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(31-mi metai :: 31st vear I 
ambasadorius Maskvoje, _ 
gryžęs savo kalboje Republiko-fgnfe. 
nų kongreso narių klube Wa- ^* 
shingtone pripasakojo nekuriu 
jo mažai suprastų dalykų apie 
Rusiją, kurių,jis negalėjo pa
tirti, o tik buvo penimas bol
ševikų propagandistų. Bet ki
ti jo apsakymai atskleidžia ti
krą padėtį Rusijoje. 

Sovietų valdovai, komunistų 
partija, kuri valdo šalį slaptos 
razbaininkų policijos pagalba, 
nepasitiki raudonosibs armijos! 
viršininkais ir bijo neramumų į 

iš jų pusės. Ištikimiems auk-J 
štesniems karininkams sten
giasi duoti žymesnes vietas ci
vilinėje valdžioje. Tačiau toli; 
ne visi gryžę iš karo generolai 
ir pulkininkai gauna geras val
diškas vietas, . ir daugelis jų 
yra net po priežiūra slaptos j 
policijos. 

unistai ir Socialistai Prancūzijoje 
Pralaimėjo Balsavimuose Seg. 5 

Prez. Truman Laivyno Manevruose 

i" Jįįj* 
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Miręs Teisejas 

SLAPTOJI policija yra* visa 
valdytoja Rusijos. Nėra abe
jonės tie generolai ir pulkinin
kai kurie mes kokį nepasitikė
jimo šešėlį nuo savęs, bus be 
jokio pasiteisinimo likviduoti, 
apsaugojimui komunistų pozi
cijos. 

Tačiau nereikia abejoti kad 
didelė dalis tų kariavusių Ru
sų slepia savyje neapikantą ir 
tik laukia Stalino galo, kad ga
lėtų pasinaudoti įvykusiu su
simaišymu siekti tai kas jiems 
taip pat lygiai Itasijojf , pri
klauso. . ^ 

Harriman visgi turėjo g&iia 

KOMUNISTŲ DIKTATŪROS PAVOJUS 
PAŠALINTAS. GEN. DE GAULLE 

GAL SUGRYŠ PREZIDENTU 
Komunistų-socialistų pa

gaminta nauja konstitucija 
Ketvirtai Prancūzų Respu
blikai Prancūzijos gyven
tojams pasirodė perdaug 
raudona ir ji tapo visuoti
nais balsavimais Gegužės 5 
atmesta virš milijonu bal
sų daugumos. 

Ta konstitucija buvo pa-
U. S. Aukščiausio Teismo J gaminta pagal Sovietų po-

teisėjas Harlan Fiske Stone, pierinę konstituciją, kurios 
nesenai miręs. Jis buvo Prez. 
Coolidge paskirtas į Aukščiau
si Teismą. 

IRANO KLAUSI. 
MAS TFSIAMAS 

U. S. Sako Turi Slaptus 
Ųavinus prieš Rusiją 

NeW York.—UN saugu
mo tarybos posėdyje Irano 
klausimas neišmetamas ne

įžiūrint Gromyko reikalavi-
nuovokos persergėti Afherikąjmų įr posėdžių boikotą Vi
toje kalboje, tikrindamas kadjmo> nors Maskva buvo ža-
šaliai reikalinga buti stipriai (d § j us ištraukti raudonasias 
ir pasirengusiai, nes kurią die-' armijas iš Irano iki GegU-
ną gali kilti rimtų pavojų. Iš žės 6 d. 

sau ant kaklcr virvę ir so
cialistai, kurie ten aiškiai 
ir atvirai parodo kad nė
ra skirtumo jų tiksluose ir 
darbuose, skiriasi tik var
du./"' M 

Ekonomika 

ŠAUKS 21 VALSTY
BĖS TAIKOS KON

FERENCIJĄ 
Maskva nepildo, ir jeigu ji 
butų buvus priimta Pran
cūzijoje butų buvus įvesta 
komunistinė diktatūra. 

Šie balsavimai aiškiai pa
rodo kad Europos šalyse 
kur tik žmonės turi laisva 

TASXS NEIS D BUL. 
atmetė bolševikų konstitu-j GARIJOS 
ciją nežiūrint Maskvos tei 

U. S. Sekr. Byrnes pra
neša iš Paryžiaus kad jis 
pasiūlė šaukimą 21 valsty
bės konferencijos Birž. 15, 
sprendimui Europos taikos 
klausimu. 

kimo grudų alkanai Pran
cūzijai maitinti. 

Aišku yra kad ir Lietuvo
je, net dabar ten likę Lie 

Paryžiaus konferencijoje 
reikalai visai šlubuoja: vie
toje reikamos Ęjaropai tai 
kos atstatymo, keturių di-

tuviai, be pabėgusiųjų pa- džiųjų atstovai turi tiktai 

kur tie pavojai kils, jeigu so
vietų žmonės yra tokie drau
gingai nusiteikę link Amerikos, 
kaip Harriman nupasakojo ir 
kaip daugelis Amerikiečių, ko
munistų propagandos užnuo-
dinti, nori kad butų? 

LENKAI KAREIVIAI 
Į AMERIKĄ? 

GELBĖJIMUI Lenkų v karių 
išblaškytų Europoje, kurie gel
bėjo sąjungininkams karą lai
mėti, bet kurie, su visa Len
kija, buvo apvilti ir pastumti 
Maskvos malonei, nekuriu kon
greso Lenkų narių sumanymu 
norima pargabenti į Ameriką. 

Iš Irano pranešama kad 
Azerbeidžane daromi truk
dymai neleidžia Irano at
stovams patikrinti ar Ru-

galbos, nubalsuotų atsikra
tyti komunistų jeigu butų 
leista nors kiek laisvai bal
suoti. Maskva tą žino, to
dėl visur kur tik raudonoji 
armija įsiveržus, skubomis 
praveda grynai savo rinki-

sų kariuomenės iš ten iš- ?!us: naudodami terorą ir 
traukiamos. klastą. 

Irano legaliai vyriausy- DeGaulle gal sugryš 
bei užkirsta visi keliai vei-| Prancūzijos laisvės ko
kti Azerbeidžane nuo per- votojas Gen. de Gaulle, bu-

isiiaiiic vaizde parodoma Trmxii-tii ant* didelio lėktuv
nešio laivo, jūreivių saliutuojamas, pastaruose Amerikos ka
ro laivyno manevruose Atlantike. 

GEL2KELIEČIŲ STREIKAS V£L SUTRUK
DYS ANGLIES PRISTATYMĄ 

Angliakasių streiko baigi- tuvėse darbus iš priežasties 
mui nepadaryta nei vienas!anglies ir kitų reikmenų 
žingsnis, priešingai Lewis stokos automobilių gamy-
ir visas jo štabas kartoja 
savo pirmesnius pareiški
mus kad nebus anglies iki 
visi unijos reikalvimai ne
bus išpildyti. 

Gelžkeliečių grąsinamas 
pradėti streikas Gegužės 
18 d. dar daugiau prisidės 

boje. 
Dar streikuoja 16,732 ge

ležies ir plieno darbininkų 
nuo pastaro plieno streiko 
pradžios, nes paskirose ša
lies dalyse 60 plieno išdir-
bysčių atsisako pakelti sa
vo darbininkams 18V->c al-

prie šalies reikalų pablogi- kaip didėsės plieno^ iš-

vęs išrinktas prezidentu, 
bet komunistų ir socialistų 
trukdomas iš valdžios pa
sitraukęs, dabar gal bus at 

eito rudens, kai bolševikai 
ten įsitvirtino. 

U. S. delegacija saugu
mo konferencijoje savo tu
rinti "knygą" slaptų dpku- (kvįestas atgal į preziden-
mentų apie Sovietų kišimą- i-ug Balsavimuose laimėjo 
si į Irano vidaus reikalus., užsienių reikalų ministro 
Tuos dokumentus patieks asmeniškai vado-
konferencijai tinkamu lal"|vaujama Republikonų par-

Kongresui patiekta net ke* ku, kai dalyvaus Gromyko. ^uri remia de Gaulle, 
turi biliai taikomi pagelbėji- ^ Gromyko gi pareiškė kadį Prancūzija šių balsavimų 
mui tiems Lenkams kariams, jis nedalyvaus tolesniuose pasekmė j e sugryžta į rim-
Vienas bilius siūlo įleisti Ame-1 tarybos posėdžiuose jei ten atmeta Maskvos pir-
rikon be kvotos tuos Lenkus bus svarstoma Iranas. , socializmą, ir tuo ap-
karius kurie kovojo sąjungi-
nikų eilėse tarp Gruodžio T, 
1941, iki Gegužės 8, 1945, 

Kiti biliai reikalauja leisti 
tiems Lenkams kariams įstoti 
f^tenerkos armiją. 

Nors tas taikoma Lenkams, 
bet sakoma tas duotų progą ir 
kitų draugingų šalių vyrams 
įsirašyti į Amerikos armiją. 

Nežiūrint visų pastangų pri
versti Lenkus karius gryžti į 
bolševikų valdomą Lenkiją, jie 
nesiduoda taip apsigauti kaip 
buvo apgauta Amerika, kuri 
patikėjo kad Lenkai įsteigė 
demokratišką vyriausybę, ku
ri buvo ant Maskvos kurpalio 
nutempti, ir ją užtvirtino. 

S. atstovai sako jog gaUg0S vakarų Europą nuo 
Sovieti zmo apie tą Ju9^ komunizmo pavojaus. Rei-
knygą įrodančią bolševikų ^įa Sp§ti pranyks pavojus 
valdininkų ir kareivių vei- kaimyneį Ispanijai, kurį 
klą Irane. Maskva nenori su(Įarė komunistų-socialis-
kad tie faktai butų paskel tų klika Prancūzijoje, no-
kti v^aj i •• • „s rėdama pasitarnauti Mas 
, V\ .S,

T 
deleg^clJa .non kvai sukeliant Ispanijoje 

STONSSDJLR™! KR™1'""* 
pasirengę ateityje patiekti Nauji balsavimai Birž. 2 
tuos davinius jeigu Sovie- Birželio 2 buvo nustaty
tai kėsinsis padaryti Iraną rįnkįm^s naujo Prancu-
savo provincija. ^ zįjos seimo sulyg šita kon-

Labai gerai: lai Amerika 
dokumentus laikosi, o Ru
sija — Iraną. Tikrai kei
sti tie Amerikečiai. 

tusytis su Molotovu. Kur 
jis mato naudingu bolševi
kams, jis užkerta kelią ki
tų sumanymams; kur rei
kia jis stumia savo planus 
pirmyn, ir tt. 

Norėta apkalbėti Austri
jos sutvarkymas, Moloto
vas atmetė tą .klausimą. 

Bulgarijos klausime jis 
atsisakė ištraukti iš Bulga
rijos sovietų armiją tikrin
damas kad tas reikalinga 
apsaugai bolševikų susisie
kimo kelių. Tie keliai, ži
noma, yra pasiekimas Ju
goslavijos, kurią Kremlius 
pasiryžęs valdyti. Prie to, 
Molotovas sako kad anks
tyvesnėje Londono konfe
rencijoje buvo sutikta lei
sti Rusams laikyti savo-ar
mijas Balkanuose. 

LENKIJOJE rengiamasi 
galutiniems rinkimams. 

Kongreso atstovas Lesin-
ski (Lenkas ,iš Michigan) 
reikalauja kad Amerikos 
misija butų leista į Lenkiją 
prižiūrėti rinkimus. Jeigu 
misija nebus Maskvos į-
leista, Amerika turi atšau
kti iki šiol suteiktą pripa
žinimą laikinai Varšavos 
valdžiai, sako Lesinski. Iki 
Lenkijoje bus svetimi val
dovai ten negali buti jokių 
laisvų ir netrukdomų rin
kimų, pareiškia jis. 

nimo, nes jeigu angliaka 
sių streikas ir baigtųsi, ge
ležinkeliečių streikas truk
dytų anglies pervežimą tol 
kol gelžkeliai pradėtų nor
maliai veikti. 

Ford Motor Co. iš Det
roito praneša kad šiomis 
dienomis sulaiko savo dirb-

KINŲ tautinės vyriausy
bės sostinė vėl bus Nan
king. Ten persikėlė Kai-še-
ko valdžia. 

Kinijoje karas su komu
nistais tęsiasi. Pastaromis 
dienomis Kinų raudonoji 
armija sumušama. Komu
nistų vadas graso praplėti
mu karo visoje Kinijoje. 

Tarp kvailų Amerikonų 
žygių yra vienas tai New 
Yorko miesto valdžios da
vimas leidimo komunistams 
rinkti miesto gatvėse au
kas $50,000 fondui aprūpi
nimui Ispanų ginklais ^nu
vertimui Franco valdžios. 

dirbystes sutiko pakelti. 

Kongresas imsis tyrinėti 
UNRRA administracijos ne
tikslų elgimąsi su šelpimui 
skirtu maisto. Prez. Tru
man parkviečia atgal Her
bert Hoover, kuris bus vie
nas liudytojų, kaipo lankę
sis tyrinėti karo nukentė*-
jusiu maitinimo klausimą. 

stitucija. Tačiau komunis
tinės konstitucijos atmeti
mas reikalauja kito visuo
tino rinkimo konstitucinio 
seimo, ir tie rinkimai bus 
Birželio 2 d.. Tas seimas 
patieks naują konstituciją 
kitam balsavimui. Žinoma, 

Arabai kreipės į Maskvą 
prašydami užtarimo prieš 
Amerikiečius ir Britus ku
rie nori leisti Žydus į Pa
lestiną. Maskva be abejo 
pasirodys tikra Žydų "už
tarėja" ir pati pasikėsins 
paimti Palestiną, vietoj už
leisti ją Žydams. 

RUSAI vėl išėjo. Korė
jos laikinos vyriausybės įs
teigimo tarybose tarp Ame
rikos ir Rusijos komisijų j Maskva visu pašėlimu šoks 
iškilo skirtumai del laisvo dirbti kad kuodaugiau bol-' 
žodžio. Tarybos ėjo per 7 ševikų butų išrinkta \ sei-
savaites ir pagaliau nieko mą ir paskiau kad naujoji 
nepasiekta, nes Maskvos konstitucija vėl butų atme-
atstovai atsisakydami pri- sta. 

OPA nereikšmingumas ir 
nereikalingumas pasirodo 
jau tik iš to kad pati ta 
įstaiga leidžia pakelti kai
nas vienų reikmenų po ki
tų. Kainų kilimo sulaikyti 
negali, tobiu budu OPA da
bar užima vietą po pereito 
karo buvusių prohibicijos 
agentų: jie norėjo prohibi-
ciją palaikyti kad galėtų 
savo darbus turėti, bet pro-
hibicija jokiu budu nebuvo 
galima įvykdyti. 

Tiesa, OPA panaikinus 
kainos daugelio reikmenų 
pašoktų, tačiau publika ga
lėtų greitai jas sukontro
liuoti nesipuldama viską iš
pirkti. Jei tik žioplas nori 
su savo pinigais skirtis, tai 
ir dabar jis randa kur pini
gus išmėtyti. 

Amerika gauna įvairiose 
šalyse savo diplomatams 
reikalingas patalpas mai
nais už karo reikmenis, ku
rių daugelis šalių nori įsi 
gyti. 

Kongresas priėmė šelpi
mo bilių, sulyg kurio Ame
rikiečiai gali siųsti šelpimo 
siuntinius buvusiems prie
šų žmonėms Austrams, Vo
kiečiams, Japonams ir ki
tiems. 

imti Amerikos siulymus, iš 
konferencijos išėjo. 

Europoje kartu su bolše
vikais dirbdami užsivers 

ŠIO KARO bėgiu Ame
rikos karo viršenybė karo 
lauko teismais rado kaltais 
ir sušaudė 142 armijos vy
rus už užpuolimus, žudys-
tes ir pabėgimą iš pareigų. 

Prie to 33,740 kitų karių 
įkalinta už mažesnius bet 
kriminalinius nusikaltimus. 

Lenkijoje, savitarpinėse 
pattijų kovose ir kovoje su 
okupantais bolševikais ir 
jų agentais, sako išžudyta 
7,000 žymesnių vadų nuo 

1945 metų. 

Suvalstybins Britų 
Plieno Dirbtuves 

Iš Londono praneša k&d so
cialistinė Britų vyriausybė nu
tarė nacionalizuoti — paimti į 
valdžios rankas — Britanijos 
plieno išdirbystes. 

Bolševikai paėmę šalį į sav® 
rankas, viską nacionalizuoji 
atimdami, konfiskuodami, pa
darydami valstybės nuosavybe. 
Socialistai, nenorėdami sekti 
komunistų, dabar dar pripažy-
sta nupirkimą iš privačių as
menų jų nuosavybės, už savo 
nustatytą kainą. Kitokiais at
vejais, kadangi ir socialistai 
remiasi to paties Markso mo
kymais, ir jie varu atimtų ir 
suvalstybintų privatinę nuosa
vybę, jeigu tik butų užtikrinti 
savo pilnu įsigalėjimu šalyje. 

PLIENO industriją suvals
tybinus, tos industrijos darbi
ninkai jau lieka valdžios ver
gais, kad ir laisvais, kol kas. 
Darbininkams jau nevalia strei
kuoti, ir algos mokamos vai* 
džios nustatymu. 

Iki viena-kita-treoa - indus
trijos nacionalizuojamos, tame 
dar nėra matomo pavojaus IfL 
darbininkų vergija neįsigyvi^ 
na. Tačiau kartą pradėjus na
cionalizuoti, jeigu tokia valdžia 
pabūna ilgiau ir pasiekia savo, 
tada visa valstybė, jos turtai 
ir darbininkai palieka vergais, 
valstybės vadų arba diktato
rių kontrolėje. 

Prie to veda socializmas, tą 
praktikuoja komunizmas. 

MAŽINS KIAULIŲ 
AUGINIMĄ 

MĖSOS gamintojai kaltina
mi nepirkimu gyvulių padidini
mui mėsos tiekimo į rinką. 

A g r i kulturos Department© 
Sekretorius Anderson praneša 
kad valdžia imsis tyrinėti tą 
skerdyklų kompanijų elgesį, ir 
skelbia kad valdžia šiais metais 
stengsis sumažinti kiaulių au
ginimą 5 nuošimčiais žemiau 
pereitų metų kiekio. Jeigu to-
kis mažinimas pradės veikti, 
kiaulių skaičius į 1947 metų 
pavasarį šioje šalyje dar la
biau sumažės. 

Mažinimas kiauliif fKSginimo 
sutaupys grudus, naudojamus 
kiaulių šėrimui, kurie taip rei
kalingi karo nukentėjusių ša
lių žmonių duonai. 

Pereitais metais kiaulių iš
auginta 35,155,000 galvų, Šy-
met gi planuojama sumažinti 
jų skaičių iki 33,400,000. 

Valdžia taip pat numato su
mažinti vištų auginimą 10%. 

Valdžia pasirengus imti 
grudus tiesiog iš malūnų, 
gelbėjimui Europos karo 
nukentėjusių, iki bus gali
ma daugiau supirkti iš ūki
ninkų. 

Degtinės ir alaus varyk
loms per Gegužės mėnesį 
grudų kiekis sumažinta 40 
nuoš. 

Iš karo dirbtuvių paleis
ta jau 55 nuoš. moterų ku
rios buvo priimtos dirbti 
nuo Lapkričio 1943 m. 

1,900 karo dirbtuvėse tą 
metą dirbo 664,987 mote
rys, dabar dirba 305,000. 

Federalė valdžia, metas 
laiko po karo pabaigos, te-
paliuosavo apie 500,000 tar
nautojų iš visų biurų, ku
rie turėjo prisamdę tar
nautojų tik karo reikalais. 
Dabar dar valdiškuose biu
ruose dirba virš 2,400,000 
samdytų darbininkų. 

1940 metais, prieš karą, 
valdžia turėjo 943,000 tar
nautojų. Numatyta suma
žinti tarnautojų skaičių iki 
1,600,000, iki Birželio 1947. 

Prez. Trumanui Gegužės 
8 d. suėjo 62 m. amžiaus. 

Paskutinis generalinis 
žinkelių darbininkų streikas 
buvo 1894 metais. Nuo to lai
ko buvo šiaip didelių paskirų 
gelžkelių tarnautojų ir darbi
ninkų streikų. 

KANADA stengiasi surasti-
budus atidaryti svetimšaliams 
duris, sušvelninant imigracijos 
suvaržymą kokis pastaru laiku 
palaikomas. 

Nekurie Kanados parliamen-
to atstovai įrodo kad į Kanadą 
galima butų įleisti po 200,006 
svetimšalių kas metą. 
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PHILADELPHIJOS 

PASTABOS 
Dideli Kiaušiniai 

Detroit, MichH Naujienos 

NEDAUG pasaulyje yra to
kių kurie galėtų aiškiai pasa
kyti kas yra ŽMOGUS. 

Kasdieniniam gyvenime, pa
prastai, žmogus skaitomas yra 
sutvėrimas ir panašus į Dievo 
išvaizdą-esybę, nors to paly
ginti negalima. Mokslininkai, 
būdami patys žmonėmis, žmo
gų vaizduoja ir perstato kaip 
Genijų kuris pasiekia giliausių 
išgalvojimų, išradimų ir viso
kių aukštybių. Filosofai žmo
gų aukština ir vaizduoja kaip 
kokį tobuliausi šios planetos 
gamtos padarinį-sutvėrimą. Ra
šytojai ir poetai žmogų skaito 
gražių ir naudingų darbų atli
kėją. Skulptoriai ir piešėjai 
žmogų simbolizuoja kaip pro
tiškos ir fiziškos jiegos reiš
kėją. 

Visi jie jsmogų perstato iš 
gerosios pusės. Dabar imkime 
iš kitos — iš blogosios — pusės 
jį panagrinėti. 

žmogus yra mėsaėdis: jam 
reikia augintis kas metai bili
jonus gyvulių, paukščių, susi
gauti žuvų ir kitokių gyvūnų 
vandenuose kad butų sotus. 

Žmogus yra vaisiaėdis: jam 
reikalinga užsėti ir užsodinti 
milijonus akrų žemės kad tu
rėtų iksočiai daržo, ūkės ir sod
no vaisių. 

Žmogus yra , vandenge ris: 
jam reikia bilijonų bačkų van
dens ir kitokių skysčių išgerti. 

Jam reikia alaus, degtinės, 
vodkos, vyno, šampano, konia-
ko, romo, brandės ir eibės ki
tų gėralų, bilijonų bačkų kas 
metas. 

Jam reikalinga visokios pi
lės, vaistai, liuosuosojai, aspiri
nai, bromoselsai ir kiti chemiš
ki preparatai vartoti. 

Jam reikalinga -kvintilijonai 
cigaretų, cigarų, tabako, kokai
no, nikotino per metus suruky-
ti ir sučiulpti. 

ŽMOGUS yra saumylis: jam 
norisi kuogreičiausia pralobti 
ir kuodaugiausia turto pasau
lyje įsigyti, vartojant tam ge
ras ir Itlastingas priemon£&-

Žmogus yra naikintojas pats 
savęs ir visos kitos gyvybės: 
jam reikalinga išgalvoti ir tu: 

rėti visokius tobuliausius ir 
baisiausius žudymui įrankius 
ir pabuklus. 

žmogus yra hipokritas: jam 
reikalinga yra išstatyti puoš-

\ 

S. BOSTON, MASS. 

JIE PYKSTA IR TIEK 
. Ityas Jonas iškepė sau silkę 

Sandaros nr. 8. Kiti žmonės 
tą laikraštuką vadina Rukštaus 
pieno klubo organu. Pasirašo 
"žemaitis Kasmausko Drau
gas". Tame savo rašte jis pa
taria Kasmauskui sustoti. 

Aną vakarą einu gatve ir su
tinku Kasmauską. Paklausiau 

LVS Seimas, Banketas 
IT Piknikas Detroite 
Iš Lietuvai Vaduoti Sąjun

gos seimo rengimo komisijos 
patirta kad ji galutinai susita
rė su viešbučiu del rengimo 
vakarienės. Nors nebuvo ma
nyta vakarienė-banketas reng
ti, bet pasirodžius kad seime 
dalyvaus aukštų svečių Ameri
kiečių, nutarta surengti ir šei
minę vakarienę. 

jo delko tu nestovi, juk tau t Taigi vakarienė ^ ruošiama, 

Ši moteris, Mrs. W. Burn-
ham, Albany, N". Y., tapo nu
stebinta kad jos višta deda to
kius didelius kiaušinius, kurie 
sveria arti 1 svarą. 

viduriuose viskas jau baigia
ma išnaudoti ir sunaudoti, ir 
už kelių dešimčių metų žmo
nės negalės gyventi. 

Todėl mokslininką i pataria 
Amerikos valdžiai griebti bent 
tiek mylių vandenyno, kur, pa
gal jų tikrinimų, vandenų gel
mėse/ randasi galybės maisto, 
turtų ir kitų gerybių, ir tt. 
ir tt. 

Kad didžių vandenynų gel
mėse randasi viso to ką moks
lininkai tikrina, ir mes maža
moksliai gerai žinome. Bet 
kad motinos žemės krūtinė jau 
visiškai baigia išdžiūti ir ne
galės išmaitinti savo vaikus— 
už tokį jų moksliškumą juos 
galima pavadinti NUTS. 

Z. Jankauskas. 

PITTSBURGH 

STREIKAS TĘSIASI 
Westinghouse Electric Corp. 

CIO darbininkų streikas tęsia
si jau 17 savaičių. Iki šiolei 
neprieita prie jokio susitarimo 
nežiūrint valdžios pastangų už
baigti streigą. 

PRIIMS 3000 DAUGIAU 
Pittsburgo kolegijos ir uni

versitetai parūpins apie 3000 
nias- šventoves kad jo veidmai-, daugiau vietų kitą rudenį ka-
nystė ne >utų aiš i. rQ veteranams kurie nori siek-

zmogus yra piktas ir k i t u s  .  _  ,  ,  
nori pavergti: jam reikalinga:^1 ankstesnio mokslo. 
sudaryti provokacijas, sukelti' 
žmonių skerdynes, karus. TRUKDYMAI 

Žmogus siekia velniškos drą-1 Pennsvlvanija turi paruošus 
sos ir nori diev iška K«l.vl* pa- ' daugelio milijonu dolarių ke-
tirti — jis skraido oru. nanio A  '  * .  
po vandenimis. hl^ statymo programą, tačiau 

Žmogus veržiasi pasiekti Die- darbas negalima pradėti del 
vo karalystės nuosavybės: jis to kad kontraktoriai nenori im-
siunčia Mėnuliui, Marsui "ži- ti darbų, del medžiagų stokos. 
mas ; noii pal\tėti Saulės kar-; jtvUrje (jaro darbų pasiulymus 

Žmogui pasiekus tokio aukš-: sa^° reikalauja apie 80 iki 
to tobulumo ir dar siekiant 100 nuoš. daugiau negu buvo 
aukštesnio, aš bijaus kad kar- j verta toks darbas prieš karą. 
tais jis neišeitų visai iš proto. į y f si NESUTILPS Į 
Pakvaišęs savo didumu ir įgy-; KOLEGIJAS 
ta drasa, praradęs gailos ir j \ , , , , • - • 
žmoniškumo jausmus, jis gali1 1 lluniat>ta kad atemantį 
paleisti atomų fuzą svieto pa-. rudenį bus prašymų priimti į 
mažinimui, o likusius suvaryti: kolegijas ir universitetus tiek 
požemiu urvuosna gyventi, ten j studentų kad apie 24,000 apli-
kur milijonai metų atgal jų | kantu Pennsylvanijos mokslo 
p r o t ė v i a i  g y v e n o .  J a u  t o k i ų ,  , .  
"saugumo" vietų kalnuose įr|^ ^°>s tures atmesti. 
pakalnėse dabar j ieškoma. 1 

BETHLEHEM Plieno korpo
racija, Bethlehem, Pa., prane-

žemaitis per Sandarą davė įsa
kymą stovėti. Kasmauskas sa
ko, aš į diktatūrą netikiu. 

Toliau žemaitis pyksta ant 
Jokubausko Draugo už straip
snį kuris tilpo Dirvoje kaslink 
silkių kurios atsilanko į kuo
pos susirinkimus. 

Tankiai aš nesuprantu delko 
tas Jonas turi pykti, juk ne vi
sas silkes Stasiulis nuvežė į 
tarptautinį balių, dar daug li
ko krautuvėje, užteks ir sanda-
riečiams. Ypatingai So. Bosto
ne galite nusipirkti visą bačką 
ir duoti po čielą silkę kiekvie
nam savo nariui, o kada bačka 
liks tuščia galit atiduoti ją sa
vo sergančiai gaspadinei nuo 
Robinson stryto, kuri užraugs 
jums rukštaus pieno ir galėsite 
susirengti sau balių del Lietu
vos labo, o pelną, jeigu liks, 
padėti į banką pas kuopos pir
mininką, arba sergančiai savo 
gaspadinei, nes tai yra dvi sau
gios vietos. 

Toliau žemaitis sako, Kas
mauskas buvo kataliku, paskiau 
sandariečiu, o dabar pas per
versmininkus nudardėjo. Kiek 
man yra žinoma tai sandarie 
čiai buvo atdardėję pas Kas 
mauską, ne Kasmauskas pas 
sandariečius. Kada pervers
mas pasidarė Sandaroj, nuo to 
laiko kai Sandara išbėgo iš S. 
Bostono palikdama mašinas ir 
daug skolų, tos organizacijos 
istorija yra kaip moteriškos 
rudos kelnės, dėlto rimtesni 
tautiški žmonės, nepakęsdami 
sensacijų, varo savo tinkamą 
tautišką Lietuvišką patriotinį 
darbą gerais teisingais keliais 
ir palieka Sandarą tik kaip 
Rukštaus pieno grupę suside
dančią iš kelių prastos rūšies 
asmenų, kurie nieko nežino 
kaip tik šmeižti kitus ir krik
štyti juos visokiais vardais.. 

Aš patariu tiems Sandaros 
bankruto specialistams atlikti 
išpažintis ir pradėti sįlkes lup
ti švariose sąlygose, be nuodė
mių. 

Jokubausko Draugas. 

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

DIRVOS Administracija. 

Rengiasi Darbui 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai. 

ir ji bus tame pačiame vieš
butyje, iBookfCadillac, kuriame 
atsibus ir LVS seimo posė
džiai. įVakarienė bus Birže
lio 1, šeštadienį, nuo 6:30 v. 
vakare. Tikietai jau pagamin
ti ir juos galima gauti pas Sei
mo rengimo komisijos narę p. 
Stephania Douvan. 

Atskira komisija, LVS 6-to 
skyriaus pirmininko Juozo Gu-
žausko vadovybėje, ruošia pik
niką Birutės Darže, sekmadie
nį po pietų, Birželio 2. 

AMSTERDAMlEčIAI į 
LVS SEIMĄ 

Jau gavome žinių iš Amster
dam, N. Y., naujo LVS 16-to 
skyriaus sekretorės Onutės Bi-
liutės kad to skyriaus delega
tai ruošiasi į LVS seimą Det
roite. Tai pirmutine smagi ži
nia. Laukiame tokių žinių iš 
visų skyrių ir iš visų miestų. 
Laukiame atsilankant plačios 
Lietuviškos visuomenės. 

KUN. J. CIžAUSltO 25 
METŲ SUKAKTUVĖS 

Šv. Jurgio parapijos klebo
nas Kun. Juozas čižauskas Ba
landžio 5 d. minėjo savo kuni
gavimo 25 metų sukaktį. Baž
nyčioje buvo iškilmingos pa
maldos, o po pietų vakarienė, 
koncertas ir šokiai. Dalyvavo 
labai daug žmonių. Klebonas 
gražiai pagerbtas. Jam drau
gai ir mes linkime sulaukti 
auksinio kunigavimo jubilejaus. 

ALBR VAKARAS 
Gegužės 12 d., Am. Lietuvių 

Balsas radio klubas rengia sa
vo koncertą ir šokius. Tai pa
puola Motinos Diena. Graži 
tai diena, bet mums ji skaudi 
ir nežinau ar pajiegsime links
mintis. Bet.... daug jau yra 
motinų, daug sunų kurie tikrai 
linksminsis, nes jie sulaukė ka
ro pabaigos. Motinos sulaukė 
sunelius, sūneliai džiunga su-
gryžę prie motutės. Bet mo
tutės tų kurie nesugrvžo, tik 
ašarėlėmis apsidžiaugs, o ir 
mes kurie mamyčių negalime 
pasveikinti ir jų padėties neži
nome, verksime ir mes.... 

A. MAROZAITfiS VESTUVĖS 
Bal. 28, šv. Jurgio bažnyčio

je susituokė Alenora Marozai-
tė, William ir Vincentos Maro-
zų duktė, su buvusiu saržentu 
Juozu Mickey-Mikalausku. Ba
žnyčia buvo gražiai išpuošta. 
Nuotaka dėvėjo, puikią balto 
satino suknelę, kuri buvo labai 
ilga, užtai velionas buvp trum 

TOMALINAB Leonardas, 23 SUVAIZDIS Petras, mirė Bak 

Billy Conn rengiasi susitikti 
su pasauliniu čampionu negru 
Joe Louis, Birželio 19, Yankee 
Stadiume, New Yorke. Tikima 
didelės minios ir $3,500,000 in-
eigų iš tų kumštynių. 

pas. Ji turėjo baltas ir mėly
nas gėles. Pamergės irgi dėvė
jo baltas vestuvines sukneles, 
baltas su mėlynomis maišytas 
gėles, jas laikė rankose ir ant 
kasu. Moterystės sakramentą 
suteikė klebonas Kun. J. Či
žauskas; giedojo vyrų choras, 
jmišrus choras, ir Agota Juod-
jgnukaitė giedojo "Ave Maria" 
ir.kitas giesmes. ^ 

Išeinant iš bažnyčios, jau
nuosius apipylė ryžiais ir kon-
fetti. Man dinktelėjo mintis 
kad tuos ryžius kai kas labai 
skaniai valgytų, bet ir vėl pa
maniau, kartais graži tradicija 
yra malonesnė ir už valgį. 

Vestuvių pokilis atsibuvo K. 
of C. salėje, dalyvavo apie trys 
šimtai žmonių, daug biznierių 
ir profesionalų. 

Nuotaika ir jaunasis parodė 
daug nuoširdumo ir senoviško 
Lietuviško pobūdžio, paveldėto 
nuo savo tėvų. Jie visus sve
čius gražiai pasitiko, su jais 
praleido visą popietį ir vakarą 
ir visus maloniai atsisveikino 
išleisdami. Tai tikrai retose 
vestuvėse taip jaunieji pasiel
gia-
| vestuves buvo atvažiavę p. 

Marozienės brolis Jonas Gu-
džinskas ir jo duktė su vyru, 
iš Amsterdam, N. Y. 

Po vestuvių jaunavedžiai' iš
vyko trims mėnesiams į pieti
nes valstijas. Jie dabar lanko
si New Orleans, La. Iš ten 
vyks į Kaliforniją ir kitur. 

Sugryžę, jaunieji Mikalaus
kai stos į biznį. Jie turi gerą 
tėvų paramą. R«P* 

LVS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS, 

Svarbus LVS 6-to skyriaus 
narių priešseiminis susirinki
mas įvyks sekmadienį, Gegužės 
12 d., nuo 12:30 vai. po pietų, 
Šv. Antano parapijos mokyklo
je. Frąšomi dalyvauti visi na
riai ir visos komisijos, šiame 
susirinkime bus renkami sky
riaus delegatai į seimą, pikni
kui darbininkai ir kit. 

Kaip įinoma, LVS seimąs 
įvyks Birželio 1 ir 2, o pikni
kas 2-rą dieną po pietų, Biru
tės Darže. 

Vyt. Markuzas, 
Užrašų sekr. 

PREZ. TRUMAN PA
SKELBĖ "I AM AN 
AMERICAN DAY" 

RAŠYDAMAS trumpai m o 
derninio civilizuoto žmogaus 
•kvalifikacijas", pasiėmiau pa-: ?a aPle savo nutarimą didinti 
žiūrėti i tik ką išėjusį savaiti- ir plėsti savo išdirbystes. Tam 
nį Anglų žurnalą. Tuoj į akis : tikslui numatyta 134 milijonai 
straipsnio angalvis: dolarių. 
"We Should Annex 50,003,OM> gj kompanija išdirba plieną 

Square Miles „f Ocean." . , h. ,Urbdlntt laivus. 
Ant greitųjų peržiurėjau tą j 

straipsnį neskaitant. Bet štai j r ~ " 
ką eilutėse pastebėjau: Moks- PENNSY L V ANI.IOJE, pasi-
lininkai priveda kad motina baigus karui, per paskutini 
Žemė neilgai mus galės maitin-; 1945 metų pusmetį iš Federa-

A"t žemės pavirsią us ir  jos valdžios tarnybos paleista 
f n 45,600 tarnautojų. 

Agrikultūros Departmento Sukaktuvės 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
Ir prisius $2.00 su nurodymu kam 

t N 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos į 

Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi- j naujž| Vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums uf 
lc atvirutę prieš persikelt 

LIETUVIŲ NAUJIENOS j ' kit* V'eta «yVenti' " 
332 N. Oth St. Philadelphia (>, Pa. j Dirva Cleveland 3. O. 

nfmą knygelę prisiųsim jums visa? 
dovanai už pasidarbavimą. 

.• j 

W, 

0 

Naujai patapę Amerikos pi
liečiais ateiviai ir tie kurie su
ėjo į pilnus metus, čia gimiai, 
^us pagerbti visoje šalyje, kaip 
lai buvo daroma praeitų kelių 
metų bėgyje. 

Prezidentas Truman paskel
bė proklamaciją, paskirdamas 
Nacionalę Pilietybės Savaitę, 
< egužės 13-19. žymiausia iš-
1 ilmė bus sekmądieilį, Gegužės 
!$. Tai bus ta žinoma <#I ĄM 
AN AMERICAN DAY". 

Pereitais metais suvirs 200,-
<)00 vyrų ir moterų ateivių — 
j ii tarpe 16,,000 karinėse jiego-
S(j — įgijo Amerikos pilietybę. 
Prie to, apie *du milijonai jau
nu žmonių šioje šalyje suėjo į 
metus ir- tapo balsuotojais. 

metų, mirė Kovo 23, Wilkes-
Barre, Pa., kur buvo ir gi
męs. 

BUŽE VYČIUS Petras, 70 m., 
mirė Vas. 15, Athol, Mass. 

rETKAUSKAS Juozas, mire! 

Kovo 29, Cambridge, Mass. 
< RĄŽULIS Juozas, mirė <P&1. 

2, Cambridge, . Mass. 
ALEJUNAS Juozas, mire t$a-

land. 4, Cambridge, Mass. 
zEDONIS Feliksas, mirė Ba-

land. 10, Cambridge, Mass. 
KVEDAS Kazys, mirė Kovo 

mėn., Spring Valley, 111. . 
TEIBERIS Klemensas, mirė 

Kovo ra., Spring Valley, 111. 
SUNGAIUENĖ Rožė, 70 m., 

mirė Vas. 14, Westville, 111. 
(Kapčiamiesčio k.) 

GALIAUSKAS Juozas, 56 m., 
mirė Kovo . 21, Brooklyn, 
N. Y. " 

ŠIMNIšKIENĖ Marijoną, 56 
metų, mirė Vas. 14, Mt. Car-

f mel, Pa. 
MAKNIENfi Ona, 62 m., mirė 

Vas. 17, Kulpmont, Pa. (Ma
rijampolės ąps. Mielaišupių 
kaimo.) 4 

BAREIKIS Vladas, 38 m., mi
rė Vasario m. Buenos Aires, 
Argentinoj. (Maletų p. Ute
nos ap.) 

BOLITIENĖ Ona (Kropiutė), 
mirė Bal. m., Detroit, Mich. 

GUDAITIENĖ Rožė, mirė Ba
landžio m., Frackville, Pa. 

RUDZINSKAS Juozas, mirė 
Balandžio m., Hartford, Ct. 

SAPLIS Jonas, 61 metų, mirė 
Bal. 17, Chicago j. (Panevė
žio ap. Kupiškio p. Virbališ
kio k.) Amerikoje išgyyeno 
36 m. • » 

KRIČIKAS Jurgis, mirė Bal. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

RUDIS Juozas, seno amžiaus, 
mirė JJal. m., Frackville, Pa. 

VENSKIENĖ Ona (Alijauskai-
tė), pusamžė, mirė Bal. 17, 
Chicago j. (Kėdainių ap. Ai-
riogalos p.) Amerikoj išgy
veno 33 metus. 

MILIUS Jurgis, seno amžiaus 
mirė Bal. 19, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Kražių par.) Ame
rikoj išgyveno 53 metus. 

RYMAS Petras, 62 metų, mi
rė Kovo 11, Brooklyn, N.Y. 

DUDONIENĖ Ed., mirė Bal. 
mėn., Newark, >N. J. Gin|us 
Shenandoah, Pa. 

ABEKAS Fredas (Akelaitis), 
mirė Bal. 10, Chicagoj. (Ma
rijampolės ap. Šumsku pąr. 
Piliakalnių k.) 

STASEVICIUS Kastas, 65 m., 
mirė Bal. 7, Pittsburgh, Pa. 

ČEPONIS Vincas, pusamžis, 
mirė Bal. 12, Chicagoj. (Vi
diškių par. Užušilės k.) A-
merikoj išgyveno 33 metus. 

BUIVIDAS Adomas, 81 metų, 
mirė Bal. 8, Sheboygan,'Wis. 
(Kaupo rėd.) Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

KIBORTAS Alice, seno a»|ž., 
mirė Bal. 16, Chicago Jits, 
111. (Telšių ap.) 

12, Chicagoj. 
TRASKAUSKIĘNĖ Agota (Gi-

liutė), mirė Bal. mėn., Ma
hanoy City, Pa. 

Waterbury, Conn. 

i 

Į KAIP 
j ATNAUJINT 
į DIRVĄ 
| Kaip tik jusų prenume-
i rata už Dirvą baigiasi, 

paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V Ą  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 
•TP" •v-r 

ALM IHSNGIA SAVO SUVA
ŽIAVIMĄ 

Birželio 16, Duncan Hotel, 
New Haven, Conn., įvyks Ame
rikos Lietuvių Misijos suvažia
vimas. šis suvažiavimas tur^s 
didelės svarbos, kadangi tai
kos reikalai įr valstybių sienų 
nustatymas kasdien artėja, ir 
turime tikėti kad ir Lietuvos 
nepriklausomybės klau s i m a 8 
bus iškeltas ir svarstomas. Al 
L. M. vadovybė turėš svarbijj 
reikalų aptąrįmui tąjae suva
žiavime. 

Negerai kad pas Amerikos 
Lietuvius nėra vienybės, vie
ningai veikdami galėtume p#r 
sitarnauti Lietuvos likimui 
miai daugiau. Bet kad ir p*r. 
skirai veikdami, nenuleiskintųs 
rankų bet kovokime pakol d$r 
nėra pervėlu ir pakol dar Lie
tuva nėra* visiškai paaukota 
bolševikams. 

SUGRYŽO 
Sgt. Stanley J. Romantiškas, 

sunus gerų musų patriotų pp, 
Stasio ir Stasės Romanauskų, 
16 Quinsigmond ave., sugryžo 
iš kariuomenės. 

Sgt. Stanley J. Romanausk^ 
32 mėnesius, iš tų ĮSuropojįe f§-
buvo 21 mėnesį. 

Jo brolis Louis J. Romanaųs-
kas, pirmiau gryžęs sveikas iš 
kariuomenės, apsivedė Gegužes 
4 d., su p-le Irene Deline Ba|l* 
bin. Gerų pasekmių jaunai po
relei. . t 

ATVAŽIAVO P AŠ VYRĄ 
Poni B. Blaževičienė-Avižių 

nytė atvažiavo iš Šveicarijos 
pas savo vyrą, Aleksandrą Bla
ževičių, Bristol, Conn. Ji yra 
sesuo garsaus Lietuvos ąkįų 
specialisto Dr. Vytauto Avi^flt-
nio, kuris dabar randasi Švei
carijoje su savo šeima kaip 
bėgėliai. i + !j £ 

Pasikalbėjus trųjnpą valan
dėlę su tais žmonėmis kuriems 
teko pergyventi žiaurų Ęursp* 
pos karą, patiri ką reiškia ka-
žmogus praranda savo laisvf, 
turtą, saugumą ir laukia kas 
su juo atsitiks rytoj, poryt. 

Tikrai tas turėtų buti pamo
ka musų Lietuviškiems Stalino* 
vergams komunistėliams,( nes 
užsieniuose pabėgę žmonės net 
ir tikri Rusąi nenori ir bijo 
prisipažinti kad jie yra Rusi
jos piliečiai, jie- pasisako eaą 
Lenkai, Lietuviai ar kitokios 
tautos, kad tik išsigelbėti, kad 
nereiktų gryžti į sovietų rojų. 

Nors, sako, tarp pabėgėlių 
landžioja sovietų agentai ir 
kalbina gryžti atgal, užtikrini-
dami kad jiems 'negręsia jokia 
pavojus, kad jų laukia geras, 
gyvenimas, bet tie žmonės ku
rie ten gyveno ir paragavo Juo
zo saulės rojaus pyragų, ryž
tasi verčiau badu mirti kitur, 
tik negr.yžti į savo tėvynę, Jtur 
juos laukia sušaudymas. 

Dr. M. J. €olney. 

Skelbimai Dirvoję • 
80c už vieną kartą 
Jj-is kartus už $1.00 

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

HiuiiiJHiiiMiimimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiHimiiimiiiiiiiGiiitiiiuiiiHiiitiiiitMiiHiiĮf 
Tai žymus skaičius naujų 5 

balsuotojų. jjjj 

United States Agrikultūros Departmentui sueina 84 meik 
tai nuo įsteigimo, Gegužės 15. Kongreso aktas įsteigianti# 
Agrikultūros Departmentą buvo užgirtas Gegužės 15, 1862. 
Isaac Newton, dešinėje, buvo pirmutinis to departmento virši
ninkas. Jis mirė Birželio 19, 1867, nuo saulės užgavimo, dir
bant agrikulturiniuK tyrinėjimus. Kairėje, dabartinis agri
kultūros sekretorius Uiuiton F. Anderson; 

P J. KKRSIS 
_ 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

•.—^ f. | OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

•NEW YORKO valstija UŽ- E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priennesčiuoee, kreipi 
ėmė trečią vietą pieno gamini- JE kifc§s i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnsyimą įvai-
mo srityje 1945 metais, paga-;! riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
minant virš 8 bilijonus svarų I Sutfau p»^. morgečio Patarnavimas ir «pild,mW 

J ' s garantuojama. Kreipkites j mane telefonu arba asmeniškai. 

PlenŲ' ' i^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii! 



Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse — L A I S V A  L I E T U V A  Lsfevę pažirai Tauta — 

Jungo Nevilkti 

LVS Metiniam Seimui Artinantis Žymiai pagerbtas 

* 

Stai ką jau Detroitiečiai 
Padare m 

Sulyg žinių iš Detroito LVS 
6-to skyriaus, kuris rengia Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos 6-tą 

, metinį Seimą, seimo eiga 
tokia: 

POSĖDŽIAI 
- yiiSeimas bus dvi dienas: šeš-

tiflienį ir sekmadienį, Birželio 
3/ ir 2, 1946. Posėdžiai prasi
dės 10 vai. ryto. 

Seimo posėdžiai bus BOOK-
CADILLAČ HOTEL, kampas 
Washington Blvd. ir Michigan 
Avenue. 

VAKARIENĖ 
Birželio 1 vakare rengiama 

vakarienė-banketas tame pa-
. čiame Book-Cadillac Hotel. 

Tikietai j vakarienę po $3.50 
ir delegatai bei svečiai prašo
mi užsisakyti sau tikietus iš-
anksto, parašant kiek reikalin
ga tikietų, taipgi pasiunčiant 

x už tikietus pinigus.' 
Tikietus užsisakyti: 

Mrs. S. C. DouvalJi, 
2619 Montgomery St.* 

Detroit 6, Mich. 

KAMBARIAI 
Apie kambarius delegatams ̂ 

telpa gretimas pranešimas. Vi-
* si kurie vyks kaip delegatai ir 

svečiai į Detroitą LVS seiman 
prašomi tuoj užsisakyti kam
barius tiesiog hotelyje. čia pa
duodamos kambarių kainos ko
kias hotelis suteikė komisijai. 
Rašykit kambarių rezervacijų 
dabar, neatidėliojant. 

PIKNIKAS "> ' 
Sekmadieni, Birželio 2, fcei-

mo posėdis baigsis apie 12 vai. 
Po pietų, vietinis skyrius ren
gia biznišką pikniką Birutės 
Darže. 4 

LVS Seimo Delegatams vykstantiems į Detroitą 

Delegatai prašomi patys užsisakyti sau kambarius seimo laiko
tarpiui. Parašykit kiek busit, kada atvažiuosit, kiek į kambarį 
norit sutilpti. Rašykit sekančiai: i 
Book-Cadillac Hotel, * * 
Mr. C. B. Loftis, Front Office Mgr. 
Washington Blvd. and Michigan Ave. 
Detroit, Mich. 

Pasirinkit maždaug jusų pageidaujamos kainos kambarį 
ir pasiuskit savo rezervaciją gana anksti prieš Birželio 1. 
Room for 1 day (1 bed) per day: $3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $6.00 
Room for 2 per day (double bed): $5.00, $6.00, $7.00, $8.00 
Room for 2 per day (twin beds): $6.00, $7.00, $8.00, $9.00 

Paduokit Date of arrival ir savo pilną vardą ir namų adresžį. 

ITALIJOJ LIETUVIAI 
TIKI I LIETUVOS 

ATSIKĖLIMĄ 

J. Skinderis, iš Clinton, Ind., 
prisiuntė sekantį laišką gautą 
nuo Lietuvio pabėgėlio Italijo
je: 

SLA 318 kuopa buvo viena 
iš pavyzdingiausių Naujojoje 
Anglijoje, daug kovojo prieš 
SLA pavergimą; šiądien ji vir
to komunistiška, ačiu sandarie-
čių šeimininkavimui kuopoje ir 
Centro Valdyboje. Tokios pat 
pasekmės pasirodė ir SLA 57 
kuopoje, kuri yra Keleivio pec-
kelių kontrolėje. Tai prie ko 
priėjo musų Worcesterio pat
riotai Tarybos rėmėjai. 

LVS Narys. 

$30 AUKŲ KNYGAI 
IŠ LOS ANGELES 

BALTIMORE, Mt>. 

Iš LVS 4-TO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO 

Los Angeles, Cal., LVS sky
riaus pirmininkas Petras Žilin
skas prisiunčia aukų knygai 
"LIETUVA TIRONŲ PAN
ČIUOSE" leisti, ir praneša kad 
viena skyriaus narė vyksta iš 
Los Angeles į rytines valstijas, 
taigi jeigu kaip tai ji bus iš
rinkta delegate į LVS seimą 
Detroite. 

Prisiųstos aukos yra Šios: 
Kulturos ir Labdaros 

Klubas $25.00 
P. Žilinskas 5.00 

Dr. Kari T. Compton, prezi
dentas Massachusetts Institute 
of Technology, Bostone, Karo 
Departmento apdovanotas auk
ščiausio laipsnio dovana kokią 
civiliniam galima suteikti. 

NORI AMATININKŲ 
DARBO ĮRANKIŲ 

Worcester, Mass. 

LVS 12-TO SKYRIAUS VEI
KIMAS 

Musų LVS skyrius po biskį 
kruta. Dabar mums daugiau
sia rupi ateinantis LVS seimas, 
kuris įvyksta Birželio 1 ir 2, 
Detroite. Skyrius rūpinasi pa
siuntimu delegato į seimą su 
gerais sumanymais. Tik mes 
dabartiniu laiku susiduriam su 
bloga padėtimi: del buvusių il
gų streikų musų apielinkėje, 
delegato siuntimas pasirodo 
nebus galimas, nes kurie dirba 
nenori išlikti iš darbo. Turim 
keletą profesionalų, bet jie ir
gi užsiėmę savo reikalais. Iki 

'ateis seimas gal at^ąs delega
tas. 

Skyrius taipgi numatė- reng
ti vasarinį pikniką. Turim jiu-
žiurėję porą vietą, tik klausi
mas su valgiu ir gėrimais pik
nikui, nes to dabar trūksta. 

Skyrius, nori susitarti pikni
ko rengimui su vietiniu laik
raščiu Amerikos Lietuviu. 

Pikniko vieta buvo bandoma 
gauti L. Ukėsų Klubo vasarvie
tėje, bet dėka musų sandarie-
čiams ir komunistams mųsų 
prašymas liko atmestas. Vie
nok musų darbštus nariai ne
nuleido rankų, rūpinasi gauti 
kitą .vietą. , ? 

# """ -

REMIA KOMUNISTUS 
Čia gyvuoja dvi SLA kuo

pos: 57 ir 318. Pastaroji su
sideda' tik iš Sandaros narių. 
Jie pereitame SLA centro val
dybos rinkime daugumą balsų 
atidavė už komunistų sąrašą. 
Pasiteiravus kodėl taip dary
ta, nariai atsako kad jiems 
sandariečiai su savo organu 
ir Jo korespondentu tiek įkirė-
jo tai balsuoja už pamainymą, 
sako gal komunistai nebus blo
gesni. už rousu sandariečius. 

Balandžio 30, Lietuvių salė
je įvyko LVS 4-to skyriaus 
susirinkimas. Narių nors at
silankė nedaug, ypatingai la
bai mažai vyrų, tačiau reikalai 
buvo svarstoma energingai ir 
nimtai. 

Pirmiausia buvo išklausytas 
ir užgirtas delegato J. Lietuv-
niko raportas iš Tautininkų 
Centrq* suvažiavimo Brooklyne. 

Toliau buvo skaitytas laiškas 
LVS centro sekretoriaus, ku
riame apibudinta LVS ir ALM 
veikla ir skyrius kviečiamas 
dalyvauti LVS seime Detroite 
Birželio 1 ir 2. 

Apkalbant LVS seim%, pa
aiškėjo kad skyrius į seimą 
delegato pasiųsti negalės, vie
toje to nutarta pasiųsti auką, 
kas bus reikšmingiau dabarti
nėje kovoje už Lietuvos nepri
klausomybę. čia pat vietoje 
susirinkusieji sudėjo $50, su 
tuo įsitikinimu kad iki sekan
čio skyriaus susirinkimo, ku
ris įvyks Gegužės 28 d., suda
ryti visą šimtinę pasiųsti sei
mui. 

Ta proga buvo nutarta atsi
šaukti į visus skyriaus narius 
kad atsilankytų į sekantį sky
riaus susirinkimą ir pagal sa
vo išgalę prisidėtų su auka sei
mui ir paremtų Lietuvai Va
duoti Sąjungos veikimą už iš
laisvinimą Lietuvos po ko
munistinės tiranijos. 

Jeigu kuris iš narių del ko
kių nors kliūčių negalėtų da
lyvauti skyriaus susirinkime, 
o norėtų prisidėti su auka Lie
tuvos reikalams, gali savo au
ką priduoti skyriaus pirminin
kei: Julė Rastenienė, 818 Hol-
lins St. Jo auka kartu su ki
tomis bus pasiųsta seimui. 

Taigi, malonus sąjungiečiai, 
nepašykštėkit pagal savo išga
lę prisidėti su auka ir buti ko
votoju už savo senąją tėvynę 
Lietuvą, kuri šiądien kenčia 
žiauriausią komunistų prie
spaudą. P. P. Jaras. 

Amsterdam, N. Y. 

npus^ Si 

Cs . 

Į ANNAPOLIS. Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Taryba ren
gia važiavimą į Annapolis, sek
madienį, Gegužės 19, prie Lie
tuviško Ąžuolo, kuris ten yra 
pasodintas Lietuvos atminčiai. 
Automobiliai išvyks nuo Lietu
vių salės 9:30 ryto, traukiniai 
iš Camden stoties išeina 8:45 
ir 9:45 ryto. 

Lietuviai kurie ten dalyvaus 
bus svečiai Maryland Guberna
toriaus Herbert R. O'Conor. 

LVS SKYRIAUS PRAKAL
BOS IR FILMOS 

.Sekmadienį* Gegužės 5 d., 
čia atvyko LVS centro valdy
bos pirmininkas P. J. žiuris ir 
sekretorius K. S. Karpius pra
kalboms naujai susitverusio L 
V. S. skyriaus. Su jais atvy
ko ir jų žmonos, svečiai kelionę 
atliko automobiliu. 

Prakalbos atsibuvo A. L. 
klubo salėje. Programą pradė
jo P. Lalas, toliau susirinkimą 
vedė 16-to skyriaus pirminin
kas Adv. Christian (Kristinai-
tis). Kalbas LVS ir Lietuvos 
reikalais sakė K. S. Karpius, 
poni Hypatija žiurienė, P. J. 
žiuris. Naujai knygai, "Lietu 
va Tironų Pančiuose", leisti 
surinkta virš $80, ir su narių 
duoklėmis pasidaro ineigų virš 
$100. . 

Po prakalbų buvo parodyta 
filmos Lietuvos Prezidento lai
dotuvių Clevelande, Clevelando 
Lietuvių Kulturinio Darželio 
Vaizdai, ir Amerikos Lietuvių 
Misijos delegacija San Francis
co konferencijoje. 
, šio skyriaus delegatai ren

giąsi į LVS seimą Detroite. 
Rep. 

GEN. MIHAILOVIČ 
VARGU IŠLIKS 

GYVAS 

Vienas Clevelandietis, siųs
damas paketėlį savo draugui 
pabėgėliui į Vokietiją, įdėjo ir 
Amerikos Lietuvių laikraščių 
ir knygelę mokytis Angliškai. 

Gautas atsakymas parodo 
kad jie džiaugiasi ir laikrščiais 
ir knygele, visi naudojasi. Dir
vą ir kitus laikraščius leidžia 
iš rankų į rankas. 

Laiško rašytojas, gavęs do 
kumentus kviečiančius į Ame
riką, pastebi: 

"Bet kol dar išvažiuosiu, rei
kia gi dirbti savo dirbtuvėje, 
bet kaip žinai, nelabai kuo tu
riu dirbti, nes trūksta ir įran
kių ir dalių. Dabar kai skaitai 
jusų laikraščius matyti juosė 
vedama tik propaganda aukoti 
pabėgėliams rubus, batus, pi
nigus, bet jokios propagandos 
kad paaukotų atitinkamų įran
kių, su kuriais butų galima ir 
pačiam užsidirbti ir kitus, pa
mokinti kaip dirbti. 

"Kad ir dabar per mumf' in
žinierių suvažiavimą prieita iš 
vados kad reikia kuodaugiausia 
steigti įvairių amtininkų kur
sų, per kuriuos žmonės galės 
sau duonos kąsnį užsidirbti. Ir 
man yra pasiūlymas suorgani
zuoti laikrodininkų kursus, bet 
negaliu nei pradėti, nes nėra 
nei kuo mokinti nei ant ko 
reikia nors paprasčiausių bet 
tikrų įrankių, ne taip kaip aš 
pats vargstu naktimis tik iš 
kantrybės. 

"Taigi ar negalėtum kad ir 
kokiame laikraštyje patalpinti 
atitinkamą skelbimą kad au
kotojai žinotų ko reikia. 
•' "Gal jau pasisekė surasti Ar
gentinoje gyvenančius mano 
giminaičius Povilą ir Adolį 
Šiiažus ?" 

"• (Argentiniečiai kurie gauna 
Dirvą, jei žino čia minimus as
menis, arba patys šliažai, gali 
atsišaukti į Dirvos redakciją.) 

Ačiu tamstai kad ir toli bū
damas nuo savo gimtosios že
mės Lietuvos nepamiršote savo 
brolių Lietuvių kurie šiądien 
išblaškyti žiaurios karo audros 
kenčia sunkią tremtinio dalį 
be tėvynės Lietuvos, be tėvo 
ir mamos, o kaip kas ir be šei
mos. Aš Lietuvoje palikau sa
vo tėvus, vieną brolį ūkyje ir 
sesutę tik baigusią gimnazijos 
8 klases, šiądien nieko neži
nau apie juos, kur jie randasi 
ir ką veikia, tikriausi Rusų 
GPU bus juos nuo žemės pa-
viršio pašalinus. Aš Rusų me
todus labai gerai pažystu, nes 
vienus metus laiko teko man 
prie jų gyventi ir pažinties už
teko, todėl antrą kartą Ru
sams okupuojant Lietuvą sten
giausi kuotoliausia nuo jų pa
sišalinti. 

Iš Lietuvos aš išbėgau 1944 
metais Spalių 9 rytą, palikau 
verkiančius savo tėvelius, bro
lius ir seseris, o kartu ir tėvy
nę Lietuvą, kurioje šiądien lie
jasi musų tėvų, brolių kraujas 
ir ašaros nuo Stalino karštos 
saulės, kuri degina musų bran
gias gimtasias bakūžes, įgim
tuosius laukus, žalius miškus; 
net Dubysa, Neris ir Nemu
nas savo tyrąjį vandenį užmir
šo, nes jomis dabar teka mu
sų tėvų, brolių kraujas ir aša
ros kenčiant raudonojo išlais
vintojo priespaudos uždėtus 
pančius, kuriuos neturime vil
ties šiais metais sutraukyti. 

Bet aš pilnai tikiu kad musų 
jauna Tėvynė Lietuva prisi
kels, kaip kad prisikėlė, 1918 
metais. Sako, amžius budėjo-
me ir vėl nepriklausomybę lai
mėjome. šis irašas buvo už
rašytas Raseinių mieste, ant 
žemaičio paminklo. Tai aš pil
niausia tikiu kad tas viskas 
turės įvykti, nes mes ačiu Die-

savo tautiečių brolių Ameriko
je, kurie mus parėmė ne tik 
moraliai bet kartu ir materia
liai, aukodami mums rubus ir 
pinigus, kuriuos gal but gana 
sunkiai uždirba ir tuo pačiu sa
ve skriausdami ar artimo mei
lės vedami aukoja savo tautie
čiams Lietuviams kurie šiądien 
yra viską praradę, tik likę žmo
nių gyvybės ir tos pačios rei
kalingos kito žmogaus para
mos. Taip gyvena šių dienų 
Lietuviai pabėgėliai.... 

TA PASKOLA LEN
KIJAI 

RUSAI GROBIA IR 
GABENASI VISKĄ 

IŠ VOKIETIJOS 

Dedant pastangas išgelbėti 
Jugoslavų kariautoją Gen. Mi-
hailovičių nuo mirties komunis
tų naguose, 20 Amerikos karo 
lakūnų buvo atvykę'į Washin-
gtoną prašyti Prez. Trumaną 
kad užtartų tą generolą nuo 
klastingo bolševikų teismo. 

Prezidentas Truman neprisi
leido tuos lakunus jį nei pa
matyti. Tfe lakūnai yra tai 
kariavusieji prieš Vokiečius 
Balkanuose, nukritę Jugoslavi
joje, kur Gen. MihailoviČ juos 
išgelbėjo ir slapstydamas nuo 
Vokiečių išleido pabėgti nuo 
patekimo į nazių nagus ir nuo 
mirties. 

Kiti teikia sumanymą kad 
Byrnes savo derybos^ Pary
žiuje užtartų Mihailovičių ir 
mainais už jo gyvastį duotų 
Maskvos bernui Tito, dabarti
niam Jugoslavų diktatoriui, ko
kią salą Italijos vandenuose. 
* ' k * • ' 

Kurias tik šalis Rusai oku
pavo, iš jų visų viską vežasi 
sau į Rusiją. Jei grobia ir ga
benasi tai ką gali sunaudoti 
tiesioginai, nieko negalima sa
kyti, nes karo metu grobio ve-
žimasis yra užsilikęs nuo bar
barų laikų. 

Tačiau žinome kstd Rusai iš
siveža visų užimtų šalių dirb
tuvių mašinas ir padargus, pa
likdami tik tuščias sienas. 

Į tą reikia žiūrėti kaip į Ru
sų troškimą viską turėti pas 
save, kad priešams nieko nelik
tų, kad negalėtų prieš juos pa
naudoti ir kad okupuota šalis 
nepajiegtų greitai atsigauti ir 
atsistoti ant savų kojų ekono
miškai. 

Bolševikai gal įsivaizduoja 
kad, priešingai, jie dabar ga-
sigaminti, net apsiginkluoti iki 
tie kkad sutriuškintų visą ka
pitalistišką pasaulį. 

Tačiau Rusai neturi nei pa
vagiamoms mašinoms sudėti 
patalpų, nei tinkamų mechani
kų tomis mašinomis ką nors 
padaryti. Ne Rusų protui tas 
mašinas operuoti. Jos visos 
surudys ir sunyks suverstos į 

Kaip sunki Lenkijos byla pa
čiame Washingtone parodo se
kantis faktas: 

Lenkai turi Kongresu kelis 
atstovus, kurie atkakliai kovo
ja už Lenkiją ir kitas Rusijos 
pavergtas tautas, bet valdžia 
ir su jais nesiskaito. Juk Pre
zidentas Truman pats paleido 
Lenkiją Maskvai užvaldyti pa
statant ten savo bernus. 

Amerikos paskolą Lenkijai, 
$90,000,000, Lenkas Atstovas 
Wasielewski (iš Wisconsino) 
pavadino Amerikos dovana Ru
sijai, nes tai ką Lenkų bolše
vikiška vyriausybė gauna vis
kas atitenka Rusijai. > 

Nežiūrint šių ir kitų faktų 
kokius patys Lenkai atstovai 
Kongrese iškelia, State Depart-
mentas ir Baltųjų Namų šei
mininkas Truman su tuo nesi
skaito. 

DIRVOS AGENTAI 
Zigmas Jankauskas 

Real Estate — Insurant 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
536 North llth Street 

PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Petras Lalas 1 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

39 Union Street 
AMSTERDAM, N. Y. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

3907 Lillibridge 
DETROIT 14, MICH. 

krūvas, tačiau bolševikai viską 
vui esame Dievo užtariami, ir i veža ir veža ir veža 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Nenori Karaliauti 

Dabartinis 

rS~ a 

L 

Lt. Charles W. Patterson, iš 
Worcester, Mass., sugryžo iš 
Pacifiko salų, kur jis buvo Jo-
lo salos laukinių gyventojų lai

komas "karalium". 

GASO PEČIUS 
. . .  p r a b e d a n č i o s  p a g a l b a  

i I 

...eksperto pasirinkimas 

Jaunos virėjos, taipgi ir jų motinos, geriau atlieka su Gasu. Nes, bent 

kuriame laipsnyje valgių gaminimo sugabumo, greitas, tikras &asu ga

minimas taupo laiką, prašalina spėliojimus. 
• * 

Reikalingos pečiaus temperatūros palaikomos automatiškai . . . viršu

tiniai degė jai užtikrina staigų karštį, staigų užgesinimą . . . automa

tiški kontroliai atlieka darbą kuomet virėja išeina. Prie to, tiktai Gaso 

Hepsna gali duoti jums nerųkstantĮ spirginimą. 

Tajgi, apsilankykit pas savo Gaso padargų pardavėją tuojau . . . pasi

rinkit i$ daugelio įvairių modelių tokį moderninį pečių kuris geriausias 

pradedančioms ir patyrusioms virėjoms lygiai. 

THE E A S T  O H I O  G A S  COMPANY 
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BOLŠEVIKAI ŽUDO 
MOTERIS IR KUDI-

KIUS 

(PABĖGĖLIO RAIŠKAS) 
Clevelandietis gavo laišką iš 

savo brolio gyvenančio Vokie
tijoje, Britų zonoje. Laiškas 
prie Kitko nušviečia bolševikų 
žiaurumus Lietuvoje: 

'"iavo laišką rašytą man 
Spalių 22, 1945, gavau tiktai 
prieš kelias dienas. Tu negali 
įsivaizduoti kokį didelį džiaug
smą ir malonumą padarė man 
tavo laiškas. Skaičiau jį net 
kelis kartus, su džiaugsmo aša
romis akyse. Nepaprastai jau
čiuosi laimingas sužinojęs kad 
mano žmona ir dukrelė yra 
sveikos. Daugiau pusantrų me
tų neturėjau apie savo šeimą 
nei apie brolį Joną jokios ži
nios. Dažnai pamanydavau 
kad gal jų jau ir gyvų nėra. 
Kad tik neišvežtų jų į tolimą 
'rojų', tai savame krašte vis 
kaip nors iškentės tas baisias 
kančias. Nei jųs nei aš šiuo 
metu nieko negalim jiems pa
gelbėti. Vieno tik galime pra
šyti kad Dievas suteiktų jiems 
sveikatos ir stiprybei visus 
tuos vargus pakelti. 

"Iš laikraščių aš žinau kad 
Amerikos Lietuviai labai daug 
darbuojasi ir kovoja už Lietu
vos išlaisvinimą. Nesigailėki
te niekd, nei pinigų, nei svei
katos, nei kitų žemiškų turtų 
ir visomis išgalėmis gelbėkite 
savo tėvų žemę, tėvus, brolius 
ir seseris nuo pražūties. 

"Lietuva savo istorijoje nei 
vieną kartą nebuvo patekus į 
tokią tragediją ir baisią nelai
mę. Ten ne vandens, o krau
jo ir ašarų teka upeliai. Aš 
vienus metus gyvenau bolševi
kų 'laisvėje' ir gerai žinau ko
ki jie žvėrys ir kokia jų lais
vė: jie viena rašo, kalba ir 
spaudoje skelbia, o gyvenime 
visiškai priešingai viską daro, 
trumpai tariant žiauriausiu 
budu žudo visai nebaltus žmo
nes, net moteris, vaikus ir tik 
ką gimusius kudikius. Ir už 
ką juos žudo? — negi už tai 
kad jie yra Lietuviai, myli 
Dievą ir Tėvynę. Sakyk, bran
gus broli, ar tai ne tautos tra
gedija, ar buvo kada nors pa
saulyje girdėti toki baisus da
lykai? 

"Girdėjau kad ir pas jymis 
Lietuvių tarpe yra komunistų. 
Aš norėčiau kad nors vienas 
Amerikos Lietuvis kuris save 
laiko komunistu, galėtų vykti 
į savo tėvynę ir niekeno ne
varžomas laisvai galėtų pama
tyti visą tą 'tvarką', nekaltų 
žmonių žudymus ir žiauriausiu 
budu kankinimus kalėjimuose. 
Esu tikras kad jis arba iš pro
to išeitų arba pasidarytų ko
munizmo didžiausias priešas. 

"Dabar noriu parašyti kelis 
žodžius apie save. Tuo tarpu 
esu sveikas ir pavalgęs. Gyve
nu netoli Hamburgo lageryje. 
Čia, kaip kareivinėse, gyvena 
1400 Lietuvių pabėgėlių iš į-
vairiu Lietuvos vietų. Yra pro
fesorių, daktarų, kunigų, inži
nierių, valdininkų, mokytojų, 
ukininku ir paprastų darbinin
kų. Visus Pabaltijo (Lietu
vius, Estus ir Latvius) pabė
gėlius globoja Amerikos ir An
glijos karinė valdžia ir UižR 
RA. Šiuo metu maistas yra 
labai geras. Trūksta tai rubų. 

Girdėti kad ateina iš Amerikos 
rubų, tai gal ir šis trukumas 
nors dalinai bus pašalintas. 

"Nepaprastai visi trokštame 
greičiau gryžti j laisva Nepri
klausoma Lietuvą.. Aš mokaus 
Anglų kalbą, dirbu Hamburgo 
Lietuviu Komitete ir Raudona
jame Kryžiuje. 

"Malonu man girdėti kad 
jus visi trys gyvenate Cleve-
lande. Norėčiau gauti Dirvą 
jeigu galima siųskit man ją. 
Pereitą vasarą vieną Dirvos 
numerį gavau iš vieno Lietu
vio ir joje teko pamatyti vie
no jusų vardą. 

"Rašydurnas laiškus i tevy-
m> buk'labai atsargus, nes vie-
įu s neatsargus žodis gali pra
žudyti brolį su žeima ir mano 
šeimą. Mano vardo laiškuose 
neminėk." 

(šie* broliui išraše Dirva sa
vo broliui į Britų zoną Vokie
tijoje.) , 
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Lietuva Tironų Pančiuose L irt U vos 
P A V E R G I M A S  

•minĮnuiHimMinMiiMi 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

4. Lietuvos prijungimas prie Sovietų Sąjungos 
Krėvei parvežus iš Maskvos tokią aiškią Molotovo 

nuomonę, galima sakyti, įsakymą, vyriausybėje dar at
sirado žmonių (Galvanauskas ir Krėvė), kurie pasiryžo 
dar priešintis.... viską darydami kad klausimo spren
dimas butų kiek galima ilgiau nudelstas. Pačioje pra
džioje lyg ir atrodė kad gali jiems pavykti įtikinti savo 
kolegas ministrų kabinete daryti dar pakartotinų žygių 
Maskvoje. Bet kaip visur komunistiniame režime vy
riausias sprendėjas yra komunistų partija tai ir faktiš
kai pavergtoje Lietuvoje valstybinius reikalus sprendė 
ne vyriausybė, o komunistų partijos centras. Jis, prieš 
vykstant Krėvei į Maskvą, jau žinojo kad Lietuva turės 
buti prijungta prie Sovietų Sąjungos, tačiau taktiniais 
sumetimais visa tai slėpė ir tyliai ruošėsi. Dabar šiam 
klausimui jau vyriausybėje iškilus, komunistų partija 
perėmė iniciatyvą į savo rankas ir nurodė budą Lietuvai 
įjungti į Sovietų Sąjungą. Maskvos nurodymu ji nusta
tė kad Liepos 14 d. turi buti išrinktas toks liaudies sei
mas kuris nutartų Lietuvos prijungimą. 

Liepos 6 d. liaudies vyriausybė paskelbė naują seimo 
rinkimų įstatymą, pagal kurį nustatė kad naujo seimo 
rinkimai įvyks Liepos 14 dieną. Tuoj pat prasidėjo pla
ti rinkiminė propaganda, komunistų partijos suorgani
zuota. Visoje rinkimų propagandoje buvo rūpestingai 
slepiama mintis kad naujasis seimas turės nutarti "liau
dies vardu" panaikinti Lietuvos nepriklausomybę. 

Reikia visam laikui išanksto žinoti kad ten kur ve
da ir tvarko rinkimus komunistų partija, ten tėra tik 
vienas kandidatų sąrašas ir rinkėjui neduodama jokios 
teisės pasirinkti už ką jis nori balsuoti. Ir jei dar kas 
nori kalbėti apie demokratiją sovietiniame režime tas 
arba visiškas neišmanėlis arba brangiai apmokamas so
vietų agentas. Komunistų partijos organizuojami rin
kimai nėra nei slapti, nei laisvi. Kiekvienas privalo bal
suoti už komunistus, nes kito pasirinkimo nėra. Ir ko
munistų partija kontroliuoja ir seka kiekvieną, ar jis 
balsavo ir kaip balsavo. 

Lietuvos "liaudies seimo" rinkimai irgi teturėjo tik 
vieną sąrašą, komunistų partijos sudarytą. Rinkimų ko
misijos buvo sudarytos iš komunistų, rinkimai jų kon
troliuojami ir jų propagandoje vedami. Niekam nebū
vi leidžiama nei kalbėti nei rašyti apie rinkimus kitaip 
negu komunistų partijos centras nustatė. Ir nėra pasau
lyje (net ir pačioje Sovietų Sąjungoje) nei vieno protin
go žmogaus kurs tikėtų kad iš tokių rinkimų išplaukia 
tikroji krašto valia bei tikras "liaudies" noras. Maime, 
teroru ir suktybėmis išspaustas rinkėjo balsas komunis
tams yra tik tam reikalingas kad jie tuo suklastotu skai
čium pasiremdami galėtų jų "liaudį" dar daugiau tero
rizuoti, ją apgaudinėti ir ja naudotis. 

Kur sovietinis režimas viešpatauja ten oficialus rin
kimui rezultatai nebuvo mažesni kaip 100r; balsavusių 
ir 98', už komunistų partiją. Ir Lietuvoje buvo toki pat 
rezultatai. Vadinasi, liaudies visumos išrinktas seimas 
"atstovauja" visą liaudį, nes už jį "balsavo 98'v", ir jis 
gali tų S8' i vardu nutarti visą liaudį iškarti, atimti jai 
laisvę, nuvesti ją ubagystėn ir pavergti ją beprotiškiems 
komunistu bandvmams. 
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Išrinkus Lietuvos "liaudies seimą", pravėrė komu
nistai ir uždangą, už kurios jie buvo paslėpę seimo pir
mojo posėdžio darbą — Lietuvos prijungimą prie Sovie
tų Sąjungos. Nebesivaržyta viešai kalbėti apie tai kad 
Lietuvai reikia ineiti į "didžią sovietų šeimą", į "palai
mintą Stalino rojų" ir "gyventi tame rojuje begalinės 
Stalino saulės šilumoje". Vėl pasipylė skaičiais ir au
toritetais paremto melo srovė, įtikinėjant kraštą apie 
laimingą sovietų tautų gyvenimą, apie jų aukštą kultu
rą ir apie naujus Sovietų Sąjungos laimėjimus.... Ir 
niekas negalėjo tą piktą ir nuodijantį melą išsklaidyti, 
nurodant baisią dvasinę ir materialinę sovietų tautų 
ubagystę, jų velkamus pančius, komunistinės vergijos 
uždėtus, ir jų nužeminimą, valdant juos kalėjimais, sun
kiais ištrėmimo darbais Sibire, mirties grąsinimais ir 
nuolatiniais persekiojimais. Dvidešimt dviejų metų ne
priklausomas laisvas Lietuvos gyvenimas buvo didžiau
sia panieka ir pasibjaurėjimais atvaizduotas, visokiomis 
šlykščiausiomis pramanytomis istorijomis išbjaurintas, 
keikiamas, smerkiamas ir niekinamas. Ir niekas nega
lėjo pasipriešinti tam neribotam Lietuvos Laisvės ir lai
svai 22 metų gyvenusio Lietuvio išdarkymui. 

Liepos 21 dieną susirinko pirmą sykį naujai "išrink
tas" liaudies seimas posėdžiui Valstybės teatre. Ir šia
me pirmame posėdyje "liaudies seimas" nutarė "vienu 
valsu" prašyti Lietuvos vardu tėvą ir mokytoją Staliną 
priimti Lietuvą į Sovietų Socialistinių Respublikų šei
mą... . Tam prašymui perduoti pasiųsta atitinkama ko
misija Maskvon. Ir vėl komunistų partija, suklastavus 
Lietuvių Tautos valią, ėmė jos vardu reikšti džiaugsmą 
kad seimas "teisingai suprato liaudies troškimus". Ir 
gėda, ir sunku, ir graudu buvo Lietuviui klausyti komu
nistų idiotiškiausių svaičiojimų, skelbiamų tautos-liau-
dies vardu. Bet pasipriešinti tai komunistų partijos be
protystei niekas negalėjo, nes UŽ jos nugaros stovėjo 
ginkluotas Maskvos budelis. 

Liaudies seimo išrinkta komisija, vadovaujama 
Paleckio, lydima Pozdniakovo nupirktos poetės Salome-
ios Neries-Bačinskaitės, skubiai išvyko į Maskvą ir 3 d. 
Rugpjučio Vyriausioje Socialistinių Sovietų Respublikų 
Taryboje buvo sutikta sveikinimais ir linkėjimais kad 
Lietuvos Sovietinė Respublika, kaip galima greičiau su-
uba^ėtų.... Tą pat dieną Vyriausioji Socialistinių So
cialistiniu Sovietų Respubliką* Taryba padarė tokį nuta
rimą: • 

"Vyriausioji Socialistinių Sovietų Respublikų Tary
ba, išklausius Lietuvos seimo įgaliotos komisijos pareiš

kimą ir patenkindama Lietuvos seimo prašymą, nutarė 
priimti Lietuvą pilnateisiu sovietinės respublikos nariu 
į Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungą". 

Tai buvo paskutinis formalus Lietuvos pavergimo 
aktas, kuriuo dar kartą Kremliaus diktatoriai siekė ap 
gauti pasaulį, parodydami jam kad, Lietuvai pačiai pra
šant — prašant "demokratiškiausiu budu išrinkto liau
dies seimo" — Sovietų Sąjunga, pasigailėdama vargšės 
Lietuvos, priima ją į sovietinių tautų palaimintą šei
mą .... Jei šis aktas nereikštų Lietuvių Tautos kančių 
ir šimtų tūkstančių ištremtųjų golgotos, butų galima jį 
atiduoti ironijai ir paniekinimui. Deja, jis reiškia Lie
tuvių Tautos skaudų pavergimą, reiškia jos sukaustymą 
ir marinimą, ir todėl kova prieš šį aktą yra istorinis Lie
tuvos įpareigojimas. 

Rugpjučio 24 dieną Lietuvos "Liaudies Seimas" pri
ėmė ir paskelbė naują Sovietinės Respublikos konstituci
ją. Tuo budu užbaigtas Lietuvos sovietinimas, pradėtas 
savitarpinės pagalbos sutartimi. Užbaigtas buvo vyks
mas, nuvedu Lietuvą per klastas į Kremliaus teroro, 
huliganizmo fr kruvino viešpatavimo sistemą 

5. Nenugalima viltis 
Stalinas su Molotovu parinko tokj Lietuvos paver

gimo budą kuris sudarytų įspūdį jog viskas daroma pa
čių Lietuvių, pačios taip vadinamos "liaudies" sutikimu 
ir net troškimu.... Kremliaus planas buvo toks: suda
ryti Lieturvoje tokią vyriausybę kuri klausytų į Kauną 
pasiųsto Maskvos komisaro Dekanozovo nurodymų ir 
uoliai vykdytų komunistų partijos nutarimus. Pagal šį 
planą Respublikos Prezidentas turėjo buti taip pat pa
naudotas įvairiems smurto veiksmams legalizuoti, ver
čiant jį pasirašyti įstatymus bei įsakymus, kurie pikčiau
siu budu naikintų pagrindines senojo režimo politines 
bei administracines institucijas, griautų nepriklausomy
bės pagrindus ir suniekintų visa tai kas jo paties buvo 
skelbiama, ginama ir palaikoma. 

Maskva norėjo susovietinti Lietuvą paties Respub
likos Prezidento rankom, pasinaudojant jo autoritetu 
krašto atsparumui sumažinti ir jo konstitucine galia 
komunistinei tvarkai įvesti. Latvijoje ir Estijoje, kur 
prezidentai nesuspėjo išvykti, Maskva privertė juos pa
sirašyti aktus kuriais buvo įvedamas komunistinis reži
mas ir kai šį darbą jie atliko — taip daugiau jie pasaulio 
ir nebematė.... Latvijos Respublikos Prezidento Ul-
manio ir Estijos Respublikos Prezidento Paetso likimai 
rodo kad ir Lietuvos Respublikos Prezidentas butų bu
vęs smurtu ir teroru priverstas savo parašu "aprobuo
ti" net pikčiausius komunistų darbus Lietuvoje, butų bu
vęs priverstas elgtis prieš savo sąžinę,'moralę ir įsitiki
nimus tol kol Stalino giliotina butų radus tatai komu
nistiniam režimui naudinga. 

Kremlius siekė veidmainystės ir klastos priemonė
mis įvesti teisėtai Lietuvoje bolševizmą ir teisėtai ją 
įtraukti į skurdu pagarsėjusį, o išdavystėmis ir teroru 
palaikomą Stalino rojų.... Ir beveik butų pavykę Mas
kvai "teisėtai" pavergti Lietuvą, jei Respublikos Prezi
dentas butų pasilikęs Lietuvoje ir vedęs "pasitarimus" 
su Dekanozovu del naujos vyriausybės sudarymo. 

Prezidento išvykimas ir faktiškai ir formaliai reiš
kia Lietuvos aukščiausio-suvereninio organo pasiprieši
nimą prieš Sovietų Sąjungos smurtą Lietuvoje. Jis reiš
kia taip pat protestą visos Lietuvių Tautos prieš Mas
kvos pavartotą jiegą Lietuvos valstybės nepriklausomy
bei panaikinti. įvykiai taip susiklostė kad Lietuvos val
stybė negalėjo savo ginklo jiega pareikšti protestą prieš 
Sovietų užpuolimą ir negalėjo palikti pavyzdžio savo at
eities kartoms. Todėl Respublikos Prezidentas, kaip vy
riausias Tautos garbės ir laisvės saugotojas, išvykdamas 
iš Lietuvos, išnešė Lietuvių Tautos Laisvės simbolį. 

Visi gerai supranta ir žino kad Lietuvos "liaudies 
seimo" nutarimas prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjun-

Pardavč Pirmutinę Veteranų Gėliukę 
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gos prieštaravo Tautos valiai Maskvos išreikalautas 
nutarimas yra brutališkiausias Lietuvių Tautos valios 
suklastojimas. Tą suklastojimą atžymėjo nepriklauso
mos ir laisvos Lietuvos diplomatiniai atstovai užsienyje; 
įteikdami atitinkamoms vyriausybėms protesto notas. 
Visi Lietuvos atstovai protesto notose išdėstė Sovietų 
Sąjungos pavartotas smurto priemones Lietuvai okupuo
ti, nurodė Sovietų Sąjungos su Lietuva sudarytų sutar
čių vienašališką pažeidimą ir, protestuodami prieš Lie
tuvos neišprovokuotą sovietą agresiją, pareiškė viltį kad 
vyriausybės nepripažins aktų kuriais Sovietų Sąjunga 
išplėšė Lietuvai laisvę ir panaikino jai tarptautinės ben^ 
druomenės pripažintą politinę nepriklausomybę. 

Pareikšti Lietuvos diplomatinių atstovų protestei 
dar vaizdingiau atskleidė pasauliui kad Maskvos propa
ganda apie Lietuvos laisvą prisijungimą prie Sovietų 
Sąjungos yra niekšingiausias melas. Tarptautinės tei
sės atžvilgiu tatai reiškia kad Lietuvos suverenumo pa
naikinimas yra tik Maskvos bolševikų klastomis ir dur
tuvais sukurtas aktas, o ne laisvas Lietuvių Tautos ap
sisprendimas. Kai jiega bus teisės nugalėta, smurtingi 
Sovietų Sąjungos faktai turės išnykti. 

šešis metus prasitęsus žiauriausi pasaulinė kova pa
sibaigė vienos tiranijos įveikimu. Bet žmonijos idealas 
pasiliko dar toli, toli nuo tikrenybės. Pasaulis jaučiasi 
šiądien daug nelaimingesnis negu prieš šešis metus. Jei 
kovai bevykstant, milijonai"žmonių gyveno ir stiprinosi 
tikėjimu kad visi tironai bus išnaikinti, nežiūrint kur 
jie bebūtų ir kad bus įgyvendinti 1941 metais Rugpjučio 
14 dieną Franklino D. Roosevelto ir Winston ChurchilĮo 
pasirašyto Atlanto Čarterio dėsniai, tai šiądien tie pa
tys milijonai gyvena viltimi kad "sunaikinus nazišką ti-
raniją, įsiviešpataus pasaulyje tokia taika kuri leistų vi
soms tautoms gyventi saugiai savo žemėse ir kuri ga
rantuotų visiems žmonėms visuose kraštuose galimybę 
gyventi be baimės ir be skurdo" (Atlanto Čarterio šeštas 
dėsnis)-. Ir tos šviesios vilties niekas negalės nugalėti, 
nes jos neišsenkamas šaltinis yra žmogaus prigimtis, 
mylinti laisvę daugiau negu vergiją. 

Kaip kiekvienas atskiras Lietuvis taip ir visa Lie
tuvių Tauta tiki kad Maskvos tironų pavergtų žmonių 
išlaisvinimas yra būtina pagrindinė sąlyga pastoviai pa
saulio taikai. To tikėjimo vedama Lietuvių Tauta buvo 
ir tebėra pasiryžus didžiausiomis aukomis prisidėti prie 
kovos už žmogaus ir tautų teisę gyventi laisvai. Lietu
vių Tauta nuo pat pirmos jos pavergimo dienos nepaliau
ja protestavus prieš smurtininkus ir prieš primestą jai 
vergiją. Nuolatos grasoma bolševikinio ginklo, nuola
tos persekiojama komunistinių žiaurumų, nuolatos te
rorizuojama ir naikinama Lietuvių Tauta kantriai ir su 
viltimi laukia sovietines tiranijos sunaikinimo. Nors lai
kinai ir aptemo Lietuvos nepriklausomo gyvenimo švie
sa, tačiau laisvės dienų ilgesys pasiliko neišplėšiamas 
kiekvieno tikro Lietuvio sieloje, |ir tas ilgesys v#ikia daug 
stipriau negu GPU vykdomi kankinimai. 

KAS SEKA TOLIAU 
Skaitytojų dėmesiui pareiškiame kas toliau seka 

šiame veikale, "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE". 
Po to kas iki šiol dėjosi Maskvoje, ruošiant Lietu

vos pavergimą, dabar vėl pereisime į pačią Lietuvą, ir 
toliau skaitysite sekančius aprašymus,: 

« 

Bolševikų įsiveržimą Lietuvon ir apie visokius jų 
žiaurumu^ buvo rašyta šio veikalo pradžioje. Dabar su
sipažinote kokiomis klastomis bolševikai Lietuvą okupa
vo. Toliau skaitykit sekančius įdomius ski^sąi^s: 

Tolesini straipsniai bus šie: 

LIETUVA TOLIMUOSE RUSIJOS LAUKUOSE; 
1. Lietuvos nelaimės tąsa: 
2. Maskvos kruvinas nutarimas 
3. Bėgimas nuo atsakomybės 
4. Trukšmo ir panikos diena v 

5. Kiek, kur 'ir kaip? 

DVASINIO ŽUDYMO KELIAIS;' 
1. 
2. 
3, 
4, 
5, 

Apgaulingi nuodai 
"Naūja epocha" Lietuvos kultūroje. 
Jaunų sielų draskymas 
Stalinisko "žmogaus" vardu 
Gyvenimas uždarame katile. 

Ši mergaitė, 4 m. amž.iaųs, duktė Sirio Arthur Ą. Hali, 
*kuris buvo užmuštas Europos karo lauke, nukeliavo iš Eaton 
Rapids, Mich., Užjūrių Karo Veteranų našlaičių prieglaudos 
namų į Washingtoną parduoti Prez. T'rumanui pirmutinę dirb
tiną gėliukę (poppy-aguoną), pradedant tos organizacijos, va
jų nukentėjusių karių šeimi^ sušelpimui, 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 
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EUROPA ŠLUOJA BAIMĖ BOLŠEVIKU 

Ą MERIKIETIS laikraštininkas, New York Daily Mir-
ror redaktorius Glenn Neville, dabar esantis Berli-

ife, prisiuntė visiems Hearsto laikraščiams straipsnį ant
rašte: "VISĄ EUROPĄ ŠLUOJA BAIMĖ RAUDONŲ
JŲ". Čia paduodame svarbesnes ištraukas iš jo straip
snio: 

Vokietija šiądien yra politinis ir ekonominis suku-
rys tarp priešingų pasaulių — Raudonojo fašizmo ir li
kusios dalies Europos vakarų demokratijos. 

Tame verdančiame sukuryje, Amerikos armija fr 
jos militarinė valdžia deda pastangas įsteigti ką pana
šaus į pastovumą prieš visas kliūtis kurios apima ir ne
pasitenkinimus namie, silpnumą ir žlabumą Amerikos 
užsienio politiko^ ir pasiryžusį žiaurų Rusų komunizmą. 

Nuo Baltijos iki Italijos bato, žmonės dairosi bai
mindamiesi raudonosios bangos užsiliejimo. » 

Idealai, socialė struktura ir moralinis standardas 
kas egzistavo per tukstančius metų dabar griūva chaose. 

Rubeiiai tarp Rusijos okupuotos zonos Vokietijoje 
ir Austrijoje, ir zonų laikomų jos gerų sąjungininkių 
į— Britanijos ir Amerikos — yra priešų frontas. 

"Geležinė uždanga" nusileido. Ji nebus pakelta. 
Kontinente nėra likusios jiegos kuri galfctų pasipriešin
ti totalitarinio komunizmo imperialistiniam šlavimui. 

Kitados buvusios galingos Amerikos armijos gry-
Žo namon. n 

Prancūzija yra silpna ir įtūžus ir raitosi partinių 
politikų sąmyšyje kuris stumia ją nuolat į karię — į So
vietų Rusijos hegemoniją. ( 

Britanija yra fiziškai, protiškai ir morališkai • nu
alinta nuo šešių metų karo ir vienų metų šiurkštaus pro-
gramo kurį vykdo socialistinė Attlee vyriausybė. 

RUSIJA pasiliko stipri. Jį nenusiginklavo. Ji Jie-
sidemobilizavo. Ji turi 40,000 lėktuvų, iš kurių 15,000 

•yra priešakiniai fronto operavimo pabūklai. Ji staty
dinasi daugiau. 

Vienas žymus' Sąjungininkų militam vadas, kurio 
informacijos yra visiškai tikros, pasakė man kad Rusija 
turi 4,000,000 kareivių po ginklu vien tik savo globoja
mose priešakinėse srityse — Lenkijoje, Rumanijoje, Bul
garijoje^ Vengrijoje, Jugoslavijoje ir raudonųjų oku* 
puotose zonose Vokietijoje ir Austrijoje. 

Amerikiečiai išsitrauks, iš Vokietijos ir Austrijos 
kada nors, o Rusai nemano niekad užleisti nei vieno jų 
užimto colio svetimų žemių. Jokis Amerikietis Vokie
tijoje, nuo generolo iki naujausio leitenanto, netiki ir pa
sakys jums kad Rusija nesiryžta bent kada pildyti Pots
damo sutartis. 

Kuomet Amerikiečiai ir Britai stengiasi neva tai 
vykdyti demokratiją Vokietijoje ir išmetė iš darbų net 
323,000 aktyvių naziu, Rusai savo zonoje elgiasi kitaip, 
jie buvusiems naziams duoda progą įstoti į komunistų 
partiją, nes juk Vokiečių juodasis fašizmas ir Rusų 
raudonasis fašizmas niekad nebuvo vienas kitam labai 

RUSŲ užimta Vokietija valdoma kaip Rusijos da
lis, kuri jau tokia ir padaryta. Rusų užimta Vokietijos 
dalis yra turtingiausia maistu. Ten šiądien turi ir mai
sto. Komunistai žino maisto galybę kaip ginklą kare 
ir politikoje. Kur atitinka Maskvos tikslams ten mais
to yra gana. Kur ne; ten siaučia badas. 

Rusija gali pasiųsti 500,000 tonų kviečių paįtekmėti 
Prancūzijos rinkimus. Rusai gali mokinti komunizmo 
duodami užimtiems Vokiečiams po 2,000 kalorijų maisto 
j dieną, o musų militarinė valdžia turi bandyti įvesti de
mokratiją badavimo laipsnyje iš 1,275 kalorijų. 

Tačiau gąna keista kad aukštieji Amerikiečiai nu
sistatę "laikytis išvien" su Rusija. 

Reikia aiškiai suprasti kad musų militarinė valdžią 
Vokietijoje nenustato vyriausios tvarkos. Jie yra geri 
patriotai Amerikiečiai; kurie net pasiaukodami ten lai
kosi "pabaigimui darbo". 

Tačiau veik ant kiekvieno žingsnio jie vra trukdo
mi tiesiogine agresija arba komunizmo infiltracija, ka
me nrisideda ir sveria Apačios Amerikos valdžios poli
tika! 

JEN ATE svarstant davimą Britams $3,750,000,000' pa* 
sjsolos, iškelta reikalavimas, kuris gauna daugiau ir 

daugiau pritarimo, kad Britanija atsisakytų nuo savo 
titulų Atlantiko bazėse, kurias ji turi iš anksčiau išga
vus 99 metų sutartimi, ir kad atidarytų kitas sritis ko
merciniam Amerikos panaudojimui, pirm negu ta pa
skola bys duota. 

Kiti senatoriai, vis meiliai žiūrėdami į Rusiją, sako, 
Anglijai paskola neturi buti duo-ta, nes? paskolą davi4 
mas ęali supykinti Rusiją...., * 

Rusija gi visai nepaiso ar Ameriką pykina jos pa
sielgimai. Štai Senato komisija iškėlė naują dalyką —-
paaiškėjo kad Rusija nuskyrus miliionus dolarių ir pra-š 
dėjus slaptai tartis su Amerikos išdirbystėmis nupirki-j^ 
mui čia karo metu buvusių paslapčių. Vienas toks slapi 
tas karo metu naudotas išradimas yra radar, kurio ga
vimui į savo rankas Rusai užvedė derybas nupirkti čią 
visą radar išdirbinio metodą ir gauti sutikimą kad Rusai 
inžinieriai per tulą laiką Amerikos dirbtuvėse studijuo
tų išdirbimo procesą. 
v Kada Amerika pradės pykti ant bolševikų už jų vi
lus suktus, vagiliškus pasikėsinimus išgauti AsąfĘikoą 
karo paslaptis ir naujausius karo pabuklusf. ; 

Atomo Tyrinėjimų 
Nauda 

Mokslininkai tikrina kad 
ir nebūtų buvę išrasta atomi
nė bomba, kuriai išrasti Ame
rika išleido du bilijonus dola 
rių, ir tai tos milžiniškos su
mos išleidimas apsimokėtų* 

Jeigu atomas ir butų atsisa
kęs eksplioduoti, kaip dabar 
kad atskleidžia, tai Amerikos 
žmonėms iš tų tyrinėjimų bu
tų vistiek didelės naudos. 

Pastaromis dienomis patiek
ta paviršutinis pranešimas kad 
ačiu atomo tyrinėjimams Ame
rikos , industrijai duota 5,000 
naujų produktų ir išdirbimo 
budų, kurių didelė dalia galima 
jau dabar naudoti. 

Vienas ii reikšmingiausių 
šalutinių atradimų atominės 
bombos tyrinėjimuose sako yra 
išradimas pagaminti dirbtinį 
radiumą, kurs tuoj' tampa nau
dingas gydymo srityje. 

Dabar jau kalbama kad tai
kos reikalams atomo energijos 
panaudojimas yra daug arčiau 
galimybės negu iki šiol many
ta. Taigi pražūtingas atomas 
kartu yra ir žmonijos gerada
ris, gerais norais panaudoja
mas. 

t t t 

JEI RUSAI taip susirupinę 
kokią valdžią Ispanija turi tu
rėti, jie privalo pirmiau paro
dyti pavyzdį patys, surengiant 
valdžios rinkimus demokrati
niu budu ir duodant įvairioms 
partijoms statyti savo kandi
datus. 

Bolševikai kaltina Ispanijos 
valdžios vadą Franco gelbėjime 
naziams. Bet yra istorinis fak
tas kad komunistai gelbėjo na
ziams patys nuo Rugsėjo 1939 
iki Birželio 1941, gi tas pats 
Franco neleido naziams eiti per 

Ispaniją užimti nuo Britų Gib
raltarą, iš kurio Britai Valdė 
Viduržemio jurą. 

# t # 

Stalinas Nužudė Leniną 
New Yorke išleista Leono 

Trockio pomirtinę biografija 
apie Staliną, patiekia keletą 
klausimų kurie priveda kad ar 
tik Stalinas nepridėjo savo kru
vinos rankos Lenino gyvenimo 
užbaigimui 1924 metais. 

Trockis, buvęs Lenino arti
mas draugas ir sovietų unijos 
įkūrėjas, viename klausime sa
ko: "Kokia buvo Stalino rolė 
Lenino ligos metu? Ar pase
kėjas nepadarė kokio žygio pa
greitinimui savo valdovo mir
ties ?" 

Leninas prieš mirtį bijojo ir 
neapkentė Stalino, nes šis, bū
damas komunistų partijos na
riu, suėmė visą vadovybę į sa
vo rankas, ir Leninas nujautė 
kad Stalinas tą galybę panau
dos piktiems tikslams. 

Trockis turėjo pabėgti iš Ru
sijos kada Stalinas, po Lenino 
mirties užėmęs valdyti, pradėjo 
žudymą visų .kurie buvo ne jo 
šalininkai. 

Ir Trockfe buvo nužudytas 
Meksikoje, gal but už tai kad 
jis rašė savo atsiminimus apie 
Staliną.... Tas žvėris bijojo 
kad pasaulis nepažintų tikrų 
faktų. 

t t t 

Kareiviai Pameta Val
dišką Apdraudą 

Kaip valdžia skelbia, suvirš 
70 nuošimčių šio^ šalies karo 
veteranų, gryžę iš tarnybos, 
pames mokėję- savo gyvasties 
apdraudą, kurią valdžia įvedė 
lengvesnėmis sąlygomis. Kon
gresas kalba dar labiau palen
gvinti tos apdraudos sąlygas, 
taip kad ji%bus daug pigesnė ir 
patogesnė laikyti negu komer
cinė apdrauda. Vėliau norin
tieji komercinę apdraudą gau
ti mokės žymiai brangiau. 

Veteranų Administracija sa
ko mažiausia 12 milijonų .iš 
15,400,000 šio karo veteranų 
pames tą apdraudą* 

ik 
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BEŽDŽIONĖLĖ 
Gatvėje rūkas supuvęs, 
prieblandos drėkis žvarbus; 
prie apšviestos parduotuvės 
su beždžionėle žmogus. 

Valso garsai spiegia vėliai, 
pinigas skamba šykštus; 
šalta mažai bezdžionėltį 
dreba jos kūnas gailus 

Akys jos pilnos kaip slyvos, 
Ašaros žvilga ant jų; 
akys jos taurės gyvos, 

. sklidinos vyno kančių. 
Žmonės, kaip šmėklos, pro šalį 
Didmiestis dūksta nakčia, 
Gęsta reklamos lokalyj; 
valsas jau spiegia kančia. 

Vargšė maža beždžionėlė; 
vargšė, už grotų šaltų! 
Kur tavo Afrikos gėlės, 
palmės prie Nilo krantų? 

Aš, kaip ir tu, be tėvynės; 
aš, kaip ir tu, be namų— 
ilgesio bangos ledinės ' 
šaldo man širdį ledu. 

O, pasvajokim be baimės 
apie padanges gimtas: 
tu — apie Nilą ir palmes; 
aš — apie Liolių lankas. 

Kastytis Gliauda. 

KUTŲ VAINIKAS 
(Maironies) 

Sesute branginsią! del savo vainiko 
Neskinki rožės, ką žydžia raudona; 
Paniekink žemčiūgą auksinį geltoną į; 
Nepink į vainiką ir rudo gvazdiko! 
Širdis bij,o rožės, kaip ženklo puikybės; 
Prie žiedo geltono jau veidas lyg vysta; 
Gvazdikais mergaitė jei kaišosi — klysta: 
Jie vyrams pritinka, kaip ženklas tvirtybės. 
Kad galvą kaišysi, jsegk tu rūtelę! 
Juk žiedas mieliausias tai ruta žalioji: 
Su jaja prisiekia mylėti jaunoji. 
Jis ženklas vilties, kaip aušrinė žvaigždelė. 
Tarp rutų, sesute, tu tankfai dūmoji; 
Lietuvei pritinka tik ruta žalioji. 

PALIEKAME DEGANTĮ 
VILNIŲ 

1944 metų Birželio paskutinės dienos pasi
barė neberamios ir Vilniaus miestui. Rusų rau
donoji armija artėjo ir jau buvo aišku kad ne
trukus ji priartės prie Lietuvos sienų. Liepos 
pirmosios dienos visai kritiškos. 

Liepos 2 d., 10 , vai. naktį telefonas paža
dino mane ir iššaukė greit atvykti į savo Lie
tuvišką įstaigą. Skubiai atvykau ir gavau įsa
kymą sunaikinti visus raštus, kuriuos negalima 
pasiimti drauge. Užkurėme visus įstaigos pe
čius ir visa naktį deginome raštus, švintant 
dar užkurėme laužą kieme ir ten baigėme naiki
nimo darbą. 

Rytą 6 vai. įsakymas prisijungti prie Lie
tuvių bataliono, stovėjusio Vilniuje. Tai buvo 
padaryta saugumo sumetimais. Tuo metu Vil
niaus apylinkėje siautė ginkluotos plėšikų gau
jos, kurios pakeliui užpuldinėdavo bėgančius ke
liu ir juos apiplėšinėdavo. Be to, siautė bolše
vikų ir Lenkų partizanų būriai. 

Bataliono kieme radome pilna žmonių. Bė 
gantieji civiliai Lietuviai glaudėsi prie savo Lie 
tuviško bataliono kad jų apsaugoje galėtų sau
giau pasitraukti toliau nuo fronto. Iki pietų 
prigužėjo pilnas kiemas Lietuvių su ryšuliais 
ir vaikais. Vežimų truko, tat daugelis savo at
sineštus ryšulius metė ir paliko Dievo valiai. 
Lietuviai policininkai atsisakė klausyti Vokie
čių įsakymų ir slapta išlakstė į visas puses. Vo
kiečiai duko ir širšo, bet sugaudyti jau nebe
sugebėjo. 

Jau jta pietų, bet Vokiečfiai vis dar delsia ir 
Lietuvių batalionui neleidžia žygiuoti iš Vil
niaus. Ypač pradeda nerimti civiliai; o labiau
sia moterys, šeštą vai. vakare leidžiama ir ba
talionas su civiliais pasijudina iš Vilniaus. Mie
sto gatvės pilnos pasiliekančių žmonių: Lietu
vi.'., Lenkų ir kitokių. Visų veidai liūdni ir ap
siniaukę. Nors iki tol ėjo gandų kad išeinan
čius Lietuvius Lenkai apšaudys iš užkampių ir 
nedraugiškais Šukiais palydės, bet išėjo visai at
virkščiai. Jokio nors mažiausio išsišokimo ne
buvo. Paklausti kelyje sutikti Lenkų darbinin
kai ar jie nesidžiaugia kad ateina raudonieji 
Rusai, ranka tik pamojo ir liūdnai atsakė kad 
jie gerai žiną, ką jiems atneš: tik badą ir ver
giją. Kareiviai ir civiliai Vilniaus miestą pra
ėjo gerokai išsisklaidę, kad šaudymo atveju kuo 
mažiausia nukentėtų, bet tai, kaip pasirodė, bu
vo jĮereikaUngĮL 

ŽYGIAVOME labai išlėto, nes ir moterys ir 
vaikai ėjo pėsti. Išėjus iš miesto, sulužo ar po
ros vežimų ratai, tat visa vežimų virtinė sus
tojo laukti kol suras kalvį ir pataisys sulužu-
sius ratus. Vežimų traukė apie 300. Kol su
rado kalvį ir pataisė, gerokai sutemo ir apie 11 
vai. naktį nuo Vilniaus buvome nukeliavę tiktai 
apie 8 kilometrus. 

Kelias plikuose laukuose, miškai toli, o taip 
pat ir pakelyje jokių medžių. Tokiame plika
me lauke tebesant, išgirdome Vilniaus mieste 
sirenų kaukimą, kuris skelbė oro pavojų. Va
dinas, Rusų lėktuvai puola Vilnių. Kas daryti? 
Sustabdome visus vežimus ir žmonės sugula į 
griovius paliai kelią. Netrukus mieste pradeda 
šaudyti priešlėktuvinė artilerija ir jos šviečian-
tieji sviediniai skrenda netoli musų. Rusų lėk
tuvai jau ant miesto ir pradeda išmėtyti lem
pas, ugninius kamuolius, apsišviesti. Pakimba 
ore po 8 lempas ir pasidaro šviesu, kaip dieną. 
Mieste pasirodo sprogstančių bombų ugnys, o 
paskui pasiekia mus sprogimų aidai. Netrukus 
parausta dangus ir kyla liepsnos geležinkelio ra
jone. 

Pirma lėktuvų .serija baigė savo darbą ir 
nuskrido. Po trumpos pertraukos užlėkė nau
ja lėktuvų serija. Vėl ore pasikabino po 8 lem
pas, vėl bombos ir nauji gaisrai. Mes stovime 
kaip ant delno ir aišku kad Rusų lėktuvai gali 
mus pamatyti. Paima šiurpas ir nuo kelio pasi
traukiu į rugių lauką. Valandėlę pagulėjęs, vis 
dėlto nusprendžiau gryžti atgal prie kelio. Jei
gu bombarduos musų vežimus, nesaugu bus ir 
man rugiuose. Jeigu sunkiai sužeistų paliai ke
lią, tai kas nors surastų, o .rugiuose sužeistą 
vargu kas rastų, ši mintis ir privertę pasilikti 
prie vežimų. . 

Moterys nebeišlaikė ir išsigandusios pradė
jo vyti savo vežimus. Užsikrėtė ir kai kurie 
kareiviai. Prasidėjo didelis bėgimas -atviru ke
liu. Tai buvo labai pavojinga lėktuvų akivaiz
doje, bet sulaikyti niekas nebesugebėjo. Užlė
kus ant miesto nauja lėktuvų serija vėl išmetė 
8 lempas miesto pakraštyje musų link. Kiek
viena išmetama lempa krito arčiau musų kelio. 
Atrodė kad lėktuvai jau ne miestą, bet mus 

j puls. Mus apšvietė visai žmoniškai, galėjome 

net laikraštį skaityti. Bėgimas dar labiau padi
dėjo ir beveik visi pametė galvas. Pavyko su
laikyti tik privažiavus medžiais apsodintą ke
lią. Vežimai sustojo po medžiais, o žmonės vėl 
sugulė grioviuose palei kelią. 

•Suradęs storą medį, atsiguliau už jo ir iš
sitiesęs pradėjau žiūrėti į jau gerokai degantį 
Vilnių. Ugnies jura plito ir naujos lėktuvų seri
jos skrido toliau jį naikinti. Buvo gaila Vil
niaus, kur žūna senas musų statybos menas, 
daug kultūrinio ir.istorinio turto. Pagaliau bom
bardavimas liovėsi. Pasidarė ramu, tik ugnis 
virš miesto plėtėsi ir kilo. Pradėjus šiek-tiek 
švisti, pasijudinome toliau keliauti, nuolat. at
sigręždami į smarkiai degantį Vilnių, iš tolo 
atrodė kad jis visas dega ir visas žus liepsnose. 
Jau toli-toli nuėjus, vis dar buvo matomas de
gantis musų Vilnius. 

JAU gerokai įdienojus, ir besideidžiant nuo 
kalnų į lygumas, ištolo prieš save pamatėme dul
kant kelią. Kaž kas iš kariuomenės ar parti
zanų važiavo ar jojo. Musų kolona sustojo. Pa
dėtis neaiški. Iš kylančių dulkių buvo matoma 
kad ten nemažas būrys turi žygiuoti. Rusai ar 
Vokiečiai, o gal ir Lenku partizanai, kurie taip 
pat užpuldinėdavo Lietuvius, dažnai neliesdami 
Vokiečių. Pasiųsti musų žvalgai pranešė kad 
pavojaus nėra, na, ir dulkės pranyko. Neaiš
kus šešėliai nusukė kitu keliu. 

PStsiekę Maišiogalos miestelį sustojome pail
sėti ir nusnusti. Apie pietus norėjome traukti 
toliau į širvintus, tačiau Vokiečiai sulaikė iki 
4 vai. Girdi, pro čia turės pravažiuoti Vokiečių 
šarvuoti daliniai ir mes neturime užtverti jįems 
kelio. Sulaukiame 4 vai., bet tų šarvuočių da
linių nematyti. Musų kareiviai su savo globo
jamais civiliais vėl pasijudina toliau žygiuoti. 
Vos išvažiuojame už miestelio, Vokiečiai atlekia 
ir sulaiko mus. Visus kareivius, civilius ir jų 
vežimus nuo kelio suvaro į lauką. Suvaryti 
laukiame, o tų šarvuočių vis nematyti. Ten toli 
matome dulkstant kelią, ten traukiasi Vokiečių 
kariuomenė, o mes čia stovfme ir laukiame ne
žinia ko. Bėgame Lietuvių karininkų klausti 
kas čia dedasi, bet ir tie nieko nežino. Pagaliau 
nuo Vilniaus pradeda bėgti Vokiečių mašinos, 
patrankos, tankai ir - kitokie motorizuoti veži
mai. Toliau pavažavę sustoja, mat, tą naktį 
Lenkų partizanai sunaikino tiltą, tat mašinos 
visai išlengvo ritasi per paskubomis nutiestus 
balkius. 

Pro musų šalį vis dar ritasi atsitraukiančių 
Vokiečių mašinos. Iš vienos mašinos* girdėtis 
klaikus ir siaubingas riksmas. Kas ten buvo, 
iki šiol negaliu išsiaiškinti. Ar ten vežė labai 
sunkiai sužeistą kareivį, o gal fronte išv proto 
išėjusv Mes pradėjome dar labiau nerimti. 
Aiškiai matome kad Vokiečiai traukiasi, o mums 
neleidžiama toliau vykti. Jie su mašinomis bė
ga, o mes tik su arkliais ir pėsčiomis, ir nori 
mus palikti užpakalyje. Galvojame kad mus 
praleis tik tada kai jau paskutinė Vokiečių ma
šina pravažiuos. 

O KAS TADA? Aišku! Tuojau pasivys Ru
sų tankai ir mus iššaudys. Tokioje padėtyje 
patikrinu savo tą mažą išsineštą turtelį — tik 
viename čemodane. Randu ano Pirmojo Pasauli
nio karo ir Lietuvos nepriklausomybės karu sa
vo trumpus dienoraštėlius, kuriuos iki šiol sau
godavau labiau negu kitas saugo auksą. Ten 
sužymėti mano karo žygiai prieš Vokiečius,' Ru
sus ir Lenkus. Gaila, bet sunaikinu juos, nes 
bijau kad jie nepatektų į priešų rankas. Ka
reiviai juokiasi iš manęs kad visą naktį deginęs 
raštus, dar ir žygyje vis randu kokį nors sude
ginti. Juokiasi, bet ir patys supranta kad pa
dėtis sunki ir pavojinga. 

Vokiečių mašinos pravažinoja ir jau tems* 
tant pralaidžia ir mus važiuoti, bet tik šunke
liais. Kaž kas. paleidžia gandą kad priešakyje 
Lenkų partizanai ruošiasi mus užpulti. Išsiun
čiama stipri sargyba pirmyn pašalinti, jeigu kas 
pasitaikytų ant kelio. Dešinėje kažkas iššauna 
ir ton pusėn nubėga musų kareiviai patikrinti, 
bet nieko neranda. Gandai pasirodė netikri. Vi
są kelią niekas neužpuolė ir ne nebandė. 

Kai pačioj Lenkijoj Lietuviai kariai, kurie 
ten buvo varu Vokiečių nuvaryti, gerai sugy
veno su Lenkų gyventojais, Lenkai musų karius 
mylėjo ir duodavo ką turėdami, Vilniaus krašto 
Lenkų partizanai mieliau užpuldavo Lietuvius 
negu pačius Vokiečius. Mat Lietuvių žudymą 
patys Vokiečiai palaikydavo ir už tai nebaus
davo, kai tuo tarpu už vieną nužudytą Vokietį 
išžudydavo po 500-600 nekaltų vietos gyventojų 
arba sunaikindavo ištisus kaimus. Tautų nesu
tikimus Vokiečiai norėjo išnaudoti savo tikslams 
ir visaip provokuodavo, išnaudodami Vilniaus 
krašto Lenkų ambicijas. Pačioj Lenkijoj jiems 
nesisekė tokios provokacijos. 

Po penkių kelionės dienų laimingai pasie
kėme Kauną. Dienomis ilsėdavomės, o nakti
mis traukdavome toliau. Nuo Širvintų civiliai 
žmonės pradėjo atsiskirti nuo kareivių, nes jau 
buvo saugu ir vieniems traukti savo keliais i 
įvairias puses. Daugiausia traukė į kaimus pas 
savo gįmines. - Į Kauną maža civilių atvyko 
drauge su kariais. Miestai karo metu jau ne
beviliojo. Be to, j»u ir Kaunui gręsė pavoju#. 

St. Gumbutis*. 

•AMERIKOJE nuo nelaimingų įvykių mirė* 
ta daugiau asmenų tarp 2 ir 28 metų negu nuo 
ligų, kaip apie JUu Ta
ryba. ' 
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Pakeliui į Mirti (VokiBčiu kalėjimuose) 
Rašo 

Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

# Sekančią dieną tardymą tęsė. Tik in-
ėjus j tardytojo kabinetą, jis išsitraukė iš 
Stalčiaus popierio lapą. Kaip vėliau paai
škėjo, tame lape buvo sužymėta eilė klau
simų. Tie klausimai buvo surašyti sekant 
anksčiau suimtųjų duotais parodymais. 

Tardytojas, kiek ilgiau žiūrėjęs į iš
siimtą popierio lapą, pasakė: 

— Šiądien tamsta privalėsi atsakyti j 
eilę klausimų. Tie klausimai tamstai bus 
labai lengvi. Tamsta, kaip prezidiumo na
rys, visa tai kas čia bus klausiama labai 
gerai žinai. Jei tamsta bandysi ką nuslėp 
ti arba kitaip parodyti, tamsta labai greit 
pasirašysi mirties sprendimą. Jųs visi esat 

beiškils, jiems jau riegręsia suėmimo pa- U, 
vojus. Kada tardytojas protokoluojančiam s 
diktavo apie duotus 200 dolarių, manęs 
paklausė: — Kokie dolariai buvo, popieri
niai ar auksiniai? Atsakiau kad auksi- __ 
niai. Tardytojas diktavo toliau, o aš ėmiau gg 
rimtai galvoti kokie gi dolariai buvo, nes i =5 
aš jų niekad nemačiau ir niekam nebuvau įE5 
davęs. Juos reikėjo prisiimti, nes buvo ES 
rimto pavojaus reikalui susipinti, o paga- || 
liau taip buvo pasakyta vieno iš suimtųjų 
ir jau ištardytų. Tą kartą nieko daugiau 
nebeklausinėje). Vos gryžęs į celę ėmiau 
rašyti laišką ir aiškintis ko'kie gi pagaliau = 
buvo tie dolariai. 

Sekantį kartą pas tardytoją iškvietė 
mane vėlai naktį. Laikrodis tardytojo 
kambaryje rodė jau pusę dvyliktos. Gal-

KOMUNISTŲ NORAI 
NEIŠSIPILDYS 
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aCil aoj OI AUXJ. VlVkJ v ^ v f v # # i. • j i 
dideli valstybės prasikaltėliai ir jums grą- vojau kad sią naktį pavartos visas tardy-
_• _ j: ji;. J i,. = „ t„: fvnr> nv^mnnoc.t'jnlnnnriiic: TflvHvmft n»l-sia pačios didžiausios bausmės. Jei duosi 
teisingus parodymus, savo sunkią padėtį 
galėsi palengvinti. Tuo atveju ir į prašy
mą pasigailėti bus daugiau atsižvelgiama. 
O jei pasakysi viską ką žinai, mes pagal
vosim ir apie paleidimą. Tamsta tada vėl 
galėsi ramiai dirbti redakcijoje, galėsi 
gryžti į šeimą, pas vaikus. Nemanau kad 
tamsta nenorėsi pasinaudoti šiuo mano 
geru pasiulymu. O jei tamsta bandysi vis
ką slėpti, mes turim pakankamai gerų 
priemonių viską išgauti. Bet tuo atveju 
tamsta atsižadėk visko. Tamstos likimas 
bus išspręstas, o tamstos šeima vieną die
ną gaus paskutinį palikimą — aptrintus 
rubus. 

Gerai supratau kuo kvepia ši netrum
pa Įžanga. Bet kelias man buvo vienas. 
Grasinimai ir žadamos nuolaidos tai visų 
tardytojų sena pasaka. Man buvo pikta 
kad ir šiuo atveju ėjo taip kaip buvo šim
tus kartų išbandyta su kitais suimtaisiais. 
Tai buvo senas šablonas paveikti taip kad 
nusigąstum ar susigraudinęs pasiduotum. 

— Kurį kelią tamsta manai pasirink
ti? — tiesiai paklausė tardytojas. Toks 
klausimas po atskaityto šablono man buvo 
beveik lauktas. # 

— Aišku kad aš noriu iš čia kuogrei-
čiau išeiti. Pasakysiu ką žinau, bet aš ma
nau kad esu kaž kokio nesusipratimo auka. 

— Dar kartą primenu kad tamsta ne
bandytum krėsti juokų. Geras nesusipra
timas kada štai čia guli didžiulė krūva 
medžiagos. Prašau į ją pažiūrėti. Štai 
Š. laiškas,. pranešimas iš pasitarimų su 
Latviais ir Estais, nuorašas užsieniui iš
siųsto visų partijų ir organizacijų padary
to pareiškimo del sunkios Lietuvos padė
ties, gauti "Eltos" biuleteniai, rankraš
čiai, laiškai. t 

Godžiai varčiau tą medžiagą ir su 
kiekvienu lapu mano smegenyse gimė aiš
kinimosi prošvaistės. Save išgelbėti nebu
vo jokios vilties. Reikėjo saugoti tik ki
tus laisvėje palikusius, kad jie galėtų tęs
ti ir stiprinti nelygią kovą. Bevartant su
gaudytą medžiagą, tardytojas pertraukė: 

— Apie priklausymą komitetui mes 
nebekalbėsim. Tai patvirtinta jau kslių 
parodymuose. Ar tamsta turi dar ką nau
jo pasakyti? 

— Nežinau kokie ten parodymai, — 
atsakiau. 

Tada tardytojas išsitraukė jau storą 
parodymų bylą ir liepė pasiskaityti atitin
kamas vietas. * Ten radau išdėstyta tai ką 
tardytojas sakė. 

— Ar dar neaišku? — vėl paklausė. 
— Kai kas aišku, — atsakiau. Tardy 

tojas liepė užprotokoluoti. 
— Iš kur jųs gaudavot veikimui lėšas 

ir kokiomis sumomis? Prašau viską smul
kiai nurodyti. 

— Jokių lėšų komitetas iš niekur nėra 
gavęs, — tvirtai atsakiau. — Komiteto 
veikimas buvo tik paprastas partijų ir or
ganizacijų susirinkimas aiškintis sunkią 
mūsų padėtį ir j ieškoti visai tautai geres
nės išeities. 

— Netiesa, — pertraukė tardytojas.— 
Juk tamsta pats, iškeliaujant į Skandina
viją atstovui, esi davęs 6(K)0RM ir du šim
tus Amerikos dolarių. 

— Taip, esu davęs, bet tie pinigai bu
vo mano asmeniški ir tikėjaus juos atsi
imti kada Lietuva bus laisva. 

Tardytojas piktai nusijuokė: — Tai 
perdaug esi turtingas. 

Ėmiau smulkiai aiškinti savo pajamas 
už redaguotas ir rašytas įvairias žemės 
ūkio knygas, kalendorius, brošiūras. Taip 
pat nurodžiau iš kurio dar bolševikų oku
pacijos metu buvau pirkęs dolarių. Aiš
kinau visu užsidegimu. Ir kiek aš tada 
patyriau, tardytoją įtikinau. Taip ir už
protokolavo. 

Kada tardytojas ėmė diktuoti proto
koluojančiam. džiaugiaus kad su Finansų 
komisija susitvarkyta ir jų pavardės ne-

mo priemones-kankinimus. Tardymą bai
gę man kiti pranešinėjo kaip jie buvo kan
kinami ir kaip reikia laikytis. Bet apsiri
kau. Tik inėjus tardytojas pasisakė^ kad 
jis šią naktį dežuruojąs ir jam labai pa
togu ramesnėj aplinkumoj tardymą tęsti. 
Reikia pripažinti kad ir naktį ramumas 
buvo beveik vienodas. Nuolat skambėjo 
telefonas kaip ir dienos metu ir beveik ties _ 
kiekvienu klausimu buvo laiko ilgiau^ ap- sj 
sigalvoti ir geresnį atsakymą paruošti. 

— Kas, be komiteto pirmininko prof. 
K., dalyvavo pasitarimuose Latvijoj? 

— Nežinau, — atsakiau. — Kada iš
kilo reikalas vykti į Latviją, buvau ato
stogose. Man atrodo kad be pirmininko 
niekas daugiau nedalyvavo. 

Tardytojas pertraukė: — Tamsta bu
vai prezidiumo narys ir visa tai žinai. 
Tamsta turi žinoti ir kokie asmenys daly
vavo iš Latvių bei Estų pusės, turi žinoti 
ir per kokius asmenis ėjo ryšiai. 

— Negaliu tai žinoti, nes musų sąly
gose niekas nepasakoja tai kas nebūtinai 
reikalinga. Man žinoti Latvių ir Estų vei
kėjus, žinoti ryšininkus, nebuvo jokio rei
kalo. Jų nežinojau ir nežinau. 

Po ilgesnių aiškinimų vis dėlto tardy
toją pavyko įtikinti. Taip buvo ir užpro
tokoluota. Džiaugiaus ir tuo, nes liko ir 
toliau neišryškėję kiti nariai, kurie daly
vavo pasitarimuose. 

— Kokie raštai komiteto vardu buvo 
išsiųsti į užsienius? — vėl pastatė klausi
mą tardytojas. 

— Nepamenu ar išviso tokių raštų 
buvo, — greit atsakiau. 

— Aš paimsiu kai ką, —- vėl šyptelė
jęs įterpė tardytojas ir išsitraukė parti
jų vardu rašytą atsišaukimą ir užsieniuose 
išplatintą. — Ar ginčysit kad ir šio rašto 
esąs nematęs? 

— Ne, — atsakiau, — tą raštą esu 
matęs ir skaitęs. Jis buvo platinimas vi
sose įstaigose, bet jis nieko bendro neturi 
su komitetu. Jei jis butų komiteto rašy
tas tai po juo ir butų padėta komiteto ad
resas. 

Mačiau kaip tardytojas rimtai supy
ko. 

— Matau, kad esi nieko nepasimokęs. 
Jei ir toliau taip atsakinėsi, mes su tams
ta kalbėsimės kita kalba. 

— Ką aš padarysiu kad apie to raš
to autorius tamstai nieko negaliu pasa
kyti. Matyt jį organizavo žmonės kurie 
nenorėjo bendradarbiauti su komitetu, — 
tyliai atsakiau. Jutau, kad tardytojo tuo 
neįtikinau, bet kitų argumentų tuo metu 
jau nebesusigaudžiau. Jis ilgokai rausėsi 
po kitų duotus parodymus ir pagaliau ver
tėjui liepė šį klausimą dar palikti neproto
kolavus. ' 

Kiek ilgiau tardytojas vėl sustojo ties 
pasiuntiniu š. Mane primygtinai klausė 
kaip Š. laikėsi komiteto atžvilgiu, ar jis 
tardavos su komiteto žmonėmis ir per ką 
ėjo ryšiai su užsieniais. Atsakiau^ kad 
jokių ryšių su atstovu Š. nebuvo, o jei ir 
turima kokių davinių, jie buvo pripuolami, 
niekeno specialiai neorganizuoti. Taip at
sakiau todėl, nes mačiau tardytoją ran
kose laikant man gerai pažystamą atst. S. 
laiško nuorašą, kuris buvo rašytas komi
tetui. Iš to laiško tikrai buvo sunku nu
statyti kokie ryšiai buvo. Vėliau tardyto
jas klausinėjo apie atst. Š. paskutinį lan
kymąsi Kaune ir turėtus pasikalbėjimus 
su įvairiomis politinėmis srovėmis. 

— Girdėjau kad jis buvo atvažiavęs, 
bet kadangi su manim nesikalbėjo, tai ir 
nieko pasakyti negaliu, — atsakiau labai 
tvirtai. Tardytojas vėl ėmė raustis ankš
čiau tardytųjų parodymuose. Vertė lapą 
po lapo ir vėl žymėjosi savo užrašuose. 

Kokie komiteto ryšiai su prof. A., ži
nomu katalikų veikėjų? — vėl paklausė. 

— Jokių, — atsakiau, — nebent atski
ri žmonės galėjo turėti. Aš pats prof. A. 
nepažystu. 

NE VIEN TIKTAI DUONA 
ŽMOGUS GYVAS 

NEI VIENAS Lietuvos nelaimingas pabėgėlis, gavęs iš 
f Amerikiečių savo giminių ar iš komiteto rubų ar mais

to nerašo tokių širdį veriančių gražių padėkos laiškų 
kaip tie kurie gauna dvasinio maisto kaip tie kurie 
gauna paskaityti Dirvą! ' . . • 

Jau iš senų amžių yra pasakyta kad "Ne vien tik duona 
žmogus gyvas". Dvasinis maistas yra lygiai taip rei
kalingas kaip ir kūniškas. 

* Ir dvasinio maisto — skaitymo — atMlgiu nekurie yra 
kaip sena Lietuvių patarlė sako: "SOTUS ALKANO 

, NENUMANO". Ne visi tie kurie pavalgę ir apsiren-
gę užjaučia alkanam ir suplyšusiam ir visai nesirūpi
na aukoti pabėgėliams maisto ir rubų. 

Ne visi kurie gali taip pigiai įsigyti laikraštį tik už 
$2 visam metui — pagalvoja apie kitą, kuriam galėtų 
padovanoti laikraštį dvasinį maistą, kurio ir kitiems 
taip labai reikia. Nebūkit tais nenumanančiais kito 
žmogaus, savo giminiečio, ar draugo. 

DIRVA patiks ir jusų giminei pabėgime, ir jusų gimi-
# niečiams arba draugams čia Amerikoje. 

Dirva siųs tris Dirvas į pabėgėlių stovyklas už jusų do
vaną $5. Prisidėkit su savo parama. 

SKAITYKIT Dirvą nepertraukiamai — atnaujinkit sa
vo prenumeratas tie kurių baigiasi. 

(Įdėkit į laišką $2.00 ir įrašę pilną DIRVA 
savo adresą, siųskit 6820 Superior Ave. , Cleveland 3, Ohio 

Tardytojas vėl išsitraukė bylą. — Štai 
imk ir pats pasiskaityk, — pasakė. 

Tiesa, ten vieno musų bendradarbio 
buvo parodyta kad jis susitikdavęs su prof. 
A. Bet iš parodymo nebuvo aišku nei ko
kiais klausimais tardavos nei kieno inicia
tyva — savo ar komiteto. Perskaitęs pa
kištą medžiagą tardytojui pasakiau: 

— Prie savo ankščiau padarytų tvir* 
tinimų jokių papildymų negaliu padaryti. 
Jei kyla koks neaiškumas reikėtų klausti 
to kas su juo ryšius turėjo. 

Tardytojas užsigavo tokiu mano at
sakymu ir man piktai drožė: — Mes pa
tarimų neklausiam, o ką reikės dar ap
klausti mes surasim. Prašau ateityje tai 
atsiminti. 

— Kokį vaidmenį prof. A. vaidino ka
talikų tarpe? Juk jis yra katalikų vadas. 

— Nežinau, gali jis buti katalikų va
das, bet gali ir nebūti. Tokių faktų pa
tys , katalikai neskelbia, o tuo labiau aš 
negaliu žinoti, būdamas jiems priešingos 

sroves žmogus. 
Tardytojas, paklausinėjęs dar kelias 

nereikšmingas smulkmenas liepė mane iš
vesti atgal į celes. 

Seka: RYŠIAI SU UŽSIENIAIS 

£ 
i 

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 jt| 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos* ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laiku, per visus amžius iki musų dienu, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos » 
jų valdovai. 

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

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. * Cleveland 3, Qfeio 

.VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didele, 170 puslapių knyga nurodant! Imlp 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilią. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai* 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Štai apysaka kuri jums patiki! 

Komunizmas ėjo į šį karą, 
pasiraitojęs rankoves. Jis ti
kėjosi po karo valdyti pasaulį. 
Bet bėda buvo Stalino kad jo 
partneris Hitleris apgavo jį. 
Mat, jau gengterių tokia tvar
ka kad besidalindami svetimą 
turtą susipyksta. 

Išsyk viskas ėjo gerai, Hit
leris griebė tautas aplink save, 
Stalinas vėl aplink save. Ame
rikos gi komunistai taip pat, 
nesnaudė: maršavo į Washing-
toną, piketavo Rooseveltą kail 
jis neduotų pagalbos Anglijai* 

Stalinas tada džiaugėsi sa\Ni 
išmintingu išplanavimu: Jei-

^ KU aš bučiau susidėjęs su An-
jEE i Rlija kaip Anglai norėjo, ką aš 
t= bučiau gavęs? O dabar, žiurė-
ĮEE kit ką aš jau turiu! džiaugėsi 
s= jis savyje ir toliau samprota-
£= vo: Kai Hitleris nusikamuos 
s= i prieš Angliją o gal ir Ameriką, 
SE-aš tada užviešpatausiu. 
5=Į Bet Hitleris, Stalino partne-
SE ris, galvojo kitaip: jis turėjo 
EE užsibrėžęs valdyti pasaulį — 
EE juk Vokiečiai tai viršžmogiai, 
ES:o Rusai — tai tik tamsus dur-
==: niai! — žinojo Hitleris. Aš 
ES juos nuvysiu ant Kaukazo, ir 
= nėra pasaulyje tokios jiegfts 
EE! kuri mane sulaikytų! 
EE i Hitleris padarė daug klai-
E=;dų, bet jo didžiausia klaida 
EE i i >uvo kad jis manė jog Ameri-
EE!ka ir Anglija neis gelbėti S ta-
Eg linui. Tada, žinoma, Hitleris 
= į}>er Rusiją butų susisiekęs su 
ES; Japonija, o tada jau butų pa* 
=! sakęs: Dieve, Tavo dangus, O 
EE! mano žemė. 

Bet laisvės čampionas Dėdė 
___ Šamas nenorėjo kad Hitleris 
EE i vienas valdytų pasaulį. Taip 
= įpat dabar nenpri kad Stalinas 
ES Į vienas valdytų. 
= į Amerika paklupdė Hitlerį su 
==! ginklu, o Staliną mėgina geruo-
= !ju atkalbinti nuo imperializmo. 
ĘEįKai keturkojis sutvėrimas įlen-
=E' da j svetimą daržą tai kai ka-
EEjda nereikia lazdos, užtenka ir 
= ' aatulioiimo. Bet Stalinas iš 
EE svetimo daržo neina nei prašo-
=Ejmas nei varomas. Jis pasta-
EE | tė kuprą kaip šernas ir nesi-
= ! jaudina. 
=E į Komu^izn^sjatupamatė^ kad 
EE' jo norai "neišsipildys, tai jie 
== mėgins išlaikyti ką jau turi 

užgriebęs, ar bent išnaudok 
kiek galės. 

Kaip jau sakiau, komuniz
mas ėjo į karą su iškelta gal
va, tai dabar negi norės eiti 
atgal paspaudęs uodegą, nieke 
negavęs. 

Stalinas* griežia dantimis į 
Ameriką žiūrėdamas: juk kad 
ne Amerika tai Stalinas grieb
tų vis daugiau ir daugiau, o 
dabar, jis kyštelėjęs savo kru
vinus pirštus ir vėl traukia at
gal. Mat, Amerika turi atomi
nę bombą, o Rusija melų mai
šą. Stalinas žino kad jis ka
riauti prieš Ameriką negali. 
Kai jis pagalvoja apie Ameri
kos galybę jam ir plaukai ant 
galvos atsistoja. 

Tuo tarpu jis naudojasi tik 
Amerikos nuolaidumu ir savo 
suktybėmis. Bet atrodo kad 
demokratijų kantrybė jau iš
sibaigė, jau atėjo laikas pasa
kyt tironui: Atsitrauk iš ten 
kur tau nepriklauso arba gau
si lazdos. Tikėkime kad taip 
ir bus. Komunizmas gimė ant 
Kaukazo kalnų, tegul jis ten 
ir galą gauna. Lietuve. 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršaia. $2.00 Tvirtais viriais 

Dabar atiduoda ma už $1.00 
0 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus 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 — iio-
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo
takius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Krjyga paveiksluota, 288 puaL 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.60 (60c galima siųs
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HONl£ 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Vjowofi 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenis 
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JAUNAMEČIAI KRI
MINALISTAI 
PADAUGĖJO 

Federalis Investigacijų Biu
ras turi surinkęs žinių, kurio
mis, visoje šalyje bendrai pa
ėmus jąunikliąi 17 metų am-

giaus $>en*iokąi užima pirmą 
yietą kriminališkų nusikaltimų 
srityje. Pąskui seka 18 ir 21 
metų amžiaus vyrukai. 

1945 metais Amerikos krimi-
nališkų nusižengimų skaičius 
•r.iooko 12 nuoš. virš 1944 me
lt! nusižengimų, FBI žinios pa
rodo. 

MONCKIEF Automatinis Šildymas 
reiškia "Eilę Metų" šildymo Pątoguifto 

GAS ^ OIL ^ COAL 

THE HENKY FURNACE CO., MEDINA, O. 

wwftwwvywwwwwyvwwwvwyI 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P .  P ,  M U  L l  O  L I S  
Vienatine Vietinė Pastovi. Lietuviška Real Estate 

Ir Apdraudos Agentūra 
6606 {Superior Ave. Cleveland HEnderson '6729 

\ 

Jūreivis 

Prię Darbo... 
Dar tet^d^mtis jūreivio ap
valkalą ir sargybos kepurai
tę iš savo pastarų dienų tar
nybos Karo Laivyne,, kįtas 
buvęs telefono darbininkas 
sugryžo į savo reguliarį te
lefono įvedimų darbą. Jis 
yra vienas . iš suvirš 1,500 
Ohio Bell darbininkų kurie 
sugryžo į savo senus ar ge
resnius darbus su šia kompanija nuo karo 
pabaigos. > 

gje vyrai ir moterys, kurie tarnavo savo ža
liai taip prakilniai, dabar vėl tarnauja savo 
apielinkės visuomenei gelbėdami mums grą
žinti prieškarinio laiusnio telefono patarna
vimą. Mes džiaugiamės jų sugryžimu . . *. 
ir jųs, kanUųs žmonės kurie taip ilgai lau-
kėt telefono patarnavimo galit taipgi buti 
dėkingi. Kiekvieną dieną pridėjimas daų-
.giau buvusių karių į musų darbo eiles pri-
^artina dieną kada visi karo sutramdyti už
sakymai telefono patarnavimo bus išpildyti. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANf ̂  
Tun* in "THE TELEPHONE HOUR' Mondays at 9 P.M. 

WTAM • WLW • WSPD • WHIZ • WLOK 

PAJ!E$KPJ|MA) 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arbą 

Cpnsulate of Lithuania 
N. LaSalle Street 
Chicago 2, lil. 

|sff Y. KONSULATE 
AGARODOVAI, Jonas ir Mari

ja (Minderytė) ir jų sunus 
Mykolas, iš Ukmergėj ap. Gy
veno Chicago. 

AMBRASAI, Jonas ir Antanas, 
gyveno Boston. 

ARLAUSKIENĖ - Butvilaitė, 
Marijona, gyv. Chicago. 

ARMONAS, Jonas, sunus Alek
so, iš Biržų ap., gyv. N. Y. 

AUKSORAITYTĖ, Agota. 
AŠMONAITĖ, Agota duktė Kas

paro, iš Tauragės. Gyvena 
Chicago. 

AUSTREVIčIUS, Petras. 
BAGDONAS, Ęalys, gyveno 

Chicago. 
BAGDONIENĖ - Kleizaitė, Mag

dė, ir jos vaikai. 
BALČIŪNAS,. Povilas, sunus 

Petro. 
BANIS, Jurgfn. -
BARTAšIUS, Jonas, ūkininkas 

Philadelphia ap. 
BARTKUS, Adolfas, ir jo su

nus Albertas ir Edvardas. 
Gyveno Chicago. 

BENDIKIENĖ - Staškauskaitė, 
Julė ir Pranė, gyv. Chicago. 

BIELIAUSKIEN Ž, Salomėja, 
gyvena Chicago. 

BRAZAUSKAS, Stasys ir Vy
tautas. 1938 metais gyveno 
Brooklyn. 

BRAžINSKAITĖ, Marijona ir 
Karolina, gyv. Sam Camburg. 
mieste prie New York. 

BRAŽINSKAS, Jonas, iš Aly
taus ap. 

BUČIENĖ - Ilevičiutė, Stasė, 
gyvena Chicago. 

BUDREVIČIUS, Danielius,, |ry-
vena Chicago. 

BUDRIENĖ - šimanskaitė, Fi
lomena. Gyv. Racine, Wis. 

BUDRYTĖ, Zofija, gyv. Chica
go. 

3UDRI0NIS, Pranas, iŠ Ute-

BUKIAI, Kazys ir Petras, sū
nus Augustino. 

BULAITA, Mateušas, Kriaučius 
gyvena Chicago. 

BULOTA, Antanas, gyv. Chi
cago. 

ČERNIAUSKAS, Juozas, Gyv. 
New York. 

ČIOČYS, Motiejus, gyy. Mass. 
vai. 

CIPLIJAUSKAS, Vincas, iš Ma
rijampolės ap., gyv. N. Y. 

DACEVIčIUS, Vytautas, gyv. 
Philadelphia. 

DAJORAS, Mykolas, jyveno 
Pittsburgh. 

DARVINSKAITĖ, Ona, gyvena 
Chicago. 

DAVILIS, Petras. 
DOVYDAITIS, Julijus, sunus 

Jono, gyvena Chicago. 
DEGUTIENĖ, Ona. 
DUDUTIS, Juzefą, iš Alytaus 

ap., gyv. Lynn, Mass. 
FLOWER (Kvietkauskas), Jur

gis gyv. Los Angeles, Cal. 
GALINAUSKAS, Kazys, sunus 

Ignaco, gyvena Boston. 
GIEDRAITIS, Antanas, gyvena 

Chicago. 
GODVAIŠA, Juozas ir Cezaris. 
GRIGALAITIS, Pranas, gyvena 

Chicago. ^ 
GREIČAITIS, Simas, gyv. Broo

klyn. 
GUDAVIČIEMĖ • -.N Rudaitytė, 

Ona, duktė Simono ir Onos, 
gyvena New York. 

GUDONIS, Domininkas, turėjo 
mėsos krautuvę Chicago. 

JAKšTYTĖS, Marija ir. Nata
lija. 

JANKEVIČIUS, Petras, gyveno 
Kenosha, Wisconsin. 

JASINSKIENĖ - Beleškevičiutė 
Marija, gyveno Chicago. 

JAŠKULYTĖ, Ona, gyv. Chi
cago. 

~  n  T  n  v  A  1  

JjSZUKEVIčIUS, Marijona, gyv. 
Massachusetts vai. 

JOCYS - Jacevičius, Kazimie
ras, gyvena Philadelphia. 

JONUŠAS Kazys, arba jo žmo
na ir vaikai, gyv. Baltimore. 

JURĖNAS, Antanas ir Jurgis. 
KAMINSKIENĖ, Veronika. 
KARVELIENĖ - Liaudanskai-

tė, Stanislava, gyv. Chicago. 
KATILIUS, Jonas ir Grasilda 

(Gaigalaitė), gyv. Chicago. 
KAVOLIUKAS, Rapolas, gyv. 

Chicago. 
KAZAKEVIČIENĖ, Magdelena, 

gyv. Mahanoy City, Pa., pas
kui Chicago. 

KINDERIS, Jurgis, 
KIRTIKLIENĖ-Atoaitytė, Kon

stancija, gyvena ūkyje. 
KIUDULAI, Dom. ir Aleksan

dras, gyvena Chicago. 
KIžIENĖ, Marė, gyv., Pitt., Pa. 
KLIMAVIČIUS, Vladas. 
KOJALAVIČIUTĖ, Jadvyga, 19-

38 metais gyv. Conn. 
KOJELAVICH - Babilov, Juli

ja, 1938 m. gyv. Conn. 
KRIAUČIUNAS, Vincas, - gyv. 

Lawrence, Mass. 
KRIAUČIŪNIENĖ - Grinienė 

SkaČkauskaitė, gyv. Chicago. 
KRIščIUNIENĖ - Kriukaitė, 

Valesė, gyv. Chicago. 
KUGRIAI, Ignas Ir Jonas, sū

nus Jono. 
KUKECKIS, Jonas, apie 50 m. 

amžiaus, gyvena Chicago. 
KVAJAUSKAI, Vladas, Vincas, 

Stasys ir Juozas. 
KVARACIEJUS, Jonas, sunus 

Juliaus. 
KULIKAUSKAS, Antanas, su

nūs Antano. 
KURMAUSKAS, Juozas. 
KVIETKAUSKAS (Flower), 

Jurgis, gyveno Los Angeles. 
LABANAUSKAS-šuičas, Petras 

gyvena Philadelphia. 
LAPžINDIENĖ-Karečkaitė, gy-
. vena Chicago. 
LASTAUSKAI, gyv. Chicago. 
LAUCYTĖ, Bronė. 
LAZDAUSKAI1 E, Adelė ir Laz-

dauskas, Vincas, gyvena Chi
cago. 

LEKNICKAS, Klemensas, gy
vena Chicago. 

LIUBINSKAS, Juozas. 
LUPYTĖ, Stasė, pavardė po vy

ru nežinoma. Gyv. Chicago. 
LUKOšIUiS Pranas, gyv. Chi

cago. 
MACEVIČIUS - Misevičius, Al

fonsas, gyvena Detroit. 
MAČIULIAI, Povilas, ir O n a 

(Kartiauskaitė), gyv. Chicago. 
MACKELIUNAITĖSį Pranė ir 

Ulesė, gyv. Chicago. 
MACKEVIČIUS, Antanas, iš 

Ukmergės. 
MACKUSAS, Vladas, iš Kauno 

ap., gyv. Chicago. 
MARAŠKEVIČIENĖ - Pečiukai-

tytė, Mikalina, gyv. S. Bos
ton. 

MARKEVIČIENĖ - Povilaitytę 
Veronika, iš Raseinių ap. 

MAŽEIKA, Jokūbas,; sunus Jur
gio, iš Biržų. Gyv Brooklyn 
ar Rockford. 

MAŽEIKA, Jokūbas, sunus Mo
tiejaus, gyv. Catalina Island, 
California. 

MAžONAS, Jonas, il Mažeikių 
apskr. 

MEDEIŠA Kazys, iš TJkmerges 
ap., gyv. Detroit. 

MIKALAUSKAS, Antanas, su
nus Bernardo. 

MIKĖNIENĖ-Greviškytė, Sally, 
iš Rokiškio ap., gyv. Boston. 

MIKLOVA, Leoną, iš Telšių 
ap., gyv. Chicago. 

MIKŠIENIENĖ, Elzbieta, is 
Valkininkų vai., gyv N. Y. 

MIKUČIONIS, Aleksas, iš Aly
taus ap. 

MILAšAUSKAS, Antanas. 
MILINAUSKIENtc-Pociutė, Ve

ronika, iš Raseinių ap. 
MORKŪNAS, Laurynas, iš UK-

meigės ap., gyv. Detroit. 
MYKOLAITIS, Rokas*. sunus 

Kazio, iš Šiaulių ap., gyveno 
Chicago.' vėliau Philadelphia. 

NAG1N, Stefanija ir Jadvyga, 
gvveno Brooklyn. - ^ 

NAUDŽIUS, Antanas, ir Naudr 
žiutė, Agota. 

NOREIKIENi - Nofmantaite, 
Ona, iš Kretingos ap. /j 

OKAS, Mykolas, 1938 matais 
gyveno Chicago. 

Dovana Prezidentui Trumanuf 

Jauni Amerikos ūkininkai, 4-H klubai, padovanoja Pre
zidentui Truman Aberdeen veislės jauną buliuką, preziden
tui žmonės pridovanoja visokiausių dalykų. ' 

ft-. 
AMERIKA PRARAS 

VOKIETIJĄ 

Išdalintos Vokietijos valo
mas Amerikai kaštuos po '200 
milijonų dolarių į metą, kaip 
jau žinovų nustatyta. Tas ap
ima tik maistą ir kitas būti
nas reikmenis palaikymui pra
gyvenimo atitinkamame laips
nyje. Toje sumoje jau neap
imama mokykloms knygos, fil-
mos ir kiti dalykai reikalingi 
Vokiečių mokymui demokrati
jos, kaip išsyk buvo planuoja
ma. 

Rusai gi savo užimtoje sono-
je skubiai vykdo savo tvarką, 
auklėja jaunimą komunistiškai 
ir viską perdirba sovietiškai. 

Anglai savo zonoje irgi ge
riau tvarko, jie sako reikalin
ga bus Vokietijoje laikyti ka
riuomenę bent 10 metų. 

Rusams gali pasisekti pra
vesti tarp Vokiečių propagandą 
susivienyti, atsikratant Ameri
kiečių. Amerikoje gi bus pra
vesta propaganda taupyti tuos 
pinigus, ištraukti savo kariuo
menę iš Vokietijos, 

OZECHAUSKAS, Edvardas, gy-1 

veno Brooklyn. 
PAJUODIS, Jurgis, gyv. Chi

cago apielinkėje. 
PALIULIS, Jonas, iš Biržų ap., 

turėjo ukį netoli Chicago. 
PALUtBECKIENĖ, Ona, 1938 

m. gyveno Boston. 
PAPLAUSKAS, Antanas. 
PAULIKAS, iš Mažeikių ap., 

gyv. Chicago. 
PAVILONIS, Jonas, apie 52 
metu amž.. gyv. Philadelphia. 
PĖčINIlSNĖ - šaukaitytė Ona 

(įjos tėvas Iš Vilkaviškio). 
PEČIUKAITYTĖ Stasi, gyve

na So. Bostone. 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITS 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 

Suteikiami patarimai 
tais reikalais. 4 

Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės i 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

JONAS G. 
POJLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

' Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefoną** POtomac 6899 

PERMANENT WAVE SPECIALS T I K  i  
SU ŠIUO SKELBIMU Į 
Tūkstančiai Klausinėjo kada įvyks 

Šis Didelis Metinis įvykis 
Sptcializuojam IMaukų Dažynie if 
* . Baltinime 
Marjene Oil Waves 
Revitalizing Oil W*V«S 
iiuart Oil Waves 
Creme Oil Waves 
Permanents for sjręy Įl^ir , 
Machincless Waves j: 
Gold Permanents 
Pin-Curl Permanent 
Creme De Lite Waves 
Permanents for Fine—Hard 

. to curl hair 
DYKAI Plaukų kirpimas, setiniimas su visais permenentš. Gausit 
ti} patį pirmos rūšies wave šiame musų DIDELIAME, nupiginime. 
Geriausios medžiagos ką pinigai pirka. Visos waves garantuotu. | 

IDEAL PERMANENT WAVE SHOP 
i 1634 EUCLID AVENUE Phone M A in 4586 j 

$3.95 
$4.9:1 
sa.as 
$7.50 
$8.9? 
$5.95 

$10.00 
ST2.00 
$14.00 

$15.00 

Mes Duodam ir iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO 
B A S E M E M T E 

/ / 

>/<# // life-' 

& < m ; 

H h  

Dovanokit Jai šį 
Puikų 

Viršutinį 

15 II! 

Pr^lWrttstninkit ją do
vanodami jai šį puikų 
vienu guziku viršutini, 
su iškeltais kečiais. 
Navy mėlynos ar juo
dos spalvos, miegos 35 
iki 43. Ji <J#vas ji yirš 
visko! 

Trapu n to_ 
Apvedžiotas 

Paltas Motinai 

Dviem gražiais muzi
kais ties juosmeniu 
šip grltžaus palto . . 
dailiu trapunto apve-
džiojimu baltais kraš
tais, šis paltas bus 
vienas iš mėgiamiau
sių ką ji turės. Navy 
arba juodos, 35 iki 43. 

* 
.'I. J 

Vf'sus Baili SUPSI! 
iš geros, Ilgai Dėvejančios Broadcloth 

MIEIiOS 36 IKI 44 

Moterų tvirti gražus broadcloth slips^i žino
mos išdirbystės! Pilnai sukirpti, su plačiom 
siūlėm. Tik balti, mieros 36 iki 44. Nupir
kit kelis Motinai — ji jų tik ir pageidauja! 

Gaila: Telefonu ąr Paštu Užsakymif Kepildom 
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CIO KANDIDATAI 
NELAIMĖJO 

Antradienio balsavimai Cle-
velande ir visoje Ohio sudavė 
gerą smug} CIO Politinės Akci
jos Komitetui, kuris nori va
dovauti Amerikos rinkimus ir 
pastatyti savo kandidatus į val
džios vietas. 

Be mažos reikšmės kandida
tų, Ohio CIO-PAC užsimanė iš-
nominuoti savo pasirinktą kan
didatą Demokratų partijoje į 
U. S. Senatą. CIO pasirinko ir 
rėmė gana žymų Clevelando 
advokatą, Marvin C. Harrison 
prieš dabartinį Senatorių Ja
mes W. Huffman, -kurį Guber
natorius Lausche paskyrė bai
gimui Sen. Burtono termino. 

Huffman laimėjo nominaci
jas, o Harrison pasiliko toli už
pakalyje trečias. 

Republikonų kandidatas j U. 
S. Senatą nominuotas buvęs 
Ohio gubernatorius John W. 
Bricker. Taigi rinkimų kova 
Lapkričio mėnesį tarp jų bus 
karšta. 

Kongreso atstovų nominaci
jas Demokratų partijoje laimė
jo visi tie patys: 20-me Dis-
trikte — Michael A. Feighan, 
2l-me — Robert Crosser; 22-
me — Frances P. Bolton (R.), 
ir Earl Heffley, Demokratas. 

Sweeney ir Muliolis sekė an
tras ir trečias po Feighaji. 

Gubernatoriaus nominacijose 
iš Demokratų laimėjo Frank 
J. Lausche; iš Republikonų — 
Thomas J. Herbert. 

Politikos žinovai jau dabar 
daro spėjimus kad Lapkričio 
mėnesio rinkimuose šymet^ Re-
publikonai gali nušluoti visoje 
Ohio valstijoje. Tiktai keletas 
stiprių Demokratų, kaip Gu
bernatorius Lausche ir clar yie-
nas-kitas turi progą laimėti, o 
kitus Republikonai nušluosią. 

ŠOKIŲ VAKARAS 
Daugelis Pasaulinio Karo II 

veteranų kurie yra nariai The 
Cleveland Council for Ameri
can Unity, bus svečiais tos or
ganizacijos "Welcome Home" 
šokyje penktadienio va k a r e, 
Gegužės 17, Slovene National 
Home, 6417 St. Clair avenue. 

šokiam grieš Johnny Pecon's 
gerai žinomas orkestras. Prie 
moderninių šokių bus dar po
puliarinki tautinių grupių šo
kiai. 

Kaip praneša Mr. Theodore 
Andri.ca, tautinis redaktorius 
iš The Cleveland Press ir pre
zidentas to Council, šis bus pir
mutinis tos grupės parengimas 
šį pavasarį. Kiti parengimai 
bus daromi paskirose miesto 
dalyse. 

Tikietai po 75c ir galimi 
pirkti iš Miss Eleanor Prech, 
sekretorės, kurią galima pa
siekti telefonu CHerry 1111. 

Dan Moore, buvęs viršinin
kas Securities Exchange Com
mission Clevelande, yra rengi
mo komiteto pirmininkas. 

Tikslas šio Cleveland Coun
cil yra suartinti įvairių tauti
nių grupių žmones geresniam 
įvertinimui vienų kitų praeities 
ir laimėjimų. 

M I R I M A I  

GRYŽO J SAVE SENAS 
PAREIGAS 

Paul E. Godknecht Gegužės 
6 sugryžo į savo pirmesnį dar-
fcią kaip vedėjas The Cleveland 
Trust Company užsieniu banki
nio departmento, po virš trijų 
metų tarnavimo United States 
Armijoje. 

Godknecht apleido banką pa
stodamas paprastu kariu 1942 
metais, ir laipsniškai pasiekė 
kapitano rango. Jis tarnavo Fi
nansų Divizijoje ir buvo pas
kirtas j Washington, D. C., nuo 
1944 iki 1946. 

Visi Bondsai Užgirti 

Kaip Clevelando balsuotojai 
nuostabiai pasirodė duosnųs šį 
kartą parodo balsavimai už 
$56,000,000 miesto ir apskrities 
bondsų miesto ir apskrities 
viešiems darbams. 

Leista balsuoti net 24 bond
sai ir visi jie užgirti. 

Tuo budu per daug metų sva
jonės Didyjį Clevelandą ištai
syti, pagražinti, įrengti naujas 
įstaigas, virsta tikrenybe. 

Miesto ir apskrities valdi
ninkai sako nebus aikvojama 
laiko pravedimui taip reikalin
gų pagerinimo planų. 

Bus platinama ir taisoma 
gatvės, aptaisoma vidurmiesty-
je esančios senų pionierių kapi
nės ; didinama ir gerinama or
laivių stotis ir perkama kita 
stotis; bus grindžiamos gatvės, 
ištaisoma paežeris, pagerinami 
parkai, vaikams žaislavietės; 
bus išstatyta miesto moderniš
ki marketai; statoma ir taiso
ma tiltai; bus ištiesinta Cuya
hoga upė ; statydins kelis nau- i 
jus miesto ir apskrities pasta
tus, ligonines ir, tt. 

BAUDŽIA IŠNAUDOTOJUS 
Ohio Bureau of Unemploy

ment Compensation seka ir ty
rinėja darbininkus kurie bando 
imti bedarbės atlyginimus ne
legaliai. Nužiurėta tokių jau 
316 asmenų ir jau 12 suimta 
ir patraukta į teismą. 

JONAS KUZAS (Kussin), 38 
m., nevedęs, nuo 4735 Payne 

ave., mirė Bal. 28, palaidotas 
Geg. 1, Kalvarijos kapinėse; 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Liko tėvai, Antanas ir Vik
torija, ir 5 broliai: Joseph, Al-
phonse, Walter, Anthony ir 
George. 

MALINAUSKAS Mikolas, apie 
64 m., mirė Geg.. 5, River-

head, L. I., N. Y., kūnas par
vežtas į Clevelandą palaidoji
mui. Laidotuvių pamaldos at
sibuvo Geg. 9, P. š. N. P. baž
nyčioje, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. 

Liko brolis, Vladas Malinau
skas, 1348 E. 68 st., kuris rū
pinosi jo laidotuvėmis. 

DAMUKAITIS Simanas, 56 m. 
nuo 6820 Zoeter ave., mirė 

Geg. 3, palaidotas 6 d., Kalva
rijos kapinėse; pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Marė, du sunai, 
Juozas ir Antanas, dvi dukte
rys, Mrs. J. Juška ir Lillian; 
taipgi brolis Mikolas ir sesuo 
A. Simulevičienė. 

MARTHA BERKENBEIN (bu
vus Gerbertavičienė), 53 m., 
nuo 1438 E. 59 st, mirė Geg. 

3, palaidota 7 d., Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Albert, 4 dukte
rys: Mrs. Anna Walsh, Mrs. 
Mary Schultz, Mrs. Julia Mc-
Kinney, Mrs. Stella Andrulis. 

Visų šių laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia E. Jakubs. 
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What V«n 

JIE'KOMI CLEVELANDIE-
ČIAI 

Dirvos administracijoje yra 
laiškai šiems Clevelandiečiams: 

Pranas Kajackas. 
Jurgis žiedaitis. 
Jonas Juška, Gasparų k. 
Jieva Marcinkevičienė, Ri-

binskaitė, iš Kelmanonių k. 
Jonas Valaitis. 
Juozas Sledžius ir M. .Rugie

nė. 

BOLŠEVIKAMS Į GERKLES 
Iš Dayton, Ohio, skelbia kad 

Gettysburg miestelyje sumany
ta orlaiviu nugabenti 55,800 
perimų kiaušinių į Varšavą, 
Lenkams sušelpti. Lėktuvą pa
rūpino UNRRA tada kai gau
ta Rusų sutikimas kiaušinius 
į Varšavą pristatyti. 

Kad tam reikėjo gauti Rusų 
leidimas tai ir kiaušiniai pa
teks bolševikams į gerkles ir 
Lenkams iš to naudos nebus. 

KAIP SAUGOTIS 
GATVĖSE NUO 

MIRTIES 

SVEčIAVIMAISI 
Poni Lukoševičienė su duk-

teria Jean ir sunum Gusty bei 
marčia, iš Youngstown, lankė
si pereitą sekmadienį Clevelan
de pas savo dukterį ir žentą 
Mr. and Mrs. K. J. Mog. 

Poni Lukoševičienė, ilgametė 
Dirvos skaitytoja, labai džiau
gėsi turėjus laimę pažinti po
nią Zofiją Smetonienę, kurią 
susipažino naujoje parapijoje. 

Juozas J. Bačiunas iš Tabor 
Farm, biznio reikalais lankėsi 
Clevelande. 

REIKIA LIETUVIŠKŲ 
PAŠTO ŽENKLŲ 

Kurie turite seniau iš Lietu
vos atėjusių laiškų su Lietuviš
kais pašto ženklais prisiųskit 
tuos vokus Dirvos Redakcijai. 
Yra pageidavimas Nepriklau
somos Lietuvos pašto ženklų. 

SAKO BUS 30,000 
NAUJŲ DARBŲ 

Nuolat plečiantis ir stiprė
jant Clevelando industriniams 
pagrindams per 12 mėnesiu po 
pabaigimo Europos karo, žino
vai sako kad bėgyje sekančio 
meto čia susidarys 30,000 nau
jų darbų. 

Industrijos jau paskyrė su- • 
virš $150,000,000 praplėtimui 
dabartinių dirbtuvių Clevelan-
|je ir statymui naujų. 
! Dikčiai iki šiol plėtimuisi pa-1 

kenkė streikai, tačiau tikima 
dalykai palengva pasitaisys. 

_ Čia pat Clevelande net ketu
ri iš kiekvienų penkių trafiko 
nelaimėse užmušimų atsitinka 
tamsiomis valandomis kuomet 
trafikas yra palyginamai leng
vas. Tas reiškia kad ir važiuo
tojai ir pėkstieji dienos pabai
goje yra mažiau atsargus, bet 
svarbiausia priežastis yra kad 
.ažiuotojai negali gana greitai 
pr.matyti gatvėje einantį žmo
gų ir ant jo užlekia. Kaltė daž
nai yra važiuotojo; bet taip ly
giai kalti ir pėkstieji. 

Mažai pėksčiųjų turi supra
timą kaip sunku važiuojančiam 
juos matyti temstant ir sute
mus. Jei gatve einantis dėvi 
tamsius drabužius, važiuotojas 
turi labai mažai progą patė-
myti jį. 

Važiuojanti ir pėkstieji pri
valo prisidėt prie saugumo vie
nas kito. Važiuotojai raginami 
buti dvigubai atsargus vakaro 
ir nakties metu. Dar labiau 
reikia saugotis gatvėse kurios 
mažai apšviestos. O prastame 
ore nepraleisti nei vienos at
sargumo taisyklės. Reikia tu
rėti švarius priešakinius stik
lų ir veikiantį stiklų valytoją. 
Šviesos turi buti geros. 

Pėkstieji — niekad nepasiti
kėkit kad važiuojantis jus ma
tys — dėvėkit ką nors balto — 
neškitės ką baltą rankoje, no
sinukę ar laikraštį. Eikit per 
gatvę tik nužymėtose vietose 
ir prisilaikykit trafiko šviesų. 
Atminkit kad užsisvajoję gat
vėse žmonės tankiai pakliūva 
po automobiliais. Laikykit sa
vo mintis nukreipę į saugų ėji
mą! 

Cleveland Police Dept. 

Telefono Tarnautojų 
Legiono Postas 

Clevelando srityje jsikurė pirmas 
tos rūšies skyrius, Bell Telephone 
Memorial Post of the American Le
gion, apimantis teritoriją kurią ap
tarnauja The Ohio Bell Telephone 
Company; į skyrių įsirašė 165 na
riai Cleveland telefono darbininkai 
ir yra galimybė gauti dar 1,2000 
narių dirbančių visose Bell System 
rakose — the Ohio Bell, American 
Telephone and Telegraph ir West
ern Electric Company — didžiojo 
Clevelando srityje. 

Naujo posto viršininkai yra Mel-
vin W. Johns, commander; John 
West©ver, pirmas vice commander; 
Emory Donelson, antras vice com
mander; Mary Hallaran, trečias vice 
commander; Charles Groh, finansų 
vedėjas; Jerry Sach, adjutantas; 
Marie Wall, istorikas; Harry Spi-
cer, tvarkdarys; Harry Savely, ka
pelionas; Bob Sass, pasiuntinys. Vi
si šie viršininkai yra Ohio Bell dar--
bininkai, išskyrus Mr. Donelson ku
ris dirba A. T. & T. ir John West-
over prie Western Electric. Ekze-
kutyvės tarybos nariai yra Norman 
Treadon, Loren D. Savvdy, George 
Windau, ir Joe Rousch iš Ohio Bell 
ir Richard Wolf iš Western Elec
tric Company. 

Šio skyriaus čarterio narių tarpe 
yra vienas Clevelandietis, Captain 
Richard A. Taylor, kuris dar tebe
tarnauja Signal Corps Paryžiuje. 

Dar visa eilė kurie galės buti na
riais yra 500 Bell System darbnin-
kų Didžiojo Clevelando srityje ku
rie jstojo kariuomenėn karo bėgiu^ 
apie 700 veteranų kurie dasidėjo į 
šios kompanijos darbininkų eiles po 
išstojimo iš kariuomenės ir telefo
no darbininkai kurie tarnavo I Pa
sauliniame Kare. 

By Frances Siedlik. 

The Lithuanian people whose 
hearts have bled and who have 
shed many bitter tears over 
their brethern in Europe, have 
also tears to shed because of 
the weakness and selfishness 
of some of the Lithuanian peo
ple and youth of today — es
pecially the people who have 
come from Europe and now 
wish to forget they are Lith
uanians, and only work for sel
fish motives, not caring what 
happens to Lithuania today; 
the youth who have no desire 
to learn about Lithuania and 
her cultural background. Par
ents who cannot interest their 
children in wanting to help the 
land of their forefathers, be
cause they are living comfort
ably and do not want to know 
about those who are less for
tunate. 

Isn't it a shame to think that 
we can even find such Lithuan
ians among the young or old? 
Yes, I think it's more than a 
shame — it's a disgrace! 

The Allied Armies brought 
the war to a close so that free
dom to the enslaved people of 
Europe would be the conclusion. 
The enemies of the Allies tried 
desperately to break our united 
will for Victory, but without 
success. Now, the aim to break 
the unity of all organized peo
ples of the world who seek a 
just peace, securing freedom to 
large and small nations, is be
ing tried! Therefore, dear 
friends, this just must not be 
allowed to happen. We owe 
our efforts to our country, A-
merica, and to our kindred in 
Europe. We must support the 
groups fighting to gain INDE
PENDENCE FOR LITHUAN-
I A !  

.i-, we all know Lithuania 
was a peace-loving country who 
during the war was invaded by 
her large aggressive neighbor 
and who now claims this land 
as her own. Isn't invading a 
country by force and refusing 
to leave, TYRANNY? Lith
uanians, young or old, you just 
MUST gather in this grave 
moment of world history and 
stampede the treats of spread
ing any type of tyranny. 

Lithuanians of America, you 
MUST show your patriotism to 

! your own country and that of 
| your forefathers by helping the 
fight against any form of gov
ernment whose aims are those 
that oppose those of freedom! 

Lithuanians of America, you 
MUST' awaken and make the 
world see that the land of your 
forefathers is capable of govern
ing herself as prove after the 
last war, when Lithuania secur
ed its freedom from slavery, 
which they so bitterly fought 
for over 100 years. 

Lithuanian American Veter
ans of World War II, you just 
MUST inform the Governing 
Powers of the world today, 
that the freedom of all na
tions, large or small, must be 

secured or your pals who died 
on the battlefields shall have 
died in vain! This MUST NOT 
happen! You must go on and 
finish the fight to secure that 
freedom you so bravely went 
to foreign soils to fight, en
dangering your own life. 

Is it not imperialistic aggres
sion and a menace to interna
tional peace when any country 
insists on monopolizing all she 
possibly can, grabbing the very 
lands of weaker countries ? 

Lithuanian youth of Ameri
ca, you MUST seek knowledge 
about the land of your lore-
fathers, and help those fight
ing to free it. For those with 
experience and knowledge of 
the task must be combined 
w i t h  y o u r  y o u t h f u l  e n e r g y ,  
kindness, understanding, and 
with God's help you will make 
a wonderful team, accomplish
ing much! 

Lithuanians, young and old, 
must be sure tp show their pa
triotism to all people and do 
their utmost to save the world 
from being plunged into the 
communistic imperialism! YOU 
MUST NOT FAIL IN THIS 
HIGH PATRIOTIC DUTY! 

American HEROES 
by WOODY COWAN 

DURING the amphibious invasion of Southern Frante, Lieut. Ray 
Hamilton Allen, U.S.N^R.., led his unit close to an enemy held beach 

and delivered withering rocket fire against hostile defenses. By his cool 
courage and inspiring leadership under fire, he contributed materially to the 
effective neutralisation of enemy defenses. For this heroic service he received 
the Bronze Star. Amphibious warfare requires scores of ships and it take* 
"V7IT Bonds to provide, them, u. S. Treasury Departmtnl 

Pattern of 
T IT I'll Mil' 

(Reprint of The Detroit Times)' 

IF FREEDOM is to be ex
tended around the world, it 
can only be done by spreading 
enlightenment around the en
tire world, since a people can 
be self-governing only When 
it possesses facts on which to 
base its judgments. 

A free press, 'therefore, is 
indespensable to freedom, and 
liberty can expand over the 
earth only as the press is set 
more and more free. 

But Soviet Russia, implac
able enemy of a free press, 
stands immovable in the way 
whenever extension of the right 
to free publication is attempt
ed in any territory where the 
Russian bear exercises power. 

The pattern of Russian sup
pression has emerged with a 
special clarity in Berlin. 

Although Berlin is occupied, 
by four powers — the United 
States, Britain, Russia and 
France — EIGHT of Berlin's 
12 daily or tri-weekly news
papers are published in the 
Russian zone. 

Every word that goes into 
any one of those eight news
paper is CENSORED by So
viet Russia before it is allowed 
to appear in print. 

Only the two Communist, 
newspapers are permitted rea
sonable freedom. 

Nor does Russian censorship 
stop here. 

An independent German news

paper published in the AMER
ICAN sector of Berlin, which 
is permitted to carry on free 
discussion and criticism, is EX
CLUDED by the Soviet govern
ment from the Russian sector 
of Berlin. 

Germans living in the Rus
sian zone are forbidden on pain 
of punishment to read this 
newspaper or those published 
in the French and British zon
es—and Allied protests against 
this prohibition have been ig
nored. 

Is THIS the pattern of the 
"freedom everywhere" that the 
world has been promised by 
Roosevelt and Churchill and Bi-
vin and Truman, with Stalin's 
solemn assent? 

It is the RUSSIAN pattern 
of "freedom," which always 
means enslavement and degra
dation of the individual and 
the shutting down of darkness 
where mankind's need is light. 

That is the kind of "free
dom" every people dominated 
by Russia is receiving now, 
and the only kind any people 
can ever hope for from Soviet 
Russia, since it is the only 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

kind of "freedom" Russia un
derstands. 

But why does the United 
States government PERMIT 
Russia's perverted and brutal 
ideas to prevail .and to negate 
our ideas — and promises — 
ANYWHERE outside erf Rus
sia itself ? 

PARSIDUODA NAMAI 

1440 E. 61 St., netoli White ave., 
medinis namas, 2 šeimom, 6 kam

bariai viršuje, 5 apačioj, po 2 mieg-
kambariu ir vonią kožnoj suite; lo
tas 135 pėdų; tinka namas kamba
rių laikymui. $6500 cash. 
Rašykit: G. W. P., owner, 4849 E. 
84th St., susitarimui. 

1448 E. 65th St., arti Wade Park 
i ave., pavienis medinis, 8 kamba

riai ir vonia, turi 4 miegamus, di
delis atikas, anglinis fumasas, tin
ka kambarių laikymui. $6000 cash. 
Rašykit: G. W. P., owntr; 4M4& E. 
84th St., susitarimui.. 

Fur Coat Sampeliai 
Sutaupysit virš 50% 

$50.00 ir daugiau. 
NATURAL SILVER FOX SCARF 

$50 pora ir daugiau. 
PUR JACKETS $30 ir daugiau. 

IRWIN FUR CO. 
PO. 8400 

837 E. 128 St. kampas Arlington 
Privatini rezidencija 

Rugs (Patiesalai) 
9x15; 9x12; 8x10; 7x9; 6x9 

PAMETALAI (THROW RUGS) 
TWIN BEDS LOVOS 
CARPET RUNNERS 

IRWIN FUR CO. 
PO. 8400 

837 E. 128 St. kampas Arlington 
Privatinė rezidencija 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINS ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

KAZYS LEIMONAS, Saw. 

Delia C. Jakubs 
(.1 AKUBAf^KIENĖ-—La išminta Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONTAMS PERVEŽTI. 
Kairi bari a i pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai, 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6«21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

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

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS ' SWEATER1A! 
KELNĖS ' ŽAKI ETAI 

Ą 1 GREEN STAMPS sn kožnu pirkiniu, A'T' 1 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. * IVr\I I 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
PO. 9648 IV. 6638 

FRANK ORPSE (URBSAITIS) S*¥. 

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

Visos musij 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 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVEtTOE 

L'tiimiiiiiimmiimiiiiimiiiiimiiiiiiimmiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiijiimiiiiimig 

WiSkelis Funeral Home I 
E 35 

I PILNAS LAIDOTUVIU ] 
I PATARNAVIMAS * | 
| 6202 Superior Ave. jpEnderson 9292 1 
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