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'%•• m '̂V 

^ • * 
.: "s 
1 

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY 

Publishedį every Friday in Cleveland bT 
Ohio Lithuanian Publishing Co. • 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, OHlft 

Kaip gi Prez. Truman 
Ives Pasaulyje Taiką? 

PREZ. Truman prieš kelias 
dienas pareiškė, "Progos at
statymui teisingo, saugaus ir 
taikaus pasaulio dar tebėra su 
mumis." 

Tačiau kaip prie to einama? 
Jtaskvos sauvaliavimas, sa'oo-
ffažavimas ir trukdymas visko 
ktoo siekiama taikos ir ramy-
fcės siaučia nesuvaldomas: 

Sovietai nepatiekė UN sau-
jgumo tarybai pranešimo apie 
jos kariuomenių padėtj Irane, 
kaip buvo pareikalauta, ir bol
ševikų atstovas boikotuoja ir 
nesilanko tarybos posėdžiuose. 

Sovietų atstovas Paryžiaus 
konferencijoje blaško ir taršo 
savaip visas Keturių didžiųjų' 
užsienių ministrų pastangas iri 
neprileidžia sudarytai taikos 
sąlygas buvusioms Ašies sate-
litėms. 

Amerikos pastangos Korejo
je susitarti su Sovietais suiro 
sovietų atstovui atsisakius tu
rėti reikalo su bent kuria Ko
rėjos partija priešinga tarp
tautiniam tos šalies kontrolia
vimui. 
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KARO sąjunga Amerikos stft 
Rusija padėjo joms nugalėti 
bendrą priešą, tačiau pergalė 
jokiu budu neveda į taiką ir 
skubomis darosi du skirtingi 
pasauliai •— Rytų komunistų 
ir Vakarų demokratijos. 

Rusai pasiryžę imti ką tik 
. jįe nori ir jie ant nieko nesu-
'itoja. 

AMERIKOS diplomatija vi
sai nuvaryta nuo koto karo 
metų laikotarpyje. 

Teherano konferencijoj 1943 
metais Stalinas gavo Roose-
velto prižadą laisvai paglemžti 
Rytų Europos tautas, už jo 
prižadą įstoti į Roosevelto su
galvotą "didį projektą" pasau
linę organizaciją. 

Jaltos konferencijoj^, dviem 
alėtais vėliau, Stalinas gavo 
veto teisę United Nations sau
gumo taryboje, kaip tolimesnę 
sąlygą už jo žadėjimą įstoti į 
tą "didį projektą". 

STALINO išgautas laisva-
rankiškumas Teherane panau
dotas praplėtimui sovietų val
dymo Balkanų, išskyrus Grai
kiją, ir į vakarus į Sovietų zo
nas Austrijoje ir Vokietijoje. 

Visa didelė Europos dalis, 
raudonosios armijos atimta iš 
Vokiečių ir užvaldyta, dabar 
perdirbama į tvirtą politinį ir 
ekonominį bloką, artimai susie
tą su Sovietų Unija. 

Niekas negali prašalinti bol
ševikų iš tų užimtų šalių ir 
negali pasakyti kaip tos užim-
Jbs šalys turi buti valdomos, 
be paskelbimo" naujo karo — 
karo prieš Sįovietų Sąjungą. 

IKŠIOL Washingtono pada
rytos pinklės pačiai Amerikai 
siekti taikos atmetant visus 
Maskvos appeasementus sunki
na dabar Sekretoriaus [Byrnes 
darbą, nors jis rodos jau lio
vėsi Rusijai nuolankavęs ir 
rimtai imasi narplioti supintą 
JSuropos ir pasaulio padėtį . 

Bet kiekvienas davimas bol
ševikams trukdyti darbą yra 

. geidimas jiems darytis galin 
gesniais. Tas turi buti tuojau 
nukirsta, ' nes . netrukus visos 
pastangos bus po laikui. 
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Sovietai Trukdo Taiką, Skuba Pavergimą 
UNRRA Vadas 

Fiorello H. La Guardia, bu
vęs New Yorko miesto mayo-
ras, dabar UNRRA vedėjas, 
lankėsi pas Fargo, N. D., uki-
ninkus prašydamas kviečių Eu
ropos badauto jams maitinti. 

HOOVER SAKO, DEL 
STREIKŲ GALI MIR

TI MILIJONAI 

PARYŽIAUS KON FERFERENCIJA 
BAIGIASI NiEKO NEATSiEKUS 

Keturių Didžiųjų užsie
nių reikalų ministrų konfe
rencija Paryžiuje yra nie
kas daugiau kaip bergždžia 
tąsynė su Sovietais. Bolše
vikai gi tą viską išnaudoja 
delsimui laiku ir sustiprini
mui savo padėties visose 
savo užimtose šalyse. Ru
sija nenori dasileisti prie 
jokios taikos su bent kokia 
valstybe kurią ji užgrobė, 
nes tas reikštų ištraukimą 
sovietų kariuomenių iš jų. 
Tada jvakarnj šalys galėtų 
į tas šalis ineiti su preky
ba, su žiniomis ir kitais vi
sais reikalais. 

Maskva gali kontroliuoti 
tas šalis ir jų valdžias tik 
savo kariuomenių pagalba 
ir per ištikimus savo agen
tus, bet tų šalių gyventojų 

Buvęs Prez. Hoover su- niekad nepatrauks į save. 
gryzo per San Francisko, 
aplankęs 20 šalių per du 
mėnesiu laiko, kuriose tyri
nėjo maisto padėtį. 

# Jis pareiškė kad del ang
lies streiko, ir gręsiamo ge
ležinkelių ir laivų darbi
ninkų streiko, jei bus su
laikyta maisto pervežimas, 
milijonai žmonių turės mir
ti badu. 

Daugybe darbininkų ku 

Molotovas atmetė Ame
rikos pasiūlymą formalei 
21 valstybės konferencijai, 
nustatymui taikos sutarčių! 
su Italija, Vengrija, Ruma* 
nija, Bulgarija ir Suomija, 
ir atmetė Byrnes reikalavi
mą svarstyti apie Austrijos 
klausimą. 

Paryžiaus kanferenci j a, 
kuri prasidėjo Bal. 25, ne 
atsiekė nieko jokiame žy 

štų patikrinimą kaip patys 
Rusai elgiasi, nors jie kal
tina kad Britai palaiko bu
vusių Vokiečių kareivių. 

Del Triesto likimo, kur} 
Jugoslavija $ori iš Italijos 
paimti, jokio sutarimo ne
pasiekta. 

Molotovas pareiškė kad 
Rusai ištrauks savo kariuo
menę iš Bulgarijos jei An
glai ir Amerikiečiai išeis iš 
Italijos. Tai apgavingas 
reikalavimas. Rusų parei
kalauta kad jie išeitų iš Ru-
manijos, ne iš Bulgarijos, 
ir Molotovas tą atmetė. 

IRANAS vis laukia kada 
Maskva raportuos UN sau
gumo konferencijai kad iš
traukė visus Rusus karei
vius iš Irano. UN posėdis 
New Yorke nutarė laukti 
to pranešimo Iki Geg. 20. 

rie čia streikuoja paeina iš'mesniame klausime. Vis 
tų šalių kur jų broliai da-Įk3 Molotovas nušlavė į šalį. 
bar badą kenčia. Byrnes siūlė šią konfe-

Hoover dabar jau turi 73'unciją nutraukti iki Birže-
m. amžiaus, bet dar gerai 15, ir sako jeigu tada 
sveikas, nes pasiėmė tokį Rusija vis prieštaraus tai-
didelį darbą kaip keliavi- kos sutartims su Ašies sa-
mas po pasaulį tyrinėjimui telitėmis, vakarų sąjungi-
maisto klausimo. ninkai — Amerika ir An-

glija — pačios vienos darys 
LA GUARDIA, UNRRA'sutartis. Tai bus visiškas 

vedėjas, patiekė sumanymą skilimas tarp Rusų ir An-
kad valdžia rekvizuotų šių! glų-Amerikiečių. 
metų grudus tiesiog ukėse, Molotovas atmetė Byrnes 
aprupinimui duona Euro- sumanymą laikyti Lapkri-
poje badaujančių. ] čio 12 d. konferenciją nu-

Valdžia ragina ukininkus; statymui taikos su Vokieti-
šymet auginti 10 nuoš. ma
žiau kiaulių negu pernai, 
kad susitaupytų grudai ka
ro nukentėjusių maistui. 

ja 
Molotovas reikalauja ke

turių didžiųjų pirma suda
ryti išlygas visoms valsty
bėms ir tik paskui šaukti 21 

SENATE nubalsuota pa-'valstybės konferenciją tų 
likti OPA dar vienam me- sąlygų patiekimui. 

BANDO SULAIKYTI 
GELŽKELIEČIŲ 

STREIKĄ 

Geg. 18 nustatyta pradė
ti gelžkelių inžinierių ir 
vagonų sužiurėtojų strei
ką. Eina gandai kad gelž-
keliečiai gali pasilikti savo 
darbuose jeigu valdžia pa
ims geležinkelių kontrolę į 
savo rankas. 

Prez. Truman deda pa
stangas sutaikinti anglies 
streiką. Kasyklų operato
riai tariasi su John L. Le
wis, bet atmeta finansavi
mą jo "gerovės fondo", ap-
taksavimu anglies. 

Senate ruošiamas bilius 
draudžiantis valdiškų dar
bų darbininkams streikuot. 

tui. Daug dalykų kainų jau 
paliuosuota, bet kitos kai-

Britų atstovas Bevin aš
triai pareiškė Molotovui, 

nos vis bus varžomos, o tai jeigu dalykai taip tęsis to-
reiškia gerą biznį juodosios liau tai tik viena valstybė 
rinkos žulikams. naudosis savo veto teise vi-

so pasaulio tvarkymfe.^ Jis 
. RUSAI apšaudė Ameri- pasakė, jeigu kitos šioje 
kos Generolą Moore, kuris, konferencijoje dalyvaujan-

VYKSTA Į ATOMO 
BANDYMUS 

Pulkininkas Patarnauja Saržentui 

Ekonomika 

Kuomet Sgt. Bass H. Lewis vyko kariauti j Europą jis 
pareiškė norą kad kai bus paliuosuotas iš kariuomenės turėtų 
puikų kambarį Astor viešbutyje New Yorke ir kad pulkinin
kas jam atneštų j kambarį pusryčius. Jo noras išpildytas: 
vaizde parodoma Pulk. Cecil Rutledge patarnauja lovoje bu
vusiam saržentui Lewis, po laimingo sugrvžimo iš, karo. 

PABĖGĖLIU STOVY
KLOSE PRIVISO 

NIEKDARIŲ 

Amerikos armijos vado
vybė Vokietijoje imasi tir
ti savo zonoje esančius vi
sokius prisimetėlius ir kri
minalistus, kurie prisiglau
dė pabėgėlių stovyklose. 

Sako, įvairiose pabėgėlių 
stovyklose atsirado naujų 
"išvietintų žmonių'1, kurie 
bus persijoti ir iš stovyklų 
išguiti. Jie atlieka pabėgė
lių tarpe visokius krimina-
liškus nusižengimus. 

KINIJA paruošus 100,-
000 kariuomenės kovai su 
komunistais. 

UNRRA SAKO MAI
TINA IR ŠELPIA 

VISUS.LYGIAI 

UNRRA vadovybė užgin
čija primetimą jai kad mai
stą ir kitas šelpimo reik
menis duoda tik komunis
tams ir komunistų rėmė
jams Rusų kontroliuojamo
se šalyse Jugoslavijoje rjį 
Lenkijoje. ; 

WESTING HOUSE Elec
tric Corp. streikas po 115 
dienų galutinai baigėsi — 
streiKu buvo apimta 65,000 
darbininkai 23 dirbtuvese. 

Streiko metu darbininkai 
prarado 56 milijonus dola-
rių; kompanija nepagami
no 126 milijonų doiarių iš-Rusams išeinant iš Man-

džurijos, jos 90 nuoš. pa- dirbinių. Laimėta viauti-
vesta komunistams. 

NEW YORKE užsidarė 
1000 mėsos parduotuvių — 
jų savininkai atsisakė ati
daryti savo parduotuves iki 
nebus sulaužymas juodos 
rinkos mėsos biznis. 

Išviso apie 42,000 asme-
nų tarp jų šimtai civilių, komunitafTtsi-
dalyvaus Bikini salose Pa- ua,u5ti tik_ 

ferowder, Amerikos pra
šalintas komunistų vadas, 
kelionėje į Maskvą Suomi
joje sako kur tai dingęs. 
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• ANGLIJOJE šio karo me
tu buvo sugadinta 460,000 na 
mų iki tiek kad jie netinkami 
gyvenimui. Anglijai reikalin
ga 1,300,000 naujų nai*H|, fuizmį 

automobiliu važiavo į Leip-
zigo parodą, ir suėmę lai
kė jį ištisą valandą. 

ŠIOMIS dienomis į Pa
lestiną vėl įleista laivas su 
1,662 Žydais, kurie skaito
mi "nelegalus" imigrantai. 

AMERIKA pradėjo susi
rūpinti kad Rusai paėmę į 
savo rankas mažesnes Vo
kiečių ginklų dirbtuves ku
rios seniau gamino ir tei
kė karo ginklus Pietų Ame
rikos šalims, dabar aprūpi
na tą pietų kontinentą gin
klais. Jei Amerika neap-
sižiurės tuo reikalu, sovie
tai tikrai apsirūpins, ir to
se šalyse gali įveisti komu-
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čios valstybės su kuo nesu
tinka, jei naudosis veto tei
se ir viską atmes tai jokios 
taikos konferencijos nega
lės įvykti.. 

Byrnes taip pat pastatė 
vieną griežtą sąlygą Vokie
tijos atžvilgiu: jis pasiūlė 
panaikinti Vokietijoje eko
nominius zonų rubežius ir 
leisti Vokiečiams laisvai 
judėti visose Vokietijos zo
nose. Jei Maskva su tuo ne
sutiks, Amerika bus pri
versta sulaikyti griovimą 
dirbtuvių savo zonoje. 

Byrnes taipgi patiekė su
manymą kad butų paskir
ta keturių didžiųjų komisi
ja lankyti visą Vokietiją 
patvrimui kaip Vokietija 

cifike bandymuose atomine 
bomba skandinti laivus. 

Per Gegužės ir Birželio 
mėnesius į tą Pacifiko $alį 
plauks laivų laivai su spe
cialistais, mokslininkais ir 
kariuomenėmis. 

Tie bandymai susidės iš 
74 laivų kurie bus sprogdi
nami, 122 kitų laivų, tarp 
jų trys laboratorijų laivai, 
du ligoninių laivai, 800 ma
žų laivų ir 140 lėktuvų. 

80 lėktuvų bus iškilę ore 
kuomet* bomba bus sprog
dinama pirmu kartu. 

Antras bandymas bus su 
povandeniniais laivais ir 
bus sprogdinama po vande
niu. 

sako su juo kalbėti, ir tik 
rina kad vargu jis gaus vi
zą į Rusiją. Taigi nema
tys Stalino, ir negaus "pa
laiminimo". 

niai apie 15 centų į valan
dą algų pakėlimo. 

Kalnornijoje baigėsi 14 
savaičių streikas Vultee or
laivių dirbtuvėje. 

"Monkey Biznis"} 

Nacioftalės Pieno gamin
tojų sąjungos sekretorius 
šiomis dienomis paskelbė 
kad tarp 60 ir 80 nuoš. da
bar pagaminamo sviesto 
eina į juodąją rinką. Iki 
dabartinis OPA kainų var
žymas sviestui pasilaikys, 
žmonės pirkdami sviestą iš 

STREIKAI šioje šalyje 
nuo pereito meto karo su 
Japonija pabaigos padarė 
bendrų nuostolių virs 2 bi
lijonus doiarių ir skaudžiai 
atsiliepė į perkeitimą darbų 
į civilinę gamybą. 

Virš du milijonai darbi
ninkų randasi be darbo ar 
dirba dalį laiko del streikų, 
padaugindami skaičių jau 
taip be darbo esančių apie 
3,5u0,000 darbininkų. 

Streikai sutramdė įvai
rių kitų dirbtuvių darbus 
ir biznius, nes nesant reik
menų gaminti nebuvo tų 
reikmenų padaryta parda
vimui. 

juodosios rinkos biznierių 
nuginkluojama. Tas reik-| ne§ nuostolius. 

Ši čimpanzee beždžionė, ku
ri manoma yra labiausia išla
vinta iš beždžionių veislės, bu
vo pastatyta Miami, Floridoje, 
pardavinėti laikraščius, ir ^ tą 
dieną padaryta daug biznio. 

Geležinkelių kompanijos 
paskelbė kovą prieš juodą
ją rinką geležinkelių mie
gamųjų tikietų biznyje. Iki 
šiol bent kas galėjo supirk
ti traukinių visus miega-
mųjų vagonų tikietus ir 
jais varyti biznį. Geležin
kelių stotyse tikietų nebū
na galima gauti. Prieš iš
ėjimą traukinio supirkėjas 
neparduotus tikietus grąži
na į ofisą ir atgauna savo 
pinigus. Tai lengvas būdas 
bizniauti, važinėtojus aplu-
pant. 

•AMERIKOJE susisiekimo 
industrija turi 27,000 gatveka-
rių ir 48,000 motirinių busų 
nuolat veikiančių. 

Lewis'o PerdideHt 
Sauvaliavimas 

KĄ VIENAS žmogus gali 
padaryti laisvoje, demokratinė
je Amerikoje, parodė angliaka
sių unijos prezidentas John L. 
Lewis. Jis sulaikė 400,000 an
gliakasių nuo darbo, ir rodyda
mas savo grasmingumą anglia
kasių streiką užtęsė tiek ilgai 
kad turėjo pradėti sustoti ki
tos įvairios industrijos, geležin
keliai ir tt., kurių judėjimas 
priklauso nuo anglies. 

Šimtai tūkstančių darbinin
kų išmesta iš darbų laukti ka
da tas vienas žmogus susimy
lės ir duos anglies dirbtuvėms 
ir gelžkeliams pradėti veikti. 

GEGUŽĖS 10 staiga Lewis 
sutiko padaryti dviejų savai
čių pertrauką streiko ir leido 
vėl kasti anglį iki Gegužės 25. 

Iš tų dviejų savaičių laiko
tarpiu iškastos anglies mažai 
bus naudos, taigi dirbtuvės ku
rios del anglies trukumo liovė
si dirbusios nemano pradėti 
darbų. Jų darbininkai turės 
vaikščioti rankas kišenėse su
sikišę. 

xmsx̂ 'm 'fcefcw ir reika
lingas dalykas darbininkų rei
kalams ginti, bet unijų vadai 
toli ne to siekia: jie, turėdami 
savo valdžioje dalį darbininkų 
kuriems gali diktuoti, nori sa
vo galybę rodyti ir kitiems. 

LEWIS kaip vieną iš svar
biausių reikalavimų šiame an
gliakasių streike pastatė įstei
gimą "mainerių gerovės fun-
do", į kurį takiais už iškasa
mą anglį kas metai susidėtų po 
50 milijonų doiarių, ir tuos 
milijonus kontroliuotų ne kas 
kitas bet pats Lewis. 

Lewis, kuris šimteripai dau
giau algos pasiima iš mainerių 
sudedamų mokesčių į uniją ne
gu koks sunkiausia dirbantis 
angliakasys gali uždirbti, jau 
anksčiau naudojo < unijos pini
gus ne darbininkų gerovei bet 
savo vieno sugalvotam politiš
kam pasišvaistymui. Jis ir di
desnius milijonus gavęs galės 
švaistyti juos savo politiškom 
gemblerystėm. 

ŽMONIŲ gerovė, globa yra 
valstijų ir valstybės reikalas, 
ir tas pigiau atsieitų jeigu vi
si gyventojai butų aptaksuoti, 
kaip pav. kad dabar moka po 
lc nuo dolario į social securi
ty fondą. 

Ilgai ėmė šiai šaliai suvie
nodinti daug paskirų valstijų 
turėtų skirtingų potvarkių. Tą 
užbaigus, dabar kiekviena uni
ja sugalvos įvedinėti savo vi
sokius potvarkius, dalykų di
desniam sumaišymui. 

Mainerių unijos reikalavimai 
mokėti darbininkams viršlaikį 
už šventadienių darbus, page
rinimas saugumo kasyklose, 
daugiau užmokesties už darbą 
ir trumpesnės valandos, greta 
kitų tulų reikalavimų yra rem
tina, nes tai liečia tiesioginiai 
mainerių gerovę. 

Paraližiuoti šalį ir trukdyti 
visus kitus milijonus darbinin
kų, sudarant jiems nuostoliui 
nėra jokia kova už darbinink|| 
reikalus. 
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Detroit, Mich., Naujienos 

PITTSBURGH 

SULAIKO NAMŲ STATYMĄ 
Pittsburghe- ir apielinkėj* 

gyvenamų namu statymas nu
sviro į blogą j 4 pusę: del staty
bos medžiagos ir darbininkų 
trukumo sulaikyta daugelio na
mų statymas. Kiti liovėsi bai
gę pradėtus statyti namus del 
medžiagų brangumo, nes gali 
neatgauti savo pinigų. 

Daugelis statybos firmų vi
sai padėjo į šalį paruoštus sta
tybai planus iki medžiagos ir 
darbininku klausimas paaiškės. 

Shirley 18 Metų 

BAIGĖSI DRAVO 
STREIKAS 

šią savaitę baigėsi Dravo lai
vų statybos darbininkų strei
kas Neville salos dirbtuvėje. 
Tas streikas prasidėjo Kovo 
19, streikavo apie 1500 darbi
ninkų. Jiems dabar pakelta 
algos jo 13c valandai. 
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DEL ANGLIES STOKOS 
100,000 NEDIRBA 

Pittsburgho distrikte delei 
stokos anglies liko be darbo 
apie 100,000 darbininkų. 

Mažai ką pagelbės ir dabar 
staiga nutrauktas angliakasių 
streikas, nes anglies vistiėk ne-
pristatys taip greitai ir anglia
kasiai ne visi gryžo dirbti. 

Plieno darbai užsivilko šim
tais tūkstančių tonų, ir nuos
toliai siekia po 28,000 tonų į 
diena. 

STREIKEMAI GAUS 
ATLYGINIMĄ 

Pennsylvanijos iždas praneša 
jog mol$£s angliakasiams strei-
keriams bedarbės pašalpą, ku
rie nubalsuos nedirbti po to 
kai Lewis padarė dviejų savai
čių streiko atšaukimą. Viena
tinė sąlyga yra ta kad pašal
pos gavėjai turi buti nariai 
to unijos lokalo kuris didumo
je nutarė negryžti dirbti. 

Nors Lewis įsakė angliaka
siams gryžti dirbti porai savai
čių laiko, bet ar dirbti ar tęs
ti streiką.dar nusibalsuoja pa-
tvs lokalu nariai. 

žinoma filmų' artistė, Shir
ley Temple, dabar jau ištekė
jus už John Agar, mini savo 
18 metų sukaktį su savo vyru, 
vienu iš Hollywoodo narių. 

Waterbury, Conn, 

NAUJI AUTO PRIKLAUSO 
NUO ANGLIAKASIŲ 

Pittsburghe lankėsi lleury 
Ford II (jaunasis), 28 m. am
žiaus Ford Motor Co. preziden
tas. Jis atskrido čia pasitari
mams su plieno reikmenų ga
mintojais. 

Jis pareiškė kad jų dirbtu
ves pasiryžusios šymet išdirb
ti 750,000 automobilių, tačiau 
kelias i tai vra labai sunkus. 

VISUOMENĖS DĖMESIUI 
ALEKSIS IR JO KOMISIJA 
šiomis dienomis spaudoj pa

sipylė A. J. Aleksio suredaguo
tas rašinys, paslėptas po komi
sijos vardu. Patartina visiems 
pasiskaityti atidžiai tą rašinį, 
pilnam įvertinimui jo gabumų. 

Suprantama, p. Aleksis, bū
damas parapijos vargoninku, 
Federacijos, B ALF ir dabar 
Tarybos skyriaus pirmininku 
nenorėjo tai rašyti savo var
du. Padengė jį komisija: T. 
Matas, J. Bernotas, A. Sham-

"Jjeris. 
štai dalis jų "garsaus raši

nio": "Nuo pradžios šių metų 
Dr. Colney misijonierių spau
doje ir susirinkimuose atakavo 
ALT Pild. Komiteto narius, 
juos kaltindamas neveikioje, 
aikvojime visuomenės pinigų 
ir ypatingai nenorėjimu sueiti 
vienybėn su LVS vadovybe". 

Tai grynas melas. Aleksis 
nepasako už ką ALT Centro 
valdyba buvo kritikuojama. 

Štai kas pagimdė tą kritiką: 
š. m. Vasario pradžioje ALT 
valdyba paskelbė spaudoje ir 
prisiuntė laišką į vietinį Tary
bos skyrių pranešant buk tau
tinės grupės atmetė Chicagos 
kongreso rezoliuciją kviečian
čią bendrai veiklai, o greta kit
ko buvo pasakyta: "Tautinės 

| grupės niekuomet nenori vieny-
j bės" ir kad "tautininkai prita-
' ria iš visuomenės pinigus vilio

ti į visuomenės nekontroliuo
ja rną iždą". 

Tokį laišką perskaičius susi-
; rinkime, Aleksis sušuko: "Gir-
! dėjot šį laišką! Ar visi supra-
l tote ką rašo? Jus man netikė 

Toliau, metai atgal, prieš 
skyriaus valdybos rinkimus, p. 
Aleksis, T. Matas ir dar pora 
bobelkų susišaukė "kokusą" 
prie Center st. ir pasiskirstė 
vietas Tarybos skyriaus valdy
boje. Bet delegatai susirinkę 
jų "kokusą" sugadino: vietoje 
T. -Mato, Dr. P. Vileišis tapo iš
rinktas Tarybos pirmininku, o 
vietoje Aleksio, Dr. Colney iš
rinktas iždininku. Taip jiems 
pralaimėjus, jų "temperatūra" 
iškilo begalo aukštai, ir iki da
bar jie yra karščio kankinami. 

Po tam, draugijos kur T. 
Matas pirmininkavo, buvo iš
traukta iš Tarybos. Aleksis 
tai daryti neišdry»o, bet tuoj 
paleido požeminę propagandą 
per savo bobeles buk Taryba 
bankrutuoja, ten niekas nesi
lanko, ji visiškai nenaudinga, 
ir tt. štai jų patriotizmas ir 
noras bendrai veikti. 

Dabar kada Dr. Vileišis ir 
Dr. Colney atsisakė iš valdy
bos, jie visi sugužėjo, ir po tri
jų mėnesių paskelbė spaudoje 
savo vedamų susirinkimų "pro
cedūrą". Deja, dar pamiršo pa-
žytnėti kad pastarais laikais p. 
Aleksis, Tarybos pirmininkas, 
pasiskyrė net durų sargą, kad 
kas neužeitų pasiklausyti kaip 
jie tvarkosi. Lyg Molotovas, 
kuris be sargybos nei per du
ris. Kam ta sargyba? Dr. P. 
Vileišis daugiau nesilanko į j-ų 
susirinkimus, Dr. Colney nuta-
rėt mandatą grąžinti. Pirmi
ninkas Aleksis pasilikęs su sa
vo gerbiama trijų tonų "solis
te" ir keliom taradaikom ver
čiau duris užsirakykite. Tada 
galėsit visus šmeižti ir niekas 
nežinos. 1-zys. 

Detroitiečiai Rengiasi 
LVS Seimui 

Jis Mėgsta Aiskrymą 

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

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykais 

AUKOS PABĖGĖ
LIAMS IR BALTIJOS 

UNIVERSITETUI 

SU-

Angliakasiu streikas, sakė jis,,. 
jau privertė paleisti 110,000 j Jot až Jums sakyxlavau, da-
darbininkų ir dar yra pavojus; 
uždaryti dirbtuves visai. i 

Kitaip - sakant, naujų auto Tuomet Dr. Colney paklau 
mobilių gavimas priklauso vi
siškai nuo angliakasiu, 

bar jųs girdit ką centras 
ko", ir tt. ir tt. 

Tuomet 
sė: "Jeigu ALT centro valdy-

nasakė viešai paskelbė buk tauti-

I atsišaukimą Velykų proga 
aukoti tremtiniams rubų, mais
to, knygų ir kitų dalykų, atsi
liepė visa eilė Lietuvių, pavie
niai ir per BALF skyrius. 

Gauta taip pat aukų knygo
mis ir mokslo reikmenimis Bal
tijos Universitetui, pradėjusiam 
veikti Hamburge Kovo 13 d., 
ir Lietuvių tremtinių moky
kloms bei gimnazijoms. 

Deja, tai tik lašas juroje. To
dėl kviečiame ir toliau siųsti 
mokykloms reikalingą medžia
gą, maistą, muilą* vyriškas ru-
bus ir batus, baltinių (jie grei
čiausiai susidėvi), vaikams ap-
rėdalo. 

Iš šeimų, kurios išleido vai
kus į daktarus, inžinierius ar 
kitokius specialistus, laukiama 
knygų Anglų kalba, instrumen
tų ^iltijos Universitetui. Stu
dentai Lietuviai bus už tai ypa
tingai dėkingi. Knygose pra
šome pažymėti aukotojų vardus 
ir adresus. 

Hen r v Ford IT. 

VILNA EIS Į VYRIŠ
KUS RUBUS 

| ninkai iš visuomenės pinigus 
I vilioja į visuomenės nekontro
liuojamą iždą, kodėl ALT cen-
jtras nepaskelbė ar ALT iždą 

: visuomenė kontroliuoja ? Kam 
tai slėpti ?" O kad Dr. Colney 

! tai pastebėjo tai jis paliko 
paruošė palvarkv,,,,1 š"*ižik«? Yra .sakoma, žydas 

sulyg kurio uždraus vilnos ir, visuome kriksaon, p.rm.au .š-
vadina "kiaule , nes bijosi kad 
ji nepavadintų. 

Varg. Aleksis savo rašinyje 
pats save išgyrė buk jam pir
mininkaujant tiek ir tiek pel
nų padaryta, tiek ir tiek į cen
trą pasiųsta. Tai gerai. Bet 

• DAUG įvairių gėli;} rūšių 
visai pranyktų nuo žemės jei
gu butų sunaikinti visi vabalu-
kai kurie skraidydami nuo žie
dų į žiedus gėles užveisia. 

Sekmadienį, Gegužės 12 d., 
įvyko LVS 6-to skyriaus susi
rinkimas. Susirinkime buvo 
padaryti pranešimai Seimo ren
gimo komisijos, perskaityti lai
škai iš LVS Centro ir tam pa
našiai. Buvo pranešta kad tą 
pačią dieną Clevelande vyksta 
Centro Valdybos pasitarimas 
ir programo seimui paruošimas. 

Perskaityta laiškas iš Pary
žiaus, kuriame aprašo žiaurią 
padėtį Lietuvių pabėgėlių Vo
kietijoje, ypač mažamečių vai
kučių, kurių, kaip nurodyta, 85 
nuoš. serga džiova. 

Šiame susirinkime buvo AIš
pildyta LVS Seimo rengimo ko
misijos. Jas sudaro: 

Seimo rengimo: Dr. J. J. 
Sims, Stephania C. Douvan ir 
Viktoras Petrikas. 

Spaudos komisijfc: J. Kripas, 
Frances Siedlik, * Helen Raaby 
ir Viktoras Petrikas. 

Pikniko rengimo komisija: 
Juozas Gudauskas, Margarieta 
Petrikienė, Augustas Rinku-
nas, Vytautas Markuzas. 

Banketo priėmimo komisija: 
Stephania C. Douvan, Dr. Eu
genia Gurskaitė, Helen Rauby, 
Frances Siedlik ir Marė Sims. 

čia buvo išdalinti nariams 
banketo tikietai. Banketas bus 
šeštadienio vakare, Birželio 1, 
nuo 6:30 vakare, Book-Cadillac 
Hotel. Tikietais $3.50. Kurie 
dalyvaus vakarienėje, vietiniai 
ir iš kitur, skubiai padarykit 
sau rezervaciją pas: 

Mrs. S. C. Douvan, 
2619 Montgomery St. 

Detroit 6, Mich. 
Dabar išrinktos komisijos 

varys savo darbą kooperuoda-
mos su Centru, iki Seimo už
baigos. Visų Detroitiečių pra
šo paramos ir dalyvavimo šei
miniuose parengimuose,. 

Šeiminis pikriikas rengiamas 
Birutės Darže, sekm. Birželio 
2, kur turės progą atsilankyti 
visi Detroitiečiai. 

PIRMAS PAVYZDIS 
BALF 76-tas skyrius nusita

rė partraukti porą išvietintų 
Lietuvių našlaičių ir jau krei
piasi į visus Detroitiečius pra
šydami aukų ir jų gausiai gau
na. 

Bet štai Antanas ir Ona Kra
ta vičiai, nors jie augina savo 
tris vaikučius, patys pirmuti
niai įteikė BALF 76 skyriaus 
pirmininkei E. Paurazienei če
kį sumoje $165, kiek reikalin
ga vieno našlaičio į Ameriką 
atvežimui. 

Dabar jau pradeda išrodyti 
kad Detroitiečiai galės paimti 
bent keturis pabėgėlius našlai
čius iš Vokietijos. Tikimasi 
kad pp. Kratavičių pavyzdžiu 
paseks ir daugiau Lietuvių. Tai 
gražiausias ir širdingiausias 
savo tautos, savo kraujo gimi
nės meilės išreiškimas. Rep. 

Britų kumštininkas čampio-
nas Bruce Woodcock, išrodo la
bai alkanas, nes vos išlipęs iš 
laivo New Yorke, puolėsi vąl-
gyti Amerikonišką ice cream. 
Jis atvyko čia kumštynėms su 
Tami Mauriello. i — 

VASARIO 16 IŠKIL
MINGAI MINĖTA 

URUGVAJUJE 

KAUNO Universiteto pumai 
užimti NKVD, o universitetas 
perkeltas į žemės Banko ru-
mus, universiteto knygynas į 
Prekybos ir Pramonės rumus. 

Valdži zia 

• • ""t 
vilnonių medžiagų naudojimą! 

-moteriškiems rūbams. Valdžia 
tuomi nori pagreitinti gamy
bą vyriškų drabužių. I 

Rubų siuvyklos turės įteikti: 
valdžios Civilinės Produkcijos 
Administratoriui purei š k i m ą: 
kad visa vilna arba vilnonės ^odel P* Aleksis nepasakei kuo-
medžiagos .perkamos i5 midi- me^ buvai Tarybos skyriaus 

Retenybe — Dvynai Kumeliukai 

nyčių bus naudojamos 
vyrams rubų. 

iždininku ir siuvimui i V" ~ - rengimo komisi-
;jos nariu Buckingham salės 
| parengime, kur su savo pro-
1 gramu nuvarėt Tarybos sky-

GYVASTIES apdrauda yra į rių apie $200 į skylę ir tą ne
viena ir pripažintų reikmenų! dateklių reikėjo aukotojų su-
šioje šalyje. Pastarame gy- j dėtais Lietuvos reikalams pi-

'' m 

vasties apdraudos kompanijų 
suvažiavime raportuota kad 
1945 metais šioje šalyje 71,-
000,000 asmenų turėjo apdrau
da savę gyvasčiai. 

nigais padengti? Po tam rei
kėjo suktis ir finansų raštinin
kas turėjo vargo išgauti iš 
tamstos raportą. Štai kokis 
"fckuuis'' pagyro barščių. 

MONTEVIDEO. — Lietuvių 
Komiteto Uragvajuje pastan
gomis jau Vasario 15 visuose 
svarbesniuose Montevideo laik
raščiuose buvo paskelbta Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimo programas. 

Vasario 16-tą, * dienraštyje 
EI Dia, kuris yra didžiausias ir 
valdančios partijos oficijozas, 
buvo patalpintas Lietuvių Ko
miteto Urugvajuje platus raš
tas apie Lietuvą ir jos dabarti 
nę padėtį. 

Antrame sulyg didumo par
tijos oficijoze El Debate ir taip 
pat įtakingiausiuose dienraš
čiuose La Tribūna Popular, La 
Manana, El Bien Publico ir ki 
tuose buvo patalpinti panašaus 
turinio straipsniai, kuriuose bu
vo nušviesti Lietuvos vargai ir 
Rusų imperializmo siekiai. 

La Tribūna Popular tarp ki
ta ko pažymi: "Ir nežiūrint į 
visus pažadus Atlanto čarte-
rio, nežiūrint kad veikia UN, 
iki šiolei niekas nepagalvojo 
užklausti apie nepriklausomybę 
Baltijos tautų. Rusija ir U'k 
raina deda daug triūso 'apsau 
goti' Graikus ir Indonesus, bet 
butų geriau kad pradėtų lais
vinti kraštus kuriuos turi pa
grobę " 

Tokiu budu visa Urugvajaus 
spauda buvo mobilizuota tai 
dienai Lietuvos naudai. 

Lietuvių Komitetas Urugva 
juje pasirūpino ir radio stoti
mis. Vasario 16-tai Komitetas 
gavo net 5 svarbiausias radio 
stotis. Kiekvienoje stotyje bu
vo griežiamas Lietuvos Himnas 
ir Lietuviškos plokštelės, Kal
bėjo žymus vietos universite
to profesoriai, kurie įrodė Lie
tuvos teisę atgauti nepriklau
somybę ir buti laisva visų tau
tų tarpe. 

Komiteto Generalinis Sekre
torius per radio Centenario CX 
38 pasakė kalbą Lietuviškai, 
nurodydamas Lietuvos vargus 
ir kviesdamas visus Jjietuvius 
mesti ginčus ir stoti į Lietuvos 
gelbėjimo darbą. 

Savo ruožtu Urugvajaus Lie
tuvių Kufturos Draugija suruo 
šė milžinišką pilietinį paminė
jimą, kuriam salėje žmonės net 
netilpo. Lietuvis. 

GERBERTAVieiEUfr (Berken-
bein) .Morta, 53 m., mirė Ge
gužės 3, Clevelande. 

DAMUKAITIS Simas, 56 m., 
mirė Geg. 3, Cleveland, O. 

KUZAS Jonas (KusSin), 38 m., 
mirė Bal. 28, Clevelande. 

MALINAUSKAS Mikas, apie 
65 m., mirė Riverhead, L.I., 
N. Y., Geg. 5. Kūnas par
vežtas palaidot į Clevelandą. 

BATAITIS Simas, apie 65 m., 
mirė Baland. 30, Worcester, 
Mass. (iš Karališkių, Sakių 
apsk.) 

AIROŠIUS Jonas, #1 m., mi
rė Bal. 6, Philadelphia, Pa. 

KARPIS Aleksandras, mirė 12 
Bal., Philadelphia. 

KRIKŠČIŪNIENĖ Paulina, 85 
m., mirė Bal. m., Baltimo 
re, Md. 

ŽVIRBLIENĖ Mare, mirė Ba
land. m., Baltimore, Md. 

LOPATIENĖ Stasė, mirė Bal. 
m., Baltimore, Md. 

KULBOKIENĖ Ona, 72 metų, 
mirė Bal. 10, Brooklyn, N.Y. 
(Marijampolės aps. Šumsku 
par. Baraginės k.) 

RUDZINSKAS Juozas, mire 
Bal. mėn. Hartford, Cpnn. 

PETRAŠIUNAS Pranas, mirė 
Baland. 11, Hartford, Conn. 
(Baisogalos p. Šaukotu k.) 

MILIENĖ Liudvika (Stogaitė), 
mirė Bal. 21, Chicagoj. 

PETROŠIENĖ Morta (Plonai-
tė), mirė Bal. 22, Chicagoj. 

RAŠINSKAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Bal. 20, Chica
goj. (Raseinių ap. Kaltinė
nų par.) 

RYBEL Vladas, pusamžis, mi
rė Bal. 20, Chicagoj. (Kėdai
nių ap. Krakių par.) 

VENCIUS Kastantas, mirė 21 
Bal., Lawrence, .Mass. 

DAKAUSKAS Kastantas, 72 
m., mirė Kovo 10, Forest Ci
ty, Pa. (Suvalkų r. Kudirkos 
Naumiesčio par.) 

RATKEVIČIUS Tarnas, 57 m., 
mirė Kovo 18, Union City, 
Conn. (Vilkaviškio ap. Ans-
taukių k.) 

LOVEIKA Nikodemas, 62 m., 
mirė Kovo 16, Newark, N.J. 
(Raseinių ap.) 

ANDREIKIS Kazys, 52 metų, 
mirė Kovo 18, Plymouth, Pa. 
(Kauno rėd.) 

GAVENIENĖ Julė, 85 m., mi
rė Bal. 1% Harrison-Kear
ny, N. J. ' 

SIMANAUSKIENĖ (Karpytė) 
Stella, 49 m., mirė Bal. 24, 
Kenosha, Wis. (Biržų ap.) 

EITMANTAS Vincas, pusam
žis, mirė Bal. 25, Chicago, 
(Raseinių aps. Kelmės par. 
Dikšų k.) 

OVERKA Adomas, 39 m., mi
rė Bal. 18, Cambridge, Mass. 

AKRON, OHIO 
Gegužės 7 d. mirė Ona Kf«-

valskienė (Brazienė), apie 52 
m. amžiaus. Palaidota Geg. 
10, Greenlawn kapinėse. .Jos 
pirmas vyras, Brazas, buvo iš
tikimas Stalino bernas, su juo 
negalėjo sugyventi. Po persi
skyrimo susipažino su doru 
žmogum, Kruvalskiu, ir gražiai 
jiedu gyveno, tik dabar ne
lauktai ligos suimta ji atsisky
rė iš gyvųjų tarpo. Liko ro
dos vienas sunus ir dvi dukte
rys; taipgi paliko čia seserį 
Yarašienę. Iš Lietuvos paėjo 
iš Žemaitijos. Buvo darbšti 
moteris. 

Ona Jankauskienė, Felikso 
Jankausko žmona, susirgo; jai 
padaryta operacija Peoples li-
poninėje. 

Vincas Puišis pardavė namą 
ir nusipirko farmą palei Bar-
bertoną. Taip pat pirko skly
pą žemės Bronius Gervitavi-
čius. 

Prano švelnio žmona buvo 
išvažiavus į Arizoną, manė ten 
pirkti farmą, bet nesutarus 
gryžo atgal. Dabar švelniai 
pirko namą Goodyear Heights. 

Kalnas. 

BALF RUBŲ VAJUS 

Prie kitų miestų veikėjų dir
bame ir čia pagal išgalę, pa
gelbėjimui savo broliams, se
sutėms svetur vargstantiems. 

BALF 34-tas skyrius Balan
džio mėnesį pradėjo rubų rin
kimo vajų ir su pradžia Gegu
žės baigė. Visi dirbo vienin
gai. Kun. J. J. Teivenen davė 
šv. Petro parapijos salę drabu
žiams sunešti ir supakuoti. Ma
nėme kad geros valios žmonės 
suneš patys, bet reikėjo važi
nėti komitetui surinkti. Dau
giausia rubų suvežė B. Ber-
siackas. K. Kuprevičius, J. 
Sebestinas priėmė rubus į sa
vo namus ir padėjo supakuoti. 

Gegužės 9 d. pa'siuntėm pen
kias dėžes, visi drabužiai geri, 
švarus. V. Sliesoraitis gavo 
kur dirba Richman Bros. par
duotuvėje 9 visai naujus pal
tus. 

Visiems kurie aukavo ir dir
bo, BALF 34 skyriaus valdyba 
taria širdingą ačiu. 

Pirm. B. Versiackas, 
Sekr. J. V. Ramoška. 

Milium BIZNIO ar 

•REIKIA apie pusės akro 
kornų padarymui gana alkoho
lio reikalingo dirbimui sprogi
mo iššovimui vieno 16 colių 
kanuolės šovinio. 

J K y n a i  a r k l i u  pasauh y r a  l< u- ivtenyb^. čia part 
doma vienoje Kalifornijos ukėje kumelė atvedus dvynukus. 

* 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

^«ieiikos Konstitucija Angliškoj® 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
lr prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jifflli visa' 
dovanai už pasidarbavimą, 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
832 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

1268 Ontario Street 

Taip, už mokslą iki $500 per pa
prastus mokyklinius metus apmo
kama už 48 mėnesius kolegijos, 
biznio ar amato mokyklos. Jus 
taip pat gaunate $65 per mėnesį gy
venimo lėšoms—$90, jeigu jus tu
rite ką užlaikyti. Ši proga atvi
ra, po paleidimo, vyrams virš 18 
(su tėvų sutikimu 17) metų am
žiaus vyrams, kurie Įstoja 3 me
tams į naująją Reguliarę Armiją 
pirm 1946 m. Spalių 6 d. Gaukite 
visus faktus jusų U. S. Armijos 
Rek t u f a v i 111 o Stotyje. 

Cleveland, Ohio 
mėat 

P J. KERSIS Į 
609-12 Society for Savings jBldg—Cleveland, Ohio §j 

OFISO0TELEFONAS: MAin 1773. | 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5 
kites Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 5 
riuose apdrauidos-insurance reikaluose. 5 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
garantuodama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 5 

HiiiiimiiiiiimiifimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiifiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiimiimiimiiiuJ 



(įtt! Tegul meile Lietuvon 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta * \ f 

Jungo Nevilks t 

Kvietimas i Llfi Seimą Delroit« 
Paremkit LVS Akciją Savo Aukomis — Siųskit 

Savo Auką Metiniam Seimui Detroite 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 6-tas metinis seimas įvyks Bir

želio 1 irv2 dieną (šeštadienį ir sekmadienį) Detroit, Mich. 
Akivaizdoje pasaulinių įvykių, yra kiekvieno gerai nusitei-

kusio Lietuvio pareiga budėti, veikti ir ugdyti viltį tam kad 
Lietuva butų išlaisvinta. 

" LVS yra nuveikus didelius darbus išleisdama "Timeless 
Lithuania", "Lithuania Under the Hammer and Sickle", "Ame
rikos Lietuvių Misija'ir Jos Darbai", ir visą#eilę memorandumų 
ir atsišaukimų Letuvos klausimu. Per penkis metus jos darbai 
pasiekė milijonų žmonių dėmesį — sudomino Lietuvos klausimu 
daug Amerikonų kaip per radio taip ir per ilgus straipsnius ko
vojančius prieš sovietų melus ir jų užsimojimus. 

Drauge su kitomis organizacijomis LVS dalyvavimas pir
moje ir antroje misijoje Washingtone, jos žygiai San Francis
co konferencijoje, kontaktai su pabėgėliais Europoje, ir ugdy
mas ryškesnio susipratimo ne tik tarpe Lietuvių bet ir Ameri
kiečių, pastatė LVS pirmoje vietoje kaipo kovotoją už Lietuvos 
Nepriklausomybę. 

Dabar LVS leidžia didelį veikalą, dokumentališkai paremtą 
ir nupiešiantį visas Lietuvos kančias taip po bolševikais kaip ir 
po naziais. Veikalas pavadintas: "LIETUVA TIRONŲ PAN 
ČIUOSE". šį veikalą parašė tie žmonės kurie pergyveno visus 
karčius momentus Lietuvos okupacijų laikotarpyje. 

šiuomi mes kviečiame kiekvieną geros valios Lietuvį, visas 
organizacijas, kuopas ir įstaigas paremti Lietuvai Vaduoti Są
jungos veikją. Mes ypatingai kviečiame visus LVS skyrius at
siųsti kuoskaitlingiausias delegacijas, taip kad šis seimas butų 
reikšmingas. Mes prašome visos Amerikos Lietuvių spaudos 

Amsterdam, N. Y. 

LVS PRAKALBOS IR AUKOS 
Naujai įsikurusio LVS 16-to 

skyriaus prakalbos Amsterda
me Gegužės 5, A. L. Klubo sa
lėje, gana gerai pasisekė ir mu
sų kolonijos Lietuviai gavo 
progos pasiklausyt svarbių pra
nešimų apie musų Amerikiečių 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą. 

Vietos darbuotojas Petras 
Lalas atidarė prakalbas persta-
tydamas Adv. Vincą Kristinai-
tį, LVS 16-to skyriaus pirmi
ninką, toliau vesti prakalbas 
Pirmininkas neužimdamas lai
ko tuoj perstatė LVS Centro 
Sekretorių, K. S. Karpių, Dir 
vos redaktorių. Ponas Karpius 
trumpai perbėgo LVS nuveik
tus darbus, tęsimą Lietuvos 
vadavimo darbo ta linkme ku
rią nustatė a. a. Prezidentas A. 
Smetona; ragino naują skyrių 
rengtis į LVS seimą' Detroite, 
ir nupiešė Dirvos laikraščio 
darbą Lietuvos išlaisvinimo pa
stangose, ragindamas dalyvius 
paremti Dirvą. # 

Po to buvo perstatyta kalbė
ti p. Hypatija Žiurienė. Jos 

I tykus, jautrus balsas nuo pir-

lyvavimą San Francisco kon
ferencijoje, ir kitos. 

LVS 16-tas skyrius taipgi 
gavo naujų narių, kurių var
dai neužilgo busf paskelbti. 

Dirbkime vienminčiai ir to
liau! 

"Kur vienybe 
Ten galybė, 

Kur jos nėra — 
Ten tik vargai...." 

Ona Biliutė. 

CLEVELANDE SU
KELTA VIRŠ $230 

Parvežkime Amerikon Lietuvius 
Našlaičius 

LIETUVOS GAMYBA 
NUSMUKINTA 

Atvežimas iš Vokietijos Vieno Našlaičio 
Katuoja $163.00 Iki Liepos 1 dar Gali 

Buti Atvežti 74 Lietuviukai 

\ 

kad paremtų LVS seimą ir darbuotę, nes šios organizacijos tik
slas buvo, yra ir bus LAISVA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, I mų žodžių visus sujudino, ir 
kuri lai išsirinks sau tokią vąldžią kokia jos žmonėms patiks, ašaros nevienam per veidą nu

riedėjo, kaip man teko pas
kiau išgirsti, kai ji pasakojo 

be jokių išlaukinių patarimų bei prievartos. 

Detroito seime bus svarstoma tolimesnė LVS darbuotė — 
ne tik Willisl-Kelly rezoliucijos reikalas, bet ir siuntimas delega
cijos į Pasaulinę Taikos Konferenciją, paruošimas tinkamų me
morandumų ir atsišaukimų viešai spaudai ir radio. 

Pagalios, paršome visų paramos LVS darbų vykdymui. Šar
vo aukas malonėsite siųsti LVS Seimo Rengimo Komiteto Pir
mininkui DR. J. J. SIMS, 2207 Oakman Blvd., Detroit 6, Mich. 

LVS CENTRO VALDYBA: 
P. J. ŽIURIS, Pirmininkas, 
DR. J. J. SIMS, Vice Pirmininkas, 
ADV. NADAS RASTENIS, Vice Pirmininkas, 
A. S. TREČIOKAS, Vice Pirmininkas, 
J. J. SMAILIS, Iždininkas 
K. S. KARPIUS, Sekretorius, 
J. KRIPAS, Finansų Sekretorius,. 
DR. M. J. COLNEY, ADV. A. C. STQKNA, 

Iždo Globėjai. 

PHILADELPHIA 

LVS SEIMO REIKALU 

Artėjant metiniam Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos seimui, kurs 
įvyks Birželio 1 ir 2 d., Det
roit, Mich., čia rimtai svarsto
ma, bet del tolumo mažai kas 
važiuos. Ką lengvai galime at 
likti tai prisidėti su geros Lie
tuviškos sąjausmo širdies stam
besne pinigine auka Lietuvos 
ir Lietuvių vadavimo darbams. 

Nuolatinė piniginė parama 
t neturėtų išdilti iš Amerikoje 

gyvenančfy Lietuvių širdžių 
link tėvų krašto ir savųjų pa
sigailėjimo; prie kiekvienos ti 
kros Lietuviškos progos turime 
būtinai prisidėti aukomis. Tuo 
labiau kad turime prie LVS 
vairo labai gabią ir sumanią 
vadovybę su gerb. žiuriu, Oliu, 
Karpium ir kitais stambiais 
atsidavusiais Lietuvai veikė
jais ir duosniais aukotojais. 

Todėl ir mes Philadelphijos 
Lietuviai nenusiminkime Lie
tuvos priešų laimėjimais, bet 
prisidėkime jei. ne veikimu tai 
bent finansine parama pagal 
išgalės. Nepamirškim kad "sau
so niekas neklauso". 

įiam LVS Seimui sveikini
mus ir aukas' siųskime tuojau 
šiuo adresu: Dr. J. J. Sims, 
2207 Oakman Blvd., Detroit 6, 
Mich. ~ J. J-

LVS 1 SKYRIUS PA
SIUS SEIMUI $50.00 

Pastarame Clevelando LVS 
1-mo skyriaus susirinkime bu
vo nutarta paaukoti LVS sei
mui Detroite $50.00. 

Prie to, iš. šio skyriaus daly
vaus seime apie 10 delegatų. 

LIETUVOJE traukiniais su
sisiekimas labai sunkus. Tarp 
Vilniaus ir Šiaulių traukiniai 
eina kas antrą dieną. Važinė
ti galima tik" tarnybiniais-par-
tiniais reikalais ir tik aukš
tiems partijos pareigūnams. 

Rinkimai Meksikoje 

apie bolševikų žiaurų apsiėji
mą Lietuvoje, ką jai teko pa
čiai pergyventi ir nuo kurių 
jai prireikė bėgti su savo ke
turiais vaikučiais ir atkeliauti 
į Ameriką per didelį sunkumą. 

"Basi bėgome, miškuose sla-
pstėmės, ne tik aš su savo vai
kučiais; bet ir kiti Lietuviai, 
kurių tik viena kaltė buvo kad 
jie mylėjo Lietuvą, savo tėvy
nę, ir prieštaravo Rusų okupa
cijai ir mokytų Lietuvių likvi
davimui. ...", jausmingai pa
sakojo p. Žiurienė. 

Paskiau tęsė kalbą LVS Cen
tro Pirmininkas, Inž. P. J. žiu-
ris. žaibo greitumu jo garsus 
balsas palietė visus. Trumpai 
nuplėšdamas dabartinę Lietu
vos padėtį jis ragino visus sto
ti į kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą, ir nenustoti kovoti kolei 
Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma ! "Kovokime prieš 
komunizmą visi išvieno, nes tas 
pats pavojus kuris pasmaugė 
Lietuvą gręsia mums čia Ame
rikoje...." smeigės j6 žodžiai 
į kiekvieno širdį! 

Vėliau p. žiuris paaiškino 
apie knygą '^Lietuva Tironų 
Penčiuose", kurią LVS leidžia, 
ir buvo rinkimas aukų išver
timui ir leidimui tos knygos 
Angliškoje kalboje. Aukojo: 

Bronis Gustas $5.00 
Vladas Račinskas - 5.00 
Pranas Danyla - 5.00 
Motiejus Kačkas 5.00 
Simonas Ambrasas 5.00 
N. N. 5.00 
Petras Lalas 5^0 
Antanas Radževičius 5.00 
Juozas Olšauskas 4.00 

•ANGLIJOJE, Kilburn, ne
toli Londono, yra išstatytas pa
minklas I Pasauliniame Kare 
užmuštiems arkliams. Tada 
|i$ buvo užmušta 783,000. 

Pastaromis dienomis Meksi
koje vyksta rinkimai. Vaizde 
parodoma kaimietis stovintis 
prie atvaizdo kandidato Miguel 
Aleman, kuris varo karščiausią 
rinkimų kampanijų M,eksikos 

'istorijoje. ;( 

Po $1: Adomas Varnas, Zig
mas Nikštenas, Karolis Unčiu-
ras, Kazys Valikonis, Pranas 
Guobis, Jonas MazilauskaS, St. 
Kisielis, Jonas Vasiliauskas, Jo 
nas Kaselis, Jonas Raila, Vin
cas Burimauskas, Kazys Dan-
čevičius, Zigmas Areška, Ed
vardas Vasiliauskas, Jonas Mi
kėnas, Juozas Mikolaitis, Jo
nas Bablinskas, Antanas Luk-
šis, Stasys Yazdauskas, Juo
zas P'iliponis, Pranas Žostau
tas, Lt. Albertas Švėgžda, An
tanas Liberis, Jonas Piliponis, 
Mrs. Edna Kriaupas, Mrs. Ona 
Yutes, Mrs. Prane Šidlauskie
nė, Mrs. Elsie Stankus, Mrs. 
Agota Lukšienė, Mrs. Uršulė 
Liberienė, Mrs. Marė Kimbe-
rauskienė, Ona Biliutė, Adelė 
Kadgis, Wm-. Redding. 

Smulkių 7.00 
Viso surinkta 85.00 
Visiems patiko filmos apie 

Amerikos Lietuvių Misijos da-

LVS 1-MAS SKYRIUS PAAU 
KOVO SEIMUI $50.00 

CLEVELAND, Ohio. — L. 
V. S. 1-mo skyriaus surengta
me kortavimo vakarėlyje, Ge
gužės 12, susirinko apie 50 sve
čių P. J. žiurio namuose, kur 
praleido maloniai laiką. Tarp 
svečių lankėsi LVS centro sek
retoriai J. Kripas, K. S. Kar
pius su žmona, p. Julius Sme
tona su žmona ir daug kitų. 

Vakarėlio biznis davė inei-
gų $93.35, išmokėjus už mais
tą $27.00, pelno liko $66.35 

Centro pirm. P. J. žiuris pa
darė pranešimą apie leidžiamą 
knygą "'Lietuva Tironų Pan
čiuose", ir tai knygai leisti su
dėta aukų sekančiai: 

P.' J. žiuris 50.00 
K. S. Karpius 10.00 
Alekas Banys 10.00 
F. Saukiavičius 5.00 
A. Padegimas 5.00 
Adomas Noreika 5.00 
Juozas Urbšaitis 5.00 
Jonas Brazauskas 5.00 
Jonas Alekna 5.00 
Zofija Mudrauskienė 5.00 
Juozas Degutis 5.00 
J. Miliauskas 5.00 
J. Noreika 5.00 
J. Miščikas 5.00 
A. Šimkūnas 5.00 
J. Vilčinskai 5.00 
J. Verbela >• ^ 5.00 
Ona Baltrukonienė 5.00 
A. Budas 3.00 
Kastantas Var&kojis 3.00 
Agota Grigienė 1.00 
Dr. Lait 1.00 
Smulkių aukų 8.65 
Nariai ^užsimokėjo duokles: 

Mr. ir Mrs. J. Vilčinskas 4.00 
A. Budas 2.00 
Evelyna Yčaitg 2.00 

Ypatingai tariu ačiu už do
vanas šiam vakarėliui pp. J. 
Smetonams, Verbelams, Kar
piams, J. Urbšaičiui, F. J. žiu-
riui, J. Vilčinskams, J. Miliau
skui ir kitiems, taipgi toms ir 
tiems kurie prisidėjo darbu 
šiame . parengime. 

Hypatia žiurienė. 

Pagal veikiančius imigracijos 
įstatymus, per metus Amerikon 
gali įvažiuoti 386 Lietuvos pi
liečiai. Naujos kvotos metai 
prasideda kasmet Liepos 1 d. 

Prez. Truman 1945 m. gale 
išleido potvarkį kuriuo pirme
nybė įvažiuoti Amerikon tei
kiama našlaičiams vaikams, šis 
potvarkis taikomas ir Lietu
viams našlaičiams esantiems 
Amerikiečių valdomoje Vokie
tijos dalyje. Jų ten yra nema
žas skaičus. 

Atsikviesti našlaičius Ameri
kon atskiri asmenys negali. Tą 
gali padaryti tik didžiulės orga
nizacijos, kurioms valdžia pri
pažino teisę duoti savo afida-
vitus. Tokia teisė suteikta ka
talikų, protestantų ir žydų lab
daros organizacijoms. 

Amerikos Catholic Commit
tee for Refugees, glaudžiai vei
kiąs su War Relief Services or
ganizacija, sutiko duoti reika
lingus afidavitus Lietuviams 
našlaičiams atvežti į Ameriką, 
jei Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas užtikrins kad našlaičių 
atgabenimo ir apgyvendinimo 

Gryžo Tėvynėn 

Artūro Toscanini, kuris bu
vo fašistų valdžios tremtinys 
nuo 1938 metų, dabar parodo
ma gryžta iš New Yorko į sa
vo gimtinę Italiją. 

Lietuvos komunistų partijos 
organas Tiesa nupasakoja kaip 
Lietuvoje nuvaryta nuo koto 
gamyba: 

"Kai tkurios gamybinės ar* 
telės išleidžia į rinką menkių 
verčius gaminius, štai pateik* 
tos prekybinėms organizaci
joms gamybinių artelių paga
mintos avalinės kartais buna 
perdėm netikusios, o užrašyta 
'modelinė avalinė', ir kainos 
net trigubai brangesnės negu 
sąjunginio kainoraščio leista. 

Ne viskas tvarkoje ir vieti
nėse pramonės įmonėse. Antai 
Kauno 'Metalas' gamina kibi
rus, sukiša juos po dešimtį ir 
supakuoja. Bet dažnai bėdini 
įpiltas į viršutinį kibirą van
duo patenka iki paskutiniojo. 

"Aliejaus ir tabako tresto 
žinioje stiklo fabrikas. Šiuo 
metu stiklo fabrikas vos kruta. 
Jo gaminiai menki tiek išvaiz
dos, tiek patvarumo, tiek asor
timento atžvilgiu". (Elta.) 

BALTIMORE, MD. 
Baltimorės LVS 4-to sky

riaus nariai mokėjo duokles: 
Antanina Boudrienė 
Vincas Velžis 
Antanas žalegiris 
Antanas Kurelaitis 
Marijona Jokubaitienė 
Juozas Kriaučeliunas 
Antanas Mandravickas 
Jonas Galinaitis 
Ona Rekuvienė 
Ona Laukienė 

2.00 
2.00 
2.C0 
2.00 

išlaidos bus apmokėtos. 
Vieno našlaičio kelionė iš 

Vokietijos iki New Yorko kaš- m$-
tuoja $163, o jo užlaikymas 
prieglaudoje ir mokykloje po 
$25 mėnesiui. / 

Kiekvienas Gailaitis, atvež
tas Amerikon, turi teisę buti 
įsunytu (adopted) jei tik susi
ras norinčių jį savo šeimon pa
imti ir jei tos šeimos bus pri
pažintos tinkamomis ir galin
čiomis našlaitį įsūnyti. 

GALI IVAžIUUOTI 74 
NAŠLAIČIAI 

Pagal imigracijos kvotą Lie
tuvai, dabar, iki Liepos 1, Ame
rikos konsulai galėtų duoti vi
zas 74 Lietuviams našlaičiams. 
Jų įvažiavimo reikalu jau pa
daryti žygiai. Atitinkami ko-
tetai Vokietijoje sudaro teika-
lingus sąrašus. 

B ALF jau turi savo sąraše 
visą eilę geraširdžių Lietuvių 
kurie nori įsisūnyti po našlai
tį. Yra net tokių kurie sutin
ka paimti po du. Yra atsilie
pusių draugijų kurios sutinka 

2.00 į apmokėti vieno ir daugiau naš-
2.001 laičių kelionės išlaidas. Šie 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 

Jonas Lietuvnikas- sekr. 

NEW BRITAIN, CONN. 
LVS 14-to skyriaus sekanti 

įtariai užsimokėjo duokles: 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.C0 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
3.00 

P. L. Počkus 
Aleksandras Buinla 
Dominikas Nukon§6 
Kostas Valiūnas \; 
Petras Morkevičiui* 
Adomas čekanavičius 
Jonas Varkala 
Marijona Jokubynienė 
Marija čeponienė 
Kastas Demikis 
Jonas Baniušis 
Andrius Rėkus 
Už knygas 

pranešimai labai 
BĄLF vadovybę. 

pradžiugino 
Bet dar rei

kia daugiau asmenų, daugiau 
draugijų šiam dideliam artimo 
meilės žygiui įvykdyti. 

Kiekvienas geraširdis Lietu
vis našlaičių gelbėtojas kuris 
sutiko apmokėti kelionės išlai
das, yra prašomas buti pasi
ruošęs atsiųsti $163.00 kai bus 
nurodyta. 

Kas tik gali, yra prašomas 
šiai našlaičių gelbėjimo veiklai 
paaukoti bent kokią pinigų su-

Čekius ir money orderius 
rašykite tokiu vardu: Lithua
nian Orphans Fund ir siųskite 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, 19 W. 44 Street, 
Nevfr York, N. Y. 

Visos Lietuvių draugijos yra 
prašomos paskirti kiek galima 
didesnes aukas. Busime labai 
dėkingi jei turtingesnės drau
gijos paaukos bent vieno naš
laičio kelionės išlaidoms paden
gti. 

Kadangi laiko "nedaug liko 
todėl prašome visus Lietuvių 
našlaičų prietelius ir gelbėto
jus paskubinti savo apsispren
dimu ir tiesti pagalbos ranką. 

United Lithuanian Relief 
Fund of America 

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

DIRVOS AGENTAI 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas^ 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North llth Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

39 Union Street 
AMSTERDAM, N. Y. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

3907 Lillibridge 
DETROIT 14, MICH. 

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

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

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Marijona Milunaitieni 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

K. Demikis, sekr. 

KITOS AUKOS 
Mrs. Peter Miskovich 

L'Anse, Mich. 
Albinas Kusi is, 

Watertown, Conn. 
Mrs. S. Aback, 

Marlboro, Mass. 
E. Lauzis, 

Oregon City, Ore. 
Jos. Skinder, 

Clinton, Ind. 
J. M. Šaltenis, 

Chicago, 111. 
C. Zailsky, •' 

Northampton, {M^ss, 

3.00 

3.00 

1.00 

2.00 

1.00 

5.00 

1.50 

•I. .IMI' 'Į- -g- -j-

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

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

Timeless Lithuania' s3 
(Su Lietuvos vaizdais, m Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 
Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalai**, 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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LENKIJAI PASKO
LA SULAIKYTA 
LENKIJA AIŠKIAI YRA 

MASKVOS KOJNTKO-
t£JE 

Nesenai buvo pranešta apie 
Amerikos davimą Lenkijai pa
skolos $50,000,000 pirkimui ka
ro atlikusių padargų ir $40,-
000,000 kredito iš Export-Im
port Banko pirkimui lcfcomoti-
vų ir anglinių vagonų. 

Pirmą kartą Amerika duoda
ma paskolą prijungė politiškas 
sąlygas prie jos. Matyt, Wa-
shingtonas pagaliau dasiprotė-
jo to*svarbą. Tos sąlygos yra: 

Kad Lenkija šymet laikytų 
laisvus rinkimus.- % 

Kad paskolos sąlygos butų 
paskelbtos spaudoje per visą 
Lenkiją. 

Kad kitų šalių koresponden
tams butų lejsta pranešti apie 
rinkimus ir apie kitą dalykų ei
gą Lenkijoje be cenzūros truk
dymo. 

State Departmental praneša 
kad ta Lenkijai paskola tapo 
sulaikyta ir Varšavos valdžia 
negalės ja pasinaudoti, nes vi
sai nemano pildyti pažymėtų 
sąlygų, o ėmėsi apgavysčių. 

Bolševikas Lenkų darbo ir 
socialės gerovės ministras Jan 
Stanczyk padarė pareiškimą tik 
tokį, kad rinkimai bus po ru
giapjūtės ir kad niekam nebus 
draudžiama balsavimuose daly
vauti. Tas pas bolševikus ži
noma: jie net verčia visus ei
ti balsuoti, bet tik už komunis
tus kandidatus. Tas neatsako 
klausinio apie laisvus balsavi
mus. 

Bolševikai deda pastangas 
})ri versti Mikola j czy ko vado
vaujamą didelę Valstiečių par
tiją susilieti su komunistais ir 
statyti bendrus kandidatus. Ir 
čia nebūtų laisvi rinkimai. 

Mikola j czy k, buvusios Lon
dono pabėgėlių Lenkų vyriau
sybės narys, kuris gryžo Len
kijon dirbti, atsisako susilieti 
i bendrą frontą su komunistais. 

Del to, Varšavos valdžia su
rado kad trūksta laikraštinio 
popierio Mikolajczyko partijos 
organui leisti, tuo tarpu kai 
turi užtektinai popieros bolše
vikiškiems laikraščiams.. 

Toliau, bolševikas Maskvos 
agentas premjeras Osubka-Mo-
rawski paskelbė kad Valstie
čių partijoje atsirado "fašistų" 
ir pradėjo tos partijos narius 
areštuoti. 

Antra sąlyga, kad butų pa
skelbta Amerikos paskolos da
vimas, Maskvos agentai visai 
atsisako tai* padaryti, nenori 
kad Lenkijos žmonės žinotų 
kad Amerika rūpinasi Lenkijos 
sutvarkymu. Taipgi cenzūra 
veikia visu griežtumu. 

Dalykų žinovai Washingtone 
sakė kad tokios sąlygos su pa
skola yra tuščias pageidavi
mas, po to kai matyta kaip 
bolševikai apsiėjo Jugoslavijo
je, Bulgarijoje ir Pabaltijo ša
lyse. ir taip buvo. 

State Departmentas šį sykį 
tiek -padarė gerai kad laikosi 
savo žodžio ir nepakišo bolše
vikiškai Lenkų valdžiai pasko
los, su pareikalavimu vėliau 
tas sąlygas pildyti. 
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L I E T U V O S  
P A V A R G I M A S  

(Tęsinys iš pereito nr.) 

1'ttOF. liALYS SRUOGA, sė
dėjęs Stutthofo koncentracijos 
stovykloje, gyvena Lietuvoje 
ir turi parašęs naują veikalą 
teatrui. Lietuvoje gyvena ir 
tarybinėje spaudoje dalyvauja 
ir rašytojas Antanas Miškinis. 

IŠ VILNIAUS knygynų iš
vežti į Minską visi dokumentai 
kurie liečia Gudiją. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margui}", 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. 

III. Lietuva Tolimuose Rusijos Laukuose 

1. Lietuvos nelaimės tąsa 
Sovietų Sąjungos įvykdyta Pabaltijo kraštų okupa

cija turėjo tolimus politinius tikslus. Kuošiantis žygiui 
prieš Vakarų Europą ir pirmoje eilėje prieš Vokietiją, 
reikėjo sovietams turėti savo rankose Baltijos juros pa
kraštį. Bet neužteko sovietų kariniams planams užim
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos, paliekant tų kraštų gy
ventojus su anti-bolševikiniais nusistatymais. Ir jčia ne 
tiek saugumo sumetimais, kiek socialinės revoliucijos 
tikslais darė bolševikai viską kad jų naujai užimtoje er
dvėje neliktų jiems nepageidaujamų elementų. Mat, tie 
kraštai per savo nepriklausomo gyvenimo metus buvo iš
siugdę tokią plačią tautinę sąmonę ir sudarę tokį vals
tybinės santvarkos i^ apskritai gyvenimo supratimą kad 
nebuvo įmanoma tikėtis jog juos bus galima lengvai per
auklėti. ... Ir todėl jau pačioje sovietų okupacijos pra
džioje Maskva norėjo įvykdyti gyventojų iškeldinimą į 
Rusijos tyrlaukius, išvežant visus kurie nebus galima 
"pripratinti" prie sovietinio režimo. O tokiais buvo lai
komi visas inteligentų sluogsnis. Yra visiškai tikra kad, 
įvykdžius Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos, 
Maskva norėjo tuoj pat pradėti Lietuvių išvežimą. Bu
vo numatyta apie išvežti 50,000. Bet Lietuvos komunis
tų partija ir Liaudies Komisarų Taryba aiškino kad to
kios priemonės tuo tarpu nėra reikalingos, kad bus ga
lima pasiekti tą patį tikslą ir nedarant masinių gyvento
jų iškeldinimų, o tik pravedant griežtus Lietuvos valy
mus nuo "užterštų elementų". Pagaliau Maskva sutiko 
su komunistų partijos aiškinimu ir tuo tarpu atsisakė 
nuo masinių ištrėmimų. 

Kaip mes jau matėme, Lietuvos valymas nuo "už
terštų ir anti-sovietinių elementų" buvo pradėtas nuo 
pačių pirmųjų sovietų Lietuvon įžygiavimo dienų, ir jis 
tęsėsi visą laiką be pertrūkio. Bet Lietuva buvo taip 
plačiai ir taip giliai "užteršta" kad net po penkių mėne
sių griežto valymo vis to "bjauraus elemento" buv, nuo
latos jo daugėjo, jis darėsi aktyvesnis ir pavojingesnis. 
Tuo budu pasirodė kad komunistų partijos aiškinimas 
kad bus galima valymais likviduoti "liaudies priešus", 
netaikant platesnių išvežimų, nepasiteisino. Ir 194(7 me
tų Lapkričio 28 dieną reikia laikyti labai lemtinga Lietu
vių tautai: tą dieną Lietuvos Vidaus Reikalų Liaudies 
Komisaras Guzcvičius, Maskvos nurodymu, slaptai įsa
kė užvesti bylas šimtam* tūkstančių Lietuvių, išskaičiuo
damas jų 14 įvairių kategorijų (žiūrėk įsakymo ištrauką 
sk. II, štr. 4). Tai buvo paskutinis mėginimas "apvalyti" 
kraštą, nedarant masinio išvežimo, o tik jį nuolatos tero
rizuojant, ir renkant į kalėjimus jau platesniu mastu. 

Bet ir šis čekisto Guzevičiaus įsakymas nedavė ko
munistų partijos pageidaujamų rezultatų ir Maskvos ne
patenkinto. Mat, krašte visi gerai jautė kad artėja so-
vietų-Vokiečių karo diena ir kad bolševikinio viešpata
vimo galas yra netolimas. Prasidėjo ruošimasis sukili
mui ir Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui. Vis di
desni gyventojų sluogsniai įsitraukė į slaptą veikimą, vis 
aiškiau reiškėsi anti-sovietinės nuotaikos ir kasdien vis 
didėjo "užterštasis elementas". NKVD turėjo žinių apie 
Lietuvių priešbolševikines nuotaikas ir suprato kad Lie
tuvių Tautos apvalymui kalėjimų Lietuvoje neužteks. 

Sovietų Sąjungos įgaliotinis Lietuvoje Pozdniakovas 
taip pat žinojo kaip Lietuviai mąsto, ko jie laukia ir kaip 
jie žiuri į sovietus. NKVD siuntinėjo jam specialius 
slaptus pranešimus su cenzuruotų laiškų ištraukomis, 
kuriose labai ryškiai buvo pavaizduotos tuometinės Lie
tuvių nuomonės apie komunistus, jų lūkesčiai, viltys ir 
nusistatymai. Dalį tų ištraukų mes čia ir paduodame: 

Specialis pranešimas nr. 41 (1941.V.8): 
" . . . .  N e ž i n a u  k a i p  p a s  j u s ,  o pas mus ūkininkų tar

pe dideli neramumai, nes mato kad vistiek nori pakarti. 
Matyt, nori visiškai sugriauti ukius ir suvaryti į kolho-
zus.... Taigi jus nieko nesigailėkite, pardavinėkite vi
sa ką galite iš gyvulių — arklius ir karves — kitaip vis
ką atims be užmokesnio " 

" . . . .  G y v e n i m a s  p r i e  k o m u n i z m o  —  tai tikra kilpa 
ant kaklo tiek ukininkui, tiek darbininkui. Ūkininkai 
jau praeitais metais mokėjo padidintą mokestį, o dabar 
Rusų valdžia nori mus padaryti tokiais kaip Rusų kol-
hozininkai — apiplyšusiais ir išbadėjusiais Mes pri
pratę gyventi laisvai, nenorime lysti į komunistų kilpą." 

Spcc. pranešimas nr. 42 (1941.V.9): 
" . . . . M e s ,  L i e t u v i a i ,  t u r i m e  k e n t ė t i  k a l ė j i m u o s e  i r  

ištrėmime, nežinia už ką. Ypatingieji skyriai atsiskaito j 
su mūsų broliais elektros kėdėmis, del to daug kas bėga 
į Vokietiją, o tie kuriuos už pabėgimą areštuoja, saulės 
jau nebepamatys." 

" . . .  G a l  b u t ,  Dievas duos, pradės Rusai muštis su 
Vokiečiais, ir padėtis pasikeis; paskui gal bus geriau, 
nes dabar nėra gyvenimo." 

Spec, pranešimas nr. 47 (1941.V.23): 
" . . . .  Ž i n a i ,  b r o l a u ,  m e s  ž u v o m e ;  n e  d a r b i n i n k ų  v a l 

džia, o valdžia huliganų ir plėšikų. Tu nemanyk kad mes 
laimingi, visas Pabaltijo kraštas žuvo —,ką mes tu
rime, viską atima ir išvai^ iš namų. Nėra, ko valgyti, 
visų laukia badas." •-

" . . . . A t ė j o  R u s a i - k o m u n i s t a i ,  m a n e  f Š v a r e ,  o  p a t y s  
apsigyveno mano namuose ir mano žemėje daro sustip
rinimus. Matote .į kokią nelaimę mes pakliuvome 
Gal jie bijo to karo, bet mes karo laukiame. Karas bai
sus dalykas, bet mes nebijome, nes taip gyventi negali
m a . . . . "  

Spec, pranešimas nr. 51 (1941.VI.3): 
" Atėjo nauja valdžia, atima iš žmonių grudus, 

Vilną, mėsą, o žmones veža į kalėjimus. Viskas labai pa
brango; nėra nei drabužių, nei maisto; krautuvės visur 
tuščios. Jei taip bus toliau, visi mes mirsime badu.# Vi
sa musų viltis kad mus išlaisvins Vokietis. Mes tik to 
vieno ir laukiame." 

" . . .  . P o  2 0  m e t ų  l a i s v o  g y v e n i m o  m e s  d a b a r  p a v e r 
gti, vargstame didelį vargą, ir Dievas žino kada kas mus 
išlaisvins. Laisvės kurią skelbia komunistai, mes nejau
čiame; jaučiame kad esame skaudžiai apvilti ir paverg
ti. Kas norėtų pasakyti ar parašyti teisybę, tam užda
ryta burna, gręsia kalėjimas ir ištrėmimas į&ibirą " 

Spec, pranešimas nr. 52 (1941.VI.4): 
" . . .  . M a n o  t ė v y n ė s  ž e m ė  p a v e r s t a  b u s i m o  k a r o  l a u 

ku. Kada aš apie tai sužinojau, mano širdis susispaudė. 
Musų ukį mindžioja kraugeriški raudonieji priešo pul
kai. Gal ateis laikas, ir mes užmokėsime jięms už tas 
kančias kurias iš jų turime " 

" . . . .  A š  t a r n a u j u  k a r i u o m e n ė j e ,  b e t ,  s v a r b i a u s i a ,  
esu nepatenkintas melaginga politika; pasakyk man ar 
tu nepasidavei komunistinių elementų įtakai? Gal tu 
jau komjaunuolis? Jei tai tiesa, man tai suteiktų didelį 
sielvartą. Aš nenoriu kad musų šeimoje butų išdavikai. 
Dabar, kada eš esu vyriausias šeimos auklėtojas — tai 
butų man didžiausias smūgis. 

" . . . .  B o l š e v i s t i n i s  k a r i u o m e n ė s  a u k l ė j i m a s  —  b l o g a s  
rezultatas jiems patiems. Aš nenoriu daug rašyti, nes 
mano laiškas gali patekti į kitų rankas ir tada bus blo
gai." 

Šie keli pavyzdžiai leidžia suprasti kodėl bolševikai 
taip nepasitikėjo Lietuviais ir kodėl jie tokiu įniršusiu 
žiaurumu vykdė "liaudi'es priešų" likvidaciją, niekaip ne
galėdami išrauti iš Lietuvio širdies laisvės troškimo. 

Lietuvos nelaimė, prasidėjus Raudonosios Armijos 
įžygiavimu, tęsėsi vis augdama ir didėdama. Tą nelai
mę sudaro ištisa Lietuvos vienų metų buitis. Ir kai pri
eini prie Lietuvių Tautos masinių ištrėmimų tai į juos 
negali žmogus kitaip žiūrėti kaip j Iiietuvos skaudžios 
nelaimės tąsą. 

"Ui 
2. Maskvos kruvinas nutarimas 

Maskva, įsitikinus kad ir platesniais apvalymais ne
bus galima greitai pasiekti Lietuvoje "visiško švarumo", 
ryžosi imtis griežtesnių priemonių. Besiartinantis karas 
su Vokiečiais vertė Maskvą greitinti Pabaltijo erdvės iš
valymą nuo tokio elemento kurs pasilikęs galėtų sudary
ti "durklą į nugarą" Sovietų Sąjungai. Kadangi tokiu 
durklu galėjo pasidaryti visi trys užimti Pabaltijo kraš
tai — Lietuva, Latvija ir Estija — tai Maskva suprojek
tavo plačią operaciją likviduoti visų tų kraštų "priešta-
rybinį elementą". Bet Lietuva, kaip pirmutinis avan
gardas Sovietų Sąjungos pozicijoje prieš Vokietiją, at
kreipė ypatingą Maskvos dėmesį. Pridėjus dar tą aplin
kybę kad Lietuvoje buvo "prieštarybinio elemento" dau
giausia ir kad jis buvo aktingiausias ir drąsiau jautėsi, 
turėdamas betarpinį ryšį su Lietuvių emigrantų veikla 
Vokietijoje, bus visiškai suprantama kodėl Maskvai rū
pėjo pirmoje eilėje išvalyti Lietuvą. 

Todėl 1941 metais Gegužės mėnesio gale buvo išdir
btas Maskvoje planas, pagal kurį turėjo buti pravesta 
masiniai išvežimai iš Lietuvos. Kaip žinome, jau 1940 
metais Lapkričio 28 dieną buvo įsakyta suregistruoti ir 
sekti apie 30" visos Lietuvių tautos (apie 700,000 asme
nų). Ta registracija ir sudarė pagrindą kuriuo remian
tis ir buvo renkami žmonės pirmajam ešelonui. Pagal 
rastus registracijos davinius į pirmąją išvežamų Lietu
vių partiją turėjo patekti sekanti žmonės: 

Vadovaujantis tautininkų organizacijų sąstatas: ko
mitetų nariai, pradedant apylinkių ir baigiant vyriausia 
vadovybe; nuolatiniai tautininkų spaudos bendradarbiai; 

Jo Modelis Laimėjo Lenktynes 

Lakūnas karys Carl Freeman parodomas šu savo mažais 
lėktuvų modeliais Luke Field, Arizona, kur modelių lenktynėse 
jis laimėjo pirmą ir antrą dovaną. Jo lėktuvai pasiekė 61 my
lią į valandą greitumą. Armijos oro jiegų vadovybė padrąsi* 
na dirbdinimą ir skraidymą modelinių lėktuvų tik tarp ci
vilių bet ir tarp karių. 

tautinių jaunimo organizacijų vadovybė; inteligentų ir 
mokyklinės jaunuomenės organizacijų vadovaujantis są
statas; Prekybininkų ir Pramoninkų Sąjungos vadovau
jantis sąstatas; Šaulių Sąjungos vadovaujantis sąsta
tas ir jos spaudos bendradarbiai; Katalikų Veikimo Cen
tro nariai; katalikų laikraščių redaktoriai; Krikščionių 
Demokratų partijos vadovybė; Darbo Federacijos vado
vybė; Pavasarininkų vadovaujantis sąstatas; kaikurios 
buržuazinės partijos: liaudininkai, socialdemokratai (bet 
tik esant medžiagai jog jie yra nusistatę prieš sovietinę 
santvarką), Plechavičiaus ir Grigaliuno-Glovackio "gau
jų" dalyviai; buvusieji saugumiečiai, žandarai, eiliniai 
policininkai; kalėjimų tarnautojai; kriminalinės polici
jos valdininkai; Lietuvos kariuomenės karininkai; visi 
valstybės tarnautojai, pradedant referentais ir aukščiau; 
dvarininkai; stambus ūkininkai, fabrikantai ir stambus 9 

pirkliai ;• asmenys turį Vokietijoje giminių, užsienių at
stovybių tarnautojai (Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Amerikos, Vatikano, Skandinavų kraštų ir k.), 
kontr-revoliucinių organizacijų dalyvių šeimos; pabėgu
sių į užsienį šeimos; kriminalinis elementas, ir kt. 

Tokios kategorijos žmonių buvo suregistruotos, se
kamos ir renkamos jau nuo Lapkričio 28 d. Ir kai pra
sidėjo tų žmonių vežimas, Lietuvos komunistinė spauda 
(kitokios spaudos sovietiniame režime nėra) rašė kad 
"reikia buti dėkingiems Sovietų Sąjungos vyriausybei 
jog pagaliau bus išvežta, iš Lietuvos kapitalistai, speku
liantai, dvarininkai, huliganai, vagys ir prostitutės..." 

Kaip minėjome, 1941 m. Gegužės pabaigoje Maskva 
nutarė išvežti iš Lietuvos "prieštarybinį elementą", prie 
kurio gal ir galima priskaityti "kapitalistus, spekulian
tus ir dvarininkus", bet jokiu budu ne "huliganus ir va
gis", nes huliganai ir vagys sudaro pačius pagrindinius 
sovietinio režimo ramsčius: be jų nebūtų komunistų par
tijos nebūtų'kas terorizuoja gyventojus, kas žudo kali
nius ir kas beprotiškai šaukia "urra" Juozapui Džiuga-
švili-Stalinui, tam žinomam Gruzinų banditui. Taigi, 
jie ne huliganus ir vagis vežė iš Lietuvos, o tą gyvąją 
Lietuvių Tautos jiegą kuri giliausia neapkentė bolševiki
nių siaubunų, jų įvesto barbariško režimo ir klasta bei 
apgavystėmis uždėtų pančių. 

1941 metų Birželio mėnesio pačioje pradžioje Mas
kvos NKVD davė Lietuvos enkavedistams "uždavinį be 
trukšmo ir be panikos" pravesti didelio politinio svarbu
mo operaciją. Patys Maskvos NKVdistai suprato kad 
ta "didelio politinio svarbumo operacija" gali sukelti 
daug triukšmo ir panikos. Ir tikrai ji sukėlė krašte ne
įsivaizduojamą paniką, nors viskas buvo daroma kad 
"uždavinys" butų įvykdytas "be trukšmo ir be panikos". 
Skaitytojas ras kitoje vietoje aprašymą tos panikos ir 
to triukšmo kurs kilo Lietuvoje 1941 metais Birželio 14 
dienai auštant. Šioje vietoje mes norime supažindinti 
Amerikos Lietuvių visuomenę su tuo dokumentu kurs 
tarnavo kelrodžiu kaip turėjo buti vykdomas Lietuvių 
išvežimas į Rusijos gilumą. Lietuvos NKVD įstaigoje 
buvo rasta iš Maskvos prisiųsta instrukcija, kuri paro
do kokiose aplinkybėse buvo tremiama Lietuvių Tauta. 
Tą dokumentą mes čia ir patiekiau, ištisai išverstą iš 
Rusų kalbos: 

"Visiškai slaptai 

INSTRUKCIJA 
del prieštarybinio elemento išvežimo tvarkos Lietuvoje, 

Latvijoje ir Estijoje. 
j 1. Bendrieji nuostatai 

Prieštarybinio elemento išvežimas iš Pabaltijo val
stybių yra didelės politinės svarbos uždavinys. Sėkmin
gas jo išsprendimas priklauso nuo apskričių vykdomųjų 
trejukių ir štabų sugebėjimo tinkamai paruošti šiai ope
racijai atlikti planą ir išanksto nun^atyti viską kas rei
kalinga. Kartu reikia turėti galvoje kad ši operacija tu
ri buti atlikta be triukšmo ir panikos, taip kad nesireik-
štų jokių demonstracijų bei kitokių išsišokimų ne tik iš 
išvežamųjų pusės, bet ir iš tam tikros dalies aplinkinių 
gyventojų, priešingai nusistačiusių Tarybų valdžios at
žvilgiu. p 

Toliau yra dubdanfi nurodymai kokiu budu turi bu- ' 
ti atlikta išvežimu operacija. Tų nurodymų reikia lai
kytis, tačiau atskirais atvejais išvežimą vykdantieji ben
dradarbiai, atsižvelgdami į konkrečias išvežimo sąlygas 
ir teisingai įvertindami padėtį, gali ir privalo daryti ki
tus sprendimus, siekiančius to paties tikslo — be triukš
mo ir panikos atlikti jiems pavestą uždavinį. 

(Bus daugiau) 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

3LIETUVA TimmjJ 
PANČIUOSE 
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LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Kfįygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas* 
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Miestas Valstija 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

BALSAI ŠAUKIANTI Į DANGŲ 

DASTARU .laiku pradėjus klintis Ispaniją didžio-
* sioms valstybėms kurios save puošia demokratijos 
skraiste — Amerikai, Anglijai, Prancūzijai, sumania ir 
klastinga Maskvoje paruošta propaganda, buk Ispanija 
esanti pavojinga pasaulinei taikai, — už Ispaniją stoja 
žymi Amerikos katalikų organiž&cija Knights of Colum
bus, Missouri State Council. 

Nors Amerika ir Anglija, išsišokusios del Ispanijos, 
vgliau susilaikė nuo savo įkaitusio žygio išversti Ispani
jos vyriausybę, Gen. Franco vadovaujamą, tačiau Mas
kvos propagandos jau įsiubuota iki tiek kad Ispanijos 
"pavojingumą" taikai įtempė net į United Nations sau
gumo tarybos posėdį New Yorke. Tiesa, iš bolševikų ir 
jų bernų Lenkų atstovų pusės Ispanijos "pavojingumo" 
kėlimas buvo pasikėsinimas atitraukti pasaulio dėmesį 
nuo Irano, kur bolševikai vykdo savo "demokratiją", 
tačiau Ispanijai tas sudarė nesmagumų, ir pavojaus lik
ti naujos kruvinos revoliucijos*auka. 

Maskva pasirengus visais budais gelbėti Ispanijos 
bolševikams jeigu bent kokia kibirkštėlė ten įsižiebtų. 
Prancūzijoje stoMi gatavai paruošta Ispanijai "demokra
tinė valdžia", iš galvažudžių, huliganų sudaryta. 

Čia minimas Knights of Columbus organizacijos už
tarimas Ispanijos paskleistas žymesniuose Amerikoniš
kuose laikraščiuose apmokamo atsišaukimo pavidale — 
ta organizacija aukojo žymią sumą pinigų, kitaip nega
lėdama spaudoje savo teisingą balsą pakelti. 

Tas atsišaukimas turi antgalvį reikšmingų Prezi
dento Roosevelto žodžių, pasakytų Lapkričio m. 1942 m.: 

"ISPANIJA NETURI KO BAIMINTIS 
• UNITED NATIONS 

"Tai yra Roosevelto prižadas duotas Gen.% Franco Lap
kričio mėnesį, 1942 metais. 

"Trumano Administracija .Babar Nusilenkia Raudo-
niesiams; Sulaužo U. S. Prižadą. Ar gali kokia nors 
maža šalis pasitikėti Amerikos duotu žodžiu?" 

Tai to atsišaukimo turinio branduolis. 
Tai priminimas Amerikos visuomenei pačios Ame

rikos prezidento žodžių ir duotų prižadų Ispanijai. 
# # ¥ 

KOKIA savaitė pirma atsišaukimo Ispanijos klau
simu, Amerikos dienraščiuose tilpo kito komiteto atsi
šaukimas — šis komitetas yra Komitetas Teisingai Tai
kai Su Italija, Inc., kurio centras yra New Yorke. 

Šiam komitetui vadovauja Italai Amerikos piliečiai, 
ir-to komiteto patarėju yra buvęs New 3forko mayoras 
La Guardia, dabartinis UNRRA vadas. 

Šis Italų Amerikiečių komitetas, kaip ir Knights of 
Columbus organizacija, prie savo atsišaukimų talpina 
kuponus-laiškus, kuriuos ragina Amerikos sąžiningus 
žmones iškirpti, pasiražyti ir siųsti Prezidentui Truma-
nui į Washingtoną, primenant U. S. prezidentui vie
nu atveju žiūrėti kad Italijai butų duota teisinga taika, 
antru atveju kad Amerika užmiršta visą gerą kokį pa
darė Ispanija jai ir Anglijai karo metu, už ką net pats 
Prezidentas Roosevelt, ir vėliau Churchill rodė pasiten
kinimo ir viešai skelbė kad "Ispanija neturi ko baimin
tis" United Nations (Amerikos, Anglijos ir kįtų jų karo 
talkininkių.) 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

LaGUARDIA SIULO 
VISUOTINĄ MAISTO 

KONTROLIAVIMĄ 

* 

AMERIKOS Lietuvių Misija ir Lietuvai Vaduoti Są
junga jau pereitą rudenį, kaip tik karas baigėsi, skelbė 
ir reikalavo: Lai Prezidentas Truman Išpildo Roosevelto 
Duotus Lietuvių Tautai Prižadus. 

Šiuo klausimu, už Lietuvą, kaip tiesioginę šio karo 
auką, balsą kėlė ir daugelis Amerikos .daikraššiįj, jpa-
tingai Hearst'o laikraščiai. " , 

Tai balsai šaukianti j Dangų Teisybes! 
Prižadai Lietuvai atstatyti jos nepriklausomybę, 

kaip ir Ispanijai jos atžvilgiu, buvo duoti paties Roose
velto, kuris skelbė be to dar laisvę nuo baimės ir nuo 
teroro. 

Bet two to laiko ir pats Prezidentas Roosevelt ir 
jo įpėdinis Prezidentas Truman užtraukė žmonijai dau
giau ir daugiau teroro ir baimės: nuo 1942 metų iki ka
ro pabaigos ir po to iki šiolei liko išnaujo Sovietų paver
gta Lietuva ir kitos Pabaltijos šalys; Maskvos įtakon ati
duota ir leista jai įsteigti patinkamas vyriausybes Ru-
manijoje, Bulgarijoje, ^nkįjoję, .JįigoslavĮjoie ir Joto
se šalyse. ' • 

Visos jos — tos pavergtos šalys — šaukiasi į laisvės 
ir teisingos taikos, bet Prezidentui Trumanui iki šiol bu
vo malonesnis klastingas kuždesys Stalino (Potsdame), 
ir Maskvos agentų pačiame State Departmente ir visoje 
Amerikoje bendrai, nuo paprastų iki aukštų Amerikie
čių, kurie ir šiądien dirba Maskvos raminimui, patai
kaudami ir patenkindami jos reikalavimus, kurie bijo 
kad Stalinas nesupyktų jeigu neduosi jam ko jis geidžia 
ir ima savo kruvinais-nagais. * 

Ar Prezidentas Truman atstatys pasauli į kelia lin
kui teisingos taikos, ar leis ir toliau tiranijai, klastingu
mui ir agresijai vyrauti? 

Kada JIS atsižvelgs į garbingus šios didingos šalies 
Amerikos žmonijai duotus prižadus? Juk į teisingumą 
yra tik vienas lvgus-tiesus kelias! Ar jis tą kelią mato, 
ar jis tik apakintas klastingos propagandos eina kaip 
protiškas vergas svetimų, vietoje buti savas garbingas 
vadas? 

Lietuviai, .kartokime .Prezidentui /Trumanui 
Roosevelto duotus musų Tautai prižadus kad Xietuva 

UNiRRA direktorius Fiorello 
LaGuardia* siūlo įsteigti tarp
tautinę agentūrą kuri galėtų 
veikti plačiai grudų ir kito 
trūkstamo maisto kontroliavi
me. Jo tikrinimu, dabartiniai 
žygiai gelbėti nuo bado pasau
lį yra visai mažos reikšmės. 

Valstybių atstovai sudaran
tieji UNRRA reikalauja kad 
Amerika parūpintų daugiau 
maisto negu dabar teikia, n.es 
nebus galima žvengti katas-
trofos. 

LaGuardia tikrina, jei butų 
galima gauti pakankamai mai
sto, UNRRA galėtų išgelbėti 
Europą nuo bado bėgyje sekan
čių šešių mėnesių. 

Prie savo pasiūlymų sutvar
kyti maisto kontrolę visame 
pasaulyje, LaGuardia siūlo su
grąžinti į savo šalis Europos 
stovyklose esančius pabėgė
lius, išskyrus tuos kurie ap
kaltinti kolaboracija ir tuos 
kurie nenori gryžti į savo tė
vynes. 

Iš Japonijos šaukiasi Gen. 
MacArthur ir ten atsilankęs 
Herbert Hoover siųsti į Japo
niją daugiau maisto, nes ten 
gręžia visuotinas badas. 

Argentina . pažadėjo pasiųsti 
į Europą vėl 500,000 tonų gru-
d«. • 

t t t 

CHURCHILL, pastaru laiku 
važinėjęs Europoje, sakė kalbą 
Hagoje, Holandijoje, pareikš
damas kad,+ globoje pasaulinės 
organizacijos Europoje galėtų 
įsisteigti Europos Suvienytos 
Valstybės, kurios galStų tai
kiai sugybenti. 

D I R" V K 
m 

Jis taipgi pareiškė kad pir
mutinė United Nations parei
ga turi buti užtikrinimas ma
žųjų valstybių neliečiamybės. 

Po laiko šis senis kalba. Jis 
privalėjo ta linkme dirbti ka
da turėjo galybę savo rankose. 
Bet tada jis tupšiojo Maskvos 
grobikui, leisdamas jam paver
gti vieną po kitos mažas ir di
desnes valstybes. . , 

t it t 

LIETUVOS komunistų par
tijos sekretorius Sniečkus pa
kartotinai lankė provincijos 
miestelius ir pasižymėjusius 
komunistus veikėjus apdovano
jo medaliais. Paminėtinas Vil
kijos valsčius. Apdovanoti me
daliais vykdomojo komiteto se
kretorius Genovaitė Butvilai-
tė, Antanas Gulevičius ir Ka
zys Bačkėnas. 

t t t 

Lietuva ir Tautų 
Sąjunga 

* 

S K A I T Y M A I  

TAUTŲ Sąjunga (League 
of Nations) š. m. Balandžio 
mėnesį nustojo veikus tuo var
du, betgi savo pareigas ir sa
vo turtą perleido Suvienytoms 
Tautoms (United Nations). 

Tautų Sąjungos užduotis da
boti tarptautinės taikos ir sau
gos patikrinimą dabar atiteko 
Suvienytoms Tautoms. 

Nepaisant II Pasaulinio Ka
ro, Tautų Sąj-gos pareigų idė
ja nežuvo: ją perėmė Suvieny
tos Tautos. 

LIETUVA • dar nėra Suvie
nytų Tautų tarpe.' Bet Lietu
va buvo Tautų Sąjungos nariu 
iki pat galo, todėl ir jai pride
rančios pareigos ir jai pride
rantis turtas dabar randasi 
Suvienytų Tautų žinioje. 

Lietuva per savo delegatą 
Genevoje yra rezervavus savo 
teisę ir nėra atsisakius nei nuo 
savo turto, nei nuo savo vietos 
naujoje Suvienytų Tautų orga
nizacijoje. Lietuva ta teise 
ipasinaudos taip greitai kaip 
Atlanto Čarterio ir Suvienytų 
Tautų principai prasidts buti 
vykdomi gyveniman. 

Vyt. Dailius. 

PABĖGĖLIO KELIAIS 

NUO REDAKCIJOS: Skaitytojai atsimins 
pradžią šio rašinio, kuris tilpo Dirvos nr. 50 
ir 51, 1945. Vėliau gavome daugiau, ir čia 
tęsiame. Tai aprašymas pabėgėlio, kuris da
bar randasi Šveicarijoje. Jis buvo bebėgąs 
kartu su motina iš Lietuvos, paskui buvo ap
sisprendęs likti, tačiau atsitiko kitaip, ir jis 
atsidūrė svetimoje Salyje. . 

bus atsteigta nepriklausoma KAI 'KARAS BAIGSIS. 
Karas pasibaigė senai. Dabar laikas Aanerikai iš

pildyti tai ką jos vadai pasauliui žadėjo. 
Vienatinis privertimas Amerikos vyriausybę imtis 

Lietuvos klausimo svarstymo yra tik Willis-Kelly rezo
liucijos, kurias privalome stengtis Kongrese pravaryti. 

IŠTRĖMIMAN 
Kvapią naktį vešlaus Birželio, 
iš sodybų ramių ir taikių, 
mus išvarė ant mirtino kelio, 
nuožmumu palydėję klaikiu. 

-lunkus žingsniai apleidžiant gimtinę, 
- įpėdos glosto gimtus arimus. 

Sielvartingas žvilgsnis paskutinis 
į migloj panarintus namus. 

Kol šalyj tolimoj karsto lentcią 
neužklos amžinatvės danga, 
tolei tėviškės vizijos šventos 
mus- lydės ilgesinga banga. 

Be vandens. Gyvulinis vagonas. 
Dega stogo kaitri geležis. 
Tarp gyvųjų vaikelio lavonas. 
Akys motinos — siaubo ugnis. 

Mes išvykstam į nykų trėmimą , • 
suvaryti vagone tvankiam: 
nusmerktieji mirtin piligrimai, 
esafdto šešėlyj blankiam. 

K" iigfvfto.nHaiMio 

PM^&NGOS 
(A. Jakštas) 

Jura-motinėlė tur ^dukrelių būrį; 
Vėjui-tėvui liepiant, visos šokti turi; 

Lyg skara kutuota ant žalsvos jupelės, 
Puta pasipuošę, puldinėja, kelias 

-Tai lenktynių eina, tai prie kranto plakas, 
Tai atgal atšokę, grebesčiuojas, šnekas... 
Visada, kaip deivės šaunios ir linksmutės, 
Tik pravirkst' išvydę tėviškę .Birutėj 

Laš' jų ašarėlės gelsvu gintarėliu 
Mat ir joms pagailo brolių Žemaitėlių. 

KRUVANAI raudona saufė už mels
vu o j ančių miškų kai musų vežimas įriedėjo į ne
didelę sodybą, pasislėpusią milžiniškų, senų liepų 
paunksmėje. Didžiulis nustebimas sklido iš mus 
sutikusių žmonių veidų. Tai buvo geraširdžiai, 
iš anksčiau pažystami smulkus ūkininkai. Aš 
trumpai nupasakojau savo kelionę iki Vokieti
jos sienos ir naują sprendimą likti Lietuvoje. 
Gerieji žmonės mielai sutiko mus priglausti ir 
:kartu dalintis visais rūpesčiais bei vargais. 

Prasidėjo naujas gyvenimas. Frontas ty
lėjo. Retkarčiais sudundėdavo patrankos. Tik 
už Nemuno, prie Raseinių žioruodavo .pašvais
tės ir riaumojo pabūklai. 

Ramybė tęsėsi keletą dienų. Po to, netikė
tai pasirodė būriai nuvargusios Vokiečių kariuo
menės. Kareiviai sakėsi kovoję prie Vitebsko, 
gynę Minską, Vilnių, Kauną, o dabar esą pakei
sti naujais daliniais ir gryžtą poilsiui. Kiek jų 
pasakojimuose buvo teisybės nežinia. Viena bu
vo aišku kad jie tikrai kaž kur kovėsi, buvo su
mušti, išsklaidyti ir netvarkingai bėgo. Prasi
dėjo plėšikavimas, kuris išplito į siaubingą ir 
visuotiną gyventojų apiplėšimą. Gyvuliai, veži
mai, paukščiai, maisto produktai, grudai, pakin
ktai, galų gale rūbai ir avalynė pripildė besi
traukiančių kareivių autovežimus. 

Kiek suspėjom, kas buvo geresnio suslėpėm 
užkasdami į žemę. Kirklius ir vežimus apkro-
vėm šienu, ir vienas visą laiką prie jų budėjom. 
Per dieną praeidavo po kelis šimtus kareivių, vis 
ko nors jieškančių, iššniukštinėjančių visus už
kampius. Nieko neradę pradėdavo grąsinti ir 
prievarta reikalauti. Kartais nežinodavom nei 
kaip jais nusikratyti. Sodybos greitai ištuštė
jo. Daugelis žmonių išbėgo su turtu į miškus. 
Bet greitai ir ten nebuvo ramybės: ir miškus 
pradėjo krėsti, atydžiai peržiūrinėti. Gyveni
mas darėsi nepakenčiamas. 

$lusų ruože frontas vėl pradėjo grėsmingai 
dundėti. Vis arčiau ir arčiau sproginėjo Rusų 
artilerijos sviediniai. Nervai vėl įsitempė, ne
ramumas augo. 

RUGPJUČIO 8 rytą nelauktai mus išgąsdi
no11 pietinėj e kaimo pusėje kilę gaisrai, kurie ri
jo trobesį po trobesio. Nespėjom gerai susivok
ti, kai kiemą užgriuvo lauko žandarai, mus, vy
rus, suėmė, o moterims įsakė per valandą išsi
kraustyti iš §odybos, nes sodyba neužilgo turės 
buti sudeginta. Suslėptų daiktų nebuvo galima 
epėti išimti. Vos . spėjom išvilkti iš slėptuvės 
arklius ir vežimą. Aš su šeimininkų sunrm tu
rėjau pasiimti kiek maisto, baltipių ir vykti kar
iu su žandarais, kurie žadėjo netrukus mus vėl 
paleisti. 

Trumpas, bet nepaprastai graudus atsisvei
kinimas, ir mes su Vokiečių žandarais nukelia
mom Į vieną pusę, o motina su sesute pasuko vėl 
I Vakarus, į tą patį kelią kuriuo važiavom pir-
$nu kart prie sienos. 

Mus ir dar keletą vyrukų sugrudo iš karto 
į vieną daržinę, kurioje radome didelį burį įvai
raus amžiaus vyrų. Po kiek laiko, kai daugiau 
Vyrų, turbut, nebegalėjo rasti, išvarė mus fron
to kryptimi, link šaldli, Mus lydėjo raiti ir pėk-
Sti sargyviniai. " 

Pavakariais pasiekėm lagerį, kuriame žmo
nių buvo prikimšta kaip silkių. Stambaus ūki
ninko sodyba, kuripje radosi lageris, buvo tan
kiai apstatyta sargybomis. Iškarto buvo neaiš
ku ar mus paliks tame lageryje, ar veš Vokieti
jon. 

Nuotaika buvo pašėlusiai bloga. Kankino 
didelis nuovargis, troškulys ir alkis. Dumblinas 
fanduo, kurį statinėse atgabendavo į kiemą, bū
davo tuč tuojau išgraibstomas. 

Visai sutemus, suskirstė, naujai |it£ryku
kius, grupėmis po 10 vyrų. Buvo pranešta dieT 

90s darbo tvarka: 4 vai. .kelti, 4:30 vai. išvykti 
j darbą. Galvojom kad iš darbovietės bus gali

ma pasprukti, tat nekantriai laukėm rytojaus. 
! Rytą pažadino mus skardus švilpukas. Dar 

Siuvo visai tamsu. Drėgnas, sunkus rūkas den
gė žemę. žmonės maišėsi po tirštą ruką, kaip 
Jmėkles. Aš labai šalau ir drebėjau, net juoda 
kata laistėsi iš dubenėlio. Nedakepta, apipelė-

jus .kareiviška duona sustodavo gerklėje Ir tik 
didelėmis pastangomU pavykdavo vieną-kitą 
kąsnelį nuryti. 

Pagėrę kavos, išvykome į darbovietę, dar 
apie aštuonetą kilometrų fronto linkui. Mus ly
dėjo ginkluoti kareiviai. Beeidami siaurais lau
ko keliūkščiais, apšilome. Vos "tik auštančios 
dienos šviesoje matėsi sodybos, kuriose, arčiau 
priėję, pastebėdavom būriais kareivių, vežimų 
eiles, * sustabdytus arklius, mašinas ir kitokius 
karo reikmenis. Neužilgo priėjom pirmuosius 
apkasus, kurie buvo gana vykusiai užkamufla-
žuoti. Tuojau po tų raitėsi lyg gyvatė antra 
apkasų linija. Tarp tų dviejų linijų matėsi pa
vieniai apkasai prieštankiniams kovotojams. 

Dar paėjėję, sutikom didžiulį prieštankinį 
griovį, o už jo artinomės į pirmąją apkasų lini
ją, kur reikėjo tęsti baigiamus darbus: tverti 
spygliuotų vielų tvoras, patikrinti užmaskavimą, 
kulkosvydžių lizdų įrengimus, ir tt. 

Iš už miško kylanti skaisti saulutė pranaša
vo giedrią ir karštą dieną. Trumpai apsižvalgę, 
ėmėmės paskirtų darbų, šimtai vyrų, saugoja
mų ginkluotų sargybų, plušo, plačiai pasklidę 
išraustuose laukuose. Kiekvieno iš musų žvilg
sniai dažnai klysdavo į apleistas sodybas, kurios 
primindavo mums savuosius namus. Kiekvie
nuose rymojo kryžiai, darželiuose žydėjo gėlės, 
bet pro atvirus vartus niekas neinei^avo ir ne
išeidavo. Nebeišbėgdavo vikri mergiotė prie 
apsamanojusios svirties. Atvertos durys ir lan
gai kėlė klaikią nuotaiką. Atrodė lyg .mirtis 
viešpatautų tuose tuščiuose namuose. 

VYRAI pažvelgdavo į sodybas, pažvelgda
vo vienas į. kitą ir be žodžių suprasdavo kas lie
josi jų širdyse. 

Pietų pertraukos metu, kramtėme supelėju
sią duoną, likusią nuo nuo pusryčių, šiltus pie
tus turėjome gauti tik sugryžę iš darbo. Troš
kulį malšinofri pažaliavusiu, duniblinu vandeniu, 
kurio tolokai teko jieškotis. Po valandos per
traukos vėl prasidėjo darbas. 

Nespėję įsitraukti į darbą, buvom išgąsdin
ti netikėtų, trenksmingų šūvių, kurie aidėjo iš 
netolimos pamiškės. Paaiškėjo kad Vokiečių 
artilerija pradėjo šaudyti bolševikų pusėn, šau
dė pavieniais šūviais, lyg erzindami priešą. Bol
ševikai pradėjo atsakinėti. Jų sviediniai l&ito 
pakrikai, išmušdami į viršų žemės fontanus. 
Pasidarė nejauku, darbas nevyko. Po valandė
lės šaudymas aptilo. Neužilgo danguje, iš rytų 
pusės pasirodė maži juodi taškeliai. Alarmas! 
Rusų lėktuvai! Pradėjo veikti priešlėktuvinė 
artilerija. Lėktuvai skrido vakarų kryptimi, 
labai dideliame aukštyje ir greitai dingo iš mu
sų akių. * ~ 

Tokiu budu, pirmutinę darbo dieną susipa
žinom su kasdienine pafrontės "muzika", į ku
rią vėliau visiškai įpratom ir nekreijpdavom di
delio dėmesio. 

Penktą va!, po pietų IšsirikiavoiA žygiuo
ti atgal į lagerį. Visame kune jaučiau didelį 
nuovargį. Visų kojos sunkiai vilkosi žeme, kas
tuvai atrodė keliariopai sunkesni. Aštrus alkis 
įkyriai kankino. Tik po šešių pasiekėm lagerį* 
kur gavom kar£u pietų ir vakarienės davinį. 

Taip baigėsi pirmoji musų diena pafrontės 
darbo lageryje. Jai buvo panašios ir visos se
kančios. 

Po keturių dienų buvau paskirtas į kūlimo 
komandą vertėju. Komanda turėjo kulti pasi
traukusiųjų ūkininkų javus. Prieš išvykstant 

•į naują darbą pergyvenau šiurpulingą Vokiečių 
naikinimo darbą. Išėjo įsakymas prieš pirma-
sias įtvirtinimą linijas nemažiau 500 metrų plo
čiu viską sulyginti su žeme, kad net mažiausias 
judesys butų pastebėtas dar prieš spygliuotų 
vielų užtvaras. Pleškėjo trobesiai, virto skaro
ti sodybų medžiai, puikus sodai; nyko nuo že
mės paviršiaus pasėliai, daržovės, krūmokšniai. 
Oras buvo pilnas karčių dumų, pelenų ir suo
džių. Kai prisimena šis vaizdas ir tdabar tebe
stovi mano akyse visame baisume. 

(Bus daugiau) 

Surandama Gera Pagalba «mo 
Dantų Gedimo 

Northwestern Universiteto Chicagoje mok
slininkai skelbia kad dantų gedimas gali buti 
sumažintas nuo 60 iki 90 nuošimčių naudojimu 
Vitaminu K primaišytu kramtomu gumu. 

šiuos tikrinimus skelbia pasiremiant 18 mė
nesių* tyrinėjimu, sako Dr. Fosdick, kuris su sa
vo draugais išrado sintetišką Vitaminą K, ku
ris žymiai sumažina susidarimą rūgščių kurios 
yra priežastimi dantų gedimo ir prakiurimo. 

•SUV. VALSTIJOSE yra 226,800 mylių 
geležinkelių linijų, .neįskaitant ^kie
mų bėgių ir šalutinių bėgių. ? > 
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Balys Gaidžiunas 
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7. Ryšiai su užsieniais 
Tardymas ėjo toliau. Kasdien po vie

ną ar du kartus, dažniausia vakare ar nak
tį, vesdavo pas tardytoją. Nervai buvo 
įsitempę. Kelintą kartą buvau klausinė
jamas apie ryšius su užsieniais. Iš pagau
tos medžiagos buvo aišku kad ryšiai yra, 
bet per ką jie eina ir kas ten užsieniuose 
dirba jiems nebuvo aišku. 

— Ar tamsta pažysti šiuos Eltos biu
letenius? — paklausė tardytojas. 

— Taip, — atsakiau. 
— Iš ko tamsta juos gaudavai? Mums 

gerai žinoma kad tamsta palaikei ryšius 
su užsieniais. 

— Ne, — griežtai paneigiau.— Jokių 
ryšių su užsieniais neturėjau. Nežinau 
kad ir kiti nariai butų turėję. 

— Tai kas šiuos biletenius paruošdavo 
ir kokiais keliais jie pasiekdavo komitetą? 

— Į šį klausimą negaliu atsakyti. Man 
gerai žinoma kad Lietuvos pasiuntinybės 
Londone, Washingtone ir kitur, veikia kaip 
ir seniau kad veikusios. Ten, greičiausia, 
pagaminami ir Eltos biuleteniai, o jie į Lie
tuvą patenka pripuolamais keliais, per vyk
stančius į Lietuvą asmenis. Man atrodo, 
kad biuleteniai komitetui tiesioginiai ne
taikomi, bet į komiteto žmonių rankas pri
puolamai pakliūva. Esu ir aš porą biule
tenių numerių turėjęs. Jie man buvo ad
r e s u o t i  i r  p a l i k t i  r e d a k c i j o j e  a n t  s t a l o .  
Juos perskaičiau ir kitiems komiteto žmo
nėms atidaviau pasiskaityti. Bet kas juos 
atsiuntė į redakciją aš negaliu ^ pasakyti. 

— Musų turimomis žiniomis tamsta 
esi daug kartų keliavęs į Vokietiją. 

— Ne, — atsakiau, — į Vokietiją oku
pacijos laiku esu keliavęs tik vieną kartą, 
bet ir tada turėjau oficialų leidimą. ^ Ta
da po Vokietiją buvo suruošta užsienio 
laikraštininkų kelionė. 

— Apie tą oficialią kelionę mes gerai 
žinome. Tamsta gryžęs iš tos kelionės ne 
tik neparašei nei vienos eilutės laikraš
čiams, bet paskleidei Vokietijai daug ne
palankių žinių. 

— Laikraščiuose, tiesa, apie tą kelio
nę tikrai nieko nesu rašęs, bet rašyti ruo-
šiaus kartu apie mano trys keliones po Vo
kietiją — tai 1937 metais, 1938 metais — 
Austrijos prijungimo laiku, ir 1942 metais. 
To ilgo rašinio planą ir keliasdešimt pus
lapių teksto, manau, radote mano bute. 

— Taip, — pasakė tardytojas, — to 
rašinio pradžią mes turime. Bet rašinyje 
tėra minima tik 1937 metų kelionė. 

— Nespėjau toliau parašyti, — atsa
kiau. *4 mW 

'— Taip, nespėjai toliau parašyti, o 
atsišaukimams rašyti tai laiko buvo pakan
kamai, — pertraukė mane. — Mums taip 
pat gerai žinoma kad tamsta 1938 metais 
iš Viennos esi parašęs kelis nepalankius 
straipsnius Ūkininko Patarėjui ir Lietu
vos Aidui. 

— Nebeprisimenu tų rašinių, bet man 
atrodo kad buvau sukilimo metu gana ob
jektyvus stebėtojas. 

— Geras objektyvumas! Juk pats ma
tei su kokiu entuziazmu ėjo Austrai į Vo
kiečių globą. Matei juk tuos džiaugsmo 
mitingus, o rašei su daugtaškiais, klaustu
kais, rašei kad Austrija eina į kapus, bet 
Austrija kelsis iš numirusiųjų. Bet tai 
praeitis ir mums šis reikalas tik tiek rupi 
kiek mums reikia nustatyti tamstos seną 
nusistatymą prieš nacionalsocialistinę Vo
kietiją. 

Tardytojas diktavo vertėjui ir drauge 
mašininkui mano atsakymus, o aš kelia
vau mintimis į Berlyną, kur buvo paruo
šiami Eltos pranešimai. Kažin ar tuo me
tu redaktorių stalčiuose nebuvo galima ra
sti tokios medžiagos kuri butų nuvedus į 
eilę užsienio pasiuntinybių ir garsių laik
raštininkų butus? Tai buvo perdaug pa
vojingi klausimai. Bet musų visų laimė 
kad buvo sutarti parodymai jog Eltos biu
leteniai, greičiausia, paruošiami Šveicari
joje, o atvežami per visokius keleivius — 
kunigus, vienuolius. 

— Nuo kurio laiko komitetas pasiuntė 
Dr. V. į Skandinaviją ir kokie jam buvo 
duoti įgaliojimai? 

— Girdėjau kalbant kad kažin kas yra 
isvykęs, bet kad tai butų Dr. V. pirmą 
kartą girdžiu. Komitetas tikrai jo nesiun
tė, o aš manau kad jei jis ten yra tai mv 
keliavo savo iniciatyva. 

Tik spėjus man baigti sakinf, tardyto
jas nuo stalo pakėlė ilgą vytinį ir man pa
kišo po nosim. 

— Matai šj įrankį? ^ Už tokius atsa
kymus tuoj pat bus atskaityta. Ar tai ma-. 

lonu, galėsi greit pajusti ir taip pat pasi
teirauti pas savo draugus* Ne tik mes ži
nome kad ten sėdi jusų atstovas, bet mes 
žinome kad jis draugauja su Anglijos pa
siuntinybės tarnautojais ir yra nuolatinia
me ryšyje su Amerikos pasiuntinybės pa
tarėju. Mes taip pat žinom kad su juo jųs 
kasdien palaikote radio ryšį. Jusų radio 
siųstuvas paimtas, paimtas radistas ir mes 
tomis priemonėmis tęsiame žinių perdavi
mą. Tik deja, dabar perduodame tokias 
žinias kokios mums įdomesnės. 

Visa tai ką tardytojas pasakė mat! jau 
buvo ne naujiena. Žinojau smulkiai kaip 
tas įvyko. Žinojau ir tai kaip suimtųjų 
apie tai tardyme parodyta. Buvo nurody
ta kad atstovas ir radio siųstuvas nieko 
bendro su komitetu neturi. Jie surišti su 
viena iš veikusių kovos organizacijų. Tat 
ir aš griežtai paneigiau kad jie su komite
tu nieko bendro neturi. Nors tardytojas 
dar kelis kartus grąsino, bet laikiausi vie
nodai kol neužprotokolavo kaip parodžiau. 

Dar tą pačią dieną gavau keletą klau
simų dėl Lietuvoje veikusio radio siųstuvo. 
Tuo reikalu taip pat žinojau kitų duotus 
parodymus kad apie jį niekas nieko neži
no. Panašiai ir aš laikiaus. Tada tardy
tojas man pastatė dar vieną klausimą: 

— Gerai, jųs nežinot nieko apie radio 
siųstuvą, bet kaip atsitiko kad Vasario 16 
dieną jusų paruoštą deklaraciją į Lietuvių 
tautą vienu laiku paskelbė pogrindžio lai
kraščiai ir radio siųstuvas? 

— Deklaracija buvo paruošta daug 
anksčiau negu Vasario 16 dieną. Bet su 
viešu paskelbimu buvo delsiama sulaukti 
tos tautai istorinės dienos. Vienok per tą 
laiką deklaracijos tekstas galėjo buti iš
platintas. Greičiausia tokį tekstą buvo 
gavęs mums nežinomas radio pranešejas 
ir jį paskelbė. 

Mačiau kad tardytojas tuo mano tvir
tinimu netikėjo, bet užprotokolavo kaip 
parodžiau. Kada prasidėjo dar nauji klau
simai, lietę musų darbą, iš jų teko išsisu
kinėti : nežinau, mums tas ir tas nepriklau
sė, mes patys buvom tuo ir tuo nepatenkin-
ti. 

Ėmiau galvoti, kodėl tardytojas nebe-
deda ypatingų pastangų išgauti. Kiek pra
džioje tardytojas stengėsi pagauti smulk
menas, tiek į pabaigą jis pasidarė neap
dairus. Visa tai aiškinaus kad reikalas 
eina gera linkme, kad turbut karo pasek
mės pradėda liūdnais atodūsiais skverbtis 
ir į užkietėjusių nacionalistų smegenis. 

8. Gestapo įstaigoje dieną ir naktį 

Tardymai ėjo toliau, o gestapo žmo
nės vis labiau ir labiau buvo užimti. At
sitikdavo kad tik nuveda į tardytojo kam
barį, ten pasėdi kelioliką minučių ir be tar
dymo vėl grąžina į celę. Koridoriuose su
tikdavai su krepšeliais išsigandusias mo
teris ir laukiančias prie "visagalinčių vieš
pačių" durų. Dienos ėjo tolyn, o žmonių 
vis daugiau čia plaukė. Plaukė dieną ir 
naktį. Plaukė Lietuviai gestapininkų va
romi su nelegaliais laikraščiais, plaukė Vo
kiečiams pasipriešinę ar nepaklausę žiau
rių įsakymų, plaukė ginklus vežę^į paskir
stymo punktus. 

Man sėdinčiam prieš koridoriaus du
ris, teko matyti visus naujai atvedančiųjų 
vaizdus. Vieni ateidavo jaunuoliškuose 
metuose ir mažai gyvenimo matę, kiti jau 
gyvenimo vingiuose kovoję. Lyg kokia sro
vė varstė ir varstė duris. Girdėdavau ir 
pirmuosius apklausinėjimus, matydavau ir 
išvargusius, besėdinčius, ir belinguojan-
čius, tvankiame gestapo rūsyje. Vienok 
man, žinančiam Lietuvių nelegalaus judė
jimo apimtį ir tempą, buvo ir padrąsini
mo ateičiai. Čia praeidavo tie kuriems 
imantis nelegalaus Lietuviško darbo kalė
jimas nebuvo nežinoma žemė. Kas kartą 
okupantui spaudžiant imasi priešintis tas 
visada turi neužmiršti kad eina keliu ve
dančiu pro kalėjimo vartus. 

Praėjo lygiai sąvaitė laiko, koridoriu
je suimtųjų veidai vis keitės. Laukiau 
bent kokios žinios iš laisvės. Nežinojau 
ar apie mano suėmimą jau žino. Taip be
galvojant vieną rytą išgirdau šaukiant sa
vo pavardę. Pasakiau celės numerį. Sutar
škėjo raktai ir liepė man paimti siuntinį. 
Jis buvo nemažas: dėkis, baltiniai, paltas, 
skrybėlė, maistas. įsinešiau į celę ir kaip 
mažas vaikas ėmiau viską smulkiai apžiū
rėti: Rūpėjo rasti bent kokį ženklą, bent 
kokią žinutę apie jų ir mano naują vargą. 
Mano džiaugsmui ant didžiulio vyniojamo 
popierio kampuose buvo prirašyta viso
kiausių vaikiškų ženklų. Supratau kad tai 
sunaus raštas, žodžių ten nebuvo jokių, 
bet jo mintis pilnai supratau. Žiurėjau į 
ta popierio lapą ir nei pats nepajutau kaip 
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PAREMIA DIRVOS 
SIUNTIMĄ PABĖ

GĖLIAMS 

NE VIErt TIKTAf DUONA 
ŽMOGUS GYVAS 

NEI VIENAS Lietuvos nelaimingas pabėgėlis, gavęs iš 
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 — atžvilgiu 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. 

r t 

Mes siųsim tris Dirvas į pabėgėlių stovyklas už jusq do
vaną $5. Prisidėkit su savo parama. 

\ * „ 

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

SS (Įdėkit į laišką $2.00 ir įrašę pilną DIRVA S 
jH savo adresą, siųskit 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio jj 
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IŠKLAUSYKIME JŲ PRA
ŠYMĄ 

Musų broliai ir seserys iš
blaškyti po svetimuš kraštus. 
Jie ten būdami be Lietuviškos 
spaudos, prašo laikraščio Dir
vos. Bet mes suprantame kad 
Lietuviškų laikraščių leidėjai 

ES1 nėra tiek turtingi kad galėtų 
SE j siuntinėti laikraštį visiems pra-v 

SS į santiems. 
ĮH Tuos nelaiminguosius atfru-
3£ pinti spauda yra musų geros 
j= valios Dirvos skaitytojų parei-
EE ga. Užrašykime jiems laikraš-
===! tį Dirvą per tarpininkystę šio 
= musų laikraščio redaktoriaus 
EE K. S. Karpiaus. > 
SS j Aš tą padarau, siunčiu $5.00 
=E į tam tikslui. 
== į J. A. Urbonas, 
iii Dayton, Ohio. 

KITI AUKOTOJAI 

Sekanti Dirviečiai įteikė sa
vo aukas siuntimui Dirvos iš-
vietintiems Lietuviams: 
Dominikas Krakauskas, 

Cleveland, 0. 5.00 
Jonas Rouika, 

Columbus, Ohio 5.00 

nukrito kelios didelės ašaros. Tik jis vie
nas galėjo tokį laišką parašyti ir tik aš 
vienas galėjau to laiško turinį suprasti. 
Jis buvo skaudus kaip ir musų likimas. 

Vieną naktį sėdėjau tardytojo kam
baryje ir atsakinėjau į klausimus, kodėl 
mes siuntėm tą pulk. A. į Skandinaviją. 
Įrodinėjau kad mes esam surišti bendru 
likimu. Mus šimtmečiais spaudė ir perse
kiojo tos pačios nelaimės. Mes ir dabar 
įžiurim kad vieną dieną mus vėl užlies 
raudonasis pavojus. Mums reikia suderin
ti jiegas ir pasiruošti ateičiai. 

— Tai tamsta manai kad Vokietija 
karą pralaimės? Jųs, Lietuviai, apsirin-
kad taip galvodami. Jųs nežinot musų 
pajiegumo arba nenorit žinoti. Mes savo 
priešams naujuaisiais ginklais duosim tokį 
smūgį kad nuo jo niekad nebeprisikels. 

— Ar Vokietija laimės ar pralaimės 
karą, nesiimu tvirtinti. Viena tik man 
aišku kad Vokietija kasdien traukiasi at
gal ir tuo mums sudaro naujus pavojus. 
Mes jau dabar 'įžiurim kad per musų že
mę vėl žygiuos svetimos kariuomenės, kad 
vėl degs musų sodybos, liesis kraujas ir 
vėl nauji tremtinai bus varomi iš tėviškės 
pastogių. 

Tardytojas tą naktį į panašias disku
sijas leidos. Nepyko kad ilgai buvom iš
krypę iš to vakaro tardomosios apimties. 
Karo temos, frontui braškant, buvo jų nuo
latinis pasikalbėjimas. Matyt, jų padaryti 
prasikaltimai jaudino ir patys kalbėdamie
si visada j ieškojo argumentų kuriais ga
lėtų džiaugtis ir tikėtis pergalės. Mano 
aiškinimas tardytojui nepatiko, vienok į 
kalbą leidos. Matyt rūpėjo patirti ir tų 
nuomones kurie Vokiečių pergalės nelau
kia. Žinoma, turėjau, jei tai butų buvę 
pasikalbėjimas lygaus su lygiu, aiškiai pa
sakyti: karas jau senai pralaimėtas, tik 
nežinoma, kada svetimos kariuomenės jus 
nuginkluos ir jųs masių masėm trauksite 
į belaisvių stovyklas. 

Taip besikalbant koridoriuje išgirdau 
triukšmą ir žmonių žingsnius. Staiga pra
sivėrė durys ir buvo įstumtas jaunas vy
rukas. Jis rankose laikė vidutinio dydžio 
čemodaną. Įlydėjęs gestapininkas ištrau
kė iš rankų čemodaną ir atidarė prieš tar
dytojo akis. čemodanas buvo pilnai pri
krautas naujai išleisto "Į Laisvę'' laikraš
čio. Tardytojas pamatęs tokį kiekį nele
galaus laikraščio pašoko iš užstalio, pri
ėjo prie įvesto vyruko ir rėžė jam kumščiu 
į veidą. Pamačiau kad padėtis ir man gali 

pasidaryti nenaudinga. Iš ramaus to va
karo tardymo buvo pavojaus pakliūti į 
audringą pabaigą. Man nepažystamas vy
rukas laikėsi ramiai, šluostėsi kraują te
kantį iš prakirsto veido ir atsakinėjo į 
klausimus. 

— Iš kur paėmei tuos nelegalius lai
kraščius? 

— Mane sutiko aukšto ugio vyriškis ir 
paprašė kad šį čemodaną paneščiau į stotį. 
Kadangi ėjau be nieko, mielai padėjau, — 
pradėjo aiškintis vyrukas. 

Tardytojas, nelaukęs aiškinimo pabai
gos, vėl kirto vyrukui į veidą ir liepė iš
vesti jį į gretimą kambarį. Tik išvedus, 
tardytojas pasiėmė nuo stalo ilgą vytinį, 
ir man liepęs ramiai sėdėti, išėjo pro duris. 
Už kelių minučių išgirdau smugius ir de
javimus. Supratau kad tai pirmieji suim
tojo tardymai. Smūgiai ir riksmas didėjo, 
kol pagaliau perėjo į plėšiantį šauksmą. 
Šauksmas buVo baisus. Nakties ramume 
tai buvo šauksmas už žmogaus teises, šauk
smas prieš pavergėjus ir banditizmą. 

Tardytojas sugryžo suprakaitavęs, iš
draikytais plaukais. Man buvo baisu pa
žiūrėti į šį džentelmeną, kuris buvo ele
gantiškai apsitaisęs, įmantriai kaklaraištį 
pasirišęs ir kuris vaizdavo kulturingą žmo
gų. Jis kaip žvėris pats mušė jauną stu
dentą iki klaikaus šauksmo, parkr i t u s į 
spardė kojom, o paskui liepė įmesti į rusį. 
Tai buvo vienas iš naujosios Europos kū
rėjų, tai buvo jų kuriamos Europos vienas 
iš daugelio vaizdų, besikartojančių kas
dieną ir kas naktį Gestapo namuose. Ne
abejotinai toki vaizdai kartojosi visoje jų 
užimtoje Europoje. 

Tardytojas piktai vartė parodymų la
pus, ir vis keikės. Sėdėjau ramiausia kad 
savo laikysena vėl nepažadinčiau žmogaus 
vilko. 

— Gerai tamsta girdėjai kaip mes at
siskaitom su niekšais. Mes taip atsiskai-
tysim su visais, mes atsiskaitysim dar tri
gubai geriau, kada mes gryšimjš mūšių 
kaip laimėtojai ir mums lenksis visas pa
saulis. 

Nieko negalėjau atsakyti į šiuos nau
jus kliedėjimus. O tardytojas varė toliau 
ir toliau savo busimos pergalės apvaikš-
čiojimus, kuriuose aš temačiau pavergtųjų 
ašaras ir kietą vargą. Tai buvo baisus 
pasakojimai, tai buvo kerštu persisunkę 
žodžiai. 

Seka: ĮSAKO PASIRUOŠTI. 

PABĖGĖLIAMS DIRVOS 
RAŠYTOJAMS 

Mrs. L Grusas, 
Norwalk, Conn. 7.00 

Jonas Rouika, 
Columbus, Ohio 5.00 

Mrs. Kvasnauskas, 
Woodhaven, T. Y. 1.00 

C. Zalesky, 
Northampton, Mass- 1.00 

Antonina Sereychas, 
Canton,, Ohio 2.00 

Agota Smeigia, 
Norwood, Mass. 1.00 

Antanas Gayrilčikas, 
Amsterdam, N. Y. 1.00 

.. PAREMKITE MUSŲ 
PASTANGAS 

Vienas-kitas Dirvos skaity
tojas paremia musų pastangas 
aprūpinti Dirva po platų pasau
lį išsimėčiusius Lietuvius. 

Administracija siunčia Dir
vą nemokamai Lietuviams ku
rie tik atsišaukė iš Japonijos, 
Australijos, Pietų Amerikos; 
taipgi pabėgėliams rašytojams, 
inteligentams, Lietuvių komi
tetams Švedijoje, Prancūzijo
je, Danijoje, Belgijoje, Šveica
rijoje, Austrijoje, Vokietijoje. 

Škotijoje viena Lietuvaitė 
pasitarnauja persiuntimui Dir
vos Lietuviams į Britų zoną 
Vokietijoje. Jai siunčiame kas 
savaitę po pluoštą Dirvos. 

Prašymai Dirvos kas savai
tę daugėja. Todėl mes ragi
name Dirvos skaitytojus prisi
dėti su parama siuntimui ju
sų laikraščio tiems kurie rei
kalauja jo. 

Mes norime padaryti pabėgė
lių gyvenimą malonesniu, pa-
gelbėkit mums tai padaryti 
prisiųsdami savo auką. 

Pinigus siųskit laiškais Dir
vos adresu, 6820 Superior af##. 
Cleveland 3, Ohio. $ 

S a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e ! "  

ftp vers always welcome 
at our 47 offices 
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PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar api« juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 

Consulate of Lithuania i 
JO N. LaSalle Street 

Chicago 2, III. 

CHfCAČOS KONStTLATE 

Pečiukėnas, Juozas, gyvena Chi-
cagoje. 

Petrulis, Alfonsas, sunus Zig
mo, j& Rokiškio, gyv. Chica
go. 

Pikeliene - Budrlutė, Valerija, 
gyvena Boston. 

Plioplis arba PlioplienS, iš ša
kių ap. 

Podėlis, Jonas, sunus Felikso, 
gyvena Boston. 

Povilioniene - Čepaitė, Antani
na, gyv. Philadelphia. 

Pralgauskai, Antanas, Juozas 
ir Aleksandras, gyv. Boston. 

Puleikis, Antanas, gyv. Chica
go. 

Pumputis (Pitevski), Kazimie
ras, iš Šiaulių. 

Pupalaigis, Kazys, gyv. Pitts-
ton, Pa. 

Pūras, Mikas, gyvena Boston 
arba Lowell, Mass. 

Purvinis, Nikodemas, gyvena 
Nashua, N. H. 

Rachimienė, Marė, iš Utenos, 
gyv. Boston ar Brooklyn. 

Radzevičienė - Dzetaveckaitė, 
Rožė, duktė Kazio ir Kastės. 

Radzevičius, Jonas, sunus Fe
likso, gyveno Brooklyn. 

Rakšieriė - Dzetaveckaitė, Mar
ta, duktė Kazio ir Kastės. 

Ramonas, Feliksas, sunus Sta
sio, gyv. Bensonville ?. 

Easčiauskai, Kazys ir Henrikas 
iš Kėdainių, gyv. New York. 

Raudonaitis, Juozas, sunus, Jo
no, iš Vilkaviškio. 

Rimkienė - Bražinskaitė, Karo
lina, gyv. netoli New York. 

Rimkus, Nikodemai ir Petras, 
sunųs Antano, gyv. Chicago. 

Rimša, Vladas, iš Rokiškio ap., 
gyv. Boston, Chicago ar N.Y. 

Rudaičiai, Jonas ir Pranas, 19-
10 m. atvyko į Chicago. 

Rudavičius, Vladas, sunus An
tano, ir jo žmona Mažeikaitė, 
gyvena Chicago. 

Rudaičiai, Juozas,s Simonas ir 
Tadas, Simono ir Onos vai
kai gyveno New York. 

Rudokai, Antanas ir Dominin
kas, ir Dominiko vaikai Pe
tras ir Meldra, gyv. Chicago. 

Rubis, Julius, pramoninkas, gy
vena New York. 

Samalevičius, Jonas. 
Samkus, Stasys, sunus Mykolo, 

iš Raseinių ap. 
Samolis, Antanas, gyvefto Ci

cero, „ 111. 
Šaulytė, Ona. vienuolė, buvusi 

Marijampolės Vargdienių Se
selių vienuolyne. 

Sebastijonienė, Marta, gyvena 
Chicago. 

Shapas, Mary ir Ted. 
Šimaitis, Aleksandras Ar Sta

sys, gyveno Boston. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MULIO LIS 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudns Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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Šimkienė - Bražinskaitė, Mari
jona, gyv. New York. 

Šiurkus ir šiurkaite, iš Šiaulių 
aP- . 

Skridulis, Stasys ir Skridulytė, 
Liucija, gyv. Chicago. 

Smaliukas, Jurgis ir Marija, 
prekybininkai Philadelphia. 

Smilgys, Vladas, gyv. Chicago. 
Šniuika, Juozas, iš Ukmergės 

ap. 
šniukštienė - Petrauskaitė, Ve

rutė (ištekėjus už kito vyro) 
Chicago. 

Sobietzki, i§ Šiaulių ap., 1930 
m. gyveno New Yorke. 

Sogelis, Mykolas, iš Utenos. 
Stanevičiai, Antanas, Juozas ir 

Vaclovas, gyv. Chicago. 
Stanevičius, Bronius, 32 metų 

amžiaus, iš Mažeikių. 
Stanys, Vincas. 
Stankevičius, Motiejus, gyveno 

Chicago. 
Stankienė-šimanskaite, Zofija, 

gyv. Chicago. • 
Star (Startinskienė)1 - Dam

brauskaitė, Ona ar Kamimie-
ra, iš Biržų. 

Stasytė, Konstancija. 1928-29 
-išvyko Amerikon. 

Staškauskis, Pranas, gyv. Chi
cago ar Philadelphia. 

Statkevičiai, Jonas ir Kazys, ir 
Statkevičiutė, Kazė, iš Kau
no. 

Stevens - Steponavičiai, Kons
tantinas ir Juozas, gyv. Chi
cago, turi pianinų įmonę. 

Stirnevičius, Boleslovas, gyvena 
Brooklyn. 

Strevinskai, Adomas ir Agota 
(įBandzevičiutfe), La"Wrenee, 

Mass. 
Strumskis, Feliksas, gyv. Chi

cago. 
šturas - Ignatavičius, Antanas, 

iš Ukmergės, gyv Chicago. 
Sutkaitis, Jonas ir Motiejus —• 

sunųs Kazimiero, gyv. Phi-
ladelphijoj.) 

Sutkaitis, Jonas, kapelos grie
žikas, gyv. Chicago. 

švagždžiai, Kazys ir Leonas, 
gyv. Boston. . 

Tamošaičiai, Jonas, Antanas ir 
Vincas, gyv. Golt st., Brook
lyn, N. Y. 

p ' t ta- Iffry 

Tamulevičius, Antanas, iš Va
rėnos ap. 

Trepkienė - Zumaraitė, Elena, 
gyv. Moline, 111. 

Tupčiauskas, Pranas, gyv. Chi
cago. 

Tvaranavičiai, iš Kėdainių ap. 
Urbonas, Pranas, iš Šiaulių. 
Urbonas, Motiejus, sunus Mo

tiejaus, gyv. Brooklyn. 
Vaičikauskai, Leonardas ir Ju

lija (Lengvenaitė), gyv. Chi
cago. 

Vaitiekūnas, Feliksą^, v gyvna 
Chicago. 

Vaitkevičius, Aritanfcs, sunus 
Petro. 

Vyšniauskienė, Ona, !iš Pane
vėžio, gyv. New Ytfrk. 

Vaitonytė, Ona, iš Kupiškio. 
Valackis, Jonas, gyv. Detroit, 

Mich. 
Valantinas, Julijonas, sunug Ju

lijono, gyv. Brooklyn. 
Valiukėnaitė, Veronika, gyveno 

Chicago. 
Varkulienė - Vaitiekūnaitė, Teo

dora, gyvena Chicago. . 
Visockienė - Narkevičiūtė, Ele-
' na, iš Rozalimo. 
Vizbaraitė, Akvilija ir Vizba-

ra, Kazimieras, iš Panevėžio. 
Vižinis JuoCas, turi ukį Chica

go. 
Zabrauskiene - Budrytė, Vik

torija, gyv. Chicago. 
Žalys, Jonas, gyv. Chicago. 
žemaitaitis, Antanas. 
žemaitis, Antanas, gyy, Kaune. 
Žilienė Veronika, gy¥. Pater-

son, N. J. 
Zingulevičienė, Viktorija, iš Kė

dainių, gyv. New York . 
Zorskas,, Antanas, iš Alytaus. 

NAMŲ trukumas visoje ša
lyje pastaru laiku nustatytas 
apie 1,800,000. 

Iki galo 1947 metų numaty
ta trukumas bus apie 2,700,000 
butų. Pranešimai iš įvairių 
miestų parodo kad 87 nuoš. 
visų miestų taip užsigrudę kad 
juose nėra nei vieno tuščio bu
to. 

BENDRAM RUBŲ 
VAJUI PASI

BAIGUS 

Neatsižvelgiant f tai kad bu
vo sutikta daug nepermatytų 
kliūčių rinkime maisto ir dra
bužių šioje apielinkėje, betgi 
pasekmės buvo neblogos. Pra
dedant Lapkričio m. buvo dėta 
pastangos išgauti filmų teatrų 
paramą, Amerikoniškų laikraš
čių, mokyklų, valdiškų įstaigų 
ir radio. Padarius kontaktus, 
pasirodė kad buvo rengiamasi 
visuotinam UNRjRA vajui ir 
mums patarta vajų atidėti to
lesniam laikui. 

Pradžioje Sausio š. m. buvo 
fišgauta miesto mayoro prokla

macija, laikraščių parama ir 
Cleveland Moving Picture As
sociation. Del filmų teatrų 
buvo pagamintos filmos ir vis
kas jau buvo tvarkoje. Bet 
staiga UNRRA pakeitė savo 
veiklą ir vėl paprašė mus nu
kelti savo vajų į Vasario mė
nesi. Tuo tarpu, Moving Pic
ture Ass'n savo bendrame po
sėdyje padarė nutarimą kad at
eityje niekam neleis naudotis 
savo teatrus drabužių rinkimui 
ir vajų reklamavimui. 

Galiaus priėjome išvados iš
mėginti sekantį budą: Paga
minome 25,000 plakatų su pra
šymu kiekvieno namo kad už 
savaitės laiko po plakato gavi
mo turėtų prirengtus drabužius 
dovanojimui, kuriuos musų tro-
kai paims, šiame darbe pavy
ko išgauti parama Mr. W. Fox, 
kurio priežiūroje yra vaikučių 
YMCA skyriai Lakewoode. 

Lakewood tapo padalintas į 
mokyklų rajonus ir kiekviena
me rajone išdalinti plakatai 
taip kad sekančią savaitę vie
na diena musų vežėjai galėtų 
drabužius surinkti. 

Dalis to darbo nuėjo veltui 
kadangi iš daugelio prisižadė
jusių važiuoti rubus surinkti 
musų Lietuvių tik dalis tepasi-' 

a 

rodė. AČiu tiems kurie pribu
vo ir kitiems nuolatiniams vei
kėjams vienok surinkome apie 
8000 svarų drabužių ir, mais
to. 

Greta to iš musų Lietuvių 
tarpo buvo surinkta $294 pa
dengimui vajaus lėšų. 

Šiame vajuje vadovavo apart 
rašėjo M. Drosutis ir V. Am* 
šie j us, kurie sifdarė visų trijų 
vietjos BALF skyrių bendrą va
jaus komisiją. 

Rubų vežime kurie blogame 
ore vargdami dirbo buvo sekan
ti: K. žtaupas, J. Urbšaitis, A. 
Šimkūnas, E. Šamas, M. Dro
sutis, J. Miščikas, Julius Sme
tona, J. Salasevičius. 

Rubų pakavime darbavos po
nios Damukaitienė, Veljkienė, 
Kundrotienė, Navickienė, Sa-
mienė, štaupienė, Statutienė, 
Mikas Statutą, V. Amšiejus ir 
M. Drosutis. 

Lietuvių salės direktoriai da
vė rūbams patalpas vajaus lai
ku, Dirva uoliai agitavo už au
kojimą tarp Lietuvių. 

Buvo surengta du kortavimo 
vakarai, vienas naujoje para
pijoje, antras šv. Jurgio para
pijoje, kurie davė piniginių in-
eigų: Šv. Jurgio par. $164.34, 

naujoj parapijoj $80.04. 
Vardan valdybos ir visų ge

rai nusiteikusių Lietuvių^ šiuo-
mi tariu širdingą ačiu visiems 
pasišventusems kurie šį darbą 
padarė pasekmingu. 

P. J. Žiuris. 

t MEKSIKOJE d a rb ininkai 
reikalauja minimum algų apie 
$6 dienai. 

•iiuaMta 

KAIP 
ATNAUJfNT 
DIRVĄ 

Kaip tik jusų preniwne-
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 A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

PERMANENT WAVE SPECIALS TIK 
SU ŠIUO SKELBIMU 

įvyks Tūkstančiai Klausinėjo kada 
Šis Didelis Metinis {vykis 

Specializuojant Plaukų Dažyme ir 
Baltinime 

Mlirlene 0)1 Waves $3.95 
Revitalizing Oil Waves $4.95 
Duart Oil Waves $5.95 
Creme Oil Waves $7.50 
Permanent*, for nrey hair $8.93 
Machineless Waves $5.95 
Cold I'ermanents $10.00 
Pin-Curl I'ermanents $12.00 
Creme De Lite Waves $14.00 
Permanents for Fine—Hard 

to curl hair « $15.00 
DYKAI Plaukų kirpimus, setiniimas su visais permenents. Gausit 
tą pati pirmos rūšies wave šiame musų DIDELIAME nupiginime. 
Geriausios medžiagos ką pinigai pirka. Visos waves garantuota. 

IDEAL PERMANENT WAVE SHOP 
1634 EITCI-ID AVENUE Phone JIAin I5M 

I 
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mi Hi• lh iij PER ŠEŠIS MET0S... kai'ši
toje srityje pragyvenimo kai
nos pakilo iki 30viduti-

^f n*a* e^e^^ros musų tei 
kiamar į namus nupigo* 15^ 

11,1 Tai yra žemiausia vidutinė 
kaina musų 54 metų istorijoje 
... ir 11.1'/ žemiau visos ša
lies vidutinės kainos. 

*3 
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- S ,  .  TA PATI ŽEMA prieškarinė 
y; elektros kaina ką įvedėm 1940 

metais vis tebėra. Sulyg tos 
kainos, juo daugiau elektros 
sunaudojama tuo pigesnė buna 
kaina už, vienetą. 

šiądien musų namų naudo
tojai kostumeriai gauna, vidu
tiniai imant, 18'/ daugiau už 
savo pinigus ... elektros didės 
niam patogumui ir sveikesniam 
gyvenimui... negu tai buvo 
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1939 metais. 

•Žinios iš the U. S.Bureau of Labor C<>nsumer»'j 
Price Index, seniau Cost of Living Index 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 
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The May Co's Basement Casual Shoe 

Bar Turi Pilną Pasirinkimų Visokių 

VKlILtl AVALAI 
Visokiom Vasaros Išeigom! 

.45 2'7!l iki § 
STYLE A. Žemai:, padais skylėtai 

baltos odos 4.95 
GTYLE Bi Suetle Sandalai juodi ar rau

d o n i  s u  ž i b u č i a i s  4.95  

STYLE C. .Mėlyni, **udoiii, TOdi ir bei-
f» stt baltą sandalai 4 OO 

STYLE 9. Raudoni ar rudi eik odos 
moccasin 5.45  

STYLlS 8. Rudi oirihre, mėlyni ombre 
arba Meksikos ombre __ 2.79 
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I DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

LIETUVIAI DALYVAUJA TAUTINIŲ 
ŠOKIU FESTIVALE 

Kitą savaitę, Gegužės 22-25, 
miesto Music Hall rengiama vi
sa eilė tautinių liaudies šokių, 
vadovystėje Cleveland Sesqui-
centennial Commision ir West
ern Reserve University. Tai 
bus 12-tas metinis National 
Folk Festival, kuriame susilies 
veik viso pasaulio žymesnės 
tautos perstatymui savo tauti
nių liaudies šokių ir dainų, kar
tu su musų pačios Amerikos se
naisiais šokiais. ' 

Lietuviškus tautinius šokius 
perstatyti atvyksta garsi jau
nimo grupė iš South Boston, 
Mass., vadovaujama Onos Ivaš-

kienės, ir taipgi atvyksta Vy
tautas Beliajus su savo grupe 
suaugusių iš Chicagos. 

Bostono grupė dalyvaus* ati
darymo dienoje, Gegužės 22, 
po pietų ir vakare. 

Bostoniečiai atliks "Suktinį", 
"Jonkeli", "Kepurinę" ir "Mi
kitą". 

Be Lietuvių, dalyvaus taipgi 
Prancūzai, šveicarai, Airiai, In-
dijonai, čekai, Vengrai, Lenkai, 
ūsai Kanadiečiai, Haawaiieciai 
ir kiti. 

Tikietai išanksto gaunami iš 
Taylor's, 680 Euclid ave., taip 
pat Public Ticket Office. 

KARPIAI AUKOJA 
$50 PARVEŽIMUI 

NAŠLAIČIŲ 

BALF atsišaukia į visus ge
rus Lietuvius Amerikoje sku
biai ištiesti ranką parvežimui 
j Ameriką Lietuvos našlaičių, 
kurie randasi pabėgime Vokie
tijoje. Iki Liepos 1 šymet, jei 
paskubėsim sukelti pinigų, ga
lės įvažiuoti 74 Lietuviukai. 

Kaip matysite straipsnyje 
ant 3-čio pusi., vienam našlai
čiui į Ameriką atvykti reika
linga $163. 

Dirvos redaktorius' K. S. 
Karpius su žmona paskyrė au
ką $50 tam tikslui. 

Kas daugiau iš Clevėlandie-
čių skubiai prisidės sudarymui 
reikalingos sumos vienam arba 
daugiau Lietuviukų atvežti? 

Pinigus galit priduoti Dir
vos redakeijon arba siųsti tie
siog į BALF ofisą New Yorke, 
čekį išrašant "Lithuanian Or
phans Fund", kaip p. 3 nuro
doma. 

Našlaičius Amerikoje priims 
Amerikos katalikiška prieglau
da, taigi jų likimas užtikrin
tas. 

Clevelandiečiai, pajudink i t 
savo širdyse žmoniškumo jaus
mą, skubėkit nelaimingiems 
našlaičiams į pagalbą! 

Apleisti ir palikti, jie ten 
žus nuo ligų, arba gali buti iš
vežti bolševikams į nagus. 

M I R I M A I  
MARY SALIN (Smith), Mika

lauskaite, nuo 1369 E. 88th 
st., mirė Gegužės 12, palaidota 
Geg. 15, nuo 2:00 vai. po pietų, 
Brooklyn Heights kapinėse. 

Liko vyras Andrius Salin 
(Smith). Velionė paėjo iš Vet-
kinų, Panevėžio ap. Ameriko
je išgyveno 33 metus. 

MARCELLA BARONAS (Ke-
purutė), nuo 958 Ida Avenue, 

mirė Geg. 13, palaidota Geg. 
16, Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko vyras, Antanas Baro
nas, sunus Albertas, ir brolis 
Jonas Kepu r utis. 

Paėjo iš Pasarbinčių, Rasei
nių ap. Amerikoj išgyveno 35 
m., Clevelande 26 m. 

Šių dviejų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 

Apsivedė 
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By J. RAJECKAS . 
Attache of the Lithuanian Legation lit Washington. 

» * 

Misooifefcptfbfrs about the 
Baltic States are numerous and 

i due, to a large extent, to a 
biased presentation of facts, 
or even to a deliberate misrep
resentation intended to serve 
special purposes. This is es
pecially true as far as Lith-

Freddie Batholomew, pra-iuania is concerned, since she 
garsėjęs jaunas filmų artistas is surrounded by three power-
•nvioS Ifolia motiic nansir «linn- „ . . _ _ 

LANKĖSI GEN. BOR 
Amerikon atvyko Lenkų ko

votojas, pragarsėjęs Varšavos 
gynėjas Gen. Bor-Komorowski. 

Jis apsilankė ir Clevelande. 
Jis dirba tarp Amerikos Len
kų tikslu išreikalauti kad Ru
sijos kariuomenė butų ištrauk
ta iš Lenkijos ir kad Lenkijai 

! butų sudaryta proga laisvai iš
rinkti sau valdžią. 

KURIE VYKS I DETROITĄ 
Sąryšyje su Lietuvai Vaduo

ti Sąjungos Seimu Birželio 1-2 
į Detroitą vyksta šiaip svečių, 
kurie norės dalyvauti šeiminė
je vakarienėje. Vakarienėn rei
kia turėti išanksti užsisakytus 
tikietus, todėl ar iš namų ar į 
Detroitą nuvažiavę pasirūpin
kite tuoj susisiekti su Banke
to tikietų tvarkytoja Mrs. S. 
C. Douvan, 2619 Montgomery 
st., TY-ler 4-4954. ' 

BAIGĖSI du ilgai užsitęsė 
streikai — Fisher Body dirb
tuvėje, ir Westinghouse Elec
tric Corp. 

Sustreikavo Clevelando sker-
! dyklų darbininkai. Mėsa pa
tenka į juodąją rinką. 

prieš kelis metus, dabar suau
gęs Į vyruką, bet dar visai jau
nas, šiomis dienomis apsivedė 
su savo spaudos atstove, 6 me
tais už jį vyresne. 

PARTIJŲ VADŲ PEŠTYNĖS 
Cuyahoga apskrities Demo

kratų ir Republikonų partijų 
vadų tarpe eina griežtos tąsy-
nės už vadovybę. 

Republikonų partija užsigei
dė pašalinti iš vadovybės Kon-
gresmaną George H. Bender, 
tačiau jis vėl laimėjo rinkimus, 
nublokšdamas savo opoziciją. 

Prieš jį buvo išėję Republi-
konai kandidatai į gubernato
rius ir j senatorius. 

Demokratai taipgi kelia re
voliuciją prieš partijos vadą 
Ray T. Miller. Miller nesuta
ria ir neremia Demokratų gu
bernatoriaus Frank J. Lausche. 

TAUPUS ŽMONĖS 
IŠ LIETUVOS 

rado saugumą savo pi
nigams čia nuo 1849 ... 
kartu su teisingu pata
rimu kokis buvo reika
lingas pinigų dalykuose. 
Jus rasit, taipgi! * 

teigta lh4y , 
Tai Žmonių Bankas a:if 

Public Square 

KORTAVIMO VAKARAS 
Moterų Labdaros Draugija 

rengia smagų kortavimo vaka
rą naujos parapijos salėje, šį 
sekmadienį, Geg. 19, pradžia 3 
vai. po pietų, įžanga 50c. Va
karas bus su šokiais, kortavi-
mu, dovanomis, su laimėjimu, 
dvi poros moteriškų nylon ko
jinių ir baksas cigarų prie įžan
gos tikietu. Užkandžiui buj 
duodama skanių virtienių. 

Kviečia Komisija. 

OHIO GYVULIAI VEŽAMI 
EUROPON 

Iš Ohio valstijos išvežama į 
Europą 1100 arklių ir 580 gal
vijų. Juos gabena karo nute-
riotoms šalims atgaivinti UN 
RRA rupesniu. 

Išviso iki šiol UNRRA išve
žė iš Amerikos į Europą 31,000 
arklių, 18,000 mulų, 15,000 gal
vijų, 3,000 asilų, ir 400 kiau
lių. 

CUYAHOGA apskrities val
dyba nupirko 84 akrų žemės 
plotą Parma dalyje, paruoši
mui moderninės lėktuvams ai
kštės privatiniams lėktuvų sa
vininkams. 

OBUOLIAI VEIK SUNAI
KINTI 

Pranešama iš Youngstowno 
kad šiaurinės Ohio nekuriose 
apskrityse šalnos pakirto obuo
lių žiedus ir obuolių derlių su
naikino iki 90 nuoš. 

Reikės pasitikėti obuoliais iš 
pietinių dalių. 

Pastarų dienų gausus lietus 
pagerino laukų padėtį ir pra
šalino sausros pavojų, kuris 
įr]'pv(j ^tįiiaiKinimu lauKu sėtos. 

GERAI PAVYKO 
LVS 1-mo skyriaus kortavi

mo vakaras pp. žiurių namuo
se sekmadienį, Gegužės 12, pa
vyko labai gerai. Aprašymas 
apie tai telpa ant 3-čio pusi. 

Komisija dėkoja visiems ku
rie dalyvavo, darbavosi ir au
kavo. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East I23rd SI. 
Telefonas POtomac 6899 

Antanas Pielikis 
POPIERIUOTOJAS 
6608 Bliss Avenue 

į Kam reikalinga kambarių po
pieriuotojas kreipkitės į mant. 

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-
Jraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

PASKOLOS 
UREIKALE 

Ši finansinė įstaiga išau
go kapitalu ir prityrimu vi
sokių paskolų reikaluose. 

Paskolos suteikiama per
kant namus; paskolos tai
symui arba perbudavoji-
mui namų; paskolos naujų 
namų statymui. Taipgi pa
skolos užvadintos G. I., bu
vusiems kareiviams. 

Paskolos čia padaromos 
greitai, sąžiningai, su daug 
metų prityrimu tame biz
nyje. 

Kreipiantis j šią įstaigą 
paskolų reikaluose, čia ra
sit gerus patarimus nemo
kamai apie paskolas. 

Depozitai po Federal In
surance Corp., kiekviena 
knygutė iki $5,000. 

fui neighbors who have all 
cherished, and some of whom 
harbor even now, certain as
pirations toward the Lithuan
ian nation and its territory. 

The purpose of this study 
is to examine briefly, with a 
special emphasis on Lithuania, 
some of the current misconcep
tions about the Baltic States, 
which, in common usage and a 
narrow sense, comprise Lith
uania, Latvia, and Estonia. 

Misconception on Racial, Cultu
ral, and Historic Grounds 
The three Baltic States are 

situated along the eastern shore 
of the Baltic Sea, bordered by 
jGermany, Poland, and the So
viet Union. Their total popula
tion formerly numbered about 
seven million, while each one 
of the States is larger in area 
than some of the countries of 
Western Europe. 

Because the Baltic nations, 
and especially Lithuania, are 
geographically situated at the 
crossroads between the Slavic 
and Germanic worlds, and also 
because they have been domi
nated by, or associated with, 
one or the other of their great 
neighbors in the past, the be
lief that the Baltic peoples are 
of Slavic or Germanic origin 
is not uncommon. However, 
the Baltic peoples are distinct 
from both Slav and Teuton in 
racial origin, language, cus
toms, and to a large extent, 
in religion as well. 

The Baltic peoples have in
habited the shores of the Bal
tic (the name originates from 
a Lithuapian-Latvian word, bal
tas, meaning "white") from 
time immemorial, long before 
the appearance of either Slav 
or Teuton in that part of the 
world. The Lithuanians and 
the Latvians belong to the 
Aestian branch of the Aryan 
family, speaking tongues that 
stem directly from ancient San
skrit, to which they are more 
closely related than is any oth
er spoken European language. 
The Roman historian Tacitus, 
writing about the Lithuanians 
and related tribes as early as 
the first century A.D., refers 
to them as "Aestiorum Gen-
tes." The Estonians belong 
to the Finno-Ugrian racial na
tionalities or group. 

Lithuania is not a creation 
of the Versailles Treaty. She 
has existed as a unified state 
since the beginning of the 13th 
century. In the Middle Ages, 
at the height of her power, 

THe LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

f 1 11 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINft ALUS VYNAS 

Uikviečiame savo draugus 
' Lietuvius atsilankyti. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

she extended from the Baltic 
to the Black Sea. By the Un
ion of Lublin in 1569, Lithua
nia entered into a federal union 
with Poland. In the Lithuan
ian-Polish Commonwealth, how
ever, she retained a separate 
government, separate legislative 
and judicial systems, code of 
laws, treasury, army, and her 
own coat of arms. The Con
stitution of May 3, 1791, did 
not alter her individual status, 
as is evident from laws enact* 
ed after that date. 

Lithuania did not acquiesce 
in the loss of her independence 
which occurred as a result of 
the partitions of the Lithuan
ian-Polish Commonwealth. She 
revolted against Czarist Rus
sia in 1794, 1812, 1831, 1863-
1864, and 1904-1905. Russia, 
in punishing Lithuania for the 
1863-1864 revolt, treated that 
country worse than she did any 
other Russian-occupied territo
ry in Eastern Europe. Russifi-
cation and oppression polięies 
were drastic. One such mea
sure was the ban imposed on j 

the Lithuanian press, effective j 

for forty years (1864-1934). 
The possession of even a prayer1 

book in the Lithuanian langu
age was punishable by life im
prisonment or by exile to Si
beria. 

In Latvia and Estonia, the 
dominating influence of the 
German Baltic barons was, to 
a certain extent, manifest in 
their history. However, this 
was not true in Lithuania. 

Territorial Conflicts 
Vilnius (Vilna). Between the 

two world wars, the most im
portant problem that dominat
ed Lithuania's foreign policy 
was that of the city and re
gion of Vilnius. All Lithuan
ian governments and Lithuan
ians of all political beliefs con
sidered Vilnius to be an integ
ral part of the restored Lith
uanian state on historic, ethnic, 
juridical, economic, and cultu
ral grounds. Due to the in
famous coup of General Zeli-
^owski on October 9, 1920, Po
land succeeded in occupying the 
lity and region of Vilnius in 
direct violation of the Lithuan
ian-Polish agreement signed at 
Suvalkai only two days pre
viously. As a result of this 
act of aggression, Lithua n i a 
severed all relations with Po
land. She refused to yield her 
rights to Vilnius despite politi
cal and economic pressure. 

A mock "plebiscite" organ
ized in Vilnius by Zeligowski 
in 1922 proved a failure. Lith
uanians, Jews, and White Ru-
thenians abstained from vot
ing. The French Colonel Char-
digny, president of the League 
of Nations Military Commis
sion and eye-witness of the ev-
p"t states in his report that 
"it would seem impossible to 
regard the present Diet of Wil-
no as the real and sincere ex
pression of the whole of elec-

American HEROES 
by WOOD Y COWAN 

ta 
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COAST GUARD officers every day are proving how effectively the 
smaller naval vessels purchased with the help of War Bonds can clear 

the seas of enemy submarines. Comdr. David H. Bartlett of San Diego, 
Calif., recently was awarded a Navy medal for maneuvering his Patrol 
Frigit in such a manner that it brought about the destruction of a Jap 
undersea attacker. Other commanders of small vessels are doing highly 
efficient work. V. S. Treasury Department 

toral territory" and that the 
plebiscite was under the exclu
sive control and the military 
occupation of the interested na
tion. 

The Polish seizure of Vilnius 
was condemned by the League 
of Nations in strong terms thru 
Leon Bourgeois, President of 
the Council, and Lord Balfour. 
The Hague Court of Internatio
nal Justice also sanctioned Lith
uanian's stand. Scholars of in
ternational law of world-wide 
repute, such as A. de Lapra-
delle, Louis le Fur, and Andre 
Mandelstam, announced public-' 
ly that the decision of the Con
ference of Ambassadors on the 
15th of March, 1923, to recog
nize the fait acompli was not 
binding in law or equity. Win
ston Churchill, as recently as 
Feb. 22, 1044, stated in the 
House of Commons that Britain 
"did not approve of the Polish 
occupation of Vilnius in 1920". 

Diplomatic and consular re
lations between Lithuania and 
Poland were resumed only as 
a result of a Polish ultimatum 
which, incidentally, was deliv
ered but a few days after Hit
ler's absorption of Austria and 
was accepted by Lithuania on 
March 19, 1938. 

Lithuania never sought the 
return of her historic capital 
Vilnius by other than peaceful 
means. This has been stated 
by responsible Lithuanian men 
and proved by subsequent ev
ents. In fact, as early as 1937 
a non-aggression pact, on L4th-

V 
uania's iniciative, existed be
tween Lithuania and Poland. 
The former promised to abstain 
from any act of aggression to 
or against Poland, even if ex
i s t i n g  G e r m a n - S o v i e t  t e n s  i o n  
should eventually become col
laboration. This fact was re
cently revealed to the world by 
the Swiss press. Lithuania's 
peaceful intentions were also 
proved by her officially pro
claimed neutrality 1n World War 
II, to which she rigidly adher
ed. Despite repeated German 
efforts to induce her to seize 
Vilnius by force from prostrate 
Poland in Sept. 1939, Lithuania 
refused. 

The city and part of the re
gion of Vilnius was returned to 
Lithuania by the Lithuanian-
Soviet Pact of October 10, 1939. 
The Soviet Union had always 
supported Lithuania's claims to 
Vilnius on the basis of the trea
ty of 1920. 

(To be Continued) 

DVYLIKTAS METINIS 

NATIONAL FOLK 
FESTIVAL 

Liaudies šokių šokikai iš 25 Vals
tijų, Hawaii ir Kanados 

Music Hall Geg. 22-25 
Rengia 

Cleveland Sesquicentennial Com
mission ir Western Reserve 

University 
TIKIETAI PAS TAYLOR'S 
Visos Vietos Rezervuotos 

Popietų $1.20, 90c. 
V*k. $2.40, $1.80, $1.20, 90c, 60c 

įskaitant Fed. Tax 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
SB21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

| Automatinis Gasu šildymas 
j iPaversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 
j Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
j ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
PO. 9548 IV. 6683 

FRANK ORPSE (URBSAITIS) SAV. 
iiiHtiiiiimimiiiii 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

VASARINĖS REIKMENYS 
Skrybėlė* —Sweateriai — Marškiniai 

Kelnės — Maudymosi Kelnaitės 
Darbiniai Rūbai 

QY|/A| OMJEN STAMPS ra koinu pirkiniu. A| 
•V#%l gai;t iįkeisti savo Stamp Books. I%#\l 

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 

mam 

I Call IVanhoe 3956 18G09 KEWANEE AVENUE 

ĮĮHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllilllll]lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllltlllll!UI!lit£| 

Wilkelis Funeral Home 
mm 

PILNAS LAIDOTUVIŲ Į 
PATARNAVIMAS I 

3 * S 
i 6202 Superior Ave. HEndetoon 9292 | 
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