 
Ir vjs tikiuos kad gryši tu kada 
Ir vis tikiu — nušyis mums laisvės saulė, 
Ir vėl tėvynė musų bus laisva! 

M. šarkylji, 

Rašo Stepas Vykintas-Povilavičius, buvęs 
Lietuvos Aido kuturinio skyriaus redakto- • 
rius, žinomas teatro ir literatūros kritikas. 
Dabartiniu metų Stepas Vykintas drauge su 
šimtais tūkstančių kitu išvytųjų iš tėvynės 
gyvena Vokietijoje. 

NENORMALIOSE SĄLYGOSE 

Tautos kultura tegali veržliai ir vešliai tarp
ti tik derlioje dirvoje. O ši dirva — tai absoliuti 
ir visokeriopa laisvė. Kur nėra laisvės, ten ne
gali reikštis joks kūrybinis genijus, joks kultū
rinis veiksmas. Teisingai El. M. Howard kelia 
klausimą: "If you can't write whąt you want, 
why write at all?" Jei negalima laisvai kurti ką 
norima, kam dar kurti išviso ? Ir vis dėlto dikta
tūrų priespaudos laikais mes kūrėme, (Jei to kad 
butume laisvi. 

Nazių kulturinė priespauda buvo žiauri. Mu
sų spauda buvo įkinkyta jų propagandos tiks
lams. literatūra, menas, mokslas jiems visiškai 
nerūpėjo. Pora Lietuviškų laikraščių tiek nu-
mizernėjo kad nebuvo kas skaito. Rašytojai, 
žurnalistai, menininkai buvo įpareigoti dirbti 
sunkų, fizinį karo pramonės darbą. Silpnos 
sveikatos poetas išsėdėdavo prie mašinų kad ne
galėtų kurti išblaškytos tautos sielvarto. Dai
lininkas ištūnodavo dienas ir naktis karo įmo
nėj, tarp dvokiančių mašinų bedirbdamas ir čia 
pat bemiegodamas. Solistas turėjo ligoninėj ar 
kur kitur sunkiai dirbti. Suprantama kad iš
čiulptas menininkas negalėjo ir neturėjo jokių 
sąlygų kurti. Tai buvo nazių vergijos režimas, 
kuris svetimų tautų kulturą ir jos kurėjus siekė 
sunaikinti. Koncentracijos lageriuose kentėjo 
ir žuvo musų tautos elitas, mes netekome stiprių 
jėgų, kaip, pav., Dr. Pr. Germanto, visuomeninin
ko Iz. Kurkliečio, Red. V. Tumėno, St. Puodžiaus, 
nuo bombų žuvo rašyt. P. Rimkunas, Ona Geru-
laitytė. O kiek išėjo iš lagerių su iščiulpta svei
kata, su išaikvota kūrybine energija, ši nazių 
fizinė ir dvasinė priespauda buvo didžiausia kliū
tis kulturinei musų kūrybai. 

LŪŽIS 
Gegužės, Birželio mėn. iš Vakarų atžygiavo 

Alijantų kariuomenė, atnešdama musų kaliniams 
laisvę, o musų kultūrininkams kūrybinį entuziaz
mą. Tuoj ėmė skambėti drąsesnis Lietuviškas 
žędis, po kiek laiko ėmė rodytis laikraščiai, reik
štis dailė, muzika. Tiesa, dėl sunkių pokario ma
terialinių sąlygų, musų kūrėjams neįmanoma iš
skleisti visoj pilnumoj savo kūrybinių sparnų, 
tačiau pasidarė didelis moralinis lūžis teigiama, 
pozityvia kryptimi. Kaip palmė teauga šiltame 
climate, kaip baltasis lokys tegyvena šiaurėje, 
taip musų kūrėjas tesijaus moraliai stipras tik 
savoj, laisvoj žemėj. Tačiau jis ir šiądien, kiek 
galėdamas, kuria kad greičiau gryžtų atgalios. 

SPAUDA 
Kaip didžiausias, visokeriopas ginklas, spau

da emigrantinėj musų veikloj užima pirmą vie
tą. Jos yra daug, dėl tam tikrų decentralizaci
jos priežasčių, net perdaug: kone kiekviena sto
vykla leidžia sieninius, rotatorinius ir spausdin
tus laikraščius. Tačiau, esant tokiam gyvam 
informacijų ir spausdinto žodžio pareikalavimui, 
ji visa išgraibstoma ir viena kitai nekliudo. 

•Svarbiausia jos yda kad, būdama susiskaldžiu
si, negali sutelkti stipriausių kūrybinių pajėgų. 
Pėl to yra kalti ir žurnalistai, rašytojai kad jie 
nesispiečia apie esamus laikraščius. Tačiau ne
maža kaltės yra ir redaktorių kad jie laikraščius 
teredaguoja, bet jų turinio neorganizuoja. At
vijai kalbant, jaučiamas senesniųjų ir jaunųjų 
žurnalistų nesusigyvenimas. O reikėtų kad vi
sos jėgos, tiek senosios, tiek ir. jaunosios, net 
jauniausios, butų įkinkytos į aktyvų spaudos 
darbą. 

Musų dabartinei spaudai ypač trūksta or
ganizacinio darbo plano, rimtesnės publicistikos, 
grožinės literatūros ir kai kuriem laikraščiam 
techninio ir estetinio grožio. Jei "žiburiai" šią
dien skaitytojų mėgstami, tai ne tiek dėl turi
nio, kiek 4^1 gražios formos, kurią suteikia dai
lininkas. Netgi kai kurie sieniniai laikraščiai, 
pav., Hanau "Lietuviai" arba Wurzburgo "Lie
tuvių žinios" yra skoningi tik dėl vietinių dili 
ninku: Jezerskio, Vijeikio spaudos estetinių rei
kalavimų supratimo. 

Paminėtini spausdinti laikraščiai šiuo metų 
eina: "Musų £elias"—Dillingene, "žiburiai 
Augsburge, "Lietuvis"—-Dorverdene, "Laisvės 
Varms"Luebecke ir žurnalinės pask. "Aidai" 

Miunchene, "Naujasis Gyvenimas"—religinės 
kulturos linkraštis. Be to, ruošiamasi dar iš
leisti stipresnį laikraštį Stuttgarte, Iš Rotato

rinių laikraščių gana stiprus yra Al. Merkelio 
redaguojamos "Lietuvos žinios", Hanau, ir H. 
Blazo "Lietuvių Balsas", Regensburge. Taip pat 
eina keli žurnalų išvaizdos leidiniai: "Baltija", 
"Gintaras", "Alguvos Baras" etc. Ypač gražų 
įspūdį daro Jer. Cicėno ir J. Krumino redaguo
jami literatūros ir informacijos žurnalai "Balti
ja", "Gintaras", "Kelyje į Tėvynę". • 

Baigiant apie spaudą, tenka palinkėti ka^ 
ateinančiais metais ji sustiprėtų, sutelktų visajį! 
kūrybines jėgas, išaugtų tiek kokybiškai, 
kiekybiškai ir paruoštų dirvą į tėvynę. 

IJTERATURA 
Literatūros žmogui kalbėti apie musų da

bartinę literatūrą yra skaudu, kada mūsų rašy
tojai yra išblaškyti po pasauli, atskirti nuo skai
tytojų, del sunkių sąlygų priversti savo kūrybą 
laikyti rankraščiuose. Tai, kas pasirodo iš nau
jausios literatūros musų spaudoje, tėra tik nuo-
tru,pos, maža ką tesakančios apie musų naujau
sios literatūros tendencijas. Tačiau ir šios nuo
trupos mums rodo kad iš tėvynės išblokštas ra
šytojas yra jautriausias musų visų tremtinių 
troškimų ir «kančių reiškėjas. Nors kai kurie 
dėl politinių motyvų žiaurus kritikai, o kai kurie 
ir idėjiniai draugai skelbia kad Bern. Braždžio-
nis kas kart vis silpsta, tačiau, objektyviai ver
tinant, jis yra vienintelis poetas, kuris taip stip
riai išgyvena musų tragediją ir kuris sugeba to
kiais ryškiais vaizdais, tokia stipria ekspresija 
išreikšti musų visų bendrus jausmus. Ar šie 
posmai nėra kiekvieno Lietuvio širdies balsas? 

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais, 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais. 
Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva. 

C Aidai", .5-7 Nr.). 
Tas šauksmas, — kurį paskelbė Bern. Braz

džionis žodžiais: atgalios, atgalios, — susilau
kė kitokiomis formomis atgarsio. Alf. Nyka-
Nilunas eilėrašyje "Gryžimas" modernia ir mu
zikalia technika, ryškiais, originaliais vaizdais 
skelbia kraujo šauksmą: namo, namo! Kaip 
pašautos ir nesavo lizde nukritusios paukštės 
aimaningas skamba sužeisto poeto graudus ir 
skausmingas žodis. Taip dainuoja K. Bradunas, 
H. Nagys, St. Santvaras, J. Krumina's, Baltijos 
žuvėdra, A. Nakaitė, B. Gaidžiunas ir visi poe
tai, kurie gyvena tautos skausmu. 

Beletristikos ir dramos srityse labai mažai 
kas viešai pasirodė. Tik J. švaistas, atrodo, yra 
sukuręs stipresnių prozos dalykų. Spaudoj frag
mentu rodėsi K. Pažėraitės, N. Mazalaitės, F. \ * _ 
Neveravičiaus, L. Dovydėno, A. Škėmos, Vyt. 
Alanto, P. Kosiuno etc. 

Keletą rankraščių teko skaityti apie žiau
rius nazių persekiojimus kalėjimuose ir koncen
tracijos lageriuose. Ypač pažymėtini B. Gaidžiu-
no, H. Blazo ir J. Grigolaičio atsiminimai iš na
zių kalėjimų, gyvenimo, kuris tikroviškai, vaiz
dingai ir budingai pavaizduotas. Tai kažkas 
baisesnio kaip "Dantės" pragare. 

(Bus daugiau) 

BOLŠEVIKŲ TEISMAS 
Ųžė liepos, verkė medžiai, 
šakas laužė jovarai.... 
Plačiais vieškeliais bežadžiais 
Ėjo ištremtų pulkai. 

žengė ašarų pėdomis, 
Nematydami takų.... 
Su ryšuliais, su naštomis 
Iš tėviškių, iš savų 
Juos išvarė okupantas 
Su durtuvais, su kardais; 
lr Įsakė komendantas 
Neštis vieškeliais kietais. 
Tėviškėles rekvizavo, 
Ir duonutę, ir svirnus.... 
Nei šuneliai lakt negavo, 
Staugė, bėgo per laukusp. 
Paskum stotys ir peronui 
Alsavo minia tiršta. 
Rijo, rijo vis vagonai, 
Saulė keputo karšta. 
Traukiniai užė, dundėjo, 
Nešė ašarų klanus; 
Alkani, basi klegėjo: 
"Turbut Dievo teismas bus " 

Bet ne Dievas teismą darė, 
Tik bolševiks tas žiaurus; 
Į stepynus jis išvarė 
Musų brolius, mųs savus . ... 

A , , . M a r i j a  A u k š t a i t i .  
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Waterbury, Conn. 

M l f f l į  BIZNIERIUS WM. 
SHUKAITIS 

. .Kovo 16 d., 7 v. ryto, staiga 
mirė William (Vincas) Shu-
kaitis, vos sulaukęs pusės am
žiaus. Palaidotas Kovo 20 d. 
Velionis buvo vienas iš stam
besnių Lietuvių biznierių šioje 
kolonijoje, virš 20 metų užlai
kė anglies ir aliejaus biznį — 
Brass City Coal & Oil Co. ir 
gana pasekmingai tą biznį va
dovavo. 

Kadangi velionis buvo I Pa
saulinio karo veteranas _ todėl 
buvo palaidotas militariškomis 
apeigomis; pamaldos atsibuvo 
šv. Juozapo bažnyčioje. Laido
tuvės buvo įspūdingos tuo kad 
jose dalyvavo Lietuvių Legio
no Sylvester J. Stokes Post 6 
nariai ir moterų skyrius; jis 
buvo šio posto komandierium. 

Velionis buvo nuoširdus, ge 
ras Lietuvis priklausė prie S. 
L. A., prie Liet. Piliečių Poli
tikos Klubo, Liet. Neprig. Po
litikos Klubo, Lietuvių Vaizbos 
Buto ir kitų Lietuviškų labda
ringų organizacijų. Per ilgus 
metus jis buvo iždininkas abie
jų minėtų klubų, taipgi darba
vosi įvairiose komisijose ir ėjo 
pareigas Liet. Neprig. Politi
kos Klubo direktorių tarybos 
iki pat mirties. 

Paliko jo nuliudus žmona ir 
trys sunai, vienas tarnauja ka
ro laivyne Pietų Pacifike, an
tras lanko Holy Cross kolegi
ją, trečias baigia aukštąją mo

kyklą. Laidojime pasitarnavo 
graborius John W. Stokes, gra
bo nešėjai buvo įvairių Legio
nų Postų komandieriai. Reiš
kiame gMios užuojautos Shu-
kaičių šeimai, o jam amžino 
poilsio. 
NAUJOS VALDYBOS 
PRIESAIKA 

Lietuvių Legiono Sylvester 
J. «Stokes Posto 6, ir moterų 
Auxiliary nauja valdyba pri
ims priesaiką (installation) 80 
Kovo, 8 v. vakare, 48 Green St. 
salėje. Nauja valdyba sekan
ti: Commander John W. Sto
kes, senior vice commander Ed
ward F. Ališauskas, junior vi
ce commander John Bružas, 
adjutant Dr. M. J. Colney, iž
dininkas Vincas Stankus; of
ficer of the day Anthony Kun-
cas, seargent-at-arms Antho
ny Dzimidas; trustees John 
Danisavage, John Jenusaitis, 
chaplain Rev. Alfred W. Cabi-
tor. Rengėjų komisija: Char
les Slokus, John Danisavage, 
John Jenusaitis. Publika kvie
čiama dalyvauti. 

Br. M. J. Colney. 

Italijos Sosto {pėdinis KOMUNISTAI NEGA
LES UŽIMTI ATSA-
KOMINGŲ VIETŲ 

Italijos princas Vittorio Di 
Savoia, dabartinio Italijos re
gento Princo -Umberto sunus, 
atsistatydinusio Italijos kara
liaus anūkas, šis berniukas 
dabar yra sosto įpėdinis. 

Į \ 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 

PULLMAN AI VAŽIUOS 
SKERVAI AMERIKĄ 
Amerikos gelžkelių kompa

nijos paskelbia kad pradedant 
Kovo 31 galima bus Pullman 
vagonais pervažiuoti skersai 
visą Ameriką, be persėdimo, 
kaip pagerinimą keliavime. 

Iki šiol, keistai, visi trauki 
niai ir vagonai davažiavę iki 
tam tikrų miestą, kaip Chica 
tam tikrų miestų, kaip Chica-
leans, turėdanio suktis atgal, 
pasažieriai turėjo persėsti į 
kitus vagonus, ir Pullman va
gonų pasažieriams nedaryta iš
imties. 

Dabar, Pullman vagonai bus 
prikabinti prie toliau einančių 
traukinių, panašiai kaip daro
ma gelžkelių punktuose ryti
nėse ar vakarinėse srityse. 

Karo Departmentas išleido 
patvarkymą sulyg kurio Ame
rikos komunistai, kad ir šios 
šalies piliečiai, neturės teisės 
užimti aukštesnių valdininkų 
ir karininkų vietas. Tas drau
dimas yra taikomas apsaugoti 
paslaptis karo reikmenų kaip 
radar ir atominę bombą. Tie 
dalykai bus grynai patikimų 
asmenų žinioje. 

Karo Departmentas privers
tas tos tvarkos imtis po suse
kimo Kanadoje sovietų agentų 
pastangų išgauti atomo paslap
tis. Yra žinių kad pačiame 
Washingtone susekta atominės 
bombos paslapties šnipų dar
bų, tik Amerika stengiasi visa 
tai užtylėti ir slepia nuo vi
suomenės žinios. Rusija grie
bėsi išgauti atomo paslaptis ly
giai taip pat ir Suv. Valstijose 
kaip ir Kanadoje. Amerikos 
spauda ir piktinasi kodėl mu 
su valdžia taip slepia ir nepa
skelbia ką Sovietų agentai čia 
daro. 

Kanados valdžia tebetęsia 
sovietų šnipų' gaudymą, ir bus 
suimta dar daugiau pačių Ka 
nadiečią parsidavėlių komunis
tams. 

KINIJOJE, pietinėje Hupeh 
provincijoje, keturiuose mies
tuose nuo bado mirė suvirs 49 
tūkstančiai žmonių, praneši
mas iš Kinų žinių agentūros 
sako. 
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Apšvietimas Kelio į Geresnį Gyvenimą! 
BEVEIK VISI KŪDIKIAI gema su gerom akim 
—betgi septyni ir dešimties suaugusių turi blo
gą regėjimą! 

Gelbėjimui išvengti akių sugedimo, reikalinga 
turėti nors Vieną Sight-Saving Lempą kiekvie
nam darbui kur reikia gero įžiurėjimo. 

Saugi taisyklė yra:—Įgykit po vieną Sight-
Saving Lempą kiekvienam šeimos nariui. 

REGĖPIMAS NEĮKAINUOJAMAS—šviesa pi
gi. Prie to, jųs vargu patėmysit kiek daugiau 
kaštuoja už elektrą reikalingą apšvietimui šešių 
kambarių namo nuo akig {tempimo padėties iki 
regėjimo apsaugojimo standardo. 

Darant planus savo naujam ar pagerintam 

namui, atminkit kad Sight-Saving* šviesa būtina 
geresniam gyvenimui. 

Atminkit, taipgi, kad juo daugiau elektra tar
nauja jums, tuo mažiau ji kaštuoja vidutiniai už 
vienetą. 

BĖGYJE PASTARŲ ŠEŠIŲ METŲ pragyvenimo 
kainos Clevelando srityje PAKILO 30 nuošim
čių*, bet vidutinė vieneto kaina už elektrą kurią 
teikia The Illuminating Company namų naudoji
mui NUPIGO 15 nuošimčių. 

Šiądien vidutinė kaina už namams naudojamą 
elektrą yra žemiausia Kompanijos 54 metų is
torijoje—ir vis dar eina pigyn! 

•Skaitlinės iš U. S. Bureau of Labor Consumer' Price Index. 

A L W A Y S  A T  Y O U R  

PAMAINYK 
į vandens šildytoją tokį 

kuris PATS SAVE APSIMOKA 
f 

vien tik operavimo sutaupymais 
Je*gu jūsiškis yra nusenusios rūšies gasinis vandens šil-
dytojas, nors ir nesenai pirktas, jųs daug pelnysit, pi
gesniais operavimo kaštais ir geresniu vandens šildymo 
patarnavimu pakeičiant į automatišką, apačioje kūrina
mą, insuliuotą prietaisą. 

Bandymai parodė kad šis modernis Gasinis vandens šil-
dytojas teikia vidutinės šeimos karšto vandens reikala
vimams už virš 40% mažiau negu ima neinsuliuotam tan
kui įšildyti, kuris operuojamas prie šono kūrinamame 
šildytojuje. . 

Naudotojų patyrimas patvirtina galimybę automatiško, 
apačioje kūrinamo, insuliuoto vandens šildytojo tarnau
ti daugiau metų patikėtinai už žemesnius kaštus nuo 
galiono sunaudojamo karšto vandens. 

Kreipkitės į Savo Plumber} ar Pardavėją 

Kaip specialistas vandens šildymo sistemų, jis pagelbės 
jums pažinti tas tris būtinas ypatybes vandens šildyto-
jų rūšyje kurie patys už save užsimoka. Atminkit— 

AUTOMATIS, APAČIOJ KURIAMAS, INSULIUOTAS 

THE E A S T  O H I O  G A S  COMPANY 

Velykine Dovana 
Kuri tęsės visą metą aplinkui — 

DIRVA $ 
Visam metui tik 

TIEMS KURIE NEVILKINANT ATNAUJINS 
ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

^DIRVOS skaitytojai prašomi platinti Dirvą išrašant ją dova
nu savo draugams ir giminėms plačioje Amerikoje. 

^-SENIEJI skaitytojai prašomi neužvilkinant atnaujinti prenu
meratą prisiunčiant tuoj kaip tik pasibaigia. 

^RURIE patys išsirašys Dirvą naujai, taip pat gaus ją už $2.00 
visam metui. Dirvai išsirašyti nereikia teukti pradžios metų. 

== (Įdėkit į laišką $2.00 ir įrašę pilną 
=E gąvo adresą, siųskit 

U 

D I R V A  
0820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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TRUMPAS BUVO DŽIAUGSMAS TŲ KURIE 
LAUKĖ BOLŠEVIKŲ — IR SULAUKĖ 

J. Rauktis, Worcester, Mass., 
prisiuntė sekantį laišką nuo 
pabėgėlio giminiečio Vokietijo
je: 

Brangus Dėde! Praužus ši
tam baisiam pasauliniam karui; 
visai žmonijai paliko (daug 
skurdo ir vargo, o ypač musų 
tėvynei Lietuvai. Po šio karo 
mes Lietuviai netekome ne tik 
čavo brangios tėvynės, bet sa
vo tėvų, vaikų, brolių, seserų, 
žmonų ir visko, likome be ru-

. bų, beveik pusnuogiai. V; 

Aš taip pat esu tiesioginiai 
paliestas tos baisios nelaimės, 
karo audra atbloškė mane net 
į Vokietiją, čia esame, nors 
tiesą pasakius, .pavalgę šiek 
tiek patenkintai, dėka UNRRA 
organizacijos, 1curi rūpinasi vi
sais svetimšaliais pabėgėliais. 

Bet musų gyvenimas yra di
delio lūkesčio ir • sielvartos pa
bėgėlio gyvenimas. Dar dau
giau musų mintys apsiniaukia 
prisiminus savo brangią tėvy
nę Lietuvą, nes ten dabar savo 
purvinais batais ir kruvinom 
rankom šeimininkauja komu-

v nistai, ištroškę > nekaltų žmo
nių kraujo. 

Okupavus Rusams pirmą 
kartą Lietuvą, Lietuvos liau

kas nežinome. Nejaugi Ame
rika apleis musų Lietuvą? 

Gyvenu Neumuensterio mie
ste, Anglų zonoje, čia yra su
darytas Lietuvių komitetas, jis 
rūpinasi musų mitybos, švieti
mo ir kulturos reikalais. Aš 
esu vienas, nežinau kur yra 
mano tėvas, seserys ar gimi
nės, gal jie liko Lietuvoje, gal 
randasi Vokietijoje. Sesuo Jad
vyga turėtų buti Vokietijoje, 
nes ją išvežė anksčiau kai ma
ne Vokiečiai, bet aš jos neran
du.... Valentinas Rutalė. 

VISI KAM RUPI SLA 
ATEITIS, BALSUO
KIT UŽ BAGOČIŲ 

Sovietai Panaikino Ko
misarų Titulus, Vadins 

Ministrais 

govietų "Rusijoje panaikinta 
viršininkų vadinimas komisa
rais, ir jie vadinsis ministrais. -
Pav., Sovietų Unijos Liaudies £ludi musų organizacijai ir 
Komsarų Tarybos galva Stali- M°s ateičiai didelis pavojus. 

P Qi/lnnmrlri+rt i r 

(Skelbimas) 
Visi SLA nariai yra rimtai 

susirupinę dabartine "konver
sija", nes didelei daugumai rei-
Kia mokėti apie dusyk daugiau, 
arba sumažinti savo apdraudą 
beveik iki pusės. 

Amerikoje ekonomijai ir pi
nigų vertei mainantis, buvo pa
liestas ir musų Susivienijimas, 
ir protinga mokesčių reforma 
buvo neišvengtina. Philadel-
pnijos Seimas įgaliavo tokią 
reformą pravesti, to reikalavo 
ir valdžia, bet musų manymu 
toks žiaurus mokesčių pakėli
mas arba apdraudos sumažini
mas nėra-tiek reikalingas. 

Tie kurie persikėlė _ kaip 
dauguma šį pareiškimą pasira
šiusiųjų padarėme, — padarė 
gerai sau ir Susivienijimui. Iki 
sekančiam Seimui tokių turė
sime gal apie 5000. Bet ką da
rysim su likusiais apie 6000 
senų narių kurie neišgali ar iš 
principo nenori persikelti? Ta 

PAJ IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi jj 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

arba 
Consulate of Lithuania 
"0 N. LaSalle Street 

Chicago 2, III. 

CrUN. KONSULATE, 

dis, ypač tamsieji juodadarbiai 
džiaugėsi kad atėjo ''darbo 
valdžia". ,Bet tas džiaugsmas 
neilgai truko, nes komunizmas 
viską griovė iš pamatų ką bu
vo Lietuva per savo trumpą 
nepriklausomo gyvenimo laiko 
tarpį sukurus. Komunizmas iš 
ūkininko atėmė ukį, pavertė jį 
kolhozu, -iš inteligento knygas 
ir liepė studijuoti Marksizmą-
Leninizmą; iš darbininko tą 
patį mentą uždarbį, o iš tikin
čiųjų — tikėjimą. Tada visa 
Lietuva suprato 'kas yra iatik-
rųjų komunizmas. 

Prasidėjus Rusų->Vkki$!fų^ka
rui, Lietuva tikėjosi atgauti 
savo prarastą nepriklausomy
bę, bet deja, įvyko kitaip: Na-
ziai :būdami tokie pat kaip ko
munistai, viską plėšė, smaugė 
ir šaudė. Pradėjo Vokiečiai 
mobilizuoti Lietuvius :į kariuo
menę, tat Lietuvių jaunimas 
kaip įmanydamas spruko slėp
tis miškuose ir ffrto partiza
nais. 

Vokiečiams pralaimėjus, už
ėjo atgal tas pats komuniz
mas. Mes, tikėdami Amerikos 
ir Anglų pergale, pasitraukėm 
iš savo tėvynės toliau į vaka
rus. Baigėsi karas, musų sva
jonė išsipildė: Amerika — tau
toms laisvės nešėja — laimė
jo. Bet musų tėvynė? Kol 

nas, rezignavęs iš tos tarybos, 
tuoj pat išrinktas pirmininku 
naujai įsteigtos Ministrų Tary
bos. Rusiją valdys dabar "mi
nistrai" vietoje "liaudies ko
misarų". 

Taip pat nutarta pakeisti ir 
kitų sovietų pajungtų šalių ko
misarus į ministrus. Visų jų 
valdovas ir diktatorius pasilie
ka tas pats rieznikas Džugašvi-
li-Stalinas. 

ŠALINA KOMUNIS
TUS IŠ ATSAKO-

MINGŲ VIETŲ 
Amerikos Atstovų Rumų mi-

litarių reikalų komiteto nariai 
pareiškė jog jie pareikalaus 
paskėlbimo vardų "pro-Rusiš-
kų" simpatizatorių State De-
partmente, jeigu Sekretorius 
Byrnes to nepadarys pats. 

Kongresas buvo primhięs p. 

Paklausykite ką seni SLA 
veikėjai sako tame reikale: 

įBagočius, kuris nuo 1903 m. 
Susivienijime veikė ir per 10 
metų buvo jo prezidentu, kaip 
ir daug kitų SLA draugų, ma
no kad bus galima rasti išeitį 
be jokių prievartų, griežtumų 
ir skriaudų. 

Nekurie nariai yra nusistatę 
prieš visus advokatus, o Ba
gočius yra advokatu. Bet tūk
stančiai narių atmena kad Ba
gočius dirbtuvėje virė muilą, 
Siupeliavo anglis, knygnešiavo, 
dirbo kaip janitorius. Ar tai 
yra nuodėmė . darbo žmogui 
prasimušti į viršų ? ĮBagočius 
niekad nuo liaudies nenusiša-
lino, neišponėjo, ir todėl Susi
vienijimo nariai turi nuoširdų, 
protaujantį prietelių, kuriam 
Susivienijimo darbe nėra jokių 
partijų. Jam rūpėjo ir rupi 
tiktai SLA ateitis. 

Būdamas SLA prezidentu, 
Bagočius permatydamas įstaty
mų permainas įvedė, po kelių 
metų kovų seimuose, Naujus 
Skyrius. Nariams tų Skyrių 
jokių konversijų nereikia. Per 
10 metų - prezidentavimo, su 
nuoširdžia Pild. Tarybos ko-

? operacija Bagočius sumažino 

Asevičius Mikas, iŠ Sasnavos 

Yorke riJamPOl§S aP'' ^yV* New 

Avižienis Martynas, iš Aly
taus ap., gyV. Mt. Carmel, Pa. 

Bagdonai, Jonas, Kazys, Pe
tras, is Talatiškių k., Musnikų 
v., Ukmergės ap. 

Balkus Vincas,s. Motiejaus, iš
vykęs Amerikon apie 1905, iš 
Dusmenėlių k. Onuškio v., Tra
kų ap. 

Balvpčius, ar Bulvočius, Va
lerijonas. 

Bolovieng (Sabaliauskai t ė ), 
Salomėja, gyv. Brooklyn, N.Y. 

Bulotas Juozas, iš Jučionių 
k., Raudondvario v. Kauno ap. 

Dirgintienė Ona, gyv. Water-
bury, Conn. 

Endriukaitis Antanas, iš Pe
lenų k., Sintautų v., gyv. Chi-
cagoj iki 1922, vėliau gal Ben
ton, 111., ar Trenton, 111. ar N.J. 

Jasevičius Juozas, iš Jučio
nių, Raudondvario v. Kauno a. 

Juliavičiutės, Genė ir Vladis-
ava,_ ištekėjusios, bet vyrų pa
vardės nežinomos; iš Grinkiš
kio, Kėdainių ap., gyv. N. Y. 

Juškauskas Julius, gyv. Mt. 
Carmel, Pa. 

Kam Anthony, iš Sintautų 
v., šakių ap., gyv. San Francis
co, Calif. 

Karb J. G. (Mrs.) gyv. Ore
gon City, Ore. 

Kisielius Baltramiejus. 
Kymantienė Barbbra, gyve

nus Chicagoje. 

Maurukas Vytas. cvv. 
ladelphia, Pa. * 

Mizerevieius Pranas, Kvesų 
k., Vilkijos v., Kauno ap., mi
ręs, jieškomi jo vaikai. 

Nacevičius Antanas, gyvenęs 
Maine valstijoje. 

Naujiokaitienė - Palubinskaitė 
Petronėlė, iš Damarackų km., 
Kazlų Rudos v., Marijampolės 
aP*» gyv. Chicagoje. 

Novogrodskis Mykolas, išvy
kęs iš Šiaulių 1936 m., Chica-
gon, kur dirbęs siuvykolje. 

Novogrodskis Stasys, išvy
kęs iš Lietuvos 1937 m. Chica-
gon, tarnavęs USA armijoje. 

Pečiulienė (vardas nežino
mas), gyv. New Yorke. 

Poškienė - Balvočiutė, Valeri
ja, gyv. Brooklyn, N. Y. 

Povylaitis Marcelinas, gyv. 
Pittsburgh, Pa. 

Pulokai, Albinas ftemigas), 
Albertas ir Vincas. 

Buodžiukaitis Antanas, 4r 
Morta, gyv. Detroit, Mich. 

Sidekerskiai, Antanas, Pet
ras, iš Jučionių k., Raudondva
rio vai., Kauno ap. 

Skurkienė Bronė (Juliavičiu-
tė), iš Grinkiškio, Kėdainių a., 
gyv. New Yorke. 

Staškevičius Juozas, iš Rad
viliškio v., Šiaulių ap., Ameri
kon išvykęs 1936 m. 

šakinis Stasys, iš Plungės, 
gyv. Chicagoje. 

Šimkus, Jonas Ir Petras, gy
venę Chicago j. 

^ širvaitienė - Kasputytė, Ona* 
iš Paikojų k., Gaurės v., Tau
ragės ap., gyv. Chicago j. 

štrimavičius Stasys, iš Ky
bartų k., Vilkaviškio ap. 

Švedas Jonas, iš Paikojų k., 
Gaurės v., Tauragės ap, 

Tukienė-Balvočiutė Juzė, su 
šeima, iš Pumpurų k., Tirkšlių 
v., Mažeikių ap. 

Tutinaitė Marė, iš Girelės k. 
Jūžintų v., Rokiškio (ištekėju
sios pavardė nežinoma). 

Tutinas Jonas, iš Girelės k., 
Jūžintų v., Rokiškio ap. 

Urbonas Klemensas, gyvenęs 

%hi- ;Pauley Atsitraukė 

Edwin W. Pauley, iš Kalifor
nijos, buvo Prez. Trumano no
minuotas į karo laivyno sekre
toriaus padėjėjo vietą, tačiau 
Kongrese prieš jį pakilo tiek 
trukšmo kad jo paskyrimas bu-
vo_ negalimas ir jis atitraukė 
savo kandidatūrą. 

p "• L "*'* 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį „atsa
kymui. Tas būtina. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

VoUN_o£ 

THE BANK FOR AIL THE PEOPLE 

Pilnas Kolegijos Kursas Jums 

Išlaidų Apmokėjimą 

K" 

Klimkevičius Krisius ir jo ^Vaif^fionienė Ona, gyv. Mt. 

Byrnes kad pašalintų iš tar 
„  i  . . .  , .  .  u i j u x  dK- i ja  uaMuv^ iu is  su i i iči&i i iu  

nybos asmenis kurie palinkę llSLA nuostoiius buvusius prieš 
komunizmą, bet Byrnes iki šiol *1934 metus (žiur. Seimų Ra-
nieko tuo atžvilgiu nėra daręs. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
$09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

?fttai apysaka kuri jums patiks! 

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viriais 

Dabar atiduodama už $1.00 
O Didelė, (domi, lengvai skaitoma K. S. /Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščip 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikiqs Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir 
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 283 .puaLj* 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siųs
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 .Superior Ave. Cleveland 3, Ofcjf 

portus: Cleveland 1934 ir Phi
ladelphia 1944) net ant pusės 
milijono dolarių! Jo laike in-
vestmentai ir mortgečiai buvo 
— su rimta P. T. kooperacija, 
tą turime atminti! — taip su
tvarkyti kad nei vienas cen- j 
tas nežuvo, nei vienas mortge-1 
čius jo laike išduotas nebuvo į 
forklozuotas! 1 

Bagočiui esant SLA prezi- ] 
dentu, veikė Lietuvių vakari-j 
nės mokyklėlės, neturtingi mo
kiniai buvo šelpiami, musų tau
tos reikalai buvo aprūpinami 
sutaupytais tautiškais centais. 
Pavargėliai ir senukai buvo 
ne tik šelpiami bet ir jų mo-
kestys į SLA buvo aprūpina
mi. Kiek Bagočius yra pasa
kęs visoj Amerikoj prakalbų 
—kartais ir mušti gaudamas— 
kad prikelti Lietuvius, kiek jis 
yra suorganizavęs SLA kuopų, 
kiek prirašęs narių! 

Dabar, kada SLA yra vėl 
rimtų permainų akivaizdoje, 
ką turi nariai daryti kad ap
saugoti savo organizaciją? 

Į prezidento vietą yra trys 
kandidatai. ... 

Pažindami Bagočiif, mes Ir 
daugybė kitų SLA narių prl-
prašėm kad jis vėl apsiimtų 
kandidatuoti į Prezidento vie
tą, ir kad savo mokslu, žmo
giškumu ir ilgamečiu patyrimu 
pagelbėtu SLA pergyvent nau
jas problemas, apsaugotų na
rių teises ir sugrąžintų nor
male tvarką ir ramybę organi
zacijoje. 

Todėl patariam visiems SLA 
miriams vėl išrinkti SLA pre
zidentu F. J. Bagočių. Jis mo
kės, kaip mokėjo praeityje, 
protingai sugyventi ir veikti 
su visais kitais P. T. nariais 
kuriuos SLA nariai rinkimuo
se parinks. 

Visi kam rupi SLA* ateitis, 
balsuokite už Bagočių! 

(čia seka parašai 88 SLA 
narių iš ivairių kolonijų, kurie 
ši pareiškimą pasirašo.) 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R4 MATULAITI 
(tail) 

7829 Euclid Avenue 

žmona, Marė Sakalauskaitė, g. 
Worcester, Mass. 

Kristupienė (Gudaitytė) Ona, 
Agustiškės k., Kazlų Rudos v. 
Marijampolės ap. 

Kudirka Justinas, Jono sū
nūs, Murinų k., šakių ap., gy
venęs Brooklyn, N. Y. 

Lapinskai, Jonas ir Stasys, 
Rusių-Ragų k., Musnikų v. Uk
mergės ap. 

Leonavičius, gyv. įjiiiiladel-
phia, Pa. 1 , . 

Marinienė Monika. % 
Mašalaičiai, Antanas^ igįpv. 

Brooklyn, Tarrington, Conn., 
ir Juozas, .gyv. Chicagw^ 

Meškauskienė (R y t? tfeetytė) 
Mare, Radžiūnų k.-, Kupiškio v. 
gyv. Chicagoje. 

Carmel, Pa. 
Vidra Mikas, iš Girininkų k. 

Tauragės v., gyv. Chicagoj ar 
Sheboygan, Wis. 

Vidrienė-Gavėnikė ,-*r Gavė-
naitė, Urtė, iš Rimšų^k., Tau
ragės ap. 

Voveris Mečislovas, išvykęs 
apie 1905 m., iš Dusminėlių k. 
Oniškio v., Trakų ap. 

Wojdat, Pranas 11* Vladas, 
sunai Petro, iš Kauno, gyvenę 
Ghicagoj. 

• 1S45 METAIS elektra įves
ta dar į 270,000 šios šalies 
ūkių, taip kad dabar ..fclektrą 
turi 5,950,000 ukių^ 

J*/\\ 
icc 

M 

1268 ONTARIO STREET 

štai svari)i žinia jauniem vyram 
18 metų ir daugiau (17 su tevų 
sutikimu). Papai GI Teisių Bi-

•VI liy. je'Ku įstojate 3 metams 
^ n į J. V. Armiją pirm 1946 metų 

-frž] Spalių 6 d., tai po paleidimo jųs 
turėsite teisę 48 mėnesius lanky-

r ti kolegiją, amatų ar biznio mo
kyklą. Bus užmokėta mokslo lė
šos iki $500 už paprastus mokyk
linius metus. Ir jųs gausite $<55 
per mėnesį pragyvenimui—$90 jei 
esat vedę. Gaukite faktus arti
miausioje jums U. S. Armijos Re-
krutavimo Stotyje. 

CLEVELAND, OHIO 

. VISOKIA APDRAUDA 
•Mes esi.me pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimui reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

P. P. M U L I O L I S 
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real E&tale 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

CW.W.VJWW.V/MW.WAV.W.VA'/AW.VA'VW/AW 

THE 
'WES DUODAM IR IŠKF.IČIAM EAGLE STAMPS 
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Jaunai 'Mergaitei 

Velykoms 

Mergaitės kaip tik laukė tokių puikių stylių 
kaip čia parodyta! Siutai yra Shetland efektų 

'ir dviejų-spalvų kombinacijos lanjęuočių ir vie
nodų spalvų. Su plytuotais sijonukais. Mieros 
7 iki 14. Ži>ponukai yra navy mėlyni raudonais 
apvedžiojimais ant kalnierių ir kišenių. Mie
ros 7 iki 12. 

Ilergaitšms Nauji 
Vėlykų Sijonukai 

2.70 
'* Piytsuoti sijonukai vie

nodų spalvų' ir languo-1: 
iii.- ii. 

Mergaitėms 'Mitzi' 
Baltos i»liuskos 

1.40 
Balto broadcloth tolius-
kūtės — su snalvingais 
apveda lojimais. Mie-
ros ? 12 

ifėrgaitims 2-šalių Plaid Jerkin Siatai ^36 

i 

& 

* 
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CLEVELAND RENGIASI IŠKILMINGAS MINĖJIMUI 150 METU SU
KAKTI NUO MIESTO ĮSIKŪRIMO 
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Clevelando garsi Public Square—1839 metais buvo lavinimo ir paradų aikštė Clevelando Greys, se
niausios miesto pastovios militarinės organizacijos, šis vaizdas yra dalis kolekcijos išstatytos sąry
šyje su Pusantro šimto Metų Sukakties paminėjimų nuo šio miesto įsikūrimo 1796 metais. 
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Lithuanian Digest  
6820 SUPEE^B AVENUE CLEVELAND! 3, OHIO PHONE: ENdicott 4488 

Appeasement Is Bancrupt 
*-

Nors Pusantro šimto Metų 
sukakties minėjimas apims vi
sus 12 mėnesių 1946 metų bė
gyje, Cleveland, Ohio, iškilmin
gai minės 150 sukaktį šio mie
sto įsteigimo Liepos 22, kadan
gi tą dieną 1796 metais Gene
rolas Moses Cleaveland, su bu
riu pionierių iš Connecticut 
valstijos, plaukdamas pakraš
čiais Erie Ežero, įsuko į Cuy
ahoga upę, kurios pakraštyje 
ir apsistojo, čia išaugo šeštas 
didžiausias šioje šalyje mies
tas. 

Tos sukakties minėjimas at
sibus visokiomis ceremonijo
mis, parodomis ir specialiais 
parengimais. 

Šymet taip pat sueina 125 
metai nuo įsteigimo Western 
Reserve Universiteto Hudson, 
Ohio, bet dabar ta žymi mok
slo įstaiga perkelta ir veikia 
Clevelande. 

Liepos 22 d. ruošiama didin
ga iškilmė kurioje bus užkvie
stas Amerikos Prezidentas ir 
Connecticut Gubernatorius. 

Kaip miestas augo 
Teritorija kurioje dabar Cle

veland randasi, seniau buvo ži
noma kaip "Vakarų Rezervas'' 
(Western Reserve). Laike An-

uajįft 

EAVOj^ir^ j B - IĮ, 
Official Sesquicentennial Shield 

glijos karaliaus Charles II val
dymo, Connecticut valstija tik
rino kad ji turi tam tikras tei
ses šiaurvakarinėje šio konti
nento teritorijoje ir įtikino ka
ralių paskirti jai apie 4 milijo
nus akrų tos žemės. Vėliau, 
45 piliečiai iš tos valstijos, su
darę Connecticut Land Compa
ny, nupirko šią sritį sukelda
mi $1,200,000. Generolas Mo
ses Cleaveland, vienas iš tų šė-
rininkų, buvo išrinktas atvyk
ti čia su buriu vyrų išmatavi
mui tos nupirktos žemės išsi-
dalinimui. Nuo jo vardo paėjo 
ir šio miestelio, o paskui ir mie
sto pavadinimas, tik laikui bė

gant iš miesto pavadinimo iš
mesta ekstra raidė "a". 

žemės pirkėjai tikėjo mokė
sią po 30c už akrą už jų pasi
rinktą žemę, bet kadangi plotas 
žemės buvo mažesnis negu ap
skaičiuota tai jiems akras že
mės iš tų jų sudėtų pinigų at
siėjo po 40 centų, del ko jie 
sukėlė didelį trukšmą. Ta že
mė sudaro 10 pilnų dabarti
nių apskričių ir dalis kitų tri
jų apskričių nuo Pennsylvani-
joą valstijos sienos iš rytų iki 
Eyie ir Huron apskričių Ohio 
vakaruose. 

Cleveland miestas augo lėtai, 
nes po 30 metų nuo įsteigimo 
jame radosi tik apie 1000 gy
ventojų, o apie 1850 metus tik 
18,000 gyventojų. Tiktai kai 
prasidėjo geležinkelių sujungi
mas ir kai ežerais pradėta vež
ti geležies rūdis į Pennsylvani-
jos dirbtuves, miestas atsirado 
to viso judėjimo centre ir pra
dėjo smarkiau augti, čia pra
dėta laivų statyba ežerams, ir 
netrukus John D. Rockefeller 
ir Standard Oil įsteigė savo 
aliejaus valyklas. Pradėjo čia 
statytis didelės dirbtuvės, in
dustrija plito į daugybes įvai
rių sričių, kas buvo miesto au
gimo priežastimi. 

Paskutinė Proga Gauti 
1946 Auto License 

Kurie dar negavot savo auto
mobiliui naujo 1946 rhetams 
leidimo numerio, tam turit tik 
dvi dienas: Kovo 29 ir 30 — 
ir galit gauti Dirvos ofise, kur 
yra oficialis Ohio valstijos Au
to License Biuras. 

Atdaras visą dieną nuo 9 iki 
8 vakare. 

Gavimui License reikalinga 
atsivežti ar atsinešti savo Bill 
of Sale arba Title. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Dirvos ofise yra laiškai Ku

rie paj ieško šių Clevelande gy
venančių : 

Oną žemaitytę-Marsh, gyve-
veno West Side. 

Višniauskas Povilas ir Ur
šulė, iš Rokiškio ap. Jieško An
tanas Keršulis. 

Pranas ir Juozas Zubrickai, 
gyvena Dayton, Ohio. 

Remkit R. K. Vajų 
Paskutinėmis dienomis Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus vajaus pasiryž
ta pasiekti $1,608,000 minimum nu
statymas. Tas atsiekti galima ir 
todėl Didžiojo Cleyelando piliečiai 
neprivalo užsileisti, jeigu nenori ap
leisti reikalingų patarnavimų teiki
mą karo sužalotiems kariams. 

Robert A. Weaver, Fondo gene
ralinis pirmininkas, specialiai ragi
na 15,000 liuosnorių aukų rinkėjų' 
padėti daugiau pastangų pasiekimui 
visų galimų aukotojų ir gavimui jų 
aukų, kad nustatytas kiekis butų 
tikrai pasiektas arba viršytas. 

RAVENNA, Ohio, netoli Cle
velando, sugabenama 7,000 
vagonų strategiško nikelio ir 
kitų metalų rudies iš kurių ka
ro metu daroma šoviniams luk
štai. Tas viskas bus laikoma 
atsargai. Prie Ravenna yra di
delė valdžios išstatyta šovinių 
ir bombų dirbtuvė, kuri ruošia
masi palaikyti kartu su ten su-
vežama medžiaga. 

LAIKAS LIEKA TAS PATS 
Miesto taryba atmetė pagrei

tinimą laikrodžių Clevelande 
šiai vasarai, kaip darydavo ki
tomis vasaromis karo metu, ir 
laikas pasiliks tas pats kaip 
buvo iki šiolei. >' •• I —————— —— 

IŠVYKO NEW YORK AN 
Mr. ir Mrs. P. P. Roynsky, 

duktė ir žentas Petronėlės De-
besienės, nuo 3975 W. 119 st., 
išskrido lėktuvu į New Yorką 
porai savaičių, žentas užima 
svarbią vietą Cleveland Ex
press Co. 

Ponia Debesis, per ilgą lai
ką našlė, išaugino savo gražią 
šeimą, ir ją jos vaikai gerbia 
ir įvertina. Motina ir šeima 
yra Dirvos skaitytojai. 

Draugas. 

M I R I M A I  
PAULINA SVEDAS, 45 metų, 

nuo 17816 Dillewood Road, 
mirė Kovo 22; palaidota Kovo 
26 d., Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo naujos para
pijos bažnyčioje. 

Liko vyras, Teodoras, sunus 
Robert, duktė Evelyn, motina 
Mrs. Helen Andriauskas, trys 
seserys: Mrs. Stella Scacco, 
Mrs. Helen Rahoski, Mrs. He-
wick Danna. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

ŽYDAI Amerikoje pasiryžo 
sukelti šimtą milijonų dolarių 
Žydų pabėgėlių reikalams. 

Virš 500 žydų vadų buvo su
važiavę Clevelande aptarimui 
to fondo vajaus iš Ohio, Mi
chigan, Indiana irv šiaurvaka
rinės Pennsylvanijos. 

PARSIDUODA NAMAI 
5803 White Ave., taipgi 
E. 55 ir Payne, 2 šeimų, 5 ir 

6 kambariai; galima užimti 
gyventi; 4 garažai. $8500. 

Klausti HE. 4269 (15) 
5701 White avenue 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u  v i s  

Namų MaJiavotojaa, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East I23rd Su 
Telefoną* POtomar 6899 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande nuo metų pradžios iki 27 
Kovo užmušta jau 34 asmenys. 
Pernai per tiek pat laiko buvo 
19 trafiko mirčių. 

MOKYKLŲ TARYBA nuta
rė leisti balsavimams Gegužės 
7 d. skyrimą $8,000,000 sumos 
mokyklų patalpų statymo pro-
gramui šešių metų laikotarpiu. 

REIKALINGA 5 KAMBARIAI 
Šeimai be vaikų, reikės 5 

kambarių Balandžio ar Gegu
žės mėnesį. Kas turėsit tuščią 
viršų tuo laiku, praneškit da
bar į DIRVOS Ofisą, En. 4486. 

DU KAMBARIAI RENDAI 
Dviem vyram ar vedusiai po
rai, kurie švariai ir ramiai už
silaiko, du kambariai Lietuvių 
šeimoje, su visais įrengimais. 

Kreiptis į DIRVA 
ENdicott 4486. ((14) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, S*r. i j i 

PERMANENT WAVE SPECIALS TIK 
SU ŠIUO SKELBIMU 
TukstančJai Klausinėjo kada įvyks 

Šis Didelis Metinis [vykis 
Specializuojant Plaukų Dažyme ir 

Baltinime 
Marlene Oil Waves 
Revitalizing Oil Waves 
Duart Oil Waves 
Creme Oil Waves 
Permanents for gfrejr hair 
Klachineless Waves 
Cold Permanents 
Pin-Curl Permartents 
Creme De Lite Waves 
Permanents for Fine—Hard 

to curl hair 
DYKAI Plaukų kirpimas, setiniimas su visais permenents. Gausit 
tą patį pirmos rūšies wave šiame musų DIDELIAME nupiginime. 
Geriausios medžiagos ką pinigai pirka. Visos waves garantuota. 

$3.95 
$4.95 
$5.95 
$7.50-
$8.95 
$5.95 

$10.00 
$12.00 
$14.00 

$15.00 

IDEAL PERMANENT WAVE SHOP 

(William Henry Chamber-
lin, a member of the Aca
demy of Political Science, 
and who was a corespon
dent in Russia for 12 years 
and is recognized as an au
thority on Russian affairs, 
has written the accom
panying article exclusively 
for Hearst newspapers). 

By William Henry Chamberlin 

THE recent speeches on for
eign affairs of Secretary Byr
nes and Senator Arthur Van-
denfcerg should drive home to 
the American people the ines
capable lesson that appease
ment of the Soviet Union, as 
a policy, is bankrupt. 

Qne may hope that future 
American foreign policy will 
prove, by deeds as well as by 
words, that this dishonorable 
and futile policy is dead and 
buried. 

The speeches carry all the 
greater weight because Mr. 
Byrnes, as secretary of state, 
and Senator Vandenberg, as a 
delegate to the San Francisco 
Conference and to the recent 
session of the UNO in London, 
have shown themselves willing 
to bend over backward in or
der to give Russia the best of 
every reasonable doubt, in or
der to satisfy every proper So
viet claim. 

Yet Vandenberg told his fel
low senators that "What Is 
Russia Up To?" is "the supre
me conundrum of our time" 
and followed this up with a 
formidable list of places and 
issues on which Soviet actions 
give cause for anxiety and con
cern. To quote Senator Van
denberg : 

"What is Russia up to now? 
We ask it in Manchuria. We 
ask it in eastern Europe and 
the Dardanelles. We ask it 
in Italy, where Russia, speak
ing for Yugoslavia, has already 
initiated attention to the Po
lish legions. We ask it in Iran. 
We ask it in Tripolitania. We 
ask it in the Baltic and the 
Balkans. We ask it in Poland. 
We ask it in the capital of 
Canada. We ask it in Japan. 
We ask it sometimes even in 
connection with events in our 
own United States." 
A And Secretary Byrnes, after 
listing a number of actions for 
which the Soviet government 
has conspicuously been respon
sible (keeping troops in the 
territories of other states ev
en without their consent, pro
longing the making of the peace, 
eating up the slender food re
sources of small and impover
ished countries with huge ar
mies of occupation, helping it
self to alleged enemy property 
without any general repatria
tion settlement) sounded the 
gravest note of warning which 
a high American official has 

uttered since the end of the 
war: 

"We do not want to stumble 
and stagger into situations as 
where no power intends war, 
but no power will be able to 
avert war." 

What has been this policy 
of unconditional appeasement 
of an alien dictator, which has 
so completely betrayed Ameri
can ideals and interests, and 
which has so conspicuously up 
to now failed to bring the true 
peace which free peoples de
serve after their sacrifices in 
this recent global war? 

• • • 

Its most conspicuous exam
ple was the Yalta agreement 
of Feb. 11, 1945, a date which 
ought to be observed by de
cent Americans as a day of 
national mourning and humili
ation. 

For the fruits of the victory 
which so many Americans gave 
their lives, health and strength 
to achieve were irresponsibly 
thrown away at Yalta. 

The moral leadership which 
America won when the Atlan
tic Charter and the four free
doms were accepted ajs the 
ideals of the United Nations 
was lost. 

For the Atlantic Charter was 
sunk in the waves of the Black 
Sea and the four freedoms a 
mere mockery and a laughing 
stock by the Yalta decisions. 

A brave fighting Allied peo
ple in Europe, the Poles, were 
sha'mefully let down by their 
western allies at Yalta. 

All the Atlantic Charter self-
determination clauses were re
pudiated when almost half of 
Poland's territory was handed 
over to the Soviet Union with
out a free plebiscite, when the 
ground was laid for the impo
sition of a puppet government 
on the remainder of Poland. 

A brave fighting Allied peo
ple in Asia, the Chinese, were 
similarly, if not quite so crude
ly, betrayed. 

Negotiating behind the back 
of the Chinese gover n m e n t, 
Roosevelt and Churchill gave 
Stalin an economic grip on Man
churia, strategic key to China 
and richest industrial area of 
that country. 

The principles which inspir
ed our entrance into the war 
against Japan, the principles 
of the open door, of vindicating 
China's sovereignty and integ
rity, were abandoned". 

The UNO was hamstrung be
fore it was fairly launched be
cause Stalin's insistence on an 
absolute "I am the law" veto 
for Russia was conceded at 
Yalta. 

So was the unreasonable de
mand for three Soviet votes 
in the assembly, a demand all 
of which could logically be pres
sed in the future to the point 
of demanding a separate vote 
for every Soviet republic, past, 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
PO. 9548 IV. 6633 

'* FRANK OKPSE (URBSAITISl SAV. 

present or to come. 
There was also a disgraceful 

agreement, which violated the 
traditional American belief in 
the right of asylum, providing 
for the return to Russia from 
the Allied zones of certain 
classes of political refugees. 

• • • 
America has never done any

thing so inconsistent with the 
ideals of the Declaration of 
Independence since it passed 
the Fugitive Slave Act before 
the Civil War. 

Yalta was not only dishon
orable and immoral. 

It was stupid and futile. 
Its settlements have proved 

to be no settlements at all. 
The Soviet promises at Yal

ta about "free and unfettered 
elections" in Poland, about the 
promotion of democratic regi
mes in the Balkans, have re
mained scraps of paper. 

Not satisfied with the sweep
ing railway and port concessions 

I which were forced on a reluc-
Itant Chinese government after 
Yalta, the Soviet government 

! is trying to blackmail China 
j into still further concessions 
by keeping trops in Manchuria 
months after it had promised 
to withdaw. 

Į In short, appeasement simp
ly hasn't appeased 

Į For every demand that is 
i granted the Soviet government 
puts forward two new demands 

It is a process which has no 
natural or logical end until per
haps Stalin asks for the retro 
cession of Alaska and proposes 
to set up a Soviet republic in 
Mexico. 

Most Americans would pay a 
high price for some assurance 
of peace and stability. They 
would be willing to acecpt a 
world settlement that might 
fall short of ideal abstract jus
tice. 

.But reasonable compromise 
demands some element of good 
faith on the side of the power 
with which the compromise is 
being made. 

And that dement of good 
faith is completely lacking in 
Soviet foreign policy. The ele
ment of truth-telling as of our 
George Washington is not to 
be found in Josef Stalin. The 
Soviet leader lied when he told 
his own people before the out
break of the war: 

"We will not give up an inch 
of our land, we don't want a 
foot of foreign land." (So far 
the score on foreign land is 
Latvia, Lithuania, Estonia, eas
tern Poland, Bessarabia, nor
thern Bukovina, parts of Fin
land and East Prussia, eastern 
Czecho-Slovakia, Bornholm, and 
northwestern Iran; plus a very 
good stranglehold on Manchuria 
and Europe east of the Stet
tin-Trieste line.) 

He lied when he signed non-
aggression treaties with Poland, 
Finland and the Baltic states. 

He lied when he signed the 
Atlantic Charter. 

He lied when he assured free, 
unfettered elections in Poland. 

He lied when he promised 
that Soviet troops would leave 

Iran by March 2, 1946. 
He lied when he promised 

w i t h d r a w a l  o f  S o v i e t  t r o o p s  
from Manchuria by Feb. 1 

H e  l i e d  . . . .  
But why go on with a record 

of broken treaties and promises 
that could almost be exptuaM 
into a book. . 

The American people are ve
ry tired of Soviet lies, Soviet 
spies, Soviet fifth columns and 
Soviet international bullying. 

The American people are al
so tired of a policy of appease
ment which, instead of making 
for peace and stability, only in
vites new slaps in the face •*-
new acts of aggression. 

As the speeches of Secretary 
Byrnes and Senator Vandenberg 
indicate, they are groping for 
a more hopeful and construc
tive policy, more in keeping 
with this country's power and 
dignity and ideals, more cal
culated to maintain world peace. 

Tvirtiem kaulam ir geriem dantim 

JUSŲ KUDIKIUI 
REIKIA BABS! 

Vienas kenas homogenized, 
pasteurized), sterilized BABb 
turtingo vitaminu D, turi 
daugiau negu dienos kvotą 
kaulų ir dantų budavojimui 
calciumo! 
B A E"S geras jusų kudikiui 
Pirk BABS iš savo groserio 

šiądien! 
Accepted by 
the Council 

Nutrition ot 
the American. 
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'VAroiATIt 
MILK 

"Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietin| 
Lietuvių judėjimą, draugijy su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti neveliau antra
dienio popiečio. 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS WSGTINfi VYNAS 

Smagi vieta sueiti, savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai 
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J U O Z A S  P E Č I U L I S  
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 

Visos musų išdirbamos Venetian Blinds langams yra 
£:ermusio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa

darom VlN DO W SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE £ VENUE j 
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Delia C. Jakubs 
{JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

1 

1634 EUCLID AVENUE Phone MAin 4580 
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Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
= 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 f 
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THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS ' 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

DYKAI GREEN STAMPS su kotnu pirkiniu. Al 
Čia galit iškeisti say* Stamp Books. • l\#%l 
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