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% KODĖL TIK DABA<?^% 
PRAŠNEKO? 

Churchill, pastarame savo 
viešėjime Amerikoje, vienoje 
kalboje pavadinio Sovietų Ru
siją "augančiu grąsmingumu ir 
pavojum Krikščioniškai civili
zacijai". Kodėl jis to neper-
matė ir nieko nedarė prieš tai 
Jaltoje, bet ten sutiko daryti 
Maskvai nepriklausomas kon
cesijas, iki Rusija tapo galin
ga ir grąsminga! 

• 

SUSITAIKYS SU 
ARGENTINA 

WASHINGTONO vyriausybė 
Balandžio 1 d. padare žingsnį 
sulopymui suplyšusių santikiu 
su didele Pietų Amerikos kai
myne Argentina ir jos stipriu 
vadu, Pulk. Juan Peron, tik ką 
laimėjusiu prezidento rinkimus 
prieš Washingtono norus. 

Amerikos' valdžia buvo at
šaukus net savo ambasadorių 
iš Argentinos ir ten neturėjo 
jokio savo atstovo, tiek santi-
kiai tarp USA ir Argentinos 
buvo suardyti. Paskutinis am
basadorius buvo Spruille Bra-
den, kuris buvo atšauktas per
eitą Rugsėjo mėnesį. Jis pri
darė visokių nesąmonių Ameri
kos santikiuose su Argentina, 
stengiantis ten įvesti bolševi
kams palankią "demokratišką" 
valdžią. To nelaimėjus, Sek
retorius Byrnes pradeda lopy
ti santikius, tiesdamas Argen
tinai draugišką ranką. 

• 

KALTINA ROOSEVBLTĄ 
Už MAISTO STOKĄ 

Prez. Trumano sumanymas 
aprūpinti Europos karo nuken
tėjusius duona, sukėlė Kongre-
te ir tam tikrų pasipriešinimų. 
Buvęs kitados kandidatas į pre
zidentus Alf M. London tikri
na kad Roosevelto administra
cija buvo išdalies kalta už 
maisto stoką užsieniuose. 

Siūloma sumanymai uždrau
sti išvežimą grudų ir maisto į 
kitas šalis iki Amerikos gyven
tojams nebus užtikrinta dabar
tinis kiekis baltos duonos. 

Už maisto stoką Vokietijoje 
Landon kaltina Roosevelto ad
ministracijos Iždo Sekretorių 
Morgenthau, kurio sugalvotas 
planas Vokietiją visai sunai-
liinti, * 
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Ir'ano Atstovas 

Irano 'ambasadorius Hussein 
Ala, kuris įteikė formalį pro
testą UNO saugumo konferen
cijai prieš Sovietų Sąjungos 
tęsimą okupacijos jo šalies. 
Ala yra pirmas Ira&o ambasa
dorius Amerikoje. 

ROOSEVELTIENĖ 
GLOBOS PABĖ

GĖLIUS? 

VON RIBBENTROP 
LIUDIJA APIE SU

TARTĮ SU STA
LINU 

N u r b e r g e, Vokietijoje, 
kur atšibuna Vokiečių ka
ro kriminalistų tardymas, 
buvęs Vokietijos užsienių 
reikalų ministras von Rib-
bentrop po priesaika liudi
jo kad jis pasirašė slaptą 
sutartį Kremliuje su Stali
nu ir Molotovu, Rugpjučio 
m. 1939 metais, pasidalini
mui Lenkijos, Pabaltijo ša
lių, Suomijos, ir Rumani-
jos dalies Besarabijos. 

Tas patyręs diplomatas 
veik ištisą dieną smulkme
niškai apipasakojo kokiais 
keliais Stalinas susitaręs su 
Hitleriu ruošėsi prie grobių 
Europoje. 

Tuo laiku buvo paskelbta 

niau buvo žpcįma, kad už
grobimą ir pasidalinimą sa
vo kaimynių šalių, ir Lie
tuvos, Stalinas galėjo pa
siekti tik su Hitlerio suti
kimu ir susitarimu, tačiau 
tą kriminališką grobį An
glai ir Amerikiečiai laiko 
pavedę Sovietams ir bolše
vikai jau baigia naikinti 
tų pavergtų šalių žmones. 

Dar pikčiau tai kad vie
nas tų kriminalistų — So
vietai — dabar sėdi greta 
Amerikos ir Anglijos teisi-
mui savo buvusių krimina-
liškų draugų. 

SOVIETŲ ŠNIPŲ SE
KIMAS TĘSIAMA 
KANADOJ IR ČIA 

UNO Sekretorius pas Prezidentą Trumanjį 

Prezidentas Truman (kairėje) ir Valstybės Sekretorius 
Byrnes (viduryje) kalbasi su Amerikon atvykusiu į UNO po
sėdį tos organizacijos sekretorium, Norvegu Trygve Lie, ku
ris apsilankė Baltajame Name vos tik atvykęs į USA. Vie-

*nas iš svarbiausių klausimų kurie jiems apėjo bi^o tai Rusų 
užpuolimas Irano, ką ir dabar dar UNO saugumo konferenci
ja neišsprendus. , ' 

IRANO BYLA IŠMESTA Iš UNO 

Iš Atlantic City, N. J., 
UNRRA posėdžio, kur ap
tariama karo' nukentėjusių Von Ribbentrop nupasa-

Ottawa. — Kanados vy
riausybė praneša kad Ru
sija turėjo priėjimą prie 
bendrų Amerikos-Kanados-
Britų karo paslapčių per 

viešai Sovietų ir Vokiečių savo agentus esančius žy-, 
draugingumo sutartis, ̂ ta- miose valdiškose pozicijose, j gumo konferencijos išmar-
čiau sutartis užgrobti ir| Karo paslapčių vogimą savo sovietų atstovas Gro-
pasidalinti kaimynines ša- jr prje jų priėjimą Maskva į myko, kai konferencija ne
lis buvo laikoma slaptybėj. į suorganizavo anksti, jau paklausė Stalino pareiški-

Sovietų manevravimas su 
Irano klausimu UNO Sau
gumo Taryboje laimėjo — 
Maskvos planas paprastai 
laimiu apmuilinant visus ki
tus diplomatus. 

Pereitą savaitę, iš Sau 

daroma išgelbėti Iraną nuo 
sovietų pavergimo. 

Britai pakėlė reikalavi
mą kad pasitraukdami iš 
Irano Rusai išgabentų sa
vo ginklus, nepaliktų juos 
vietiniams gyventojams re
voliucijai kelti. 

ir išvietintų žmonių šelpi
mas, išėjo žinia kad tarp 
daugelio delegatų keliama 
sumanymas paskirti ponią 

ko j o kad j.o pastangos bu
vo baigti varžytinę už Dan-
zigą su Lenkais taikiu bu-
du, bet jeigu Lenkai nesu-

Eleanorą Rooseveltienę glo- tiks tada, prasidėjus karui, 
boti politiškų pabėgėlių ir 
karo tremtinių reikalus. 

Kadangi p. Rooseveltienė 
iki šiol buvo pro-Rusiškai 
nusiteikus, yra baimės kad 
ji nepasidarytų kenksmin
ga pabėgėliams nuo bolše
vikų teroro. 

UNRRA pasėdis > nutarė 
gelbėti pabėgėlius iki Uni
ted Nations nuspręs apie 
kitas įstaigas tį žmonių 
globojimui. 

BOLŠEVIKAI KABINASI'/ 
PRIE LIETUVIŲ 

APIE pereitų metų Gruodžio 
mėnesio vidurį Rusų politru-
kai vaikščiojo po Ragensburgo 
butus, j ieškodami "savų pilie
čių". Kabino ir Lietuvius. Ne
liečiamais pripažino tik tuos 
kurie turėjo Lietuvos Respub
likos pasus. Kitus ragino vyk-
ti į Sovietus. Kas priešinosi, 
apmušdavo, kartais net kruvi
nai. 

Lietuviams pakėltis trukšmą 
prieš tokias bolševikų prieka
bes, Prancūzai pristatė prie po-
litrukų savo palydovus. Prie 
tokių liudytojų politrukai neiš-
drysfl vartoti teroro. 

YRA ŽINIŲ kad po karo be
laisvių lagerius Prancūzijoje 
važinėja sovietų repatriacijos 
komisijos ir ragina Baltijiečius 
gryžti į savo tėvynes, pabrėž
dami kad Balti j iečių dalyvavi
mas Vokiečių kariuomenėje ne
bus laikomas jiems nusikalti
mu, o dabar negryžtantieji vė
liau negalėsią gryžti ir jie bu
sią. skaitomi kaip Vokiečiai ka
ro belaisviai. 

Amerikiečiai Užtaria 
Gen. Mihailovičių 

Vokietija ir Rusija pasi
naudos proga atgauti savo 
teritorijas prarastas po I 
Pasaulinio Karo. 

1942 metais, ir savo amba-jmo kad jis su Iranu susi-
sadoje Ottawoj .sudėjo pa-j tars betarpiai ir kad Irano 
čius gabiausius, gerai pa-;bylą konferencija nesvars-
ruoštus šnipus, kurie pa- tytų. 
lengva prisišliejo prie žy- ^ Irano ambasadoriui bylą 
mių Kanados valdžios na- įteikus ir konferencijai pa-
rių, arba j reikalingas įs-lėmus ją svarstyti, Gromy-
taigas įdėjo sau ištikimus ko pradėjo savo manevrą, 
šnipus, kurie turėjo priėji-; Didieji Amerikos vadai vėl 
mą prie visų slaptų doku- j nusilenkė Stalinui, palikda-

Prie to, Ribbentrop nu- menįų. i mi jam tiesioginiai susitar-
pasakojo ir kokias pastan- Washingtono FBI biuras ti su Iranu. Tuo visu lai-
gas dėjo Vokiečiai susipra- praneša kad jo agentai tu- ku matomai daryta žiaurus 
sti su^ Anglija, išvengimui | rj apsupę ir pasiruošę su- spaudimas j Irano vyriau-
karo, ir šis apsakymas An- e^ Sovietų šnipų ope- sybę, kuri negalėjo atsilai-

Tarptautinė policija 
Vienas iš nutarimų UNO 

Saugumo tarybos posėdyje 
yra įsteigimas tarptautinės 
saugumo policijos, kuri bu
tų palaikoma paskirose pa
saulio dalyse, saugojimui 
taikos. Tai butų orinė jie-
ga iš tarp 3,000 iki 5,000 
lėktuvų, kurie taikos ardy
mo atsitikime galėtų buti 
panaudota. Tai tik planas, 
kuris numatytas ir gal but 
dar toli iki jo įvykdymo. 

Harriman, US ambasado
rius Rusijai, perkeltas am
basadorium j Londoną. Į 
Maskvą paskirtas Lt. Gen. 
W. B. Smith, kuris ten jau 
išvyko. 

Amerikos valdžia gauna 
ne tik iš šiaip žmonių bet 
ir iš kareivių reikalavimus 
kad butų užtartas Jugosla
vų kariautojas Gen. Mihai-
lovič, ir kad jo nenužudytų 
Stalino budelis Tito, kuris 
paskelbė Mihailovičo suga
vimą. 

POPIEŽIUS atsišaukė į 
Amerikos vyriausybę paro
dyti savo "krikščionišką 
labdaringumą" leidžiant iš-
vietintiems Europos žmo
nėms įvažiuoti į U. S. 

VOKIETIJOJE pradeda
ma tam tikrose dirbtuvėse 
gamyba, bet Rusų užimto
je dalyje viską kas tik pa
gaminama bolševikai veža 
į Rusiją. 

KOVOJANTIEJI pries 
OPA įrodinėja kad turėtų 
buti nustatyta tam tikraš 
saikas: kada gamyba pa
kils iki to saiko, ir atsiras 
palyginamai lengvai gau
namos reikmenys, tuoj pa
naikinti OPA, nes tada ga
mybos kompeticija pati ap-
frįdjj-hs su kainų kilimu. 

glams teisėjams klausyti 
buvo "nuobodus", kaip vy
riausias Anglų teisėjas pa
stebėjo 
Kriminalistai teisėjų suole 

Von Ribbentrop išpasa
kojo ir tai kad Italija bu
vo pranešus Hitleriui jog 
ji negelbės Vokietijos jeigu 
ši pradėtų karą su Lenki
ja, gi Stalinas pilnai užgy-
rė visą Hitlerio planą ir 
sovietai pilniausia pasinau
dojo iš to karo pat jo pra
džioje. 

Tasr parodo, ir tas is se-

ruojančių šioje šalyje. :kyti prieš Maskvos gvolta-
Eilė valdžios aukštų par-|vojimą. 

eigunų kurie turėjo priėji-] Iš Teherano pagaliau at-
mą prie atominės bombos ėjo pranešimas kad dabar 
projektų, pasirodo ir čia ten eina tiesioginės tary-
dirbo paslapčių vogimui ir bos tarp tų dviejų valdžių, 
pavedimui Rusijai. j ir buk jau Rusai pradedą 

išvežti savo kariuomenę iš 
Irano. 

ŠIMTAI ŽUVO JURŲ 
UŽLIEJIME 

Mokslininkas Apako 

Po Gromykši Išėjimo iš 
konferencijos, kiti jos de-
legatai davė Rusams iki Ba-

Pacifike, iš priežastis ju- landži° 3 irodyti kad Ira-
rų dugno persitvarkymo n.as tlkral su Maskva su-
sukelta tokios milžiniškos sl*-ars-
bangos kad jos per tris tu- jranas ištruks iš 
kstancius mylių nunese sa- Maskvos nagų? 

vo pražūtingą vanflens uz- pįrmesniame savo parei-
liejimą^ į Hawaii ir kitas g^ime Gromyko davė Mas-
salas ^ ir sunaikino įimtus į^vos tikrinimą konferenci-
žmonių. ijai ka(Į sovietai ištrauks iš 

— Irano savo armijas bėgyje 
KINIJOJE k o m u n i s t a i  š e š i ų  s a v a i č i ų ,  j e i g u  n e a t -

atsisako skaitytis su tikra- sitiks "nenumatytos aplin-
ja valdžia, ir skelbia trum- kybės". Dabar Maskvos su- _ ^ 
pu laiku kilsiančius "dide- tikime ištraukti savo armi- ti 500 milijonų karo nuken-
lius susirėmimus" šiaurinė- jas iš Irano tos sąlygos nė- tsinain žmnniu užiuriuose. 
je Kinijoje. ra, tačiau galim laukti kad 

tos sąlygos pačios susida-

Iš IRANO praneša kad 
Maskvos paruošti agentai 
atvyko į 'Kurdistaną, Irano 
provinciją, vykdyti vietinių 
gyventojų sukilimus įstei-

fimui nepriklausomo Kur-
istano, žinoma, bolševikų 

globoje. 

GRAIKIJOJE r i n k i m u s  
laimėjo senosios Graikijos 
šalininkai, kurie palaiko 
karaliaus pusę. Tikima ka
ralius Jurgis II greitu lai
ku taps valdovu. Šie rin
kimai buvo Amerikos ir ki
tų sąjungininkių priežiūro
je, tik komunistai protes

tavo ir boikotavo rinkimus, 
ir Rusų atstovai nedalyva
vo kontrolės komisijoje. 

Graikai komunistai rei
kalauja naujų rinkimų. 

AMERIKOS žmonės ^ ra
ginami valgyti 40% mažiau 
kviečių ir 20% mažiau rie
balų, kad butų kuo maitin
ti 500 milijonų karo nuken
tėjusių žmonių užjuriuose 

Amerika dės pastangas 

EKONOMIKA 
Sustreikavo 400,00# 
Angliakasių 

VIRŠ 400,000 angliaka s i ų, 
AFL narių, sustreikavo Balan-
džib 1 d., kaip UMW unijos va
jas John L. Lewis skelbė. 

Šis streikas padidino streike-
rių skaičių visoje šalyje šią sa
vaitę iki 777,000. Angliakasių 
streikerių skaičių viršino tik
tai plieno darbininkai, kurie 
Sausio 21 d. buvo sustreikavę 
750,0''0 skaičiuje. 

Jeigu ilgiau užsitęs, anglia
kasių streikas sugaišins plieno 
ir kitus darbus, kuomet pri
truks anglies. 

ANGLIAKASIŲ streikas, ti
kima, bus trumpas, gali pasi
baigti j porą savaičių, žinovai 
tikrina. 

Kiti sako, maineriai ne tiek 
norėjo streiko del streikavimo, 
kiek geisdami turėti porą sa
vaičių pasinio, nes iki šiol jie 
sunkiai įtemptai dirbo. 

Tuo tarpu eina derybos nau
jos sutarties pasirašymui, ku
ri išsibaigs Kovo 31 d. žino
ma, John L. Lewis išstatė eilę 
naujų, kitų net nepriimtinų rei
kalavimų, o nekuriuos reikala
vimus laimės naujoje ,sutartyje 
su kasyklų operatoriais. 

GLENRIDGE, 111., sustreika
vo ir 168 angliakasiai savo pa
čių kasykloje, prisilaikydami 
streiko įsakymo. Tie darbinin
kai susidėję nusipirko anglia-
kasyklą 1940 metais, patys ją 
operuoja ir neturi prieš ką 
streikuoti. Jie pasilsėję kelias 
dienas žada vėl dirbti. 

STREIKŲ REKORDAS 
DARBO Departmento vado

vybė iš Washingtono paskel
bia skaitlines streikų kurie at
sibuvo šioje šalyje per Vasa
rio mėnesį. Sulyg tų skaitli
nių, tą mėnesį streikų nuosto
liai buvo aukščiausi negu ka
da kitados. 

Per trumpiausį metų mėnesį 
buvo prarasta 21,500,000 dar
bo dienų iš priežasties streikų. 

Per Vasario mėnesį atsibu
vo 460 paskirų streikų įvairio
se šalies dalyse, kurių 200 bu
vo užsitęsę iš Sausio mėnesio. 
Kitaip sakant, Vasario mėnesį 
buvo kilę 260 naujų streikų. 

šitie streikai apėmė 1,430,-
000 darbininkų, kurių 1,300,-
000 buvo iš Sausio mėnesį pra
sidėjusių streikų, o 130,000 
sustreikavo Vasario mėnesį. 

Streikais Sausio mėnesio bė
gyje darbininkai prarado 19,-
900,000 darbo dienų. 

MĖSOS KAINA PAKELIAMA 
OPA praneša jog sutiko lei

sti pakelti kainas ant 75 nuo|. 
kiaulienos mėsos ir ant 33% 

gėsi pasidalinti maistu %su 
karo nukentėjusiais pabė-

Dr. Nicholas Murray Butler, 1 geliais. 
žymus mokslininkas ir Colum- s 

HOOVER praneša išEu- rys — kitaip sakant Mas-
ropos apie savo patyrimus kvos budeliai jas sudarys, 
įvairiose šalyse maisto at- taip kaip sudarė Lietuvoje, 
žvilgiu. Lenkijoje ir kitose kai ten pradėjo "dingti" 
šalyse padėtis tiesiog tra-! vienas po kitam raudonar-
giška. Jis pagyrė šveica- miečiai ir tas buvo bolševi-
riją, kuri karo metu sten-lkų išanksto paruota klas-

- — ta Lietuvą okupuoti. 
Kad Maskva tiesiog gvol-

tavojirrio budu vertė Irano 

aprūpinti maistu nualintas 
šalis, iki sekančio derliaus, jautienos mėsos, reiškia ne vi-

bia Universiteto, New Yorke, 
nesenai neteko regėjimo, čia 
parodoma jis išvedamas iš su
sirinkimo kur jis dalyvavo su 
Wiaaton Churchill'u. 

PIENO, sviesto ir sūrių 
kainos pakils greta su pra
nešimu kad leidžiama pa-
kelti -nekuiios p&os kainą. 

kuris bus dar tik ui 4 mė 
nesių 

sa pabranginama. Kainų paki
limas inėjo galion Balandžio t 
d. Mėsos pabranginimą OPĄ; 
leidžia del to kad pastaru lai
ku mėsos darbininkų streiko 

vyriausybę pildyti Maskvos 
tfalią parodo skubus Ame
rikos ir Britų atstovų Te
herane prašymai kad kuo-
greięiauęia kas nors 

ŠANGHAJUJE, Kihijoj, 
randasi apie 20,000 pabe-
lių Vokietijos ir Austrijos)greitesniam užbaigimui buvo 
Žydų, kurie dabar norima tas sutikimas padaryta. Dai«* 
siųsti atgal į Europą. Pa- bininkams pakelta algos 16%, 
daryta palengvinimas no- todėl mėsa pabranginama kad 
rintiems pasilikti, kad jie skerdyklų kompanijos turėtų iš 
paduotų prašymą iki Bal. ko mokėti darbininkams laini§» 
15, įrodydami jog nebuvo pakėlimą. 
~ talki- Taigi, ar darbininkai laiioft* spiegais nei priešų 
Hindis karo metu. jo tikrumoje? 
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EEN3N SI L V ANI JO JE 
PITTSBURGH 

KOVA SU DŪMAIS 
BUS TRUKDOMA 

Pittsburgho miesto taryba iš 
anksčiau turi pravedus įstaty
mą kovai su durnais mieste, 
tikslu naikinti durnus kuriais 
šis miestas pragarsėjęs. 

Sulyg nutarimo, Dumų Kon
troliavimo įstatymas turi pra
dėti pilnai veikti nuo Spalių 1. 

Iki šiol prieš tą įstatymą ne
buvo jokio bruzdėjimo, bet ar
tėjant laikui jo vykdymo, ky
la ir tam pasipriešinimias. 

Anglies kasyklų operatoriai 
ir anglies pardavėjai rengiasi 
kovoti kad tas įstatymas ne
būtų pradėtas vykdyti. Ang
lies gamintojai tikrina kad šy-
met miestas dar negali gauti 
pakankamai anglies kuri dęga 

$*u mažiau dumų ir todėl namų 
šeimos negalės gauti geresnės 
anglies namų kurinimui. Jei
gu gyventojai stengsis gauti ir 
pirkti tik mažai rūkstančią an
glį, nebus kur dėti prastesnėji 
angliš kurios daugiausia turi
ma ir kuri gaunama pačioje 
Pittsburgho apielinkėje. Ne vi
si ir norintieji gauti geresnės 
anglies ras jos pakankamai pir
kti. 

Tokios tai kliūtys atsiranda 
norint apvalyti miestą nuo du
rnu. 

NORI UŽDARYTI BIZNf 
Homestead, Pa., bučeris M. 

Norbutas, OPA kaltinamas va
rymu mėsos biznio juodos rin
kos pagrindu, patrauktas teis
man ir valdžia nori uždaryti jo 
mėsos parduotuves. Jis turi 
kitą mėsos parduotuvę East 
Pittsburghe, ir ta norima už 
daryti. » 

Detroit, Mich.f Naujienos 

Amsterdam, N. Y. 

WESTINUHOUSE STREIKAS 
Westinghouse Electric Corp. 

darbininkų streikas tęsiasi jau 
trečias mėnuo. Streiku palie
sta 75,000 darbininkų. 

Gubernatorius Martin pa
siuntė į Pittsburgh^ savo at
stovą ištirti ar už šio streiko 
nestovi komunistų įtaka. Gu
bernatorius sako, nekurie strei
kai ypatingai stengiasi turėti 
Amerikai priešingus agitato
rius, kurie ragina streikerius 
nesiskaityti nei su valdžia nei 
su teismais. Tuo gi tarpu mū
sų unijos turi nusitarusios su 
šalies įstatymais skaitytis. 

Ir tikrai, kaip kur susekama 
streikų vadovybėje esant at
kaklius komunistų agentus, iš-

BALTIMORE, M D. 

Iš LVS 1 Tf> SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO 

Kovo 26 d., LVS 4-tas sky
rius laikė savo mėnesinį susi
rinkimą Lietuvių salėje. Susi
rinkimas nors nebuvo skaitlin
gas nariais, tačiau LVS ir kar
tu Lietuvos reikalai buvo, ap
kalbami rimtai ir nuosaikiai. 
Tarp kitko buvo apkalbėta A. 
L. Tautininkų Centro šaukia
mas suvažiavimas Brooklyne, 
ir nutarta jame dalyvauti; de
legatu išrinktas skyriaus už
rašų raštininkas Jonas Lietuv-
nikas. 

Toliau buvo kalbama apie 
kokį nors parengimą, kad butų 
galima sukelti dolaris-kitas L. 
V. S. reikalams* tačiau paren
gimo reikalas atidėtas toles
niam laikui, rtes dabar nega
lint gauti pramogai alaus, ne
pasidaro pelno. 

Vietoje parengimo, nutarta 
susižinoti su centru; jei pasi
rodytų kad iš LVS centro koks 
asmuo lankytųsi šioje apielin
kėje, ta proga surengti jam 
prakalbas. ,, ( 

čia noriu išreikšti apgailavi 
mą kad skyriaus nariai pradė
jo šaltai atsinešti į skyriaus 
šaukiamus susirinkimus ir ne
noriai juose dalyvauja. Nejau
gi nariai kurie ikšiol taip en
tuziastiškai dalyvavo susirin
kimuose ir buvo pavyzdingi 
veikime, galėjo susyk atšalti, 
lyg manydami kad Lietuvos 
laisvės kova jau laimingai už
baigta ir jau daugiau nereikia 
niekuo rūpintis? Jeigu kas 
taip mano tai labai klysta — 
kaip tik dabar yra svarbiau 

lavintus net Maskvoje, stovi- j 
s*as būtiniausias reikalas vi-

kams ir sumišimams kelti. ' šiems mums susidomėti Lietu-
Greta Westinghouse streiko 

dar streikuoja keli tūkstančiai 
kitokių dirbtuvių darbininkų. 

NORI OPERUOTI KOBUTA 
DIRBTUVĘ 

Karo metu valdžia išstatė 
didelę dirbtuvę prie Kobuta, 
Pa., kurią operavo Koppers Co. 
Dabar ta dirbtuvė uždaryta,ir 
darbininkai paleisti 

vos likimu ir bendrai sujungti 
visas savo jiegas darbui, petis 
į petį stojant už Lietuvos išlai 
svinimą iš kruvinos komunisti
nės vergijos. 

Atminkime kad jau netoli 
Gegužės pirma, kada prasidės 
ta senai visų laukiama taikos 
konferencija, kur bus iškeltas 
ir Lietuvos klausimas. O kad 
apginti Lietuvos nepriklauso
mybės reikalą, toje konferenci-

Koppers kompanija deda pa- joje turime turėti stiprią Lie-
stangas susitarti su valdžia 
gavimui tos dirbtuvės privati
niam operavimui. Jeigu tas 
pasiseks, daug darbininkų ten 
vėl gaus darbus. 

tuvių delegaciją. Kas gi toje 
taikos konferencijoje atstovaus 
Lietuvą ir gins jos reikalus jei 
ne mes Amerikos Lietuviai? 

Lietuva yra bolševikinės Ru
sijos pavergta, dalis Lietuviu 
ištremta į šalto Sibiro katorgą, 
iš kur vargu kas begryš gy
vas. Kita dalis Lietuvių iš
blaškyta po visas Europos ša
lis, kurie taip pat kenčia alkį 
ir didžiausį skurdą. Savaime 
aišku kad jie neturės galimy
bių pasiųsti savo delegaciją i 
Taikos Konferenciją, ten ap
ginti savo gimtojo krašto tei
ses. Jie ašarotom akim •žiuri 
į mus Amerikos Lietuvius kaip 
į vięninteliuis Lietuvos sun u s 
ir dukteris kurie šiose Lietuvos 
kančių dienose tegali ją gelbė-

1 ti ir jos teises apginti. 
PENNS YL Y A NI JOJ E numa- Š10Je ta

J
lk.os konferenciją 

tyta šį pavasarį pasodinti net j, . .hpren( zlanfla "e Ven . , . • • _ ... kietijos, Italijos ir Japonuos tris milijonus įvairiu medžių, reikalai, bet ir pavergtų saliu, 
sykiu ir .musu močiutės Lietn-

IŠTEISINTA 

Bal. 2 tapo išteisinta Evelvn 
Warnock, 19 m. amžiaus, ap
kaltinta nušovimu savo tėvo, 
policininko Warnock, 47 metų 
amžiaus, jo paties revolveriu. 
Tas ištiko Kovo 7 d. Mergina 
įrodinėjo kad tėvas, parėjęs 
girtas, susibaręs griebė ją 
smaugti. Ji besigindama nusi-
stvėrė už revolverio esančio tė
vo užkapaliniame kišeniuje, ir 
revolveriui netikėtai iššovus 
tėvas buvo mirtinai peršautas. 

APIE KAREIVI# MOtffNtT 
VAKARIENĘ) KARIAMS 

Nors jau kelios savaitės pra
ėjo, vis tik negalime užmiršti 
ką musų Kareivių Motinų Klu
bas surengė savo gryžusiems 
sunams iš karo tarnybos. Jos 
ruošėsi tam tikslui nuo pat su
organizavimo klubo ir nenuil
stančiai dirbo kad tik daugiau 
pinigų sudaryti, pavaišinimui 
savo gryžusius - kareivius su
nūs. Jų sumanymas nenuėjo 
veltui, štai Vasario 9, Ameri
kos Lietuvių Klube, buvo su
kviesti visi Lietuviai kareiviai, 
išskyrus tuos kurie nenorėjo 
ateiti, arba tulų kuriuos nebu
vo galima surasti. Kiti visi 
dalyvavo, ir tai ne vieni, bet 
kas turėjo savo mylimiausi, ar 
žmoną, ar merginą, arba moti
ną atsivedė kartu. Įžanga bu
vo nemokamai visiems karei
viams ir jų artimiausiam. Kiti 
vakarienės^ svečiai turėjo už ti
kėtus užsimokėti. 

Visoje salėje švietė puikiai 
aprėdyti stalai, ir salės sienos 
buvo aprėdytos Amerikos vė
liavomis ir gyvomis gėlėmis. 
Vienas stalas buvo paskirtas 
Aukso žvaigždės motinoms 
kurių šioje kolonijoje randasi 
16. Pirmas nuo estrados sta
las buvo paskirtas šiems sve
čiams : 

Michael Kerbelis, Lt. Char
les E. DeGroff, A. U. S. (re
tired), Mayor Joseph P. Hand, 
Lt. Col. Peter J. Rogers, A.U.S. 
(retired), Adv. Ant. C. Stok-
na, toastmaster, David T. Mc-
Knight, president of Amster
dam Veterans of World War II, 
Charles H. Strain, commander 
of James T. Bergen Post, 39j 
American Legion. 

Kuomet visi susėdo f)rie 
stalų, pakviestos gražios Lietu
vaitės pradėjo nešti skanius 
valgius, kurie buvo tų pačių 
motinų namie sugaminti. 

Didelis matėsi pasitenkini
mas ant musų kareivių veidų 
ir pagyrimas nuo musų svečių, 
kurie vienas po kito pasakė 
trumpas kalbas, vadovaujant 
toastmasteriui Adv. Stoknai. 

čia reikia padėkoti ponui M. 
Kerbeliui, kuris padovanojo 
šiam banketui tikietus ir ci-
garetua, kurių buvo pridėta 
ant visų stalų visiems užsirū
kyti. 

Po to dar vienas "surprise" 
buvo musų kareiviams: jiems 
visiems buvo padalinta korte
lės su $5 dovana. 

Po vakarienės, salę ištušti
nus sekė šokiai, ir visi linksmi
nosi iki vėlumai. 

Didelė garbė šios vakarienės 
rengėjoms, kurios tiek pasidar-
>avo viską taip gražiai suruoš
ti. Didžiausias rūpestis buvo 
Kareivių Motinų pirmininkės, 
Onos Mileskienės, kuri nuo pat 
klubo susitvėrimo daug darba
vosi tam tikslui. Taipgi dėka 
Mai komisijai, kuri tą banketą 
padarė tokį puikų: Mrs. L. Ker
belis, Mrs. B. Makacynas, Mrs. 
K. Mikolaitis, Mrs. J. Mikolai-
tis, Mrs. R. Togaila, Mrs. L. 
Karbocis, Mrs. J. Yurkunas, 
Mrs. J. Karužas, Mrs. F. Sla-
veikis, Mrs. J. Vasiliauskas, 
Mrs. J. Kukauskas, Mrs. A. Ba
nevičius, Mrs. H. Zyzes, Mrs. 
A. Meilūnas, Mrs. M. Dargu
žis", Mrs. M. Bagučionis, Mrs. 
A. Liberis, Mrs. A. Kupčiunas. 

Ten Buvus. 

AUTOMOBILIŲ GAMYBA 
PRASIDEDA PILNU SAIKU Į^„ 

MILŽINIŠKA Amerikos au- !|p| 
tornobilių industrija, nugalėjus1 ? 
didumą savo pokarinių darbo 
ir reikmenų problemų, Balan 
džio 1 dieną pradėjo automo
bilių dirbimą visomis savo pa- į 
jiegomis. Į 

General Mofors Corp., pati 
didžiausia šalies automobilių 
tiekėja, praneša kad po strei
ko, kuris prasidėjo Lapk. 21, 
išdirbo pirmą savo automobilį 
Chevrolet dirbtuvėje St. Louis 
Kovo 29 d. 

Ford Motor Co. skelbia 
ji nuo Liepos 3 d. pereitų me
tų iki šiol jau išdirbo virš 200,-
000 pasažierinių karų ir trokų. 

Kaiser-Frazer Corp. praneša 
kad pirmas jų automobilis iš
dirbamas Willow Run dirbtu
vėje prie Detroito, pasirodys 
apie Balandžio 15, ir po to ga
myba daugės: Gegužės mėnesį 
numatyta padirbti 500 automo
bilių, Birželio m. — 2,500, ir 
Liepos mėnesį — 5,000. 

Dalykus šiek-tiek gadins da
bar prasidėjęs anglies streikas. 

Kafriavaft) Ksf&Seft! 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyl&i, 

Panamos respublikoj, sosti
nėje, Centralinėje Amerikoje, 
įvyko pirmas karnavalas karui 
pasibaigus, po keturių metų 
nebuvimo. Amerikietis beisbo
lo lošikas Joe DiMaggio, New 
Yorko Yankee narys, ^uždeda 
vainiką to karnavalo išrinktai 
karalienei. 

SUSISIEKIMO STREIKAS 
Detroito gatvekarių ir busų 

operatoriai 5200 skaičiuje su
streikavo pirmadienį, Balandžio 
1, sutramdydami visame mies 
te susisiekimą. Jie reikalauja 
18c valandai mokesties pakėli
mo, ir atmetė miesto valdybos 
siūlomą 15c pakėlimą. 

Streikas sutramdė žmonių 
susisiekimą visame mieste, dar
bininkams apsunkino nuvažia 
vimą į darbus, kiti visai nega
lėjo savo darbaviečių pasiekti. 

Nuo pat streiko prasidėjimo 
imtasi tarybų streiką baigti ir 
reikia tikėti streikas nebus il
gas. 

A. L. TAUTININKU 
CENTRO SUVAŽIA

VIMAS 

BROOKLYN, N. Y. — Ko-

KUKIS Antanas, mirė Vasario 
27, Lawrence, Masšv 

ZINKEVIČIUS Juozas, 70 m., 
mirė Kovo m., Baltimore, 
Md. 

GALINIENĖ Albina, mirė Ko
vo mėn. Baltimore, Md. 

KALINAUSKAS Petras, mirė 
Kovo m., Kensington, Pa. 

VASILIAUSKAS Juozas, 68 
metų, mirė Sausio 31, Van 
Voorhis, Pa. 

RACK Amelia (Razmaitė), 31 
m., mirė Kovo 7, Chicagoje. 
(Kretingos ap. Skuodo par. 
Lukių k.) ' 

JUREVIČIUS Vincas, mirė 27 
Vasario, Wilkes-Barre, \ Pa. 

ŠIMELIONIS Vincas, 75 metų, 
mirė Sausio 9, Cleveland, O. 
(Trakų ap.) 

VAŠKEVIČIUS Jonas, 70 m., 
mirė Sausio 5, Riversville, 
W. Va. 

NORMONTIENĖ Emily (Nar
vas), 52 m., mirė Kovo 7, 
Chicagoj. (Smilgių p.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

JUTELIS Kazys, 62 m., mirė 
Kovo 9, Maywood, 111. (Pa
nevėžio ap. Naujamiesčio p 
Periu k.) Amerikoj išgyve 
no 35 m 

GUžAUSKIE^ Ona (Š&no-
naitė), 45 m., mirė Kovo 
27, Dayton, Ohio. Palaidota 
Kalvarijos kapinėse. Liko 
vyras, Juozas, duktė, sunus, 
trys broliai ir dvi seserys. 
Velionė yra gimus Anglijo
je, gyvenus Byesville, Ohio. 
Buvo narė SLA 105 kuopos. 

KROTKAITĖ Antanina, pusam
žė, mirė Kovo 14, Chicagoje. 
(Panev. ap. Ramygalos par. 
Raukštonių k.) 

BARTKIENĖ Morta, seno amž., 
mirė Kovo 14, Chicagoj, (Iš 
Kauno.) 

STULPINAS Alekas, pusam
žis, mirė Kovo 16, Chicagoj. 
(Šiaulių ap. Papilės p.) A-
rtierikoj išgyveno 38 m. 

NARBUTIENĖ Elena. (šim-
kiutė), mirė Kovo 17, Chi
cagoj. (Raseirtių ap.) 

GUDLEIKIS Dolores, 23 m., 
mirė Kovo 16, Chicagoj, kur 
buvo ir gimus. 

GERULIS Juozas, mirė Kovo 
m., C. Brooklyn, N. Y. 

ŽIŪKAS Juozas, mirė *KoVo M. 
New Haven, Conn. 

vo31 d. čia įvyko metinis Ame- ] MALINAUSKAS Mykolas, se-
rikos Lietuvių Tautininkų Cen- į am- mirg Kovo „ chi. 
tro suvažiavimas išrinkimui! . /ri „ ,, , . , „ j cagoj. (Panev. ap. Raguvos 
naujos valdybos ir apkalbeji-

BERNIUKAS SUSI
SPROGDINO 
DINAMITU 

STEUBENVILLE, Ohio. — 
Tūlas Joseph Montgomery, 17 
m. mokyklos mokinys, kurio 
susidomėjimas chemija buvo 
toks didelis kad jis yra pade
gęs savo namą tris kartus sa
vo bandymais, šį kartą susi
sprogdino dinamitu "pats. 

Jo kuno dalys buvo suran- j 
kiotos atvirame lauke, po to 
kai jis buvo dingęs ir kaimy
nai sekančią dieną pranešė gir
dėję sprogimą kuris sudrebino 
jų namus. 

Jis pasigyrė savo draugams j 
kad jis ant savęs turi du šmo
tu dinamito, kuris yra prijun
gtas prie batarejos, ir reikia 
tik paspausti sagutę kad dina
mitas sprogtų. Kiti jo drau
gai tam netikėjo, ik j pasirodė 
kad jo kalba buvo ne tuščia. 

mui pačią organizaciją ir mu
sų tautą liečiančius klausimus. 

Suvažiavimo svarstym u o s e 
buvo apimta ir padaryta atitin
kami tarimai Willis-Kelly rezo
liucijos klausimu, Lietuvos pa
bėgėlių klausimu, ryšys su A. 
L. Misija, su Europoje esančio
mis tautinėmis organizacijo
mis, ir tt. 

Priimta svarbios rezoliucijos 
kurios pasiųsta State" Depart
ments ir kitoms valdžios įs
taigoms ir vadams. 

Tautininkų Centro valdybon 
išrinkta: 

Pirm. — Vyt. Abraitis, 
Vice pirmininkais: 

P. J. žiuris, 
Juozas Ginkus, 
Z. Jankauskas; 

Sekretoriais 
J. Sagys, 
Ona Valaitienė, 

Iždo globėjais 
Dr. M. J. Colney, 
A. S. Trečiokas. 

MONTREAL 
K a n a d a  

NEUŽMIRŠKIT 3c 

AčIU MANO DRAUGAMS 
^ Netikėtai man prisiėjo ap^-

sirgti ir susipažinti su ligoni
ne ir jos gyvenimu. Prisiėjo 
pernešti operacija, kuri pasek
mingai pavyko ir jau sveikata 

par. Užunavėžių k.) 
ŽOGELIENĖ Marcelė (Vove-

riutė), mirė Kovo 8, Brock
ton, Mass. (Trakų ap. Onuš
kio par. Smalių k.) 

MEDALIENĖ Paulina, m i r ė  
Kovo m., Ashley, Pa. 

•BRUCHIS Juozas, 72 m.; mirė 
Kovo 2, Philadelphia, Pa. 

KIVERIS Antanas, mirė Vas. 
22, Bayonne, N. J. 

ŠVEDAS Paulina, 45 m., mi
rė Kovo 22, Cleveland, O. 

ŠUKAITIS Vincas, pusamžis, 
mirė staiga Kovo 16, Water-
bury, Conn. 

GRIGALIŪNAS Tarnas, 57 m. 
mirė Vas. 24, Sheboygan, 
Wis. (Marijampolės ap. Pok-
šnos k.) 

ALILIUNAS Mikas, 65 metų, 
mirė Sausio 6, Los Angeles, 
Calif, 

NORKEVIČIUS jonas, 62 m., 
mirė Vas. 18, Chicagoj. (Iš 
Naumiesčio apsk., Svediškių 
km.) 

KRIAUČIŪNIENĖ Ona, 62 m., 
mirė Vas. 27, Port Chester, 
N. Y. (Kėdainių ap. Rusair 

nių k.) 
SKUŽINSKAS Simanas, mirė 

Vasario m., Grand Rapids, 
Mich. 

GRUDŽINSKAS Jonas, mirė 
Vas. m., Grand Rapids, Mich. 

AMROMAVIčIENĖ Kazimiera 
(Valinauskaitė), pusamžė, mi
rė Kovo 11, Chicagoj. (Kur
šėnų p.) Amerikoj išgyvenk) gryžta. 

šiuomi noriu išreikšti pade- i 38 metus. -
kos žodį visiems mano drau-1 BAKšAITIS Ignas, 83 m., mi-
gams kurie aplankė mane li- j rė Vas. 28, Detroit, Mich. 

iasvdanii Dim* Redakcijai, liu^Tul ™A«ULIS Jonas, pusamžis mi-
Administracijai ar Agentūrai: uojautos ir linkėjimų laišku-: rė Kovo 13, Chicagoj. (KoKis-
kokius paklausimus, visada įdė- jčius greitai pasveikti/ Ypatin- 1" °"1" ~ ^ * 
kit už 3c pašto ženklelį atsa- gai ačiu broliui Jonui Sakalui 
kvmui. Tas būtina. 

Senis Ruošia Jaunąją Kartą Beisbolui 

kuriuos sodinsis daugiausia sa
vo ukėse farmeriai. vos, likimas. Taigi, malonus 

į Lietuvai Vaduoti Sąjungos na-
ALLEGHENY apskrityje iki Iriai ir narės, lankykimės visi 

1947 metų pabaigos rengiama- į savo skyriaus šaukiamus su
si išstatyti 27,000 gyvenamų 
namų. Tą skaičių nustatė Di
džiojo Pittsburgho Veteranų 
namų komitetas. 1946 metais 
tikima bus išstatyta 12,000 na
mų, o 1947 melais dar 15,000. 

sirinkimus ir kas tik kuo gali
me prisidėkime prie Lietuvoj-
gelbėjimo, nes dabar svarbiau
sias tam laikas. 

P. P. Jaras. 
LVS 4 sk. vice-pirm. 

ir seserei M. Podens, iš Ten
nessee valstijos, taipgi drau
gams Mr. ir Mrs. A. Vaitkams 
iš Brooklyn, N. Y. 

Pargryžus iš ligoninės į na
mus, draugai nepamiršo ir na
muose mane besiilginantį ap-
ankyti. Kovo 17 d. mano ar

timieji susirinko net organi
zuotai mane aplankyti, sureng
dami taip vadinamą "surpri
se'1, pokilį, sunešdami valgių, 
gėrimų, ir be to dar įteikė man 

. puikią dovaną. Už tai tariame 
I nuoširdų padėkos žodį mus 
I klebonui Kun. J. Bobinui, 

Bobinaitei, E. J. Paznokams* 
lt K. Jesučiams, K. ž.ižiunams, 
f< A. V. Nomeikams, E. M. Lu-
u košiams, B. Norušiutei, E. No-

rušiutei, V. Noruševičiui, M 
*'A. 
j kanif-

Norkeliunams. 
lanky 
pamirštas ant visados _ 

j j Viešai pareiškiu kad mano |= 
sveikatai sugryžus bus man !E 

kio ap. Salų p. Jurkupių k.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

SKRINSKIENĖ Juzė (Vaičiu-
liute), 27 m., mfrė Kovo 13, 
Chicagoj, kur buvo ir gimus. 

V1TARTIENĖ Antanina, 52 m., 
mirė Kovo 12, Chcagoj. (Ute
nos ap. Anykščių p.) Ameri
koj išgyveno 30 metų. 

TAMALIONIENĖ Morta, liiirė 
Kovo 6, Plains, Pa. 

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 nęgavot. 

DIRVOS Administracija. 
*• J 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
lui Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių ' Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
«r prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa' 
iovanai už pasidarbavimą. 

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

DIRVOS AGENTAI 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridarc 

DETROIT 14. MICH. 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North 11 th Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Peti*as 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 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

MATYK 
JUOS 

DABAR! Ploncrief's 1946 Eile 
Automatiško šildymo Padargų 

pas savo MONCR1EF Dpaler OAS—Oil,—COAL 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiutoee, kreip- S 



Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauti — 

Jungo Nevilks! 

Ar bus Sugriautas 

Lietuviu Tikėjimas? 
Rašo Stp. Vykintas. 

Kas Dabar IMiisi Lictiivojc 
Rusai Skubiai Makosi Lietuviškai Kalbėti. 

Partizanai Atkakliai Kovoja 

NEI VIENOS MOBILIZACI- ruota, persekiota, naikinta, ati-
JOS OKUPANTAI duodama, parduodama, ir vis 
NEPRAVEDĖ j dėlto ji visuomet išliko gyva, 

Čia bus kalbama ne apie ti-; nepalaužta ir amžina, 
kėjima—religiją, bet apie tvir-' 
tą tikėjimą i Nepriklausomą 
Lietuvą, i amžiną Lietuvos val
stybės idėją. Atsiranda neti
kėlių ne tik iš svetimųjų, bei 
ir iš savųjų, kurie skelbia kad 
Lietuva esanti maža ir nepa-
jiegsianti savarankiškai, nepri 
klausomai gyventi. Tie neti
kėliai nueina tarnauti sveti
miems, tai Rušams, tai Vokie
čiams, tai Lenkams. 

Ret yra labai daug tikinčiųjų, 
ir tai Lietuvių tautos dauguma, 
siekianti per 95'r, kuri šventai 
tiki kad ir mažos tautos turi 
tokią pat teisę valstybiškai ne
priklausomai egzistuoti kaip ir 
didelės. Šie tikintieji kovoja 
ir kovos bent kokiomis žiau 
riausiomis sąlygomis del Lie
tuvos Nepriklausomybės 

Vokiečių okupacijos metų, 
Lietuviai tikėjo j Vakarų Euro
pos ir Amerikos demokratijų 
skelbiamas tautų ir valstybių 
laisvės idėja^. Mes ši tikėji
mą rėmėm ne tik lūkesčiais ir 
žodžiais, bet ir atkaklia kova 
prieš okupantus. Požemio poli
t i n i s  v e i k i m a s ,  s p a u d a  b u v o  
tiek gyva kad ji nuteikė visą 
tautą priešintis okupantų po
t v a r k i a m s ,  j s a k y m a m s .  N e i  
vienos mobilizacijos okupantai 
Lietuvoje nepravedė. Sabota
žo veiksmai buvo gausus. 

Šios atkaklios kovos pasliko
j e  t ū k s t a n č i a i  L i e t u v i ų  b u v o  
sugrusti j koncentracijos lage
rius, šimtai geriausių Lietuvos 
stinų, intelektualų žuvo kalėji
muose ir stovyklose. Tai bu
vo skaudus musų tautos indėlis 
j tauti Laisvės čarterj. 

Pasibaigė karas, ir deja, mu
šiu viltys ir tikėjimas dar neiš
sipildė. Momentais pasigirsta 
gražiu idėjų, palankiu žinių, 
momentais ateina visai liūdnų 
naujienų. 

VILTYS — IR NERIMAS 
Didžiausią tikėjimą ir džiaug

smą tiek Lietuviu išeivių tarpe, 
tiek okupuotoje Lietuvoje buvo 
sukėlę garbingo Amerikos Pre
zidento Trumano 12 punktų. 

Kartu su tų punktų autorium 
tikėjome ir dabar tebetikime ir 
visuomet tikėsime kad "visos 
tautos atgaus savo teritorijas 
ir Nepriklausomybes", kad bu
vusios neutralės valstybės turi 
teisę ir toliau valstybiškai eg
zistuoti, kad nieks iš šalies ne
privalo primesti valstybėms val-
dymosi formų ir kad atsiras 
pasaulyje teisingų valstybių, ku
rios užbėgs įvykiams už akių 
ir nepripažins svetimų okupa
cijų. 

š| tikėjimu' mums mažina 
paskutinių dienų įvykiai: Pran
cūzų spaudoje pasklidusios ži
nios iš Washingtono kad JAV 
ir Anglija ateityje pripažinsian-
čios Lietuvos ir kitų Baltijos 
v a l s t y b i ų  o k u p a c i j ą .  T a č i a u  
dar ir dabar mes nenorime ti
kėti kad tie garbingi žmonės, 
kurie paskelbė tokias kilnias 
idėjas suteptų savo rankas su
brendusių, buvusių neutralių 
valstybių išdavimo parašu. 

Jei mumyse galutinai šis ti-
. kėjimas bus sugriautas, tai dar 

ir tada mes nenustosime tikėję 
ir kovoję del Lietuvos Neprik
lausomybės, nes įsigysiirįe dar 
atsparesnį ir atkaklesnį pasi
tikėjimą savimi ir tvirtesnį ti
kėjimą , į Lietuvos Nepriklau
somybę. 

Mes puikiai žinom iš praei
ties kad Lietuva buvo ne kartą 
svetimųjų okupuota 

Gruodžio pirmomis dienomis 
vienas pasprukęs iš sovietinių 
nagų musų tautietis, pasiekęs 
Lietuvius Vokietijoje, šitaip 
papasakojo apie gyvenimą Lie
tuvoje : 

Armijųos admins vedėjas 

TAUTOS IŠLIKS IR DABAR 
Tiesa, moderniosios "žmoniš

kumo" laikų tautų naikinimo 
priemonės yra tokios bestialios 
kad pesimistams atrodo nebe
įmanoma mažoms tautoms iš
likti gvvopis. Tačiau tautą, o 
paskutiniu metu ištisas Euro
pos tautas, išnaikinti nepasi
seks net tokiems geriems nai
kinimo specialistams kaip So
vietams. Juk ne tik Lietuva, 
Latvija, Estija, bet ir Suomija, 
Lenkija, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir kit. gyvena kone 
tą patį likimą kaip ir Lietuva. 

Tiesa, su didesnėm ir lanks
tesnę politiką vedančiom tautom 
švelniau elgiamasi, tačiau vis-
tiek perdaug reikia budelių ku
rie trokštų gerti svetimą krau
ją. Todėl ir tikime kad pusę 
Europos nepajiegs Sovietai iš
žudyti, taip pat nepajiegs ir 
Lietuvių tautos išnaikinti, nors 
ir žiauriausia naikintų. nai
kinamųjų kraujas ir ašaros kad 
ir bjauriausių žmonių sąžinę 
vistiek veiks ir nors prieš mir
dami ar nusižudydami ar nužu
domi matys nekaltų žmonių pra
lietą kraują. 

Mes, likę net vienui vieni ne
nutrauksime kovos dėl Lietu
vos Nepriklausomybės, nes šven
tai tikime kad kovojame dėl 

.teisingo reikalo, dėl tautos ir 
valstybės laisvės idėjos. Tiki
me kad 20-tas amžius nebegali 
toleruoti despotijos, vergavimo, 
brutalios politikos, o tegali gy
venti tik žmonių, tautų ir val
stybių laisvės, nepriklausomy
bės, žmoniškumo, teisėtumo ir 
teisingumo dvasioje. 

Jei butų įgyvendinta tautų 
mainymo ir žmonių vergimo 
politika tai, atrodo, neliktų kuo 
betikėti. Bet ir tada mes 
šventai, tikėtume į Lietuvą, vi
sų apleistą, kuri maža būda
ma tikrai kito nieko nesiekia 
kaip tik buti laisva, nepriklau
soma, įgyvendinti žmonišku
mo, laisvės, visų žmonių (tik 
ne banditų ir kraugerių!) vi
sų tautų meilės idėjas. 

VYRIAUSIA valdžia Lietu
voje yra NKVD rankose. Vy
riausi valdininkai Rusai. Tie 
didieji pareigūnai stropiai mo
kosi Lietuvių kalbos. Iš to ga
lima spręsti kad jie ruošiasi il
gam valdininkavimui. Save už
maskuoti prieš pačius Lietu
vius ir pasaulį, jie pasivadina 
Lietuviškomis pavardėmis. 

Visa vyriausia administraci
ja įsikurus Vilniuje. NKVD 
tarnyboje taip pat yra nežy 
mus skaičius Lietuvių. Eilinių 
milicininkų tarpe Lietuvių žy
miai daugiau. Vieni iš jų į 
miliciją įstojo iš įsitikinimo, 
kiti savo kailį gelbėdami, dar 
kiti patriotiniais sumetimais, 
kad galėtų pagelbėti savo tau
tiečiams. 

Kaimuose yra dar speciali 
slapta policija-stribidininkai — 
tai daugiausia jaunuoliai. Vi
si gyventojai stropiai sekami. 

Visokiems reikalams reikia 
gauti leidimus. Be leidimo, sa
ko, net numirti nevalia. Va
žiuojančiam iš vietos į vietą 
reikia ne tik leidimą gauti, bet 
nustatytu laiku gryžti ir lai
ku leidimą grąžinti. 

Už smulkiausius prasikalti
mus tuoj atiduodama teismui. 
Kas į teismą pakliųva, išprak-
tikuotu sovietų metodu, tuojau 
kaltu prisipažysta. 

Pav. geležinkeli© seniūnas gau 
na 300 rublių pagrindinės al
gos, bet po atskaitymo jam lie
ka tik 135 rub. Vienas fabriko 
sargas gauna 200 rublių mėne
sinės algos, bet po atskaitymo 
jam lieka tik 90 rublių. 

Ūkininkams uždėtos duoklės 
didelės. Nuo 7 ha šiais metais 
turi duoti: 25 centnerius ru
gių, 55 kg. lašinių arba 120 
kg. galvijienos. Nuo kiekvie
nos vištos reikia duoti 50 kiau
šinių. Ūkininkams už prista 
tytus rugius už centnerį moka 
tik 4 rub. ir 20 kap. Gi juodo
joj rinkoj už centnerį rugių jis 
lengvai gali gauti 1000 rublių. 

Darbininkai ir tarnautojai 
turi maisto korteles, gi ūkinin
kai, seneliai ir vaikai jų negau
na. Jie viską turi pirktis juo
dojoj rinkoj. 

Privačių amatininkų jau be 
veik nėra. Visi suvaryti į ar
teles. Privatus asmuo siuva
mai mašinai laikyti turi gauti 
leidimą. Toks leidimas kaštuo
ja 20,000 rublių. 

Fabrikai dirba pilnu tempu, 
bet visi gaminiai išvežami. ir 
gyventojai jų nemato. 

BRITŲ KARO NELAI-
SVIS PRAŠO AKOR

DEONO 

VOKIEČIŲ IŠVEŽTAS DAR
BAMS Į PRANCŪZIJĄ 

LVS Centras gavo sekančio 
turinio laišką iš Britų karo be
laisvių stovyklos: 

Maj. Gen. Edward i", v v it-
sell paskirtas armijos admini-
strativiu viršininku, adjutantu 
generolu.. Jis per karą atliko 
daug užjurinių žygių. 

nutarimui baudžiami 15-20 me
tų kalėjimo. 

Atominės bombos išradimas 
nuo gyventojų buvo slepiamas, 
šiuo metu apie tai jau rašoma, 
nes partizanai per savo laikra
ščius gyventojams pranešė. 

Gyventojai dar nepalaužti ir 
tikisi sulaukti geresnių dienų. 

PABĖGĖLIUS PAVES 
VOKIEČIŲ GLOBAI 

Amerikos militarės valdžios 
Vokietijoje ekonominis skyrius 
praneša kad nuo Liepos 1 die
nos patiems Vokiečiams bus 
pavesta rūpintis Amerikos zo
noje esančiais pabėgėliais ir 
priešų šalių civiliniais nelais-
viais. 

Jeigu maisto ištekliai nupul
tų žemiau minimum reikalavi
mų tada Vokiečiai galės kreip
tis per savo įgaliotinius gauti 
daugiau maisto iš militarinės 
valdžios sandėlių. 

Amerikos Militarinė valdžia 
paskelbė skaitlines sulyg kurių 
Amerikos zonoje randasi 324,-
000 pabėgėlių, kurie dalinami 
sekančiai: 

Lenkų 166,000 
Estų 14,000 
Latvių 28,000 
Lietuvių 40,000 
Jugoslavų 5,000 
Rusų 4,000 
žydų 50,000 

•OKINAWA mušyję Pacifi-
ke su Japonais Su v. Valstijos 
prarado 30 laivų ir 223 kitų 
laivų buvo sugadinta. Iš to 
galima spėti koks žiaurus tas 

inkorpa- mušis buvo. 

MOKYKLOS, kaip sakoma, 
veikia pilnu tempu. Visi turi 
mokytis Markso, Engelso ir 
Stalino evangelijos. Rusų kal
ba visose mokyklose pirmoje 
vietoje. Tikybos pamokų nė
ra. Kunigai gyvena iš žmonių 
aukų. Pamokslus sako atsar
giai, bet gyventojai pakanka
mai supranta ką kunigai nori 
pasakyti. 

Anksčiau veikė tik Vilniaus 
radio stotis. Dabar veikia ir 
Kauno stotis. Programas pu
siau Lietuviškas, pusiau Ru
siškas. Užsienio žinių duoda
ma nepaprastai mažai. Radio 
tarnauja tik bolševikiškai pro
pagandai. Didžiąją programo 
dalį užima pranešimai apie vi
sokias darbo lenktynes. Eili
niai gyventojai radio aparatų 
neturi. Jie buvo bolševikams 
atėjus įsakymu surinkti, šiuo 
metu jau išleistas įsakymas 
kad aparatai butų grąžinti sa
vininkams, bet jų niekas dar 
nėra gavęs. 
ŪKIO PADĖTIS 

Šiais metais visos ariamos 
žemės buvo užsėta kiek dau
giau negu pusė anksčiau užsė-
jamo ploto. Didesni ūkiai ir 
pabėgėlių ūkiai paverčiami kol-
hozais arba padalinami tarp 
darbininkų. Tų naujų ūkių di
dumas priklauso nuo asmenų 
skaičiaus norinčių žemės gau
ti. Patikimi naujakuriai gau
ną iki 10,000 rublių paskolos. 
Už tą sumą gali nusipirkti tik 
vieną arklį. Buvusieji ūkinin
kai, kurie dar yra savo kraš
te, bernauja. Didžiausi leisti
ni ūkiai yra 30 ha. 

Visame krašte jaučiamas di
delis maisto produktų truku
mas. Oficialios jų kainos, per
kant pagal korteles, pigios. Bet 
pragyventi iš eilinio gyventojo 
kortelės negalima. Nedateklius 
reikia pirktis juodoje rinkoje, 
kuri vaMžios yra leistina. Bet 
ten viskas nepaprastai brangu. 
Sviesto klg. kaštuoja 200 rub
lių, obuolių klg. 50 rublių, ba
tai — 1000 rublių. Gi viduti
nio darbininko uždarbis siekia 
apie 400 rublių mėnesiui. Iš 
tos sumos nemažiau kaip pusę 
atskaito visokiems mokesčiams. 

QYVENTOJU DEPORTACIJA 
Atėję Rusai jau turėjo ga-

UNRRA ŠELPIMAS 
PADENGIA TIKTAI 
PAGRINDINI REI

KALAVIMĄ 

UNRRA posėdyje Atlantic 
City, N. J., paskelbta kad per 
pirmus 6 šių metų mėnesius 

tavus sąrašus suimamų asme- šelpimo reikalams United Na-
nų. Ką pačiupo tas ir pradin- tions patieks reikmenų už $2,-
go. Visi vyrai turėjo pereiti 434,126,300, o tas padengs tik 
per mobilizacijas. Vienus ėmė i pusę reikmenų aprupinimui ka-
kariuomenėn, kitus darbams į 
Rusiją. Yra jau ir gryžusių 
iš tų darbų sveikatai pataisy
ti. Jie pasakoja apie baisias 
darbo ir gyvenimo sąlygas. Ne
stebėtina tat kad' visi slepiasi 
nuo mobilizacijų. Besislapstan
čių gaudyti dažnai daro masi
nes ablavas. Ką pagauna ii-
tremia į šiaurę. 

PARTIZANAI VEIKIA 
Partizanų Lietuvoje šiuo lai

ku yra nepaprastai daug. Vie
ni yra tautiniai partizanai, ko
votojai prieš bolševikus, kiti 
raudonosios armijos pametėliai. 
Lietuviai su tais dezertyrais 
ryšių nepalaiko. 

Partizanai gerai apsiginkla
vę. Kai kurie daliniai turi net 
tankų. Nemažai ginklų jie at
ima ir iš Rusų. Partizanai, per
sirengę Rusiška uniforma, su
stabdo Rusų konvojus, nugin
kluoja ir su visu grobiu nuva
žiuoja. 

Ilgą laiką Lietuva neturėjo 
tikros valdžios. Tikroji valdžia 
buvo partizanų rankose. Jie 
valdė visą kraštą. Dabar jau 
sunkiau, bet visur ir visada 
partizanų svoris labai jaučia
mas ir didelis. Dar ir dabar 
pasitaiko kad miesteliai buna 
tai komunistų, tai ^partizanų 
rankose. 

- Gyventojai kurie bendradar
biauja su bolševikais dažnai 
randa ant durų iškabintus pra
nešimus kad liautųsi tai darę. 
Nepaklausę sunkiai baudžiami. 

Krašto gyventojai apie tik
rąją krašto padėtį informuoja
mi reguliariai. Iš nakties bu
na išlipinta ant tvorų, medžių 
ir namų naujausi pranešimai. 
Pranešimai daugiausia spaus
dinti spaustuvėje. Tų spaustu
vių ir radio siųstuvų NKVD 
nepaprastai stropiai jieško. 

Nesenai pastatyta Skardy-
nių bažnyčia buvo iki pamatų 
iškrėsta j ieškant spaustuvės ir 
radio siųstuvo. Abu . kunigai 
buvo areštuoti, nors ten nieko 
neraiė. 

TIKISI GERESNIŲ DIENŲ 
Šiuo laiku Vilniuje gyvento

jai taip skirstomi: trečdalis 
Lietuvių, trečdalis Lenkų ir 
trečdalis Rusų. Kaune skaito
ma kad Rusų yra apie 25,000. 

Lietuviškos vėliavosu ar Vy

ro nukentėjusių šalių žmonių. 
Lehman, buvęs UNRRA direk
torius, sako reikalinga virš 15 
milijonų tonų maisto, rubų ir 
vaistų, kas yra tik pats pagrin
dinis reikalavimas. s 

Lehman, buvęs >lew Yorko 
gubernatorius, Prez. Roosevel-
to paskirtas UNRRA direkto
rium, baigė savo tarnybą ir 
savo algą, $15,000, padovano
jo UNRRA reikalams. 

Prie kitų dalykų UNRRA po
sėdyje buvo kalbama ir apie 
pabėgėlius, kurių yra apie pu
sė milijono, nesutinkančių gry
žti į savo tėvynes del to kad 
jose viešpatauja komunistai ir 
jose gręsia jiems pražūtis bol
ševikų namuose. 

Netikėtai man teko skaityti 
Dirvą, kur ir radau jusų adre-
rą. Aš negaliu pareikšti savo 
džiaugsmo turėdamas galvoje 
jusų kilnius užsimojimus mu
sų bendros tėvynės labui, čia 
noriu trumpai pasisakyti kas 
aš toks ir kaip patekau į Ang
liją, iš kur aš jums šf laišką 
rašau. 

Buvau Vokiečių suimtas Lie
tuvoje, nuvežtas į Pravieniš
kių koncentracinį liogerį ir iš 
ten išvežtas į Prancūziją pri
verstiniems darbams Vokiečių 
karo dirbtuvėse. Nebuvau joks 
kareivis bet civilis asmuo, ir 
prasidėjus Normandijos įsiver
žimui, pabėgau iš Vokiečių ir 
po didelių vargų pasiekiau 
Amerikiečių linijas, šie vėliau 
mane perdavė Anglams ir da
bar beveik jau du metai kaip 
esu jų belaisvis, uždarytas su 
kitais svetimtaučiais kariškiais. 
Musų čia yra išviso 11 Lietu
vių, keli Latviai ir Estai. Ma
no žiniomis Lietuvių belaisvių 
yra dar viename liogeryje An
glijoje, bet nedaugiau kaip ko
kį 30-40 žmonių. Buvo dau
giau, bet dalis išvyko namon 
su Rusais kartu. Mes atsisa
kėm* vykti į komunistinę Lie
tuvą ir dabar esame laikomi 
belaisviais kaip ir kitų valsty
bių kariai. 

šiame liogeryje yra apie 15 
tautybių žmonių, ir mes nieko 
nežinodami apie savo ateitį, 
nežinome kas bus su mumis 
toliau. Dirbame ir gauname 
nuo pusės iki vieno šilingo už 
darbo dieną. Už tai galime nu
sipirkti 6-10 cigarečių. Padė
tis, žinoma, nepavydėtina. Ki
tų tautybių žmonės yra kur 
kas geresnėje padėtyje. Jų 
konsulaturos ar šiaip žmonės 
jais rūpinasi, be to jų yra 
daug. Mes esame, atrodo, vi
sų apleisti ir pamiršti. 
Ar Anglijos ar Škotijos 
Lietuviai te negalėtų padaryti? 

Nupasakojęs savo vargus,— 
toliau rašo belaisvis, — noriu 
pasisakyti kad esu kilęs iš Kre
tingos apskrities, Mosėdžiu. Iš 
namų jokių žinių neturiu ir 
nesitikiu gauti. 

Dabar norėčiau jumj šio-to 
prašyti. Esu labai didelis mu
zikos mėgėjas ir pats neblo
gas muzikantas. Musų drau
gai, kiti belaisviai, turi šiokių-
tokių instrumentų. Norėjau UI 
jų pasiskolinti akordionėlį per 
Vasario I6-tos paminėjimą, ži
noma, negavau. Tuomet ir sH-. 
maniau kreiptis į jus. Ar n#* 
atsirastų geraširdis Amerikie
tis Lietuvis kuris man perlei
stų seną akordionėlį? Gali bo
ti ir apgedęs, aš jį pasitaisy
čiau ir galėčiau savo draugams 
užgroti bent Lietuviškų melo
dijų. Pinigų, žinoma, aš netu
riu, bet mielai sutikčiau vėliau, 
išėjęs laisvėn, šiek-tiek atsily
ginti. 

Aš nežinau ar jųs man tie
sioginiai galėtumėt padėti ir 
surasti draugiją arba žmogų 
kas tai galėtų padaryti. 

Aš turiu apie 30 metų am
žiaus, ir jei Dievas duos svei
katą neapvilčiau savo geradarį 
kuris man padėtų įsigyti muzi
kos instrumentą. Belaisvėje 
būdamas, kito kelio nežinau 
kaip tik kreiptis į jus ir tikėtis 
kad jųs mano padėtį suprasite. 

Siunčiu jums, didžiai gerb. 
L. V. Centre, geriausius linkė
jimus, tikiuos ir meldžiu Die
vą kad Jis jusų darbą ir sieki
mus palaimintų, nes šiądien tik 
Jis vienas tegali nulemti Nau
jos ir Laisvos Lietuvos likimą. 

Pranas Kataržis. 
P.O.W. Nr. 513282, Camp 168 

Woodlands, Kirkham-Lance, 
Great Britain. 

Nuo Redakcijos: Gal Brita
nijoje esanti Dirvos skaityto
jai lengviausia galėtų šiam ge
ram vaikinui jo mažą prašy
mą patenkinti. Iš Amerikos 
akordioną siųsti nėra saugu. 

Pasidarbuokite, Anglijos ir 
Škotijos Lietuviai, ir jeigu tą 
padarysite tuoj praneškite 'L. 
V. S. Centrui, 6820 Superior 
ave., Cleveland 3, Ohio. U.S.A. 

•PRIEŠ 1883 metus, šioje 
šalyje kiekvienas miestas turS-
jo savo skirtingą standard lai
ką. 

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

Amerikos Lietuviu 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 
PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE 

i KaipJieMusSušaudė' 1 knyga 
$1 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽS!SAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 

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

ties ženklo vartojimas griežtai LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
|uždrausta. Prasižengusieji tam •>•>•»»» 



D T R V A 

KALBA LTSR 
RADIJAS 
VILNIUS 

štai keletas Vilniaus radiofo
no vidaus žinių tarnybos žinu
čių. Tokiomis žinutėmis mirga 
Vilniaus radio 'naujienos'. Ne
reikšmingos savo išviršine iš
vaizda žinutės, darosi daug pa
sakančios, įžvelgiant į j<§ turi
ni tarp eilučių. 

"Šiauliuose atstatyti teatro 
rūmai. Direktorius draugas Bui-
ša pareiškė kad pagilinta sce
na, padidinti foje ir tt. ir tt. 
Naujame teatre prasidės ir nau
ja tarybinės kulturos gadyne. 
Teatro atidarymui statoma Afi-
nogenovo pjese "Pavasaris". 

Kur šuva pakastas! Afino-
genovas, vardas, kurį tariant 
toižta Lietuvio liežuvis, pradeda 
Šiaulių teatre naują gadynę. 

"Klaipėdos prekybinio uosto 
darbininkai išpildo 102'< plano 
normos. Mechanikas Jožikovas 
racionalizavo kranus. Dabar 
iškraunama iš karto iš kelių 
triumų. Darbininkė Pavlovska-
ja padarė dvi normas." 

Gudruoliai LTSR pavyzdin
gieji darbininkai Jožikovas ir 
Pavlovskaja. Ir dasigalvok tu 
man-jei krausi iš karto iš dvie
jų triumų, vieton krovus iš 
vieno, darbą atliksi dvigubai 
greičiau. Našus darbas sena
me Lietuviškame uoste. 

"Politinės Literatūros Leidy
kla išleidžia draugo Stalino rin
kiminę kalbą Lietuvių kalba. 
Brošiūra išleidžiama 100,000 
egz. tiražu." 

Kiekvienai šeimai po brošiū
rą. Panašiai buvo nacių lai
kais Vokietijoje su " M e i n 
Kampf" knyga. Kažin kaip su 
Kudirkos, su Maironio leidiniais 
Lietuvoje? 

"LTSR komisarų tarybos jau
ku MTS (mašinų traktorių sto
tims) ir darbo arkliams atleis
ta 2000 tonų avižų ir 2000 to
nų šieno, sėjos meto šėrimui 
pagerinti." 

Lietuvoje mašinų traktorių 
stotys aprūpinamos šienu ir 
avižom. Stebuklingieji Sovie
tiškieji traktoriai - pavergti e j i 
sovchozuose žemaitukai. 

"'LTSR komisarų taryba nu
statė ūkiams maisto produktų 
pristatymo normas į valstybi
nės paruošos punktus. Nusta
tytos normos 1946 metams mė
sai, pienui, vilnai, kiaušiniams: 
Ūkiams nuo 1 iki 10 ha — 70 
kiaušinių, nuo 10 iki 15 ha — 
100 kiaušinių, nuo 15 iki 20 
ha 120 kiaušinių ir tt." 

Tenka galvoti kad ūkiai jau 
atsigavo nuo dviejų žiaurių oku
pacijų ir karo. Deja, nepra
nešta apie mėsos, pieno ir vil
nos priverstinųjų pristatymų 
normas. Antra vertus kad be
būtų nustatyta, vis vien ūkinin
kai sutiks tą potvarkį "džiau
gsmingai" ir perviršys planą. 

"Kaune apdovanuotos vaikin-
gos motinos "motinos šlovės" 
ordinais ir medaliais. Ona Per-
nikovienė gavo 1 laipsnio or
diną." 

Ne be reikalo prigimdė ji 9 
pemikoviukus. 

"Gruzijos sovvaldžios įkūri
mo proga Lietuviškoji kompar
tija siunčia sveikinimus, pa
reikšdama kad Lietuvių tauta 
kaip ir visos tarybinės tautos, 
SU didžiąja Rusų tauta prieša
k y j e ,  d a l y v a v o  k o v o j e  p r i e š  
gruobikus ir juos sutriuškinusi. 
Lietuvis niekad neužmirš Gru
zino pageli JOS vaduojant Lietu
vą. Pasirašė Paleckis, Gedvilą 
ir Sniečkus". 

Pasirašė ir neapsižiurėjo. Juk 
Gruzinas vadavo ne Lietuvą, 
bet LTSR. O Lietuva tėra tik 
" s m u l k i a b u r ž u a z i n ė "  s ą v  o k a .  
Už tat pagirtinos tos marijo-
netės už atvirą žodį—su didžią
ją Rusų tauta priešakyje. Te
būnie Lietuvos miestuose Ku-
ttizovo ir Muravjovo aikštės ir 

Lietuva Tironu Pančiuose L I E T U V O S  

P A V E R G I M A S  
iHIIIHKIHęiHllHI 

(Tęsinys iš pereita nr.) 

5. Uždangą nutraukus 
Į visas Lietuvos vyriausybes pastangas išaiškinti ta

riamo sovietų karių dingimo aplinkybes net ir dėmesio 
neatkreipė Sovietų Sąjungos vyriausybė. Lietuvos vy
riausybės abiejose notose nurodytos priemonės dingu
siems kariams surasti ir siūlomi budai visiems priekaiš
tams išaiškinti pasiliko be atgarsi#; j jas Molotovas ne
siteikė duoti jokio atsakymo. 

Kadangi sovietų karių dingimas buvo tik Kremliaus 
išgalvotas pretekstas politiniams planams įgyvendinti 
tai, savaime suprantama, Lietuvos vyriausybės uolus ir 
energingas "dingimų" aiškinimas tik daugiau Molotovą 
erzino. Lietuvos vyriausybė, matydama kaip ir su ko
kiu dėmesiu Maskva reaguoja j jos pastangas, pradėjo 
suprasti kad Maskvos kaltinimuose "paslėptas šuo" yra 
ne nuoširdus noras apsaugoti savo karius, o kaž koks 
politinis tikslas, šį prileidimą sutvirtino dar ir tai kad 
Gegužės 28 d. Maskvos komunistų organas užpuolė ir 
Estiją djfcl jos pro-Angliško nusistatymo ir anti-sovietiš-
kų nusiteikimų. Viskas rodė kad Sovietų Sąjunga, ma
tyti, yra pasiryžus pradėti kaž kokią politinę intrigą vi
sose Pabaltijo valstybėse, kur ji turi savo kariuomenės 
įgulas. Gi Lietuvos vyriausybės apkaltinimas įgavo vie
šą formą Gegužės 28 d.: tą dieną vėlai vakare Maskvos 
radio paskelbė Sovietų Vyriausybės sekantį komunikatą: 

"Paskutiniu laiku Įvyko tam tikras skaičius nuoti-
kių kad dingdavo kariai iš Sovietų Sąjungos įgulų, esan
čių Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Sovietų Są
jungos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos paktą. Duo
menys kuriuos turi užsienių reikalų Liaudies Komisa
riatas, rodo kad tie dingimai buvo organizuojami kai 
kurių asmenų, esančių Lietuvos vyriausybės organų glo
boje. Tokiu budu Šmargonec, raudonosios armijos kar-
reivis, tankų brigados šoferis, š. m. Gegužės 18 d. dingo 
iš savo vieneto, ir sugryžęs Gegužės 26 d. Šmargonec 
pranešė vadovybei kad jis Gegužės 18 d. buvo suimtas 
ir nugabentas į nepažystamus namus, ten buvo uždary
tas į rusi, kur jis išbuvo 7 dienas. Per kelias dienas 
Šmargonec negavo nei maisto, nei vandens. Pagrobėjai 
jiega, grasindami nušausią, stengėsi išgauti iš jo žinių 
apie tankų brigados padėtį ir apginklavimą. Gegužės 
25 d. Šmargonec su užrištom akim buvo atgabentas j 
miesto apielinkes ir paleistas. 

Raudonosios armijos kareivis, tos pat tankų briga
dos šoferis Pisarev, dingo Gegužės 24 d. ir sugryžo Ge
gužės 27 d. Pisarev pranešė kad Gegužės 24 d. vakare, 
jam esant brigados sunkvežimių parke, jis buvo užpul
tas 6 asmenų. Užpuolikai jį sučiupo, uždengė jam galvą 
maišu, nusigabeno jį nežinoma kryptimi ir padėjo į rū
sį, kur jis išbuvo tris dienas be vandens ir be maisto. 
Pagrobėjai, pavartodami prievartą, kvotė Pisarevą apie 
tankų brigados padėtį, ypatingai domėdamiesi vieta kur 
ta brigada turi buti perkelta. 

"Pisarevui pavyko pabėgti per vandentiekio vamzdį. 
Abiejų raudonarmiečių — Šmargoneco ir Pisarevo — 
padėtis — jie yra labai išvarginti ir sumenkę — rodo 
kiek jiems teko iškęsti alkio. Be to, kitas įvykis buvo su 
kariu Butajevu, dingusiu iš karinio vieneto š. m. Vasario 
mėnesį. 

"Atsakydami į Sovietų vadovybės reikalavimą su
rasti Butajevą, Lietuvių valdžios organai pranešė kad 
Geg. 12 d. Butajevas nusišovė mėginant jį suimti. Ta 
proga Lietuvių valdžios organai pranešė kad mirtis įvy
ko po revolverio šūvio į burną; tuo tarpu per kuno ap
žiūrėjimą buvo įrodyta kad žaizda buvo širdies srityje. 
Visa eilė kitų oficialių Lietuvių asmenų pareiškimų taip 
pat prieštaravo. Įvyko dar du atsitikimai kad dingo so
vietų kariai Lietuvoje. 

"Š. m. Gegužės 25 d. užsienių reikalų liaudies komi
saras Molotovas per Lietuvos Respublikos ministrą Mas
kvoje Natkų Sovietų Vyriausybės vardu padarė pareiš
kimą Lietuvos vyriausybei, nurodydamas kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė laiko tokį Lietuvos organų laiky
mąsi provokacija Sovietų Sąjungos atžvilgiu, galinčia 
turėti rimtų pasekmių. Sovietų vyriausybė reikalavo 
kad Lietuvos vyriausybė tuoj imtųsi priemonių padaryti 
galą tokiems provokaciniams aktams ir kad tuoj imtųsi 
jieškoti dingusių sovietų karių. Sovietų vyriausybė pa
reiškė viltį kad Lietuvos vyriausybė priims jos pasiūly
mus ir nevers jos griebtis kitokių priemonių." 

Gegužės 29 d. Lietuvos spaudai paskelbus šį Mas
kvos komunikatą, Lietuvos visuomenei jis sudarė įspū
dį lyg butų perkūnas trenkęs iš giedro dangaus. Kas 
čia atsitiko? Visą laiką viešai kalbėta kad Lietuvos-So
vietų Sąjungos santikiai yisj, kuodraugingiausi, kad juo
se nėra nei mažiausio šešėlio,. nei jokios dėmės. Ir čia 
staiga toks rustus Maskvos kaltinimas Lietuvai, toks 
piktas grąsinimas imtis "kitokių priemonių". 

Spauda ėmėsi raminti kraštą, aiškindama kad ir 
tarp geriausių draugų buna kartais nesusipratimų, bet, 
jei tik nėra blogos valios, nesusipratimai dažniausia bai
giasi dar didesne draugyste. Ir tarp Lietuvos-Sdvietų 
Sąjungos iškilę nesusipratimai, nesant piktos valios, pa
sibaigs geruoju. Spaudos raminimai vis del to negalėjo 
sumažinti blogų nujautimų, negalėjo sumažinti krašte 
nerimasties, kuri įvairių ir tamsiausių spėliojimų bei 
gandų formoje plito po visą kraštą. 

Iš paskelbto komunikato visiems buvo aišku kad rei
kalas sukasi ne apie sovietų karių dingimą, bet apie kaž 
ką rimtesnio.... Kiekvienam krito j akis komunikate 

parkai. 

"Vilniaus mašinų remonto fa
brikas vieton numatytų pagal 
planą atremontuoti 12 siuvamų 
mašinų, atremontavo.... 15." 

Pildosi tėvo ir mokytojo žo
džiai. Juk prieš penkioliką me
tų jis parašė straipsniuką "Go-
lovokruženije ot uspechov" — 
(Svaigsta galva nuo laimėji
mų). Kas. 

f* rs-iy . 
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Šis yra pirmas įrengimas orlaivyje laiškų išskirstymo — 
panašiai yra traukiniuose, taip kad kelionės metu. du pašto 
tarnautojai išskirsto skubiai lėktuvu gabenamus laiškus ir iš 
pasiekiamų stočių perduoda juos išdalinti toję srityje adresa
tams. Iš tos stoties paimamus ir toliau gabenamus laiškus iš
skirsto ir perduoda sekančiame sustojime, ir tt. Didieji lėk
tuvai turės ir tokius įreo^inaus paštui. 

paminėtos datos: komunikate sakoma kad Šmargonec 
gryžo 26 d., o Pisarev — 27 d., ir gryžę pranešė vadovy
bei apie jų pagrobimą. Gi Molotovas jau Gegužės 25 d. 
padarė pareiškimą Natkui kad buvo pagrobti du sovie
tų kariai — Šmargonec ir Nosov. Iš kur Molotovas jau 
Gegužės 25 d. žinojo kad Šmargonec yra pagrobtas? jei 
jis tegryžo iš "pagrobimo" Gegužės 26 d. ir sugryžęs pa
pasakojo savo vieneto vadovybei kad jis buvo pagrobtas? 

Teisingai patarlė sako kad "melagiui kipšas maišo 
liežuvį". Taigi, ir sovietų melagiams jis buvo sumaišęs 
datas. O Lietuvos visuomenė ir Lietuvos vyriausybė pa
darė iš to teisingą išvadą kad kas remiasi melu tam tei
sybė nerupi, tas kovoja prieš teisybę ir visur kur gali ją 
klastoja. Buvo aišku kad pagrobimo istorijos neatitin 
ka tikrenybės, kad jos yra Kremliaus sugalvotos tikslu 
pridengti Lietuvos pavergimą. Juk kas gali patikėti kad 
Lietuvai butų buvę reikalo domėtis sovietų kariuomenės 
apginklavimu, grobiant jos įgulų kareivius ir iš jų prie
varta reikalaujant žinių. Jei sovietų kariai ištikrųjų bu
tų buvę pagrobti, tai tą butų galėję padaryti tik provo
katoriai, tik Sovietų Sąjungos agentai, bet jokiu budu ne 
Lietuvos vyriausybės organai. 

Viešasis Maskvos komunikatas nutraukė uždangą 
ir parodė Lietuvai pavojų — pavojų tokį kurs labai rim
tai grąsė valstybės nepriklausomybei. Gegužės 30 d. 
Urbšys dar kartą kreipėsi į Pozdniakovą prašydamas 
pateikti turimus davinius apie karių "pagrobimo" aplin
kybes, prašė leisti apklausti gryžusius raudonarmiečius 
kaip jie buvo pagrobti, kur laikyti ir keno kvosti; prašė 
nurodyti dingusių kareivių žymes, dingimo laiką ir vietą, 
kad greičiau butų galima juos surasti. Nei vieno Lietu
vos vyriausybės prašymo Maskva nepatenkino ir nieko 
apie juos nenorėjo žinoti. Rimtas reikalo tyrinėjimas 
jai visai nerūpėjo, priešingai — ją pykino. Maskva tik 
kartojo prasimanytus kaltinimus, jieškojo vis naujų ir 
ruošėsi paskutiniam žygiui — ultimatumui. 

6. Raudonarmiečių "pagrobimas" 
Jei raudonarmiečių "pagrobimas" nebūtų buvęs Mas

kvoje paskelbtas oficialia priežastimi Lietuvai pavergti, 
butų galima net dėmesio į juos nekreipti. Gi dabar, kai 
Maskva savo ultimatumą parėmė "pagrobimais" karei
vių, iš jos esančių įgulų Lietuvoje, reikia kad visiems pa
aiškėtų ir tų "pagrobimų" juokingoji pusė.... 

Gegužės 7 d., apie 3 vai. po pietų, į Grigaičių kaimą 
(Mickūnų v., Vilniaus apsk.) pas vieną ūkininką atėjo 
trys raudonarmiečiai ir prašė ko nors užkąsti, "šeimi
ninkė iškepė kiaušinienės, o raudonarmiečiai išsitraukė 
iš kišenių po litrą degtinės, ir prasidėjo bendri ir links
mus raudonarmiečių pietus. Jie tęsėsi iki sutemos, pri
sidėjus prie jų dar keliems ūkininko šeimos nariams. 
Apie 22 vai. du raudonarmiečiai išėjo, o trečias pasiliko 
ir besilinksmindamas išgyveno pas ūkininką tris dienas. 
Trečią dieną atėjo vienas iš buvusių dviejų raudonarmie
čių ir prašė "girtaujantį draugą" gryžti į kareivines, šis 
betgi atsisakė. Tada po kelių valandų atvažiavo sunkve
žimiu aštuoni raudonarmiečiai, tačiau "šaunusis" rau
donarmietis ir šių klausyti nenorėjo ir varto j o jiegą, 
bandydamas iš vieno atimti šautuvą Tatai nepavy
kus, sviede savo kepurę žemėn, sakydamas kad jis Sovie
tų Rusijos kariuomenės nepripažysta. Atvykę raudon
armiečiai šį neklaužadą surišo ir išsivežė. 

Gegužės 10 dieną du raudonarmiečiai Alytuje užkal
bino gatvėje vieną asmenį, klausdami kur jie galėtų gau
ti gero alaus.... Besikalbant, įsikišo kitas asmuo, ir šis 
juos nuvedė į Vytauto gatvę į vieną restoraną. Ten 
raudonarmiečiai pradėjo vakarieniauti. Vėliau prisijun
gė prie jų dar vienas Alytaus miesto gyventojas, su ku
riuo raudonarmiečiai išėjo apie vidurnaktį. Kaip vėliau 
paaiškėjo, šis asmuo nuvedė raudonarmiečius pas vieną 
laisvo elgesio moterį. Sovietų kariai pasiliko pas ją link
smintis.... Po keturių dienų šie raudonarmiečiai gry-
žo į kareivines; gryžo, be abejo, "išvargę ir sumenkę". 

* Pašto Skyrius įtaisomas Lėktuvuose 
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Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama knygoje, bus 
apie 350 pusi. didumo. Kurie užsisakys šią knygą išanksto, 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. 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą, 
ittfttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniifiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiftmtiiiitniiiiiiiH 

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Gerbiamieji: Siunčiu savo auką parėmimui jusų darbų. 

9 Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOS®" 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija 

tiiuiiiiiimiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

kaip "Tass" savo Gegužės 28 d. komunikate kad paskelbė. 
Tokios tai buvo tikros pagrobimo istorijos. Tokiems 

tikslams ir tokiais budais buvo dingę sovietų kariai iš 
jų įgulų, esančių Lietuvoje. Kremlius iš raudonarmiečių 
avantiūrų sudarė rimtą kaltinimą Lietuvos vyriausybei 
ir tuo pretekstu okupavo Lietuvos kraštą. Dabar yra vi
sai aišku kodėl Molotovas nekreipė dėmesio į Lietuvos 
vyriausybės pastangas išaiškinti kareivių dingimo įvy
kius ir įodel Lietuvos vyriausybės dvi notos nepadarė 
Maskvai "gero ir rimto įspūdžio". Taip pat aišku kodėl 
rimtas įvykių tyrinėjimas erzino ir pykino sovietų ponus. 

Sovietų Sąjungos vyriausybė savo kaltinimuose mi
ni dar ir nusišovusį raudonarmietį Butajevą. Tegul bus 
žinomas ir jo įvykis: 

1940 metais Sausio mėnesį pradėjo beveik kasdien 
laisvai rodytis N. Vilnijos miestelyje vienas raudonar
mietis puskarininkis. Jis lankydavo smukles, jieškoda-
mas moterų ir laisvai leisdavo laiką, susipažinęs su kai 
kuriais miestelio gyventojais. Sakėsi esąs Gruzinas ir 
"įsilinksminęs" pasakodavo turįs vieną brolį (Vinogra
dov) Suomijos fronte, o pats atliekąs svarbų uždavinį: 
sekąs Lenkų slaptas karines organizacijas. Taip tas pus
karininkis (Butajevas) ypatingai susidraugavo su vienu 
valstybinės įstaigos tarnautoju. Vasario 6 d. Butajevas, 
užėjęs pas šį valdininką, nusiskundė sovietų kariuome
nės tvarka, maistu ir moraline aplinkuma ir pasisakė 
norįs iš kariuomenės pabėgti. Čia pat jis paprašė šį val
dininką ar jis negalėtų jam parūpinti civilinių asmens 
dokumentų. Valdininkui griežtai atsisakius bent kuo 
padėti Butajevui, šis po kelių dienų dingo iš N. Vilnijos. 

Kovo 4 d. Lietuvių 1-mos pėstininkų divizijos štabas 
Vilniuje gavo iš sovietų karinių įgulų vadovybės raštą, 
kuriuo prašoma surasti dingusį vyresnį puskarininkį Bu
tajevą ir jį pristatyti į dalį, kur jis busiąs panaudotas 
"pedagoginiams tikslams". Vilniaus apygardos saugu
mo organai padarė kratas pas įtariamus asmenis, bet 
Butajevo nerado. Policija tęsė Butajevo jieškojimą to
liau. 

Gegužės 12 d. anksti rytą policija gavo žinių kad tū
las raudonarmietis kelintą naktį nakvoja pas vieną Vil
niaus miesto moterį. Policijos valdininkai, skubiai nu
vykę nurodyton vieton, surado šį raudonarmietį. Parei
kalavus kad jis drauge su valdininkais vyktų nuovadon, 
jis, raudonarmietis šoko per langą ir pasileido bėgti. 
Matydamas kad nepavyks ištrukti nuo jį besivejančių 
policijos valdininkų, raudonarmietis gatvėje nusišovė. 
Tai buvo Gegužės 12 d., 11 vai. 20 min. Apie 17 vai. at
vyko sovietų komisija, padarė vietos planą, apžiurėjo la
voną ir jį nusivežė. Apžiurėjus lavoną, paaiškėjo kad 
tai buvo puskarininkis Butajevas, prieš porą mėnesių 
diegęs iš savo įgulos. Vietoje apžiūrint lavoną, manyta 
kad Butajevas šovėsi į burną, bet padarius skrodimą pa
sirodė kad jo šautasi širdin. Sovietų skrodimo komisija 
mėgino įrodyti kad jo ne paties šautasi, o kad jis yra nu
šautas. Bet vėliau sutiko kad Butajevas galėjo ir pats 
nusišauti. 

Štai kaip atrodo sovietų karių "pagrobimo" faktai: 
kai vienas-kitas raudonarmietis savavališkai pasišalino 
iš savo dalies tai Maskva, jau senai j ieškojus preteksto 
okupaciniams tikslams, apkaltino Lietuvos vyriausybę 
tų raudonarmiečių pagrobimu. O kai tie pasišalinę ka
reiviai, keletą dienų "pasilinksminę" už'įgulos ribų, gry
žo, tai jų teisinimasiš pagrobimu visiškai atitiko Krem
liaus norą. 

Viešu Lietuvos vyriausybės apkaltinimu Maskva už
baigė Lietuvos pavergimo paruošiamuosius darbus, už-
baibė "tylios okupacijos" laikotarpį ir priėjo prie Lietu
vis nepriklausomybės formalaus panaikinimo. 
Seka: PASKUTINIS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES LAPAS. 

•AUTOMOBILIŲ industrija jau sugyveno pusšimtį 
metų, ir per tuos 50 metų apie 2000 įvairių skirtingų iš-
dirbysčių automobiliai buvo patiekti rinkoje. Iš anksty
vesnių automobilių išdirbysčių išliko tiktai viena-kita, 
tarp jų žymiausia Buick, kurios automobiliai buvo rin
koje jau prieš 1910 metus. 
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KURIE MATO TIE AIŠKIAI ŽINO 

CTALINUI be abejo patinka Amerikiečiai, kurie beveik 
^ iki vienam mėgsta tik "funnies" savo laikraščiuose 
skaityti ir daugiau nieko nenusimano. Jam, be abejo, 
patinka Amerikiečių pakartotinas kalbėjimas ir rašy
mas kad "Amerikoje yra didelė abejonė apie tai ko Ru
sija ištikro nori ir kokie yra jos siekimai", ir su tuo tę
simas tupčiojimų, patenkinimų jos užgaidų, ir maldavi
mas kad Rusija priklausytų j UNO, kaip svarbi "taikos 
palaikytoja" valstybė. Be Rusijos, Stalinas gerai žino, 
Amerikonai jaustųsi prapuolę su visa UNO ir nežinotų 
ko griebtis — net "funnies" nenurodo tam kelio. 

Naujai paskirtas Amerikos ambasadorius Maskvai, 
Lt. Gen. Walter B. Smith, pakeliui į Rusiją, sustojęs Vo
kietijoje, Frankfurte, padarė Amerikonams tipišką pa
reiškimą: jis sakė pasakysiąs Stalinui kad Amerikos vi
suomenėje "yra didelė abejonė ko Rusija ištikro nori ir 
kokie yra jos siekimai." ' -

Stalinas, tok j paklausimą gavęs, be abejo, nusišyp
sos, paglostys sau usus ir pamanys: "Gerai kad jųs esat 
tiek paiki ir kad tik tiek išmanot...." 

• Nežiūrint nekuriu rašytojų ir blaivai protaujančių 
politikos vadų, net mokslininkų, įrodymų ko Maskva — 
ir Stalinas — siekia pasaulyje ir Amerikoje, Amerikos 
žmonės ir net diduma jos vadų niekaip nepajiegia su-
gromulioti pačios tikrenybės. 

Tie kurie arčiau Rusų randasi ir mato Rusų darbus, 
patyrė ir jų tikslus. Štai vienas Amerikietis korespon
dentas iš Beilino praneša savo patyrimus ką mano ir 
ką žino apie Rusiją aukštieji Amerikos armijos vadai. 
Jis nurodo kad aukštieji U. S. armijos karininkai Euro
poje šiądien apie ateitį mano neišvengiamo su Rusija ka
ro terminais. Tai yra to korespondento tikros išvados 
iš jo pasikalbėjimų su įvairiais Amerikos generolais Ber-
line, Frankfurte, ir Paryžiuje. Jis toliau sako kad to-
kis pat mąstymas egzistuoja ir tarp karo aukštesniųjų 
vadų Pacifiko srityje. 

Jų visų vienbalsis pasireiškimas yra: "Kodėl gi U. 
S. valdžia nesuforniuluoja aiškios ir tiesioginės politikes 
linkui sovietų ir nenieta savo bergždžio appeasemento, 
kuris egzistavo nuo tų dienų kai Maskva šaukėsi antro 
fronto grąsindanta darymu atskiros taikos su Hitleriu 
Jeigu antro fronto nebus". 

Tie kurie arti Rusų stovi mato ir žino ko Stalinas 
ir Maskva siekia. Gaila tik kad jų balso nepaklauso tie 
kurie Washingtone sėdi ir-kurie nori buti dideliais poli
tikais viso labo sugebėdami patenkinti ir nuraminti Ru
siją stumimu jai į gerklę daugiau ir daugiau svetimų 
šalių ir jų žmonių. 

Amerikos aukštieji kariai Europoje žino kad godus 
Stalinas jaučia savo galą, jis yra ligotas ir silpnas ir jo 
dienos Kremliuje suskaitytos. Jis ir jo batlaižiai prisi
bijo kad jis nepajiegs pravesti savo užsibriežtų planų. 
Tačiau tie kariai prisibijo kad Stalino vietoje gali atsi
rasti kiti tokie pat godus ir aklai nusistatę tęsti kūjo ir 
pjautuvo užkariavimą naujų sričių, kuriose neišvengia
mai turės susidurti su Dėde Samu ir John Bull. 

"Rusija supranta tik jiegos argumentą", sako tas 
korespondentas. "Komunistinė materialistinė filosofija 
pastūmė į šalį religiją, humanitariškumą, teisingumą ir 
Kitus principus ant kurių demokratija pasiremia. Rau
donoji armija tik laukia kada Amerika ir Didžioji Brita-

• irija nusiginkluos, paliuosus savo kariuomenes, sunaikins 
ginklus, atmesdamos visus sumanymus palaikyti milita* 
riškas įstaigas — ir kada ateis tam tikras laikas, Raudo

noji armiją pradės savo veržimąsi toliau ir užgrobimus 
naujų sričių ir kitų šalių". 

Tie kurie mato aiškiai žino ko Rusija siekia ir ko
kie yra jos planai. 

RUSIJOS papirkinėjimas jos nuraminimui ir palaiky-
^ mui savo sąjungininke tęsiasi su blogomis pasekmė

mis per ilgą laiką — ir vis Rusija pasiekia savo užgai
dos ir vėl j ieško daugiau. Tas Rusų patenkinimas tęsia
mas nuo to kai Hull pirmiausia apsilankė Maskvoje ir. 
padarė slaptas nuolaidas, nuo Teherano ir Jaltos susi
tarimų ir pažadų, nuo San Francisco konferencijos, kur 
Maskva laimėjo viską ką norėjo, ir pagaliau Potsdamo 
ir Londono sutarčių. Visais atvejais buvo tas pats ap
sireiškimas: Rusija atsisakė prisilaikyti ir pagerbti ki
tų šalių teises, nors ji tas teises pripažino sutartimis ir 
kitais iškilmingais pažadais. Ir jeigu kas nori ją sulai
kyti nuo tų nepadorių elgesių, ji pagrąsina išėjimu iš ta
rybų — ir taip padaro, jeigu neatsiekia savo. 

Dabartinis sovietų atstovo išėjimas iš Saugumo Ta
rybos posėdžio New Yorke, del to kad Rusijai nebuvo 
duota pravesti dalyką savotiškai, yra tik išdava Stalino 
klastavimų. Maskva savo žmonėms pranešė visai me
lagingai. Gromyko apleidimą Saugumo konferencijos. 
Ten buvo paskelbta, kaip pranešama, buk Gromyko bu
vo perfcalsuotas kitų atstovų ir negalėdamas toliau dis-
kusucti Irano klausimo taip kaip jam "iš aukščiau hm* 
vo pavesta", jis turėjęs iš konferencijos išeiti. 

Stalinas tuo tarpu buvo sugautas klastuojant rei
kalus, nes jo pasigyrimas kad jis pasiekė taikaus susita
rimo su Iranu ir kad tą klausimą nesvarstytų Saugumo 
konferencija, pasirodė netikras. Jis tik norėjo, Irano 
klausimą išmetus iš konferencijos, paskui jau sau vienas 
apsidirbti su Irano vyriausybe, kada niekas kitas nega
lėtų kištis į jų "savitarpinį" reikalą. 

•KINIJOJE infliacijai padidėjus, dabar šanghaju* 
je laikraštį perkant reikia mokėti 30 Kinijos dolarių ir 
laikraščio kopija turi popieros vertės 24 dolarių. 

Lietuvos Vyskupų At
sišaukimas Ispaniškai 
Dirvos skaitytojai pereitą 

rudenį pirmutiniai gavo progą 
susipažinti su Lietuvos Vysku
pų atsišaukimu į pasaulio ka
talikų vyskupus prašančius už
tarimo Lietuvai ir nurodančius 
bolševikų žiaurumus su Lietu
vių tauta. 

Paskui tas atsišaukimas bu
vo paskleistas Amerikos katali
kų spaudoje ir įvairiuose laik
raščiuose cituotas. 

šiomis dienomis Dirvos Re
dakcija gavo iš Argentinos tą 
Lietuvos Vyskupų atsišaukimą 
išleistą Buenos Aires mieste 
Ispanų kalboje, 12 puslapių 
brošiūroje. Tas atsišaukimas 
tokiu budu iš Pietų Amerikos 
išplatintas po Ispaniškai kal
bantį pasaulį. Brošiūra pava
dinta "Dramatico Llamado", 
paskui seka paaiškinimas apie 
tą atsišaukimą ir visas jo tek
stas. 

Europoje tas atsišaukimas, 
datuotas Rugsėjo 8 d., 1945, 
pirmiausia buvo išleistas Pran
cūziškoje kalboje. 

/ # f 

Maskva Palaiko čia Savo 
Apmokamus Agentus 

Kongrese pakelta įtarimai 
kad Sovietų valdžia t aprūpina 
pinigais savo agentus Ameri
koje, plėtimui propagandos. 

Atstovas Cox įrodė fotosta-
tiškas nutraukas čekių kuriais 
tūkstančiai dolarių išmokėta 
komunistų spaudai ir komunis
tų organizacijoms. 

š i t  

"Palengvinimas" 
Amerikos spaudos atstovu® 

Maskvoje pradžiugino bolševi
kų cenzūros "palengvinimas". 
Dabar sako užsienių korespon
dentams Maskvos cenzorius 
leis pamatyti jų parašytus pra-
nešiumus po jų sucenzuravi-
mo. Iki šiol užsienių korespon
dentai galėjo parašę savo pra
nešimą tik įteikti bolševikų 
cenzoriui, kuris išbraukęs ir iš
kraipęs žinią pasiųsdavo tie
siog nuo savęs. Taip tai Ame
rika gavo tik gražias ir bolše
vikams patinkamas žiniais. 

PAREMKIT ŠIUOS 
PABĖGĖLIUS JU 

PASTANGOSE 

Prancūzijos Lietu\iif pabė
gėliai išleido nors nedidelį bet 
labai gražų ir įspūdingą 1918-
1946 metų Lietuvos nepriklau
somybei paminėti leidinį — 16 
puslapių iliustruotą kny£ e 1 ę, 
kuri yra pirmutinis Amerikos 
Lietuvius pasiekęs musų tau
tos veiklių darbininkų kūrinys, 
išspausdintas spaustuvėje. Iki 
šiol, be Vokietijos pabėgėlių 
leidžiamų laikraščių kiti musų 
pabėgėliai viską leidžia mimeo-
grafuotą, nes spaustuvėje pa
ruošti spausdinius neturi gali
mybių. 

Pabėgėliai šį savo leidinį išP^ 
leido bargan, sudedami visu* 
savo turimus pinigus ir dar 
pritruko užmokėti už spaudą. 

Tų knygelių galima gauti 
Dirvos redakcijoje — ir tie 
kurie prisius dolarį ar daugiau 
gaus po vieną knygelę už kiek
vieną dolarį. Tai bus ne pirki
mas tos mažos knygelės, bet 
tai bus jusų nuoširdi parama 
tiems pabėgėliams jų pastan
gose kulturiniai dirbti toliau, 
apsimokėjus spaustuvei skolą 
už tą knygelę. 

Leidinys išleistas Paryžiuje, 
V. Rastenio redakcijos, daili
ninko VI. Vijeikio iliustracijo
mis. Veik; kiekvienas pusla
pis iliustruotas, su Raitu Vy
tim ant viršelio, su senovės 
didvyrio milžino atvaizdu gre
ta Lietuvos Himno, ir tt. 

Siųskit greitai savo auką, 
Dirvos redakcija išplatinus tas 
knygeles skubiai pasiųs jusų 
paramą veikalėlio leidėjams. 

Siųskit savo dolarį adresuo
dami: 

DIRVA 
68(20 Superior v. Cleveland3,0.. 

6820 Superior ave. 
Cleveland 3, Ohio. 
§ § t 

AMERIKOS komunistai tiek 
įšėlo ant Browderio, kurį pats 
Stalinas palaimino 16 metų at
gal paskirdamas jį Amerikos 
komunistų vadu, kad išmetę iš 
partijos vadovybės dar rengia
si išmesti iš pačios partijos. 

Browder dabar rengiasi va
žiuoti Europon, svarbiausia Ru
sijon, kur be abejo gaus progą 
pamatyti Staliną ir jam pasi
skųsti. O gal ir Stalinui jis 
jau liko nereikalingas, ir Sta
linas pasiųs jį plytų dirbti. 

S K A I T Y M A I  

KULTURINE LIETUVOS PABE-
r, F.IJŲ VOKIETIJOJE VEIKLA 

1945 METAIS 

PRIE KALNO VIRŠŪNĖS 
Man kartais keistą atvirumą 
Likimas reiškia nuolankus — 
parodo man klaidžius takus 
į pomirtinį šviesų ruma. 

Tada menki atrodo žmonės, 
ir jų gyvenimas — tvankus, 
ir žemės grožis tik blankus — 
ir nekantriai trokštu kelionės. 

Tarytum kalną priėjau, 
viršūnė spindi aukštai, 
ir laimė man tikėt į tai 
kad ją pasiekiau pagaliau. 

Kastvtis. 

PAVASARIS AfJšTA 
Gieda vyturėliai, džiaugiasi raistais, 
Pavasaris žemę nukaišys žiedais; 
Spinduliai saulutės sutarpys ledus, 
Upės taps galingos, kelsis į krantus. 
Pasidabins kloniai, miškų pašaliai, 
Lankos ir alksnynai apsidengs žaliai; 
Pavasaris mielas kelsis žiedais, 
Sužydės kupuolės ežerų krantais. 
Eis seselė skinti gėlių su daina, 
Rami bus širdelė džiaugsmo kupina, 
Kai pražils agrastai su kekėm's žiedų, 
Kasdien eis seselė lankyti gėlių. 
Alyvų krūmeliai melsvai sužydės, 
Atlėks ir bitelės žiedus glamonės, 
Brolelis jaunasis darželį taisys, 
Jaunoji seselė gėlių prisodys. 

J. Almonaitis. 

Rašo Stepas Vykintas-Povilavičius 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

DAILĖ 
Ką kuria dailininkai, skaitytojams sun

ku žinoti. Parodų beveik nebuvo, o jei ir buvo, 
tai jas tematė tų stovyklų gyventojai. Parodų 
atžvilgiu aktyviausi pasirodė Wurzburge gyve
nantieji dailininkai, jie suruošė ne tik savo, bet 
ir Augsburgo stovykloj dalės parodas. Suruoš
tose parodose buvo išstatyti šių dailininkų dar
bai: č Januso, VI. Vijeikio ir A. Rukštelės. C. 
Janusas iš Lietuvos pažystamas kaip juros pei
zažo, gamtos vaizdų mylėtojas. VI. Vijeikis gra
žiai užsirekomendavo kaip naujų tautinių kelių 
jieškotojas, naujų istorinių temų, naujos siuže-
tikos kūrėjas. Jo "Vyčiai Bunda", "Lietuviš
koji Madona" žiūrovą pagauna ne tik savo tau
tiniais motyvais, bet ir šviežia forma. A. Ruk
štelės portretai, vaiko portretas, autoportretas, 
ir akvareliniai darbai rodo kad dailininkas kruo
pščiai dirba ir daro pažangą. 

Be parodų, teko matyti privačių dailininkų 
darbų. Iš jų ypač pažymėtini Viktoro Petra
vičiaus ir Liudo Vilimo kuriniai. Petravičius 
įdomiom moderninėm technikos premonėm suge
ba sužadinti meilę šeimai, žmogui, gilius esteti
nius jausmus. Be to, dailininkas yra didelis 
spalvų dernio ir kompozicijos meisteris. Liu
das Vilimas savo peizažuose, savo siužetuose pri
simena Lietuvą ir kuria jos vaizdus.. Jo užmany
tas triptikas "LietuVa" bus vienas iš vertingiau
sių jo kurinių. Vokietijos vaizdai taip pat yra 
estetiškai originaliai ir skoningai apipavidalinti. 

Bene didžiausias dailės laimėjimas — tai 
Telesforo Valiaus išleistoji Austrijoje medžio 
rai/.inių knyga., šie raižiniai, anot Vienos Aka
demijos profesoriaus Alberto Bechtold, "yra ta
pę dvasios suformuotu simboliu, kuris niekad 
neleidžia nugrimsti užuomarštin gilaus prisiriši
mo ir kraštos meilės visiems mažiems ir dide-
diems daiktams, visiems džiaugsmams, bet dar 
labiau kančioms menininko taip mylimos, toli
mos tėvynės" (žiur. leidinio įžangos žodį). T. 
Valius su savo kūryba išeina toliau savo krašto 
ribų. 

Užsidarė dirba ir kiti dailininkai: V. Viz
girda, A. Valeška, Ad. Varnas, Ratas-Rataiskis 
etc. Tik gaila kad dėl tam tikrų nesutarimų 
neįvyko platesnė dailės paroda. O butų buvę 
naudingą ir vertinga pamatyti, ką visi dailinin
kai išgyvena, jaučia ir kuria. 

MUZIKA 
Tur but, nėra tokios stovyklos, kur nebūtų 

muzikinio meno ansamblio, choro, tautinių šokių 
trupės. Lietuvis, kur ir kaip jis begyventų, 
varge ir skurde, visuomet dainuoja. Iš žymiau
sių kolektyvų paminėtini: M. K. čiurlionies an
samblis, Wiesbadeno Stp. Sodeikos meninis ko
lektyvas. Wurzburgo "Sietynas" Augsburgo, 
Tubingeno, Dillingeno ir k. meniniai vienetai. 
Ypatingai daug nusipelnė Lietuvos vardą ir tau
tinį musų dainos, muzikos, šokio meną bepropa-
guodamas Alf. Mikulskio vadovaujamas čiurlio
nies ansamblis. Jis išgarsino Lietuvą Prancūzų, 
Šveicarų, Amerikiečių spaudoj, jo klausėsi kelios 
dešimtys tūkstančių svetimtaučių, jis gaivina 
tūkstančių musų išeivių dvasią. Dideli kulturinį 
darbą dirba ir Stp. Sodeika, Br. Budriunas, Alg. 
Kačanauskas ir k. Mes lenkiamės ne tik šių ko
lektyvų vadovams, bet ir visiems nežinomiems 
dainininkams, kankliuotajams, šokėjams, kurie 
savo menu kelia tautos moralines jėgas ir didina 
tikėjimą ateitimi. 

Kompozitoriai taip pat kuria. B. Budri imas, 
Marijošius, Gaubas ir kt. komponuoja religines 
giesmes ir pasaulietiškas dainas. Solistai daly
vauja kolektyvuose ar dainuoja stovyklose, kaip 
va: J. Augaitytė, V. Baltrušaitis, Jonuškaitė-
Zaunienė, Sprįndis, Liepas, Pupėnaitė, etc. Pia
nistai ir kiti instrumentalistai ruošia savo reči
talius: Al. Mrozinskas, Saulius, Vasyliunas etc. 
Taigi, bene gyviausias ir bus muzikinis stovyklų 
gyvenimas. 

TEATRAS 
Sunkiausios sąlygos yra teatrui. Jis neturi 

nei pilno kolektyvo, nei patalpų, nei dekoracijų, 
nei repertuaro. Didžiausioji dalis artistų yra 
susispietus Augsburge ir čia, Henr. Kačinsko 
vadovaujama, ruošia nors fragmentus iš vei
kalų. Jis yra musų žiūrovams parodęs MV. Ku
dirkos" prologą, Krėvės "Šarūno" fragmentus 
ir A. Škėmos originalių dalykų. Jei šie teatro 
idealistai butų suprasti ir paremti, jie galėtų 
daugiau duoti musų išeivijai. Ypač jiems stin

ga Lietuviškos dramatinės literatūros, materia
linės ir moralinės paramos. 

MOKSLAS 
Musų mokslininkų nemažas būrys atsidūrė 

Vokietijoje. Jie nazių laikais negalėjo savo dar
bo dirbti, tačiau šiądien daugelis jų dirba savo 
mokslo srityse. Tiesa, kol kas dar *nei Lietuviš
kas, nei Baltijos tautų universitetas nesuorgani
zuotas, bet atskiri mokslininkai turi sąlygas nau
dotis bibliotekomis, gilinti savo studijas arba 
dirbti mokslinį darbą. Pav., Prof. Pr. Skardžius 
visą karo laiką sugebėjo atsidėti vien mokslo 
darbui ir paruošė didžiulį monumentalų mokslo 
veikalą "žodžių darybą", kurį jis pats verčia į 
Vokiečių kalbą ir nuolat jį taiso, pritaikindamas 
mokslo uždaviniams. Didžiulį mokslinį darbą 
parašė ir leidžia M. Alseikaifė-Gimbutienė apie 
prieš-istorijos Lietuvių laidoseno^ budus. Dauč 
dirba Lietuvių knygos ir literatūros istorijos 
srityje Prof. Vac. Biržiška. Mus nepasiekia vi
sų mokslininkų kabinetiniai užsimojimai, tačiau, 
tikime kad visi mokslininkai savo specialybėse 
ruošia mokslinius darbus. 

ŽVILGSNIS RYTDIENON 
Dėl sunkių materialinių ir moralinių sąly

gų, negalėdami pasigirti dideliais kultūriniais 
laimėjimais, galime tik pasidžiaugti kad esame 
gyva ir kūrybinga tauta, kuri nuolat veržiasi į 
priekį, į laisvę, į dvasios gelmes, šie metai 
mums parodė kad dąug ko mums trūksta: orga
nizuotumo, tarpusavio gražaus sugyvenimo, ta
čiau mes manome kad ateityje atsikratysime šių 
ydų ir vieningai, darniai sugyvendami, kursime 
kulturines vertybes. Juk mes ir šiądien butu-
me galėję daugiau knygų išleisti, dailės parodų 
suorganizuoti, jei mes nesirgtume intrigų ir pa
vydo vėžiu. 

Stovyklose mums ankšta. Svetimoj žemėj 
mums trošku. Tik laisvėj ir savoj žemėj išplė
šime kurybinius polėkius. Tikėdami kad atei
nančiais metais likimas atneš laisvę, vieningai ir 
aktyviai, gerai organizuotai ar pavieniai indivi-
duliai įsijunkime Lietuviškosios gilios kultūros 
kurybon! 

AMERIKOJE NAMIE ŽŪSTA DAUGIAU 
NEGU KARO LAUKE 

Nuo Pearl Harbor, tai yra nuo tos dienos 
kai Japonai užatakavo Pearl Harbor ir įtraukė 
Ameriką į karą, iki 1946 metų prądžios Ameri
koje 150,000 darbininkų prarado gyvastis ki
tur negu savo darbavietėse; 69,000 žmonių už
mušta trafiko nelaimėse; 112,000 asmenų suti
ko mirtį įvairiose namų nelaimėse. Tai beveik 
visu trečdaliu daugiau žuvo negu užmušta Ame
rikos kareivių Antrame Pasauliniame Kare. 

Daugybė tų nelaimių kuriose žmonės žūsta 
yra išvengtinos ir mažas atsargumas išgelbėtų 
dešimtis tūkstančių gyvybių kas metą* kurios 
dabar žūsta bereikalingai. 

Namų nelaimėse kiekvieną metą žūsta po 
apie 32,000 asmenų, jaunų ir suaugusių, ir be
veik po 5 milijonus susižeidžia, iš ji| apie 130,-
000 susižeidžia ant visados. 

ANGLIJA turi 2,133,000 naudojamų tele
fonų, kuriais per metą atliekama po 1,430,000,-
000 kalbėjimų. Telefonus ir radio Anglijoje kon
troliuoja pašto departmentas. 

ŠIOJE ŠALYJE, iš penkių vyrų vienas ma
žiau ar daugiau neatskiria spalvų; tarp moterų, 
tik apie viena iš šimto teturi keblumą atskirti 
spalvas. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

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

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 
Štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit Dirvoje" 
682# Sttęeriar Aw. Cleveland 3, Ohio 
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D I R V A  

Jo Didenybe Karnavalas LXI1 
Nica, Kevo 3, 1946. 

RYTAS VIDURŽEMIO 
PAKRANTĖJE 

Šiądien pirmos pokarinės už
gavėnes. šilta Viduržemio sau
lė maloniai šildo iš pat ryto. 
Nutarėme-iš kalnu nusileisti j 
Nicą pažiūrėti kaip atrodys 
pirmas pokarinis karnavalas. 

" Dangus mėlynas, miestą su
pantieji kalnai matosi lyg per 
miglą — po pietų gali apsi
niaukti. Jura žalsvai mėlyna 
tyvuliuoja vadinamoje Angelų 
Įlankoje (La Baie des Anges) 
ir palmės lyg karoliai ant jau
nos mergelės kaklo, puošia visą 
jlankos pakraštį. Visur dar 
dar žydi auksinės mimozos, 
visoje Europoje garsus gvaz
dikai, tarytum sniegu apkloti 
baltais žiedais genet (panašus 
į musų verkiančius gluosnius), 
ir sticpia.-i i d ringų agavų žie
dai. 

TEN KUR AUGA ŠILTŲJŲ 
KRAŠTŲ VAISIAI 

garsas prasideda 1873 metais, 
kada savivaldybė suorganizuo
ja švenčių komitetą, kurs išsi
laikė iki musų dienų. Tai bu
vo auksinis karnavalo amžius. 

1928 metais buvo švenčia
mas penktas dešimtmetis. Prieš 
karą buvo nustatyta iš kokios 
medžiagos siūti kostiumus ir 
ištisa komisija kontroliavo vi
sus dalyvius. 

GRAŽUS ŠIŲ METŲ KARNA
VALO VAIZDAS IR 
ALKANI PILVAI 

šymet komitetas pasitenkino 
pernykščiais kostiumais ir net 
improvizuotais ant greitųjų. 

Priemiestyje jau pasivijome 
pirmus kostiumuotus jaunuo
menės buriu s, traukiančius į 
miesto centrą. Susitikome vel
nią iš Fausto operos, didele 
galva, raudonais ragais, smai
lia barzda — ėjo iškilmingai, 
linguodamas gaivia ir mosuo
damas šluota, prie kurios bu
vo pririšta tos pat operos Mar
garita. Nuo autobusu stoties 

Stai Elektroniškas Dešrukių Kepėjas 

? fh 
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^)RADEDANT su 16-tu numeriu, Dirvos skaitytojams = 

patieksime kito žymaus Lietuvos pabėgėlio rašytojo ap- ^ 
^' rašymą jo patyrimų NAZ1Ų naguose — tas aprašymas p 

pradės eiti šiame puslapyje — būtinai skaitykit jį jj 

yra 
visoje Prancūzijoje, čia pri
noksta net bananai, kurie, ži
noma, yra mažesni už Afrikos 
bananus, bet užtai saldesni ir 
žymiai kvapesni. Tai vienin
telė vieta visoje Europoje kur 
didieji Alpų kalnynai tiesiai 
remiasi' į jurą ir apsaugo aug
meniją nuo šiaurės vėjų. 

Laikraščiai pranešė kad Pa
ryžiuje apie pusė metro snie
go, net ir Marselyje pasnigo, 
o čia minios, pasipuošę iš prieš
kario užsilikusias margaspal
viais rūbais, trukšmingai trau
kia j miesto centrą, Place Mas-
sena, iš kur turi prasidėti gar
sioji karnavalo eisena. 

KARNAVALO KILMĖS 
ISTORIJA 

Nica tas šventos ribosią nu£i 
neatmenamų laikų. Jaif * pir
mais krikščionybės amžiais Ni
cos ir apielinkių žvejai Užga
vėnių dieną, pasipuošę moteriš
kais marškiniais ir ant galvų 
užsidėję raudonas kepures, šok
davo Tesėjaus šoki, atgabentą 
Graikų pirklių, šokis vaizduo
ja kovą su metų laikais ir jis 
yra pakrikštytas garsiu vardu 
'"Farandola". Prie to šokio 
prideda legendarinį manekeną, 
kurį ištiestoje paklodėje svai
do į orą. 

Tas manekenas laikui bėgant 
jssivystė Į karnavalo karalių. 

1294 m. jau buvo prašmatni 
karnalavo eisena, kurioje daly
vavo Karolis II su savo didi
kais. 

Istorikas Toselli aprašo 1 ~>78 
metų šventę, kurioje dalyvavo 
Piedmonto kunigaikštis Ema-
rmelis-Philibert, bet tikras kar
navalo garsas prasideda nuo 
18 šimtmečio, kada Nicos mie
stas ėmė smarkiai augti ir ka
da ėmė, malonaus klimato vi
liojami, Čia plūsti Europos tu
ristai. Nuo t(» laiko prasideda 
kaukių baliai. Nuo 1821 me
tų prie eisenos prisideda gėlių 
mūšiai, net svaidosi apelsinais 
(pasitaiko ir kiaušinių, nes 1854 
metais Nicos savivaldybė jau 
prašo karnavalo dalyvių nebar
styti miltų ir nesvaidyti kiau
tinių). 

Bet T i k r a s  X i  *  •  <  >  -  k a r n a v a l o  

Pradedant nuo^ Nicos iki prasįdeda susigrūdimas įvairių 
Mentono yra šilčiausia vieta kovbojų, Ispanų, čigonų, Ara

bų, meškų, ožių ir šiaip kostiu
muotų žmonių. 

Pati Massena užtverta ir 
gauname laukti kokį pusvalan
dį kol atėjo musų eilė. Visi 
kas gyvas jau prieš valandą 
buvo vietoje. Koks desėtkas 
orkestrų jau griežė maršus ir 
svingus. Garsiakalbiai visą tą 
muzikos ir minios trukšmą per-
'davinėjo į šalutines gatves ir 
į Pramenade des Alais, kuria 
turėjo eiti Jo Didenybė 62-ras 
Karnavalas. 

Pati didenybė sėdėjo milži
niškoje karietoje Louis IV kos
tiume, iškėlęs milžinišką tau
rę, lyg kviesdamas užmiršti vi
sus karo vargus ir pergyveni
mus. Jo dydis — kokia 15 me
trų, ir žmonės greta jo ir ant j 
jo atrodė kaip liliputai. 

Jam sujudėjus, prasideda pa
ti eisena; pirma jo raiteliai, ap
sirengę fantastiškiausiais kos
tiumais — ožiais ir riteriais, 
pelėmis ir barzdočiais. 

Ypač gražiai atrodė jaunos 
merginos, vaizduojančios Pran
cūzijos derlių. Jos buvo pasi
puošusios tautiškomis mėlyna-
balta-raudona spalvomis ir au
reolėmis iš aukso varpų, kurios 
sudarė tarytum saulę apie jas. 

Prasidėjus eisenai, lyg tyčia 
dangus ėmė niauktis* tarytum 
jam nelabai butų patikęs tas 
pirmas pokarinis karnavalas. 

Tolėliau sekė milžiniškų gal
vų būrys, o po jo — vežimai 
vaizduoją šventę kaime su ma
lūnais, sūpynėmis, šokiais ir 
tautiniais drabužiais apsivilku
sius kaimiečius. Vienu žodžiu 
— Lietuviški Užgavėnių "žy
dai", tik šimtą kartų didesnia
me maste. 

Kostiumuota minia svaidė 
konfetti tarp savęs ir į žiuro-
vus. Jei tik išsižiotum kiek, 
tuoj burna butų pilna spalvuo
tų popieriukų. 

Ypač minia stengėsi atkeršy
ti dideliems valdžios ponams. 
Vienas nusaugojo policijos vir
šininką ir privarė jam pilną 
burną popierio šmotelių ir, nu
sijuokęs, nubėgo. Alpes Mari-
times prefektas, įsimaišęs mi
nioje, kėlė ant savo pečių duk
relę, kuriai irgi rūpėjo pama-
tvti visus baubus. 

% 

Namų langai ir balkonai nu
sagstyti žmonėmis, kaip vyn
uogių kekėmis. Trukšmas, ūže
sys, klykavimai, džiūgavimai, 
bet daugiausia iš vaikų ir prie
auglių pusės. Suaugę žiuri ra
miai ir ypatingo džiaugsmo ne
reiškia. Atrodė kad jie lygina 

Padarymui gyvenimo painesniu, išrasta dar vienas pabūk
las, kuris demonstruojamas šiame vaizde: New Yorke įvesta 
elektroniškai kepamos dešrukės ("hot dogs"): į mašiną įmeti 
10 centų ir už 20 sekundų išeina gatavai iškepta dešruke su 
šviežia banduke, gatava valgyti. 

visa tai su prieškariniais lai
kais, kada jie į karnavalą žiū
rėdavo linksmesnėm akim ir 
pilnesniais pilvais. . 

Netoli centro visi buvo susi
žavėję dideliu, ' gražiu vienuo
liu, kuris, prašnekintas, pra
bilo gryniausiu Anglišku ak
centu. Pasirodo kad tai buvo 
Amerikos kariuomenės pulki
ninkas, kurs irgi nutarė pasi
linksminti. 

Vakare Kasinoj buvo didelis 
balius, į kurį reikėjo išanksto 
pirktis bilietus, žmonės ištro
škę panis et • circensium.... 
Kol kas betgi jie yra priversti 
tenkintis maloniais reginiais 
(circensis) ir saule, o duonos 
(panis) dar nėra.... 

Antanas T,—s. 

KAIP AMERIKONAI 
LEIDŽIA PINIGUS 

PAVASARIAI NE VI
SADA BUVO TOKIE 

ŠVELNUS 

šių metų Kovo mėnuo buvo 
palyginamai šiltas visoje ša
lyje, visur jau susprogo me
džiai ir sužaliavo žolė. Daug 
krūmų ir tūlos gėlės pražydo. 

šymet neištiko jokių gam
tiškų nelaimių paeinančių nuo 
pavasario oro permainų, kaip 
yra buvę praeityje. 

Kovo mėnesį, 1936 metais, 
šiaurrytinėje šalies dalyje iš
tikusiuose potviniuose žuvo ar
ti 100 žmonių, nuostolių pada
ryta ųž $270,000,000. 

Kovo m. 1888 m., New Yor-
ko ir Naujos Anglijos valsti
jas peršlavė sniego puga. 

1936 m., Kovo mėnesį užtvi
no Potomac upė Washingtone. 

1936 m. Kovo mėnesį ištiko 
rekordinis potvinis Pittsburgh, 
Pa., vanduo užsėmė visą žemu
tinę miesto dalį 46 pėdų van
dens pakilimu. 

1889 m., Gegužės-Birželio m. 
potvinyje Johnstown, Pa., žu
vo 7,000 žmonių. 

1913 m., Kovo mėnesį, Ohio 
ir Miami upių potvinyje žuvo 
467 žmonės. 

1927 m. pavasarį Mississip
pi upės potvinyje žuvo 313 žm. 

1943 m., Mississippi, Arkan
sas ir Ohio upių potvinyje Ba-
landžio-Birželio laikotarpiu žu
vo 60 žmonių. 

1938 m., Kovo m. potviniuo
se žuvo 79 žmonės Los Ange
les, Cal. apielinkėje. 

Numatoma kad 1946 metai 
bus vieni iš didžiausių keliavi
mų ir pasivažinėjimų metų šios 
šalies žmonių, kurie po karo tu
ri pinigų ir daugiau laiko. 

1929 metais, kada žmonės 
turėjo 85 bilijonus ineigų, ke
liavimams, daugiausia šioje ša
lyje, žmonės išleido suvirs še
šis bilijonus dolarių. 

Sekanti keli metai numaty
ta bus pelningi metai, todėl ir 
keliavimai žymiai pakils. 

Keliavimas padidina biznius, 
darbus ir pelnus. 

Prie to, kaip apskaičiuojama, 
šios šalies žmonės per metus 
laiko praleidžia apie' 7 bilijo
nus dolarių gemblerystems. 

• UNGURIAI paprastai ke
liauja sausžemiu iš vieno van
dens ploto j kitą, kada jiems 
ateina reikalas. 

Ar jųs Siunčiat 
BABS Saviesiems 
Karo nukentėjusiems 
Maitinti? 

Infliacija senoje tėvynėje iš
kėlė kainas labai aukštai! Tai 
vietoje siųsti pinigus ten taip 
labai reikalingam maistui, pa
siuskit dėžę maisto . . ir būti
nai įdėkit kiekviename siunti
ny vitaminais turtingą BABS 
Evaporated Pieną. Jis maistin
gas . . . jis sveikas ... Jis 
lor.tr*>?, e j pakuot i! 

Užgirtas per the 
Council on Foods 

and Nutrition of the 
American Medical 

Association 

INTERSTATE CREAMERY CO. 

Cleveland, Ohio 

cLiL'V 

KAS platina Dirvą —• tas 
platina apšvietą. 

VISOKIA APDRAUDA s 
Me* e*«ine pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. M U L IO L I S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

. ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės \ 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

"Pakeliui į Mirtį  9 9  

Skaitykit ir platinkit Dirvą tarp savo draugų — kiekvie
nas Amerikos Lietuvis nori žinoti apie jo brolių-seserų 
pergyvenimus bolševikų naguose, ir taipgi nazių naguo-

Ir vieni ir kiti jie žiaurus, kraugeriški, barbariški šio se. 
20-to amžiaus į žmones panašus sutvėrimai! 

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. 

•KURIE patys išsirašys Dirvą naujai, taip pat gaus ją už $2.00 
visam metui. Dirvai išsirašyti nereikia laukti pradžios metų. 

(Įdėkit j laišką $2.00 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

"v— 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Will! 

štai apysaka kuri jums patiks! 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
509-12 Societv for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viriai* 

Dabar atiduodama už $1.00 
^ Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-

įiaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
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-
j e apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo* 
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 puaL 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima *ių»» 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 . metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų* 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
ti pašto ženklais). j MMJM Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

f 4 
J*.!JŠiįfeįįkfy. jiC 



METROPOLITAN OPERA 
JC* I .. P\ I I TIKIETAI JAU GAUNAMI PAST 
fcjaukir Ua ha r'ARBA ASMENIŠKAI VISOMS A 
S/QUR,L L/QUAI • PASKIROMS OPEROMS 

BALANDŽIO 22 IKI 27—PUBLIC AUDITORIUM 

Bal. 22, Vak.: CARMEN: Stevens; Steber, Votipka, Browning, Sveti; 
Jobin, Cechanovsky. r.e Paolis, Alvary, Baker. 

, Baletas, l'el! tier. ' 
Bal. 23, Vak.: TANNHAUESER: T-'n^el, Thorberg, Ralf, Kiptiis, 

Janssen, Garris, Iiawkins, Darcy, Ezekiel. 
• Baletas, fcusch. ' 

feal. 24, Vak.: MAGIC FLŪTĖ: Novotną, Benzell, Resnik, Kaskas, 
Raymondi, Stellman, Kullman, Thompson, Pinza, 

, » ^ Garris, Ezekiel, D'Angelo. Walter. 
ĮSI. Vik.: MADAME BUTTERFLY: Albanese, Bj-owning, Mel--
• ton, Stellman, Brownlee, De Paolis,' Cehanovsky, 

Hawkins, Baker. Sodero. 
i, Po ptet: ROMEO ET JULIETTE: Munsel, Greer, Singher, 

Kaskas, Jobin, Pinza, Valentino, Garris, Manning, 
Cehanovsky, I)'Angelo. Baletas. Cooper. 

Bal. 26, Vak.: DER ROSENKAVALIER: Jassner, Novatna, Steber, 
Votipka, Glanz, Stellman, Paulee, List, Hayward, 
Olitzki, De Paolis, Pechner. Szell. 

feal. 27, Po piet: MASKED BALL: Milanov, Harshaw, Alarie, War-
ren, Peerce, Cordon, Alvary, Manning, Oliviero, 

. • Baker.. Baletas. Walter. 
Bal. 27, Vak.: I ARBKR OF S^TCLEf Antoine, Altman, Brownlee, 

Landi, Pinza, Baccaloni, Oliviero, Marlowe. Cimara. 
KAINOS (Su Taksais): $7.20, $0.00, $4.80, $3.C0, $2.40, $1.20. Jau 
nekuriu vietų negalima gauti. Pažymėkit 2 ir 3 pasirinkimą Openj. 
Box Office' Union Bank of Commerce, Atdara 9 ryto iki 5:30 p.p. 
Didžioj Banking Lobby—E. 9th ir Euclid, Cleveland 14—MAin 8330 
(Pridėkit voka su ženklu grąžinimui.) Knabę Piano Išimtinai. 

PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arjba , 

Consulate of Lithuania 
vO N. LaSalle Street 

Chicago 2, lU. 

FROM ILLINOIS/ 

£ Pastaromis dienomis jauni vyrai pradėju
sioj i dirbti prie tiesimo telefono linijų mieste 
ir apielinkėse C61umbus, Dayton ir Toledo pa-
tėmijo kad jų pažystamas mėlyno varpo žen
klas ant jų trokų turi vardą "The Illinois 
Bell Telephone Co." Tas išrodė keista iki jų 
viršininkas paaiškino: 

'Tie trokai iš Illinois yra priežastis kad jųs 
vyrai galit čia dirbti. Ta Illinois kompanija 
turėjo trokų kuriuos ji galėjo laikinai užlei
sti mums. Mums neužteko savų visiems turi
miems darbams. Taigi mes išsinuomavom de
vynis trokus keletui mėnesių pastūmė j imui 
savo darbo." 

Šis mažas "lend-lease" tarpe dviejų bendrų 
kompanijų Bell Systemoje yra viena priežas
tis kodėl mes galėjom įvesti 120,000 telefonų 
pastarų šešių mėnesių bėgyje. Tas reiškia 
musų smarkią pirmynžangą įvesti telefono 
patarnavimą tiems kurių užsakymai buvo pa
duoti anksti ir susikrovė karo bėgyje, taip 
kad dabar gali telefoną į savo namus kiekvie
nas kas pat̂ lMaftJav 

TUNE IN "THE TELEPHONE HOUR* Mondays at 9 P. M. 
WTAM • WIW • WSPD • WHIZ • WLOK 

J§J THE OHIO BELL TELEPHONE C®» 

CHICAGOS KONSULATE: 

Alešiunas, Benediktas, iš Voz-
butų k., Butkiškės par. Gy
veno Baltimore, Md. 

Beržinis, Pranas, sunus Jur
gio. 

Butauskas, Joitas, iš Kybar
tų miesto. 

Butėnas A., iš Latvygalės k. 
Biržų ap. 

Bytautas, Juozas ar Kazi
mieras, gyv. Chicago. 

Cirtautas, Pranas, inžinie-
rius, gyv. Chicago. 

Drevinskas, Rapolas, iš Dau-
mėnų k., Biržų ap., gyv. Chi
cago. 

Gulbinienė-Lukoševičiutė,' Ju
zė, kilusi iš Jurbarko vai. 

Guobis, Stanislovas, turi Chi
cago krautuvę arba įmonę. 

Gutauskiai, Jonas, Izabelė ir 
Juzė, iš žadvainių k., Rietavo 
vai., Telšių ap., gyv. Chicago. 

Izdanavičius, Benediktas, iš 
Kuršėnų, Šiaulių ap. Gyv. Chi
cago. 

Janušaityte, Magdalena. 
Janušonis, Antanas, gyvenęs 

Kearny, N. J. 
Jasas, Izidorius, iš šiliškių 

k., Papilės vai. Gyv. Cicero, 
111. 

Kavaliauskas, Antanas, su
nus Jurgio, gyv. Chicago ar 
Maywood, 111. 

Kazlauskienė-Dragunevičiutė, 
duktė Martino, kilusi iš Netič-
kamplio k., Liudvinavos vai., 
Marijampolės ap. Turi resto
raną Chicago. 

Kliknaitė, Elena, iš Bakučių 
k., Raseinių. 

Klova, Dominikas, iš Kalčių 
k., Ilakių vai. Gyveno Chicago. 

# Kučinskas, Juozas, sunus Ka
zio, ir jo seserys Kučinskaitės. 
Jų tėvas buvo iš Veliuonos 
mst., Kaune ap. 

Kumparskaitė, Ona, Juozo 
duktė, gimusi Amerikoje. Tė
vas iš Kareivonių k., Kietaviš
kių vai. * *-•- ^ 

Levanavičius, Sim o n a s, iš 
• Būdviečių k., Marijampolės ap. 
i Gyveno Chicago arba Worces
ter, Mass. 

Liutkevičiai, Juozas ir Ona 
(po tėvais Staugaitytė), Ver-
snupių dvaro, Alvito parap., gy
vena Waterbury, Conn. 

Maneikis, Steponas, iš Juo-
deju k., Tryškių vai. 

Matuliai, Feliksas ir Leonora 
(po tėvais Dragaitė), gyveno 
Bayron(?) St., Chicago. 

Michell-Janušaitytė, Adel£. 
Mikolėnas, Petras, iš Mac-

kenų k., Utenos ap. 
Murauskai, Bernardas ir Juo

zas, sunųs Antano, iš Suvalkų. 
Narbutienė, Barbora, po tė

vais Gidimtaitė. Kilusi iš Ju
raičių k., švėkšnos par., gyv. 
Chicago. 

Petrokai, Jonas, Pranciškus 
ir Kazimieras, iš Biržunų k., 
Salako parapijos. 

Puišys, Vincas. 
Ravatienė-Juodkaitė, Klotilda 

iš Salako parapijos. 
Sagevičiai (Sagys), Petras, 

Liudvikas ir Juozas. 
Skamaročius, Jonas, iš Ku-

šiiškių k., Marijampolės ap., 
gyv. Clevelande. 

Skripkauskas, Leonas, iš Dar
bėnų, Vaineikių kairiTo. Gyv. 
Chicago. 

Slavinskas (Slavin), A. P. 
Savo laiku turėjęs Charles vieš
butį Duquesne, Pa., ir gyvenęs 
Pittsburgh. 

šlyteris, Jonas, iš Jurbarko 
valse. 

Tamašauskas-Tamas, Juozas, 
gyv. 124 Revue (?) St., Chi-
ca£°- . . 

Tribičius, .Motiejus, gyv. Chi
cago ar Springfield, 111. 193-
metais buvo Lietuvoje. 

Vidikaitė (vardas nežinomas) 
iš Gaigalų kaimo, Vilkijos vai., 
Kauno a?. 

Vilkienė-AlizjJVa, Elzbieta. 
Žilienė-Jazdauskaite. Leonora 

"luktė Tamošiaus, našlė, iš Pa-
capės miesto, siaulių ap., gi
nusi Amerikoje. 

Žukauskas, Leonas, sunus My-
colo, iš Pakanės mstl., Šiaulių 
ip.. Normančių dvaro. 

žvirždys, Jonas, iš Beržoro 
k., Platelių. Gyv. Chicago. 

p  T  n  y  a — ^  

Vaizdas is New Yoko Žaislu Parodos AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

GATVEKARIŲ STREIKAS 
Balandžio 1 ė. čia prasidėjo 

visuotinas' gatvekarių ir busų 
darbininkų streikas, kuris-su-

Akrone streikuoji mašini6-
pė, darbininkai reikalauja di
desnių algų. Dirbtuvės kurios 
išdirbo iš geležies įrankius at
leido iš darbo darbininkus, sa
ko tas bus tik laikinai; gavus 
plieno vėl dirbs, darbininkai 
bus pašaukti atgal. 

Akrone grąsinti streikai di
delėse United Rubber ir Good
rich Rubber kompanijose iš-

trukdė miesto judėjimą ir dar-1 vengti, sutinkant pakelti dar
bininkų privažiavimą j darbus, bininkams po 12c mokesties į 

Sustreikavo virš 400 darbi- " " ' " " * 
ninku, reikalaudami 32c algų 
pakėlimo į valandą daugiau, 
42 valandų darbo savaitės ir 
įvedimo pensijų. 

CIO vadai atmetė Guberna
toriaus Lausche siūlymą taiky
tis ir baigti streiką. 

New Yorke šymet buvo surengta 43-čia Amerikos4 žaislų 
paroda. Tai buvo didžiausia kada surengta, kur buvo išstaty
ta apie 100,000 žaislų modelių iš gumo, plieno, plastikų ir ki
tų medžiagų. Vaizde parodoma vienas tos parodos dalyvis. 

LIETUVOS ŽMONĖS 
PATARIA PINIGŲ 

NESIŲSTI 

Vienas Brooklynietis, Tarnas 
Lisajus, paskelbė bolševikų or
gane Laisvėje sekantį laišką 
nuo savo giminaičio Leono Li-
sajaus iš Prienų, Giniunų k. 

STATYS DAUG KA
REIVIAMS LIGO

NINIŲ 

šio karo Amerikos vetera
nams gydyti ir prilaikyti rei
kalingi 77 ligoninių su dau
gybe lovų, ir tas programas ap
ims $448,000,000, sako Vetera-

Laiškas išsiųstas Sausio 20 š. nų Administratorius Generolas 
m., taigį žinios visai naujos. 
Rašo: 

Gerbiamas Dėde: Sveikinu 
jus, jusų žmoną ir šeimą. Dė
kui už laišką kurį gavau nuo 
jusų Sausio 16. Aš ir jusų 
brolis Jonas gavome pinigų po 
100 rublių. Labai dėkui už pi
nigus. Bet jusų seserys nega
vo bankinių laiškų tai . nėra 
kaip su j ieškoti tuos pinigus. 

Tuo tarpu prašome pinigų 
nesiųsti. Kai jųs dar gyveno
te Lietuvoje, 40 metų atgal, 
tais laikais pirkdavo bandukes 
už 2 kapeikas, tai dabar už to
kias bandukes reikia mokėti 
po 10 rublių. 

(Toliau laiške aprašoma ką 
padarė Vokiečiai Lietuvoje, bet 
ką padarė Rusai galima supras
ti iš kainos tų mažų bandukių 
ar bulkučių, kurios dabar kaš
tuoja net po 10 rub. Oficialiu 
kursu 10 rublių yra $2, taigi 
mažutės duonos bandukės so
vietų "rojuje" dabar gauna
mos mokant po $2. Jau kelin
tas Amerikietis gauna laiškus 
nuo giminių iš Lietuvos prime
nant kad pinigų nesiųstų, tik 
bijo pasakyti kodėl: mat, pi
nigai neturi ten vertės, žmogus 
turintis pinigų gali pakliūti 
bolševikų nemalonėn kaip bur
žujus, ir be to gali netekti gy
vasties, nes bolševikai burlio
kai gali užpulti apvogti ir už
mušti. Tokią "tvarką" įvedė 
Lietuvoje Rusijos bolševikai, ir 
tą tvarką užgiria Amerikos 
Lietuviški raudonukai, kuriems 
betgi pradės atdaryti akis jų 
giminės, kurie ten dar gyvi li
ko.—Red.) 

Omar Bradley. 
Per pereitus 27 metus po I* 

Didžiojo Karo veteranų ligoni
nėms 'išleista $270.000,000. 

Buvusios Lietuvių šv. Petro 
parapijos kleboną Kun. J. Bur-
guis vyskupas iškėlė Clevelan-
dan į šv. Dominiko parapiją. 
Akroniečiai šv. Petro parapijo-

valandą, nuo Lapkričio 1. 
Kalnas. 

APLEIDUS KO
VOS SU DŽIOVA 

REIKALĄ 

tus. 
Pirmesnis Clevelando vysku

pas Schrembs dar laikydavo 
Lietuvį asistentą §v. Petro pa
rapijoje, bet dabar jau nei to 
nėra. Velionis vyskupas apgai
lavo kitados kad paklausė irgi 
jau mirusio Lietuvio klebono, 
Kun. M. Cybelio ir padarė šią 
parapiją maišytą su kitų tau
tų katalikais. Taip Lietuviai 
čia neteko savo bažnyčios ir 
savo sudėto turto. klebonai 
toje parapijoje buvo skiriami 
ne Lietuviai, o dabar jau nei 
asistento Lietuvio neduoda, ir 
Lietuviai liko taip sakant visai 
atstumti nuo parapijos. 

Barbora švelnienė išvažiavo 
į Arkansas valstiją, ten sako 
nusipirko farmą. Jos vyras, 
Pranas švelnis, tuo tarpu liko 

Ohio valstijoje, feafp prafWifc 
State Senator James Metzen-
baum, nei vieno cento, neišlei-

nai, kitataučiai ir ten prigulin-1 džia kovai su džiova, ir todėl 
ti Lietuviai, išleistuvėms savo j 58 apskrityse iš 88, kur nėra 
klebonui surengė vakarienę. Inei vietinių fondų su ta liga 

Klebonas buvo Lietuviams j kovoti, džiova susirgimai dau-
prielankus, ir jį visi mylėjo, j gėja. 
Akrone jis išklebonavo 8 me- James Metzenbaum, nors ne

kandidatuoja daugiau į Ohio 
Senatą, vis tik susirupinęs kad 
valstija rastų galimybes skirti 
reikalingus pinigus džiovai nai
kinti šioje valstijoje, ir jis pa
tiekia tuo klausimu keletą bi-
lių kuriuos Legislatura svars
tys kitoje sesijoje, Sausio mė
nesį, 1947 metais. 

Ohio valstija ižde turi veik 
120 milijonų dolarių, ir beveik 
po 25 tukstančius dolarių inei-
na i iždą kas valandą dieną ir 
naktį, tačiau Ohio yra vienati
nė valstija šibje šalyje kuri ne
išleidžia nei vieno cento kovai 
su džiova, sako James Metzen-
baunj. 

Balandžio 2 d., Hotel Stat-
ler, Clevelande, buvo Anti-Tu-
bereutosis grupės posėdis (va
d i n a m o s  T e c h n i c a l  A d v i s  o r y  

Akrone, vėliau žada ir jis ten I Committee), ir Mayoro Sveika 
išvažiuoti. 

V. Darulis pardavė savo na
mą ir įsigijo kitą daug gražes
nėje miesto dalyje, netoli bu
vusios Lietuvių šv. Petro baž
nyčios. 

tos Komiteto. Tam susirinki
mui State Senator James Met
zenbaum įteikė savo bilius iš-
d i s k u s u o t i .  s i e k i a n t  p r a v  e s t i  
valstijoje kovai su džiova įsta-
tvmus. 

A. Jezavito Naujos Lie
tuviškos Muz'kcs 

Plekštelės 

5 i 

AKINIAI 
galima gauti pas 

B-RA MATULAITĮ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Šiomis dienomis per Mutual 
WOR studijas New Yorke, mu
zikas Adomas Jezavitas ir jo 
radio orkestras įgrojo naujas 
Lietuviškas plokšteles, kurios 
jau galimos gauti. 

Prie špkių; muzikos, liaudies 
daineles įdainavo Edna Uokas 
ir Violeta Pranokus, diietu. 

Šias gražias muzikos plokš
teles išleido Continental Re
cord Co. Rep* 

•"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
J laišką $1 dabar ir 'Kirva" 
lankys jus ištisu pusmetį. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 
0 

X +15 

• t ,  >  *  
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GRAŽI MĖGSTA STALTIESĖ 
72x90 coliy 4.98 
Labai gražios ir praktiškos . . . "Wilkes-
Barre" audimo tvirtam laikymui ... gerai 
skalbiasi. Įvairių mėgiamu pavyzdžių. 
Pritaikyti siauri Scarfs, 18x33 colių. 69c 
Prilaikyti siauri Scarfs, 18x63 coliij ........1,29 

X ~d+ f \ ^ :  

v *v 

v > v. - ^ L •• ^ \ . V' 

IRISH LINEN ŠLUOSCIAI 
17x32 coli, 

Gražus ploni lininio audimo patyrusių Airių 
audėjų indams šluostuvai. Gerai suimanti šla
pumą, tvirti . •• . su įvairiaspalviais arba vie
nos spalvos apvadais. 

; '-Jktm 

50% PLUNKSNŲ PAGALVĖS 
21x27 colių po 2.79 
Užpildytos kirn^tinai su 50% baltoijnis žąsies 
ir anties plunksnomis ir 50rA su vištos plun
ksnomis. Patogios miegoti ir nebrangi kaina. 
l'laaife- Pašalviu Virgai, po.... I,i9 

CHENILLE VONIOS SETAS 

1.98 
19x32 colių grindims patiesalas su prtOMkytu 
dangčio apvalkalu . . . storo, tandkiai austo 
chenille. Pavasarinėse spalvose . . . rožinė, 
žalia arba mėlyna su d'augspalvėm gėlėmis. 

LINENS AND DOMESTICS 

.... > ,«šf' 

iiMiWirįtti(ifliii! 

ŠILU -^rKREV" BL AN KETAI 
72x4# c.8» .̂45 

Iš 88% fayort, 12% vilnos . . . ekstra dideli, 
storai pilkuoti patogiam Šiltam miegojimui. 
M'ėlynos, rožinės, peach, žalios, aukso arba 
baltos spalvos su gražiu rayon satino apvadu. 

5:< VILNA KIMŠTOS KALDROS 

78*84 eolių j 

Užpildytos su 5% vilnos ir 95% vatos visiš
kam patogumui.* Apdengtos gerdls rūšies sa
teen gražių marginių rožinės, mėlyfms, žalios 
ar rusvos spalvos apvadais. 



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

BUVĘS CLEVELANDIETIS APGAILAUJA 
KAD NET1KEJO DIRVAI, DABAR KAI 

ATSIDŪRĖ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

Čiam kitiems, bet dftbar pats 
prašau. 

Parašykit kas pas jus girdi
si. Aš jums neispasakočiau 
per dvi savaites ką pergyve
nom per penkis metus. Kai 
kanuolės graude, prie Dievo 
visi šaukėsi..... Sunku ir ap
sakyti kokiu " stebuklu likome 
gyvi.... Tavo brolis. 

M e t r o p o l i t a n  O p e r o s  

S a v a i t e  A r t ė j a  

Vienas Clevelandietis gavo 
nuo savo brolio iš Tarybinės 
Lietuvos laišką, kuriame rašy
tojas apgailauja kad gyvenda
mas Clevelande kovojo prieš 
teisingus Dirvos nušvietimus 
sovietų "rojaus". 

Laiškas rašytas 1945 metų 
Liepos 24 d. ir ilgai ėmė ateiti, 
tačiau atėjo, laimingai praslin
kęs pro komunistų cenzorius. 

Kadangi tas buvęs Clevelan
dietis su šeima tebėra gyvas, 
tai kad jam nepakenkti, čia ne
minėsime nei jo nei jo brolio 
Clevelando vardų nei Lietuvoje 
minimų vietų. Tiek galima pa
minėti kad jis parvažiavo apie 
1930 metus j Lenkų okupuotą 
Lietuvą, iš kur buvo perkeltas 
j Lietuvą,, Stalino susitarimu 
su Hitleriu. Jis rašo: 

Siunčiu jums laišką su ge
riausiais linkėjimais, jei dar 
gyvi esat, nes per taip ilgą lai
ką ir tokias audras gal visokių 
pasikeitimų įvyko. 

Brangus broleli, nelaimingas 
aš gryžęs iš Amerikos. Kaip 
mes pergyvenom perbus metus 
tokio karo tai baisu ir pamis-
lyt, o mes tą visą kentėm, ir 
kaip dar gyvi likom tai neži
nau. Skurdom visą laiką, jau 
apiplyšom ir neturim kuo ap
siauti, net ir pragyventi nėra 
iš ko. 

Mes dabar gyvenam Lietu-j Artėjant Metropolitan Opė-
voje. Hitleris išmainė Lenki- ros sezonui, kuris prasidės Ba-
jos Lietuvius j VoKiečių ukius i landžio 22 d., rengiama pirm 
Lietuvoje, o Vokiečius pasiėmė .to operos artistų koncertas — 
j Vokietiją. Bet užėmus Lie- jis atsibus miesto auditorijoje 
tuvą Vokiečiams, vėl grąžino I trečiadienio vakare, Balandžio 
Vokiečius Lietuvon ir atėmė rš|l7. Dalyvaus operos daininin-
musų ukius ir gyvulius ką bu-1 kai, kurie atliks dalis iš operų 

\ 

LVS 1-MO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mo skyriaus svarbus susirin
kimas bus laikomas penktadie
nio vakare, Balandžio 5, Dir
vos redakcijoje, nuo 8:15 vai. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Bus aptariama LVS seimo rei
kalai ir kiti svarbus dalykai. 

Valdyba. 

MIRĖ MARTIN L. DAVEY, 
BUVĘS GUBERNATORIUS 

Kovo 31 d., savo namuose, 
Kent, Ohio, nuo širdies ligos 
mirė seniau buvęs Ohio guber
natorius Martin L. Davey, De
mokratas. Jis išbuvo du ter
minu nuo 1935 iki 1939, buvo 
dabar 61 metų amžiaus. Mir
tis ištiko kuomet Davey su bu
riu savo draugų, namuose lošė 
kortomis. 

ZINKA MILANOV 

vom atsivędę iš Lenkijos. Li
kom taip bagoti kaip stovim. 

Mums dabar Rusų valdžia 
neleidžia gryžti Į savo namus, 
tai yra į Lenkijos dalį, ir skur 

statomų šj sezoną 
Šiame koncerte dainuos Ona 

Kaskas, kontralto, Regina Res-
nik, dramatinis soprano; Fran
ces Greer, soprano; Mona Pau-

stam čia. Kol kas dar davė į lee, mezzo - soprano, ir Mary 
šymet nebi lauko, bet nedavė j Henderson, lyrinis soprano, iš 
nei arklio, nei vežimo, nei sėk- j Kanados. 
los; liko visas laukas nesėtas,; Iš vyrų dalyvaus koncerte 
tai ir gyvenk žmogus. Rodos:  Thomas Heyward ir Arthur 
ir Lietuvoj esam, kurios mes 
taip troškom, bet kai čia var
gas tai dabar rodos kad tik 
greičiau leistų sugryžti į savo 
namus Lenkų pusėje, gal ten 
but$ kitaip. .. . 

Su mumis buvo ir musų ma- šv JUR(;I0 MOKYKLOS 
mytė, bet ji jau mire, Birželio, p/r.A. SUSIRINK1M\S 
pradžioje suėjo jau metai. Ji' 

Carron, tenorai, William Har-
grave, bass-baritonas, ir Ar
thur Kent, baritonas. 

Ona Kaskas taipgi dainuos 
kelias roles operų sezonu. 

Mėnesinis šv. Jurgio parapi
jos mokyklos P.T.A. susirinki
mas bus laikomas mokyklos 
kambaryje penktadieni, Balan
džio 12, nuo 8:00 vai. vakare. 

kad ir jie visi suvarginti karo. I. . T'aiP*i. ži. R.TA- rengia šo-

i liko palaidota Panevėžio aps
krityje, nes ten mus išvarė. 

Po karui, sugryžus Rusams, 
aš su žmona gryžau netoli M., 
tai Čia nors giminių yra, bet 

LIETUVIAMS NAMŲ 
SAVININKAMS 

Šiuomi kviečiame visus na
mų savininkus dalyvauti susi
rinkime Lietuvių salėje, trečia
dienio vakare, Balandžio 10, 
nuo 7:30 vai. 

Šiame susirinkime bus nu
rodyta ir išaiškinta namų ap-
draudos kurios yra pertvarky
tos pastaromis dienomis, ir kas 
reikalinga žinoti kiekvienam 
namų savininkui, kad už jo 
mokamus pinigus butų naudin
giausia ištikus nelaimei. 

Tat dar kartą kviečiu visus 
Lietuvius namų savininkų Vie
nybės narius dalyvauti; o %ne 
narius ateiti į šj susirinkimą 
ir prisirašyti. Metinė mokes
tis tik $1, o naudos gali buti 
dešimtys ir šimtai dolarių. 

P. P. Muliolis, prez. 

BALANDIS prasidėjo šiltu 
oru, nors dvi paskutines Kovo 
dienas buvo gerokai atšalę. 

Pirmą Balandžio, šiluma bu
vo pasiekus 72 laipsnius. Bu
vo ir lietaus su trumpa perkū
nija. kuris metu Strongsvillėj, 
netoli Clevelando, žaibas tren
kė j tvartą ir užmušė du ark
lius. Kiti keturi arkliai iš de
gančio tvarto spėta išvesti. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

mirę, kiti visi ženoti. Musų 
Vincą Vokiečiai išvežė į Vo
kietiją kaip neištikimą Vokie
čiams, ir jo sunų. Sunus mo
kinosi ant gydytojo, tai sunų 
už metų paleido, o Vincą kai 

WL.HRIENE BUVO 
SMAGI 

paėmė tai ir šiądien nėra, gal' Kovo 31 d., naujos parapi-

gio parapijos salėje. Visi pra
šomi dalyvauti. Komisija. 

KATALIKIŠKAS- DAINŲ IR 
ŠOKIŲ FESTIVALIS 

Penktadienį, Kovo 29, mies
to auditorijoje atsibuvo Nacio-
nalės Katalikų Muzikos Moky
tojų Sąjungos suvažiavimas, 
dedikuotas Marijai Motinai. 

Prie kitų dalykų, buvo su
rengta visų katalikiškų moky
klų jaunimo šokiai ir dainos. 
Buvo atvaizduojama įr tauti
niai šokiai, kuriuos atliko pa
rapijinių mokyklų jaunimas. 

Lietuvius atstovavo šv. Jur
gio parapijos mergaičių šokikių 
grupė savo tautiniais šokiais. 
Iš visų grupiu matyt geriausia 
išrodė Lietuvių mergaičių di
delė grupė, tautiškuose kostiu
muose, nes sekantj rytą Cleve
land Plain Dealer Įtalpino di
delę nuotrauką Lietuvių grupės 
šokančios "Suktinį". 

jau kapuose. Brolienė vaikus 
leidžia į mokslą. 

Musų motina taip laukė ka
ro pabaigos, labai norėjo turėti 

jos salėje buvo surengta vaka
rienė pagerbimui klebono Kun. 
Angelaičio jo vardinių dienoje. 
Vakarienę rengė M. S. 36 kp. 

savo vaikus prie savęs, Let as, jr parapįja bendrai. 
vos vienas turėjau nukęst £aH Toatsmasteriu buvo J. Bra-
lestį ir tik as laimingas kad :,;aįtįj, kalbėjo Jonas Jurgelis 
savo brangią mamytę numari-į jr pa^.g klebonas. Parapijos 
nau. Bet ,]i ir sake, jus i.wa-, cjloras vedamas Reginos Bra-
žiuosit, mane paliksit, nebus 
nei kapo kam atlankyt — taip 
ir liko viena svetiniame krašte. 

Kol kas pas mus ramumo 
ir normalaus gyvenimo nėra. 

žinai, brangus brolau, kokių 
aš buvau pažiūrų gyvendamas 
Clevelande, tai dabar aš toli 
gržu ne toks. Pamačiau tą vis
ką ir pasikeičiau. Gal ir ma
no visi draugai tą patį padary
tų. Ne iš gero Mažeiko sugry-
žęs j Clevelandą iš Rusijos iš
rodė kaip nuo pečiaus nupuo
lęs. Aš apgailestauju kad aš 
taip kovojau prieš Dirvą.... 

Dabartės, broliuk ir brolie
ne, gal kokių nors skudurų 
prisiųsit mums ar kokius ba
tus, čia nieko nėra, nieko ne
turim. Per ana karą aš siun-

zaitienės padainavo kelias dai
nas ir buvo šiaip dainų. Daly
vavo daug svečių. 

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 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79lh Street 
DEGTINS ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldleniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. . 

LANKĖSI NEW YORKE 
LVS pirmininkas P. J. žiu-

ris ir sekretorius K. S. Karpius 
lankėsi New Yorke, dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Centro metiniame suvažiavime 
Brooklyn, N. Y., sekmadienį, 
Kovo 31. Prie to, atsibuvo 
svarbus posėdis Amerikos Lie
tuvių Misijos vykdomojo ko
miteto, kur dalyvavo ir Misi
jos ko-pirmininkas Adv. Anta
nas Olis iš Chicagos. 

P. J. žiuris ir Adv. Olis taip 
pat apsilankė Washingtone. 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoratorius 

Atlieka gerą darbą kamba
rių popieriavime, namų de

koravime iš vidaus ir iš 
lauko. 

14005 Baldwin Ave, 
Telef. MUlberry 0744 

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) 

% Frances Mary Siedlik. 

Lithuania, the nation whose 
name had almost been forgot
ten many times, regained her 
independence in 1918. The fol
lowing years crept on, and her 
people learned to stand by and 
on their own. At first, they 
crawled toward progression, but 
not for long, for the ravages 
of war were showing amazing
ly fast' repair. Schools, hos
pitals, museums, and recreation 
centers reapperead. Destroyed 
towns, one after another were 
back on the map'. 

Industry, agriculture and liv
ing progressed, and the Lith
uanian people began to feel 
the freedom, the confidence to 
bring their country to prosper
ity and lay a future — a Hap
py future. They desired to 
keep peace in the world, so that 
they along with the other na
tions could prosper and be hap
py. Only the crushing blow-
World War II, shattered all of 
those hopes and dreams. Once 
again the Lithuanian soil was 
the scene of battle for her big 
aggressive neighbor^. As be
fore, the Lithuanians suffered 
the inhumanity of man's greed. 

The time came when Vic
tory was proclaimed against 
Nazism and dictatorship. The 
Lithuanians helped bring about 
this victory by sacrifices as 
the other peoples of the world, 
but in victory they found their 
country overpowered and in
vaded by Russia who, because 
of being a more powerful na
tion proclaimed Lithuania as 
incorporated to the USSR. Let 
us remember it is incorpora
tion by FORCE. 

These great-little people have 
not lost their spirit of patrio
tism .... once more, as in the 
past they still seek a way to 
free themselves of this mo
dern tyranny. Today more 
than ever before they feel the 
anxiety and realitv in the lines 
of PAN TADEUSZ, the Lith
uanian patriot, as described and 
written by ADAM MICK1E-
WICZ, after the Russian oc
cupational victory in 1831. Let 
us recall those lines which 
again live in the hearts of 
Lithuanian patriots. 

"LITHUANIA, my father 
land, tnou arc like health; 
how much thou shouldst be 
prized only he can learn who 
has lost thee. Today thy 
beauty in all its splendour I 
see and describe, for I yearn 
for thee." (Book I) 

How can anyone express any 
more vividly their feeling than 
expressed in that paragraph ? 
As the people today hope and 
dream, they pray and think 
as Pan Tadeusz and their an
cestors did. 

"When will the Lord God 
permit us to return from our 
wanderings, and again to 
dwell upon our ancestral hal
lowed fields, and to serve 
in the cavalry that makes 
war on rabbits, or in the 
infantry that bears arms on
ly against birds; to know nc 
other weapons than the scy
the and the sickle, and no 
other gazettes than the hou
sehold accounts!" 
~ (Book II). 
It is very difficult to live 

hoping and dreaming, but the 
Lithuanian people never give 
up! Many have had to leave 
their fatherland to seek free 
democratic nations, where they 
live and find ways of helping 
and serving their fatherland. 
Thus we find it was the same 
in days gone by: 

"T bid you farewell, but 
not for long; there are sure 
h o p e s  t h a t  s t > m e  s p r i n g  
the dawn of freedom will 
arise for us, and Lithuania 
who now bids you farewell 
as wanderers, will soon be
hold you again as her vic
torious deliverers!" 

(Book X). 
In conclusion, let us recall 

this pasage and pray that the 
hopes and prayers of the Lith
uanians for Independence will 
not be in vain. That her inde
pendence will once again be 
brought about miraculously as 
in 1918. 

"As for authority — when 
I survey with my eyes the 
history of all humanity, what 
do I perceive therein? Why, 
that the human race, savage 
and scattered in forests, al
so gathers together, collects, 
unites for common defense, 
and considers it; that is its 
first consultation. Then each 
lays aside a part of his own 
liberty for the common good; 
that is the first foundation, 
from which as from a spring 
flow all laws. We see then 
that government is created 
by agreement, and does not 
proceed, as men erroneously 
had, from the will of God. — 
Thus, since the government 
rests upon the social contract, 
the division of power is only 
its necessary ^consequence." 

(Book VII). 

HEROES 
J f I lu 

)ODY COWAN 

ALONE, thousands of miles from home, in the face of bursting phos-
» phcrous grenades, Sgt. Clifford S. Dcnslow, Dearborn, Mich., took a 

flame thrower, that the War Bonds some thoughtful person back home had 
bought to put into his hand, and advanced through the thick jungle to 
within a few feet of blazing hostile pillboxes. He was in a tight spot but he 
kept going. He turned on the flams, completely destroyed the emplacements 
and their machine guns and killed eight Nips. U. S. Treasury Department -

SCATTERED FACTS 

ABOUT LOS 

ANGELES and  

HOLLYWOOD 

By Georgie Lucas 

California Wintertime in the 
Los Angeles area is similar to 
Cleveland's autumn season. The 

pie are sleeping and living ill 
cars and garages. One recent 
instance was that of a woman 
with 4 children living in a se
dan since last Oct. People buy 
bus tickets, so they can't be 
put out of the station for the 
nite. I' myself, drove over 800 
miles in this city, street by 
street and could not find a 

, . single "for rent" sign. A Ren-
temperature ranges from the i ^ A for a fee of ?lg ?5 

60s during the day and drops ,ocated a sing|e room for me 

to around 40 degrees at night.: jn a ivate home for which j 
Contrary to the belief of the|have t0 ?1G.0<) 8 wcek. 

people m the North you don t 
get a suntan here during the 
winter season — nor do people 

I have met a number of Cle-
velanders here, amongst them 

lie around on the beaches for is our well-known John Petrau-

PERMANENT WAVE SPECIALS T!K 
SU ŠIUO SKELBIMU 
Tūkstančiai Klausinėjo kada įvyks 

šis Didelis Metinis Įvykis 
Special izuoj am IMaukų Dažyme ir 

Baltini me 
Marlene Oil Waves 
Revitalizing Oil Waves 
Duart Oil Waves 
Cremc Oil WTaves 
I'ermanents for grey hair 
Machineless Waves 
Cold Permanents 
I'in-C'uri Pernianents 
t'reme De Lite Waves 
I'ermanents for Fine—Hard 

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

$3.95 
$4.9:i 
$5.95 
$7.50 
$8.95 
$5.95 

$10.00 
$12.00 
$14.00 

$15.00 

PARSIDUODA GERAS 
VACUUM SWEEPER 

Su visais instrumentais ir 
pridėčkais. Kreiptis tuoj 
6103 White Ave. EX 3738 

PARSIDUODA NAMAI 
2 šeimų, furnasas, garažius, 

ant Bayliss. $9500. 
2 šeimų ant Edna ave.: 6 apa

čioj, 4 viršuje; geras lotas. 
Kaina $6800. (15) 

GEO. KASUNie 
7510 Lockyear av. HE. 8056 

REIKALINGA MOTERIS 
ar pabuvus mergina, prie namų 
darbo, turės gerus namus su 
kambariu ir valgiu Liet. šeimo
je, arba gali dirbti nuo dienų. 
Kreiptis tuoj (15) 
1956 Ė. 75th St. EX. 2069 

I D E A L  P E R M A N E N T  W A V E  S H O P  

bathing -r- you have to have 
blood to do that. Much of 
the weather here is top-coat 
weather. 

Practically every day there 
is a movie-film director etc. 
divorce listed in the paper. It 
i s  t h e  s o - c a l l e d  H o l l y w o o d  

I Rocks. Stolen cars in this 
į beautiful state average 2000 a 
Į month, anywhere from 27 to 
Į 93 on an average each day. 
In Los Angeles alone traffic 
deaths average 3 each day — 
204 deaths in the last 66 days 
in the L. A. area. 

Motorists drive 'rough' akin j 
to New York Citv traffic. Thev i 

% v j 

use the race track style. Woe Į 
to the person caught in the 
center of the street when the 
light changes. 

A fad here for the hi-school 
lads is to purchase old jallopies 
of the prewar price range of 
$25.00 to $95.00, selling here 
for $295.00 and up. They dis
mantle all equipment, leaving 
only the body — no top, no 
fenders, they soup these cars 
to speeds up to 125 M.P.H. 

Housing is deplorable! Peo-i 

skas and Eddie Simms, Sloven
ian ex-heavyweight pro boxer, 
who once fought Joe Louis, 
the champion. He is now do
ing small parts in the movies. 

There is a fair sized colony 
of Lithuanians here, they even 
have a Lithuanian church. AH 
seem very active socially, hold
ing dances, plays, etc. 

In conclusion let me say — 
there are many murders and 
kidnappings here, hardly any 
of them being solved. So long 
for now. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Narnų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

j 1634 EUCLID AVENUE Phone MAin 4580 
ilaaiiiKHifi. iHiiaiiHifiiiiifiiiiHiiiiaii 

REIKALINGA MOTERŲ 
Dirbti pilną laiką. Mokestis 
nuo valandų. Kreipkitės tuoj: 

. LASCH BAKERY 
1465 E. 66th Street. 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BUNDS 

Visos musų išdirbamos Venetian Blinds langams yra 
geriausio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa

darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 

i skambinkit telefonu, at tiesiog matykite mus. 

Į SUN VENETIAN BLINDS 
f Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVENUE 

= I 

L'tmiimiiimiiimiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiimiiimmiiiimiii* ~ 

| WHkelis Funeral Home J 
1 PILNAS LAIDOTUVIŲ 1 
f PATARNAVIMAS I 
S  6 2 0 2  S u p e r i o r  A v e .  H E n d e r s o n  9 2 9 2  § j  

? i i i i i i i i i i i i i i u i i i i u i i i i uu i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i j  

Delia C. Jakiabs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

L I T H U A N I A N  F U N E R A L  H O M E  

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

THE KRAMER & REICH CO. 
7 0 1 0  S u p e r i o r  A v e  A t d a r a  V a k a r a i *  

•VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

DY|{A| GREEN STAMPS su kožnu pirkinio. ftYlf Al 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. * 
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