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NE VISI katalikai deda pa
stangas rimtai kovoti prieš ko
munizmą Amerikoje, ir ne vi
si žydai yra palinkę į komu
nizmą ir link Sovietų Rusijos. 

Ypač tokie kurie pažysta 
komunizmą, ir kurie pajautė 
Biisų bolševikų NKVD rimbą 
aftt .savo pečių. 

ŠIOMIS dienomis Dirvos re
dakciją pasiekė straipsnis, ku
ris siųstas ir kitiems laikraš
čiams, apie atvykusius j Ame
riką pabėgėlius. . Rašoma taip: 

"Tarp atvykusių buvo ir'bu 
rys Lietuvos piliečių žydų, ku 
rių daugelis kalba gražiais Lie
tuviškai. 

"Vienas inžinierius, kuri 
prašė jo pavardės neskelbti dei 
galimo pavojaus jo kitiems 
šeimos ' nariams, likusiems po 
okupantu, pasisakė kad iš Lie 
tuvos išvykęs 1945 m. Spaliii 
mėnesį kaip Lenkijos repatri-
jatas užsirašydamas Lenku, o 
iš Lenkijos pateko į Amerikie
čių zoną Vokietijoje.... 

\ 

"ĮDOMU buvo pasikalbėti su 
tuo gražiai Lietuviškai kalban
čiu Lietuvos inteligentu žydu, 
kuris dar tąip nesenai buvo 
bolševikų 'išlaisvintoj Lietu
voj', bet nesiryžo ten pasilik
ti. Jis atvirai išsipasakojo: 

"Tamsta žinote kaip baisiai 
Vokiečiai kankino ir naikino 
Žydus ir jei po to jie bėga dar 
nuo bolševikų, tai galite su
prasti koks dabar gyvenimas 
Lietuvoje. • *j \ /;; 

"SUCrRYžĘ į Lietuvą bolše
vikai tarp kitų areštavo nema
ža ir žydų, kuriems slauptoji 
policija (NKVD) stato klausi
mą: jei tu buvai geras žydas 

(Milžiniškas Suktybių Skandalas Rusijoje 
STAKHANOVIŠKAS ATSIŽYMĖJI-

MAS PAVERSTAS S ŽULIKYSTE 
•M 

ŠTAI KOKIE AUGA!' Bar
tow, Fla., buvo surengta oran-
žių (apelsinų) festivalas. Pa
veiksle parodoma to festivalo 
"karalaitė', laikanti tris labai 
didelius oranžius. Naujai išto
bulintu budu oranžiai užaugi
nami šitokio didumo. 

PRANCŪZIJOJE VĖL 
KOALICIJA 

George Bidault, naujas 
Prancūzijos p r e z i dentas, 
narys PRM partijos, kuri 
laimėjo didumą, tiki į poli
tišką vieningumą, ir todėl 
jis sudarė vyriausybę į ku
rią prisiėmė net 7 komuni
stus ir šešis socialistus, o 
savo partijos devynis žmo
nes. Reiškia, kenksmingų 
elementų, kurie pirmiau iš-

tai kaip tave Vokiečiai nenu-1 rnctė ^De Gaulle iŠ valdžios 
galabijo, kuo tą gali paaiškin-1 prisiėmė 13 prieš savo j). 
ti, nes juk visus gerus žydus1 K.a*P toli jis su jais^eis ir 
jie išžudė. Apklausinėjamieji!^1^ il&ai socialistai lskęs 
aiškinasi kad jie slapstėsi pas nesusiblokavę su komunis-
ukininkus. Tada jr vėl klausi- tais, kaip Jie buvo SUSiblo-
mas, kodėl nedalyvavo su bol- kav§ prieš porą mėnesių? 
ševikais partizanais. .. . v, 

"Taip apklausinėję ir ištar-,nuo koto Prancūziją pries j mas, bet benate pakelta at 

Sotfetai praneša iš Maskvos ap^ie stfebkimą (iidžiau-
sių zulikysčių tarp aukštų Rusijos dirbtuvių komisarų, 
kuriems gręsia "apvalymas" net gal but iki sušaudymo. 

Kadangi dirbtuvių komisarai skiriami tik ištikimi 
komunistų partijos nariai, visokie užsitarnavę Stalino 
batlaižiai, tai sugavimas jų suktybėse, valdžios apvogi
me ir apgaudinėjime parodo kas per paukščiai yra so
vietų darbininkų spaudėjai. Karo metu sovietų dirbtu
vėse visi darbininkai buvo verčiami dirbti sunkiau, bet 
kad jie dirbo kaip vergai, ne sau ir už menką atlygini
mą, jie darbingumu neatsižymėjo. 

Bet valdžios paskirtiems dirbtuvių komisarams, di
rektoriams ir užvaizdoms reikėjo pasirodyti valdžiai 
kad jie savo globojamose dirbtuvėse "viršija normas", 
kad pralenkia kitas dirbtuvues, net kitus departmentus. 
Prie to, už gerą darbingumą komisarams buvo skiriama 
ekstra priedai, bonus, kaip Amerikoje darbininkai gau
na nekuriose dirbtuvėse. 

Taigi, dirbtuvių komisarai pradėjo visokiomis suk
tybėmis, klastavimais savo raportų savo. vyresniesiems 
įrodinėti kad ių dirbtuvės pasiekė ir perviršijo "nor
mas" ir kad jie už tai, kaip "molodecai", užsitarnauja 
bonus. Ir bonus gavo iš valdžios iždo, apgavingais ke
liais. Mat, Rusai vis Rusai, ar jie prie caro ar prie Sta
lino: vis nori grobišauti, girtauti, puikiau gvventi už 
kitą, tai reikia apgaudinėti. . 

Šis skandalas apima ne kelias dirbtuves ir ne mažą 
skaičių komisarų. Vagystės susekta taip plačiai kad ty
rinėjimai užvesta visoje Rusijoje, net iki Tomsko, Sibire. 

Kaltinimai tų komisarų apima plačiai: suklastavi-
mą darbų raportų, gavimą bonų prigavingai, išnaudoji
mą dirbtuvių pinigų ir naudojimąsi valstybės turtu sa
vo reikalams. 
.. "apvalymas" prašalins iš vietų šimtus tūkstančių 
isponėjusių, nepriklausomais virtusių komisaru o i jų 
vietas komunistų partija galės pastatyti naujus sau iš
tikimus žmones, kurie šalyje nerimą kelia neturėdami 
kuo gyventi, pargryžę iš kariuomenės. 

NORI PASMAUGTI 
APKARPYTĄ OPA 

Atstovų Rumuose priim-
Koalicinė valdžia nuvarė j ta apkarpyto OPA pratęsi-

dę NKVD valdininkai paleidžia' karą. Matysim kaip to-1 kakli kova tą bijiu^ atmes 
prigrąsindami kad jei kalbės 
tai gaus kulką į kaktą. 

"Po kurio laiko vėl kokią 
naktį nei iš šio nei iš to su
ima, tą patį klausinėja ir, daž
nai vėl paleidžia. Tokio kelis 
kartus areštuoto pradeda bijo
tis draugai bei pažystami ir 
kiek galėdami vengia susidur
ti, nes jau toks žmonių įtari
mas kad jei jau ką NKVD val
dininkai paleido tai užverbavo 
jiems tarnauti. 

"MUMS besikalbant, prieina 
dar jauna žydelkaitė, kurią in
žinierius pristato esant pasižy
mėjusia sportininke iš Kauno. 
Ji pasisakė 1945 metais buvus 
nuvykus į Maskvą su 'sovieti
nes Lietuvos' komanda atsto
vauti Lietuvos sportą. 

"Ji pasakojo: Buvau mačius 
kaip bolševikai elgiasi Lietu-1 
voje, o kai nuvažiavau į Mas-

Nkvą tai man galutinai paaiškė
jo kad po bolševikais gyveni
mo nebus, todėl sugryžus tuoj 
Užsirašiau Lenke ir taip lai-

, niingai atsiduriau Amerikiečių 
&>noje Vokietijoje. Aš neno
ru dar tikėti kad jau esu A-
Hierikoje ir man vis atrodo kad 
tfei tik sapnas, iš kurio bijau 
pabusti, kad vėl nepamatyčiau 
gestapininko ar ankavedisto". 

RABINAS SCHULTZ, Yon-
kers,. N. Y.,* paskelbė Ameri
kos spaudoje savo atsiliepimą 
J Kardinolo Spellmano perser
gėjimus apie komunizmą: 

"Savo pastarame persergėji
me prieš kpmunizmą Kardino-

li Bidault su socialistais ir 
komunistais galės nueiti. 

ti, nes jis neprašalina kai
nų kontrolę ant mėsos, pie
no produktų ir paukštie-

Viennoje, Rusai kareiviai nos. 
peršovė du Amerikos mili-1 _ Atstovų bute bilius pri 
tarinius policininkus kurie 
norėjo sulaikyti raudonar
miečius pavogusius Ameri
konišką jeep. 

las Spellman, aš tikiu, kalbėjo 
ne tik už savo bažnyčios pase
kėjus, bet ir iii visų tikybų pa
sekėjus. 

imtas 265 prieš 105. Sako 
ma kad ir senatas priims 
ji, nors priešingieji stengia
si OPA atsikratyti. Bilius 
paskui bus patiektas pre
zidentui pasirašyti. 

1947 BIUDŽETAS 
13 BILIJONU 

(31-mi metai :: 31st year) 

Ekonomika 

NAUJI VALDININKAI. Prez. Truman, viduryje, svei-
kifia naujai paskirtus žymius valdininkus. Kairėje, Fred M. 
Vinson, buvęs iždo sekretorius, naujai paskirtas Vyriausiu 
Teisėju Aukščiausiame Teisme. Dešinėje, John W. Snyder, 
buvęs St. Louis bankierius, kuris tapo paskirtas Iždo Sekreto
rium. Vinson pirmiau buvo atstovu Kongrese ir teisėju. 

PARYŽIAUS ŽINIOS 
REIKALAUJA NELEI-

IŠPUČIAMOS 

Senato ir Atstovų sutari
mu priimta 1947 fiskalio, . A A 
meto valstybės reikalams valstybes taikos konferen-

Nežinia kokiu tikslu Se
kretorius Byrnes skleidžia 
iš Paryžiaus klaidinančias 
žinias, buk su Molotovu su-
siprantama, kuomet to vi
sai nėra. 

Kuomet tos žinios plati
nama, iš kitos pusės, Wa-
shingtonas praneša kad j 
Triesto uostą, už ką Mas
kva varžosi norėdama pri
jungti Jugoslavijai, pasiųs
ta trys Amerikos karo lai
vai. Ten randasi keli Bri
tų karo laivai, nes tikimasi 
Jugoslavų armijos pasikė
sinimo Triestą okupuoti. 

Birž. 27 Molotovas pasiū
lė padaryti Triestą autono
miniu distriktu, Jugoslavų 
kontrolėje, arba dviejų ša
lių valdžioje, atmesdamas 
Prancūzų siūlymą padary
ti tą uostą tarptautiniu. 

Tarybos nutruko ir Byr
nes reikalauja pavesti Trie
sto likimo išsprendimą 21 

KONGRESAS priėmė ir 
.v,. i• . persiuntė prezidentu už-

"įtvirtinti drafto bilių, kuris 
neprivalo, ramiai tylėti akivai-1 praįęsiamas iki Kovo 31 

zdoje Marksistų propagandos ^ Vyraj ̂  J9 ^ 4g 

į 
armną. .Paimti tarnybon 
vvrai turės išbūti 18 mene-

čionai, sujungtos su jų milita- u aH draftuoti 

nška agresija užsieniuose. 1 " -
"Ne tiktai ta filosofija pati 

per save neša baimę. 
"Komunistų elgesiai už tos S1^* 

reiškė krau-
ATOMTNeS bombos ban

dymai Bikini salose bus da 

'geležinės sienos' 
ją, skausmus ir mirtį. 

"Tikinčių žydų likimas ten 
dar nėra žinomas visuomenei.1 romi L/iepos 1, šį sekmadie 
Tačiau gaunama pakankamai nf, jeigu nepalankus oras 
autentiškų faktų kurie iššau- j nesutrukdys. 
kia reikalingumą protesto. Radio stotys visoje šalv-

. "žydų tikėjimas laikoma nu- je pasiruošusios tą bandy-
sižengimu, jaunimas uždraus- ma perduoti klausytojams, 
ta mokyti tikėjimo, ir tūkstan
čiai Ziottistų vargsta kalėji
muose. * 

"Komitetai, . kaip tas garsus 
žydų anti-fašistų komitetas, 
yra sovietų padaras. 

"Iš 150,000 žydų kurie pa
bėgo į Rusiją iš nazių okupuo
tos Lenkijos, trečdalis išmirė 

biudžetas, kurs apima $13,-
250,090,683. Toje sumoje 
ineina $7,091,034,700 karo 
laivyno ir armijos užlaiky
mui, kas yra didžiausia su
ma kokia kada buvo taikos 
metu tam tikslui skirta. 

Armijos skaičius nusta
tytas 1,279,000 vyrų. 

Biudžete ineina ir $375,-
000,000 taikos meto atomi
nės energijos tyrinėjimų tę
simui armijos globoje." 

PITTSBURGHO srityje 
sunkiųjų industrijų darbi
ninkai kelia protestus prieš 
stoką mėsos ir duonos ir 
gali apšaukti streiką jeigu 
padėtis nebus pataisyta. 

Mėsos kiekis sako padau
gės po Liepos 1 visoje šaly-
je. 

Šiomis dienomis užsidarė i 000.# # 
daug skerdyklų, nes neturi I Italijos kolonijų Afrikoje, 
galvijų pjauti. , ^ ! Maskva reikalauja pavedi 

Kavos kaina bus pabran
ginta 3c iki 5c svarui. 

ciiai, kuri norima sušaukti 
Liepos 15. 

Italijos klausimu, Ameri
kos ir Britų armijos sutin
kama ištraukti po 90 dienų 
kai bus su Italija taika pa
sirašyta. 

Tuo pat ir Rusai turi iš
traukti savo kariuomenę iš 
Bulgarijos j 90 dienų. Ta
čiau Bulgarija jau subolše-
vikinta ir Rusų nasitrauki-
mas iš ten nepadarys skir
tumo. Bolševikų armijos 
įsteigtos Lenkijoje, Čeko
slovakijoje ir Rumanijoje. 

Maskva pasiėmė Bulgari
jos uostą Varna Juodojoje 
juroje. 

Keturi didieji neprieina 
jokio sutarimo del karo at
lyginimų iš Italijos; Molo
tovas reikalauja $300,000,-

Nesutariama ir del 

STI RUSIJAI NAU
DOTIS UNRRA 

Amerika įteikė paskuti
nę $465,000,000 auką UN 
RRA fondui, ir tuo pačiu 
iškelta reikalavimas kad iš 
tų pinigų netektų nieko so
vietų Rusijai. 

Tas parodo kad iki šiol 
Rusija vis gavo UNRRA 
pašalpos dalį, jei ne tiesiog 
tai per Jugoslaviją, Gudi
ją, Ukrainą ir kitas. 

Pats Prez. Truman iškė
lė aikštėn kad Maskva at
sisako leisti Amerikos ko
respondentams bolše v i k ų 
užimtose šalyse pranešti 
kaip ten šelpimo atstovai 
veikia. Kongrese del to iš
kilo pasipiktinimai. 

Pirmiau bandyta neduo
ti UNRRA pašalpos Rusi
jai, bet bolševikai vis suge
bėjo gauti, ir dabar, po pa-
kalbėjimų, Amerikonai, ga
lima spėti, nusileis. 

LENKIJAI anksčiau su
laikyta $90,000,000 paskola 
sutikta duoti, kai Lenkų 
bolševikiška valdžia paža
dėjo "atidengti paslaptis" 
savo ekonom inių sutarčių 
su Rusija ir kitomis šali
mis. Aiškus dalykas, Var-
šavos bolševikai sutarė su 
Maskva kaip Amerikos val
džią apmulkinti ir gauti 
90 milijonų dolarių. Pini
gai greičiausia atsidurs pa
čioje Maskvoje. 

Argentina stengiasi įgy
ti draugiškumą su S. Val
stijomis, bet State Depart
ment politikieriukai atme
ta, reikalaudami kad Ar
gentina atsikratytų nazių 
įtakos 

Laikas butų Stale De-
partmentą išvalyti nuo bol
ševikų įtakos. Jeigu Stali
nui geras Argentinos pre
zidentas Peron, kodėl jis 
negeras Washingtonui? 

"Bomb awav!" bus tai 
tikroii komanda, kurią ra
dio klausvtojai girdės Bir
želio 30 šioje šalyje, apie 5 
vai. no pietų (Pacifike bus 
jau Liepos 1 diena.) 

Amerikos Darbo Federa-
ciios jurininkų unijos 200,-

per šešis metus. Jie išvežti į qqq narjų ruošiama strei-
sunkius miškų darbus su kri
minalistais į tolimas Sibiro ir 
kitas Rusijos dalis." 

kui. Reikalaujama 30 nuo
šimčiu algų pakėlimo ir 
valandų darbo^ 

SOVIETAI atsisakė da
lyvauti naujai įsteigtoje 
Tarptautinėje Maisto Ta
ryboje. Ta organizacija ty
rinės ir tvarkys maisto pa
sidalinimą pasaulyje dabar
tiniu sugriuvimo metu. 
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RUSIJA gmežtai atme
tė Amerikos protestą prieš 
suvaržymą žinių iš Ruma-
nijos. Rusai privertė išva
žiuoti ten buvusį Amerikos 
laikraštininką. Maskva pa
ėmė Rumaniją į savo gele
žinius nagus. 

mo jos globon Tripolitani-
jos. Jeigu iš Italijos atims 
jų ištobulintas kolonijas, 
netrukus reiks susidurti su 
gausios Italų populiacijos 
klausimu, kuri neturės kur 
pasidėti. 

Sovietai nori pasigrobti 
visą Austrijos turtą kaip 
karo nuostolių atlyginimą, 
viską ką Vokiečiai buvo už
grobę kai prisijungė Aus-
trją 1938 metais. 

Italijoje, pajūryje jauni
mo apmokyme kaip išimti 
iš jurų minas, vienos spro-
grime užmušta 1S vailjuMį# 
30 kitų sužeisti .* 

Prastas Derlius šią 
Vasarą Europoje 

IŠ EUROPOS praneša kftd 
šios vasaros grudų derlius va-

I karinėje ir pietrytinėje Euro
poje bus menkas ir todėl rei
kalinga bus teikimas maisto 
plačiu saiku kitą metą kaip ir 
šymet. 

Lietaus šį pavasarį turėta 
žymiai perdaug ir todef pav. 
Prancūzijoje kviečių derbius 
numatoma bus 219,000,000 bu
šelių, kuomet per penkis me
tus prieš karą vidutinis der
lius buvo po 289,000,000 buše
lių. 

ISPANIJOJE ir Italijoj# tiu-
kentėjo laukai panašiai kaip 
ir Prancūzijoje. Vienatinė da
lis Europoje kur geras grudų 
derlius bus sakoma yra Sovie
tų Sąjunga. Tas gali reikšti 
kad bus gausus derlius grudų 
Lietuvoje, Ukrainoje, ką viską 
savinasi ir pasigrobs Rusija. 

MAISTO stoka šioje šalyje 
apims ir ruginę duoną, ir sa
koma trukumas tęsis iki vėly
vo rudens. Rugių šiems me
tams ypatingai mažai užsėta, 
ir tikima rugių bus nukirsta 
pirmą sykį tiek mažai nuo 1881 
metų, kuomet ši šalis turėjo 
tik 50,000,000 gyventojų. 

Kas metai šioje šalyje buvo 
sunaudojama po 40,000,000 
bušelių rugių, o šymet tikima 
surinkti tik pusę tiek. Tuo gi 
tarpu iš Kanados negalima ti
kėtis pagalbos,A nes Kanada sa
vo rugių perviršį siųs į Euro
pą. 

Ruginė degtinė taipgi suma
žės kaip ir duona. 

OPA sutiko pabranginti ir 
alaus kainą, po lc buteliui. 

NAUJAS RŪPESTIS 
ANGLIAKASIAMS 

G ASO industrija per treč
dalį šimtmečio palengva veržė
si pirmyn ir paėmė dalį anglia-
kasyklų biznio. Gaso tiekėjai 
dabar ypač pradėjo rūpintis 
tiekimu savo patarnavimo ten 
kur iki šiol naudota anglis, kai 
po šio streiko OPA leido pa
branginti anglies kainą. 

Anglies tonas pabranginta 
apie puse dolario, pasekmėje 
nesenai atsibuvusio angliaka
sių streiko, kai pakelta maine-
riams algos. 

United Mine Workers vadai, 
geležinkelių linijos ir geležin
kelių tarnautojų unijos kartu 
su National Coal Association 
ir kitomis grupėmis kreipėsi į 
valdžią prašant apsaugos prieš 
gaso industriją, kuri sudaro 
tiesioginę kompeticiją anglies 
kurui. Gasas yra palyginamai 
pigus ir parankus vartoti. 

Anglies kasėjams algų iškė
limas, sutrumpinimas darbo 
valandų, anglies kainos pakėli
mas atidaro gerą progą graso 
gamintojams veržtis į kurini-
mo ir šildymo sritis plačiau ir 
visur kur dar nebuvo pasiekta. 
Gasas dirba 24 valandas be jo
kio atsižiūrėjimo į valandas. 

ČEKŲ ATSTOVAS. Čekijos 
ambasadorius Jura j Slavik, at-
siųsdas dabartinės vyriausybės 
atstovauti tą šalį Washingtone. 

LĖKTUVAI aptarnau d a m i 
pasažierių ir prekių pervežime 
atima po virš milijoną dolarių 
nuo geležinkelių sueinančių į 
New Yorką metuose. 

i 
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Leennsylvanijoje Detroit, Mich.* Naujienos 

PKSLADELPHIJOS 
PASTABOS 

PASIBAIGUS I Pasauliniais 
Karui pabaigoje 1918 metu 
1919 metų pradžioje sustreiksi 
Vo audėjai visų dirbtuvių Law
rence, Mass. Darbininkai-au 
dejai reikalavo pakelti algos L': 
centų ant dolario — tai buv> 
visas jų reikalavimas. * Taipji 
sustreikavo audėjai ir Nashua. 
N. H., kur radosi tų pačių kom
panijų audinyčios. Audimo fa 
Brikuose tais laikais didi dau
guma dirbdavo jauni vyrai  i r  

•Bioterys ateiviai: Lietuviai. 
Lenkai, Rusai, Italai ir kiti. 

Lietuviai ateiviai jaunuoliai 
daugiausia buvo persiėmę ir 
pasekė mokslinę socializmo idė
ją, bet bolševikams Rusijoje 
revoliuciją laimėjus, dauguma 
palinko prie jų. 

Iš viso 6 mėnesių streiko ei
gos buvo aiškiai matyti kad 
i bolševikus pakrypusieji de
monstravo Rusijos bolševikų 
taktiką: radikalams streiką va
dovaujant, jie organizavo vie
šas demonstracijas, barikada-
vosi, mušėsi kuo ir kaip galė
dami, šaudėsi iki mirties; jie 
buvo Įsitikinę kad streikas yra 
tik priemonės pradžia sukelti 
visuotiną revoliuciją šioje ša
lyje, ir laimėjus paskelbti šį 
kraštą sovietais. 

Vietos Amerikonų spauda 
puolė visomis jiegomis ateivius 
kaip netikusius ir negalinčius 
prisitaikyti ir prinokti prie šio 
krašto laisvės ir demokratijos. 
"Išsigimėliai", "rytų Europos 
išmatos", "žmogiškos sutros" 
ir panašus epitetai buvo svai
doma ateivių vardu. Daug tei
sybės tame buvo, bet ne visai. 

TO KARO laiku, 1917 me
tais, man teko mokytis Phillip 
Andover akademijoje, o 1918 
metais važinėjau į Berkeley 
Preparatory, Boston, Mass. Pu
sėtinai gerai buvau pramokęs 
Angliškos kalbos ir rašto. 

Kalbėdamas vietos Lietuvių 
gyvais reikalais ir kviečiamas 
kitur Lietuviams kalbėti, kaip 
tai Tėvynės Mylėtojų Draugi
jai, A. L. T. Sandarai, koope
racijų, klubų, salių statymo 
reikalais, išsidirbau j gerą kal
bėtoją, taip kad mane pradėjo 
vadinti "Lavvrenco Bagočium", 
tuomet žino smarkaus kalbėto-

Waterbury, Conn. 
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Sen. Warren R. Austin, 68 
m., Republikonas iš Vermont, 
Prez. Trumano paskirtas buti 
Amerikos atstovu UN saugu
mo tarybos atstovu vietoje at
sistatydinusio Stettiniaus. 

štai kokiems: Birželio 18, mū
sų mieste Amerikonų spaudo
je didelėmis raidėmis pasirodė 
ilgi skelbimai pranešanti kad 
"American Society for Russian 
Relief, Inc.", Birželio 21, Aca 
demy of Music, rengia susirin
kimą ir koncertą, sukėlimui 
$100,000 supirkimui medikalių 
instrumentų ligoninėms Įreng
ti Rusijoje. Po tuo atsišauki 
mu pasirašo daug Amerikoniš
kom pavardėm asmenų; pro 
grame ima dalyvumą net to-
kis aukštas asmuo kaip buvęs 
U. S. Supreme Court teisėjas, 
O. J. Roberts. 

Kad patys Rusai tuo reikalu 
užsiimtų nereikėtų mums tuo 
dalyku domėtis. Bet kada A-
merikonai, kurie, kaip minė 
jau, streiko laiku 27 metai at
gal, kitame mieste neigė atei
vius už pareikalavimą pakelti 
algos 10 centų ant dolario, ku 
riuos Rusijos revoliucija buvo 
užkrėtus bolševizmu, dabar no 
riai dapadeda bolševizmui su 
$100,000, man rodos pridera 
tai pastebėti. Tas vajus grei
čiausia yra vedamas visoje ša
lyje, ne tik musų mieste, kas 
pridės Rusijai dovanų dar ke-
lis_ šimtus tūkstančių dolarių 
prie lend-lease duotų 11 bilijo
nų dolarių Sovietų pagalbai, 

jo F. J. Bagočiaus, Bostone, Todėl tai ir darau * palyginimą 
—'1_" ir noriu tai pastebėti. 

Išeina taip: ar Amerikonai 
savo duosnumu ir gera širdi
mi sušvelnins ir sužmonins 

vardu. 
"PAGARSĖJAU" ir vietos 

ir vietos Amerikonu tarpe. Ka
rui prasidėjus, nors užimtas! p" • t,u'6inuuj

v
UH 

i ... ... , - s Kusi jos bolševizmą, ar bolse-buvau mokimmusi, jie pasaukė1 -
mane 
"karą laimėti 
buvo, kad ateityje "ateinančios 
kartos" neturėtų daugiau ka
riauti. Buta reikšmingu ir 
šauniu obalsių jaunimui klau
sytis. 

liurbi talkon iVlzmas apgaus ir sunaikins 
!=•• eir&otriSkumą- At-

Z. Jankauskas. 

MINKŠTOS anglies mainerių 
atostogos sutarta sutrumpinti 

Jaunų vyrų kariuomenėn re-j nuo vienos savaitės iki 4 die-
gistrayimo laiku buvau kvies-1 ni^ deĮ anglies trukumo. Bet 
tas kiekvienu kartu buti l'rp- i * t , • 01An , darbininkai gaus savo $100 ato

stogų užmokestį kaip unijos 
yra sutarta, ir bus apmokėta 
už tą laiką kurį dirbs iš tos sa
vaitės atostogų dienų. 

Angliakasiai buvo pasiryžę 
imti visuotinas atostogas nuo 
Birželio 29 iki Liepos 8, na o 
tas 9 dienų nedirbimas reikštų 
dideli nuostolį anglies. 

tas kiekvieną kartą buti "re 
gistraru", išklausinėti ir sura
šyti jaunus Lietuvius, Lenkus 
ir Rusus. 

Karo Bonų vajuose vežiojo 
ir mane limozinu po dirbtuves 
ir specialiai parengtuosna susi
rinkimu* >sna Lietuvius agituo
ti pirkti karo bonus. Tas dar
bas buvo neapmokamas. 

PAžYSTANT savo žmones ir 
Amerikonus, man nesunku bu
vo orientuotis ir streikui už
ėjus. Pažinau kaip vienų taip 
kitų idėjas, troškimus ir sie
kius. Iš kitur kalbėtojams at
važiuoti kalbėti streikeriams 
buvo uždrausta, nes mieste bu
vo apšauktas "karo stovis". 

Teko man savo žmonių rei
kalus ginti, su kuriais tiek bu
vau vietos gyvenime susijęs, 
kad tik mirtis galėjo mus at
skirti. Man teko juos mora
liai ir dvasiniai palaikyti ir 
stiprinti. Netekusiems vilties 

APS1VEDIMAI 

Suvaldo Unijų Vadus 
* 

Raketierius 

WORCESTER, Mass., Birže
lio 29 d., šv. Kazimiero bažny
čioje įvyksta šliubas Elzbietos 
Bačytės su Viktoru Sirvydu. 

Bačytė yra duktė pp. Juozo 
Bacių, jaunavedys yra sunus 
žinomo musų žurnalisto Vy
tauto širvydo. 

WATERLOO, Iowa, Birželio i •  -i •  i m , .  ,  . .  ,  i V V  n J rjiUjUU» 10WH. JtjirŽtMlO 
n'MntV.Mma ą'r,o rmt .įuo?e 24 apsivedė Lt. Comdr. Anth-paMtikejimą, nes streikenų;on K Kai Brookl N. 
įeikalavimas buvo suprasta vi-į y su p_le Pauline McNallv, 
so miesto gyvento.,u kaip tei- Mr. ir Mrs. Mt.Na,jy 
s.n™» rpllotluvimMct T.W dukteria. Laiku šliubo st Mį. 

ry's bažnyčioje giedojo atitin
kamas vestuvėms giesmes poni 
J. P. G inkus, jaunikio "sesuo, 
Brooklyn, N. Y., ir Mrs. Ray
mond Nelson. 

Tarp vestuvių svečių buvo 
jaunavedžio artimi giminės, 

singas reikalavimas. Tik re 
voliucijos budu jo negalima bu
vo laimėti — visi tai žinojo. 

KADA streikeriai nuo ilgos 
kovos buvo jau pavargę, iš pa
tikimų šaltinių sužinojau kad 
jei streikas nesubirės, už sa-
vaitės-kitos audėjai streiką lai-

ŽYMIŲ UfcTUVIŲ SUSIRIN
KIMAS IR PRAKALBOS 
Birž. 22, Hotel Elton, Ame

rikos Lietuvių Misija ir Lietu
vai Vaduoti Sąjungos skyrius 
surengė prakalbas ir radio pro
gramą, kuris buvo transliuoja
mas iš Hotel Elton per WATR 
stotj 8 vai. vakare. 

šio parengimo tikslas buvo 
pagerbti svečius, ALM pirmi
ninką Adv. Antaną Olį, ir SLA 
Daktarą-Kvotėją, Dr. S. Biežį, 
abu iš Chicagos. 

Radio programas pradėta su 
daina "God Bless America", 
sudainavo poni Natalie Colney; 
po to sekė Dr. S. Biežio kalba 
Jis plačiai nušvietė SLA orga
nizacijos svarbumą, ir ragine 
visus buti ištikimais Lietuviais 
ir remti Lietuvos nepriklauso
mybės bylą, ypatingai Willis-
Kelly rezoliuciją kongrese. 

Adv. Olio kalba ėjo per ra
dio. Jis sakė, nežiūrint į ko
kią politiką mes Įsitikinę, ne
atsižvelgiant ar mes vienu, ar 
kitu keliu einame, faktas yra 
aiškus kad mes visi siekiame 
vieno ir to paties tikslo. To
dėl, sako, del meilės Dievo ir 
musų tėvynės Lietuvos kviečiu 
visus, stokime visi kaip vienas 
ir kovokime už Lietuvos laisvę, 
kovokime šiądien, nes rytoj ga
li buti per vėl u. < 

Toliau, susirinkimas užgyrė 
vienbalsiai dvi rezoliucijas, vie
ną kad užgiria BALF drabužių 
ir kitus vajus bendrai remti. 
Antrą, kad mes kviečiame vi
sus Lietuvius bendrai remti 
Willis-Kelly rezoliucijas U. S. 
Kongrese ir kad Kongresas im
tųsi pozityvios akcijos vykdyti 
Atlanto čarterio principus, už
tikrinant visoms mažoms tau
toms ir Lietuvai teisę save lai
svai tvarkytis. 

Kitas kalbėtojas buvo Prof. 
Jurgis Žilinskas, tik ką atvy
kęs iš Europos. Jis daug pa
pasakojo apie pabėgėlių var
gus, kančias, ligas, deportavi
mų ir kitus komunistų žvėris 
kus pasielgimus, ir ragino A-
merikos Lietuvius siekti ben-^ 
dros veikslos i* skubiai gelbėti 
nors tuos kurie gal ir stebuk
lingu budu paspėjo išnešti sa 
vo gyvastį iš komunistų žiau
rios žudynės, dabar randasi 
sunkioje padėtyje užsieniuose. 

Toliau kalbėjo LVS 9-to sky
riaus pirmininkas Jonas Ta-
reila, Dr. Petras Vileišis, Jo
nas Valaitis. 

čia dalyvavo daug įžymių 
svečių, kaip tai poetas Jonas 
Aleksandravičius su žmona, 
spaudos darbuotojos p. Jaku-
bynienė iš Toronto, Kanados, 
Pranė Lapienė iš Stony Brook, 
L. I., ir eilė kitų. 

P-lė Žilinskaitė, tik ką atvy
kus iš Europos, gražiai pasakė 
kelias deklamacijas. 

Programas baigta su Ame
rikos ir Lietuvos himnais, Adv. 
A. Olis vedė pianu, Ona Bie-
žienė sugiedojo. 

Po programo svečiai užkan
džiavo. Aukų surinkta $141, 
vėliau bus paskelbta aukotojų 
sąrašas. 

Sekmadieni, Birželio 23, sve
čiai Dr. S. Biežis su žmona ir 
Adv. Olis su žmona Waterbury 
apleido gana ankstokai ryte, 
p. Jonas Valaitis su žmona, Dr. 
M. J. Colney su žmona paly
dėjo svečius, ir visi aplankė Dr. 
Krikščiunus, Hartforde. Iš ten, 
gerėdamiesi' gražiomis Connec
ticut tabako ukėmis, keliavo 
aplankyti Marianapolio Kolegi
ją, vėliau važiavo Į Bostoną. 

Viršminėtu parengimu rupi** 
nosi p. Albinas Kušlis su žmo
na ir poni M. J. Colney. 

Dr. M. J. Colney. 

_ Detroite, du valstijos aukš
čiausiojo teismo tardytojai ve
da tyrinėjimus išvežiotojų uni
jos vadų raketieriško elgimosi. 
Pasekmėje to tyrinėjimo vie
nas akiplėša, Arthur M. Strin 
gari, buvęs AFL organizato
rius, ^ dabar pasidaręs "darbo 
santikių patarėju", tapo užda
rytas 30 dienų kalėjiman už 
paniekinimą ir įžeidimą teis
mo sąryšyje su tais tardymais 

Jis, laike tardymų, davė me
lagingus atsakymus, klaidin 
gus aiškinimus ir išsisukinę j i 
mus. 

Pastaru laiku Detroito pre
kių ir reikmenų' išvežiojimo 
unijos vadai sugalvojo prisi
lupti iš mažų biznierių, parei
kalaudami iš jų tam tikro at
lyginimo pavidale duoklių Į 
uniją, už tai kad į jų krautuves 
unijistai išvežiotojai turėtų tei
sę atvežti reikmenis. 

Valdžia ėmėsi tą raketą už
kirsti ir pradėjo tardyti viso
kius "darbininkų atstovus". 

Nors nekurie unijų vadai ir 
viršininkai yra padorus žmo
nės, savo darbais prisideda 
prie darbininkų reikalų page
rinimo, kiti jų yra lupikai ir 
raketieriai, prisikabinę į dar
bininkų ir darbdavių reikalus, 
kaip dielės. Jų kenksmingi ir 
sukti darbai neprisideda prie 
darbininkų reikalų pagerinimo 
ir tik pakenkia darbininkų ge
ram susitarimui su darbda
viais. Pavojus darbininkams 
iš jų pusės yra tame kad jie 
nusistatę gaudyti dolarius ir 
nepaiso kur juos pagaus. 

Rimtieji unijų vadai turėtų 
apsižiūrėti ir stengtis atsikra
tyti jų, nes jie kenkia ir ge
riems žmonėms. 

Detroito Lietuviai 
klausykit Amerikos Lietuvių 
Balso radio programų 
nuo 7:30 iki 8 vak. stotis 

šeštadieniais WJLB 
1400 kilocycles. 

Lietuviškos Liaudies dainos 
ir muzika oro bangomis. 

Programą veda Harry A. Kapres. 
choro vedėjas Jonas Valiukas. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 
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Babe Ruth, garsus Ameri
kos beisbolininkas, parodoma 
dalyvauja Meksikoje beisbolo 
sviedime. Amerikiečiai pasiry
žo Įpratinti Meksikos žmones 
lošti beisbolą. 

IŠPARDAVĖ KARO BONŲ 
Už VIRŠ PUSĘ MILIJONO 

Mrs. Helen Rauby, Lietuvių 
komiteto Karo Bonų pirminin
kė, ir Mrs. Stephania Douvan, 
komiteto sekretorė, skelbia kad 
per šešis Karo Bonų vajus šis 
komitetas per savo darbuoto
jus, vyrus ir moteris, išparda
vė karo bonų ir štampų bend
roje sumoje už $533,770.20. 

Paskirais vajais bonų par
davimas ėjo šitaip: 
Ambulance Plane 

vajuje už $208,456.50 
Lietuvių Penkių Milijonų 

vajuje 96,400.00 
Penktoje Paskoloje 68,905.00 
šeštoje Paskoloje , 32,400.00 
Septintoje Paskoloje. 72,563.70 
Victorv Drive 55,045.00 

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

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

Chicago, 111. 

ŠIŲ DIENŲ ĮVYKIAI 

Keletas Lietuvių yra gavę 
laiškus iš vakarų Europos, nuo 
artimų giminių, kurie ten yra 
atsidūrę kaip pabėgėliai. Jie 
nei vienas nenori gryžti į bol 
ševikišką tarybų Lietuvą. Ne
kurie daro žygius parsitrauki-
mui tų pabėgėlių pas save į 
Daytoną. 

Taipgi keletas yra gavę lai
škus iš dabartinės Lietuvos. 
Bet tie laiškai yra trumpi, vos 
po keletą žodžių. Pirmiau tie 
žmonės yra rašę gan ilgokus 
laiškus. 

Birželio 17 mirė Alice Dau
gėlienė, našlė, 45 metų; palai
dota Kalvarijos kapinėse. Li
ko dvi dukterys, sunus, jauna-
mečiai našlaičiai. Taipgi pali
ko tėvą, Joną Žilinską, tris se
seris ir du brolius. Velionė 
atvyko iš Lietuvos vos 5 metų 
amžiaus. 

šv. Kryžiaus lietuvių baž
nyčioje atsibuvo 40 valandų at
laidai. Buvo atvykęs iš kitur 
Prof. Kun. Urbonavičius. Ta 
proga svečias apsilankė Dr. ir 
ponios Bložių namuose. 

Birželio 23 anksti rytą va
žiuojant namon iš šokių trims 
vaikinams ir dviem merginoms, 
jų automobiliui apsivertus, abi 
merginos ir vienas vaikinas 
sutiko mirtį, o du vakinai ta
po sunkiai sužeisti. Vienas 
sužeistų yra Lietuvio, Vincas 
Mikalauskas. t 

Reikia pažymėti kad .visi jie 
yra buvę kareiviai, iš karo su-
gryžo sveiki, o čia pat namie 
juos patiko tokia skaudi, neti
kėta nelaimg. D. Rep. 

KVAINAUSKAS Kazys, mirė 
Geg. m., Minersvillea, Pa. 

RINKEVIČIUS Kastantas, mi
rė Geg. m., Minersville, Pa. 

DALINKEVIČIENĖ Scolastika, 
pusamžė, mirė Geg. 31, Chi
cago j. (Panevėžio ap. Pum
pėnų p. Gudstadelių k.) A-
merikoj išgyveno 40 metų. 

PALONIS Mateušas, pusamžis, 
mirė Birž. 2, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Upytės p. Dubiš-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
35 metus. 

SVILA Juozlėi, pusamžis, mi
re Birž. 1, Chicagoj. Ame
rikoj išgyveno 37 metus. 

PELIKIS Juozas, pusamžis, 
mirė Gegužės 29, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Žvingių p, Pa-
lignos k.) 

ZARUM;BIENĖ Ona, seno am
žiaus, mirė Birž. 3, Chica
goj. (Šiaulių ap. Luokės p. 
Gvitkių k.) Amerikoj išgy
veno 46 m. 

DANUŠA Kazys, 61 m., mirė 
Geg. 23, Brooklyn, N. Y. 

ONEIDUKĖ Marijona, 30 m., 
mirė Geg. 18, Kearny-Harri-
son, N. J. 

UŽDAVINIS Valerija, SS m., 
mirė Geg. 13, Philadelphia 

PALAKAITIS Bronius, 20 m., 
mirė Birž. 3, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

NARUšEVIčIENĖ Ona (Paga-
reckaitė), pusamžė, mirė 3 
(Birželio, Chicagoj. (Panevė
žio par.) Amerikoj išgyveno 
43 metus. 

VAZGARDAS Juozas, Seno 
amž., mirė Birželio 4, Chica
goj. (Šiaulių ap. Tryškių p.) 
Amerikoj išgyveno 48 me
tus. 

BAKIS Jonas, 46 metų, mirė 
Birž. 4, Chicagoj. (šakių ap. 
Naumiesčio par. Lauckaimių 
kaimo.) 

ARTIšAUSKAS ' Mateušas^ -r-ad>-
no amž., mirė Birž. 4, Chica
goj. (Panevėžio, ap. Nauja
miesčio p. Natsegalos km.) 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

ADAMKEVIČIUS Kas tantas, 
56 m., mirė Birž. 4, Chica
goj. (Kėdainių apt. Dotna-
vos p. Siponių k.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

PETKIENĖ Marcijona, 62 m., 
mirė Birželio 5, Chicagoj. 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

MILIAUSKIENĖ Pranė, 59 m. 
mirė Birž. 3, Ccihagoj. 

KUPSAS Kaz^s, pusamžis, mi
rė Birž. 5, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Žagarės p. Tatiotelių 
k.) Amerikoj išgyveno M 
metus. 

KUPSTIENĖ Marijona, mirė 2 
Birželio, Wilkes-Barre, • Pa. 

LABECKIENĖ Ona, mirė Ge
gužės 30, W. Pittston, Pa. 

RUTKIENĖ Marė, 84 m., mi
rė Birž. 3, Brooklyn, N. Y. 

BANIONIS Juozas, pusamžis, 
mirė Birž. 2, Chicagoj. (Vil
kaviškio ap. Šumsku p. žiū
riu Gudelių k.) Amerikoj^ jšr 
gyveno 38 metus. 

SVILAINIS Kazys, pusamžis, 
mirė Gegužės 28, Chicagoj. 
(Utenos ap. Videniškių par. 
Švedų k.) 

ROČKIENĖ Ona (Bunevičiute), 
40 metų, mirė Birž. 3, Chica
goj. Gimus Steger, 111. 

RIMKEVIČIUS Petras, 64 m., 
mirė Birž. 2, Brooklyn, N.Y. 

URBONIENĖ Marė, 66 metų, 
mirė Birž. 4, Brooklyn, N.Y. 

KLEINAUSKAITĖ Marė, 34 
m., mirė Geg. 31, Brooklyn, 
N. Y.'' 

ADOMAITIS Jonas, mirė Ge
gužės 23, Waterbury, Conn. 

PILIČAUSKAS Vincas, 64 m. 
mirė Geg. 26, Worcester, 
Mass. 

BALTRUŠAITIENĖ Ona, 64 
metų, mirė Geg. 17, Lee 

Park, Pa. (Suvalkų rėd. Valin-
čių k.) 

ALENSKIENĖ Marė, 67 ta., 
mirė Kovo 22, Los Angeles, 
Calif. (Naumiesčio ap. Su
valkų rėd.) 

STIMBURIS Pranas, 69 metų, 
mirė Bal. 15, Springfield, 111. 
Kauno rėd. Žeimių k.) 

DŪLIS Jeronimas, 67 m., mi
rė Geg. 31, Philadelphia, Pa 

' . - u i f į <i ' •'•.< t ——-——* 
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Pastaba Skaitytojams— 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 

A A 

GEORGE S FLOWER & GIFT SHOP 
GĖLES VISOKIEMS REIKALAMS 

1317 Addison Road 
/&STUVĖMS, LAIDOTUVĖMS 

BUKIETAI ir VAINIKAI 
Kas pirks laidotuvėms gėles pas mane 

gaus dovanai laidotuvių vainiku. 

Parduoda bulbs gėlių auginimui 
larželiuose parvežtų iš Holandijos 

Dieną arba naktį. 

HEnderson 4785 
. J u r u i s  S i d a b r a s ,  L i e t u v i s  G ė l i n i n k a s  

JIIIIIIIIItlIilHIIIlllIIIIIIIllIfliilItHliltlIlBIlIlIlIilIlIlIlIUfllIlIlIilItlUlililIlIlIlItlHIIIIIII^ 
UKĖSE Amerikoje gaisrai Į 5 
3rn nn $40 000.000 nuostoliu i  S UI/51 AB*** B UA I M A  S  padaro po $40,000,000 nuostolių | 

į metą; 40 nuoš. tų gaisrų yra 
gyvenami ūkių namai. 

Narsi Mergina su Virve 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS 

•BIZNIUI augintos daržo
vės Pennsylvanijoje 1945 me
tais buvo vertos virš 18 milijo
nų dolarių, arba dusyk tiek 
kiek buvo vertas sumažėję? 
obuolių derlius. 

mesia. Pakviestas Lietuvių su- Kaįre« ir p. Juozas 
sii4nkiman, kur tuffjo atsibūti į r* JI su ^mona> Brook-
paskutinis streikerių sprendi- *'n' 
mas "laikytis ar gryžti" dar 
ban nieko nelaimėjus, man te
ko raginti juos laikytis iki pas
kutinio. Taip ir atsitiko. Už 
savaitės vėliau jie streiką lai
mėjo. / . 

KOKIEMS galams, skaityto
jas gali paklausti, aš tai rašau? 

Lt. Comdr. A. Kaires baigęs 
dentisterijos mokyklą New-
York University, College of 
Dentistry, dabar yra aktivėje 
tarnyboje U. Ss Navy. Jauno
ji, buvus WAC kapitonas, yra 
baigus Iowa State Teachers 
College. Cedar Falls, ir Colum
bia University, N. Y. C. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
80 puslapiu knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius ?2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinčti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa/ 
dovanai už pasidarbavimą. -

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
832 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
^ • > 

4 ? 1 
| Vi * v 1 

= 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 E 

Delia E. Jakubs 

r -

Las Vegas, Nevadoj, kur gyvena tikri "cowboys", ši mer
gina "cowgirl" atsižymėjo raita gaudyme virve paleistų gal
vijų. Ji parodom® riita gavo sugautą ver&į» 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6ii21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

ifiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiitiiiifiniutiiiiiiiiiifH 

P J. KEISIS 
<#9-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | 

OFISO TELEFONAS: MA in 1773. į t 1 

Norčdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiei&ijįOęę, kreip- ~ 
kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą |vai- 5 
riuose apdrauidos-insurance reikaluose. N ' S 

S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas j| 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. £ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiH 
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Tegu! me!l5 Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilto! 

Pradeda Atvažiuoti Pabėgėliai ir Našlaičiai Didesniais Kiekiais 
Lietuvių Našlaičių Grupe DP Stovykloje Vokietijoje 

A', 

\ 

Mažieji Lietuviai našlaičiai vienoje Lietuvių stovykloje Vokietijoje, Britų zonoje. Prie 
našlaičių, dvi mokytojos prižiūrėtojos ir Angle, UNJEIRA atstovė, šie Lietuviukai no
rėtų buti atvežti į Ameriką iš jų vargingo gyvenim^, jeigu Amerikiečiai Lietuviai pa
rodytų daugiau rupesnio jų likimu. 

ANTRAS LIETUVIO MISIJONIERIAUS 
LAIŠKAS IŠ JAPONIJOS 

KAIP ŠIS LIETUVIS MISIJO
NIERIUS ATSIRADO 

JAPONIJOJE 

Nuo Redakcijos: Prieš mė
nesį laiko perspausdinome lai
šką gautą nuo Lietuvio kunigo 
misijonieriaus Japonijoje, ku
ris per Lietuvį karį buvo ga
vęs^ Dirvą, ir kuris pažadėjo 
plačiau parašyti apie save ir 
apie Japoniją. Dabai* jis rašo 
antrą laišką Dirvos redakto
riui. Laiškas išsiųstas oro paš
tu iš Japonijos Birželio 11 d.: 
Didžiai Gerbiamas Broli: ' •-

Labai nudžiugau gavęs * i* 
Jusų laišką. Skaičiau vieną, 
antrą ir tretį kartą. Puikiai 
parašyta, gražiai skamba ta 
musų brangioji tėvų kalba. Bet 
man liūdna darosi kad aš die
na iš dienos pradedu ją pamir
šti, nes esu vienas vienintelis 
tolimos girios pauktelis. Vie-
nykimės kad galėtume atsi
spirti prieš visas auclrąp "vis 
unitą fortior". 

Mano gerasis draugas karys 
Stanislovas Ambrose sutiko 
man perduoti Jusų man pasių
stus laikraščius, todėl kol jis 
bus Japonijoj iki tol naudoki
tės juo, vėliau parašysiu ki
taip. ,Be to ir aš jo gerumu 
pasinaudosiu. Jis ištiesų ge
ras vyras. Yra labai jaunas, 
vos dvidešimts metų, bet labai 
rimtas ir tvarkingas karys, 
darąs garbę U. S. Army. Kad 
ir daugiau tokiu puikių vyrų 
butų!.... Be to gerasis Sta
nislovas Ambrose supranta 
musų misijonįerių vargus ir 
ateina mums į pagalbą visu 
kuo tik jis gali. Norėčiau kad 
ir tai paskelbtumėte Dirvoje. 
Aš, kaipo misijonierius, esu 
jam labai dėkingas. 

Daugelis norės žinoti kas aš 
toks. Pirmų pirmiausia turiu 
pasisakyti kad esu grynas Lie
tuvis iš Tauragės apskrities, 
Kaltinėnų miestelio, t. y. iš 
Žemaitijos, kaip sakydavo, iš 
šventos Žemaitijos. Esu že-

- maitis kukutis. Kada buvau 

dar vaikas tai teko dėvėti ir 
kaukes; kiekvienas žemaitis 
gerai žino kas tos kaukės. 

Kadangi dar būdamas vai
kas turėjau noro pasidaužyti 
po svietą tai baigęs keturias 
gimnazijos klases su kitu ma
no draugu, Kun. Antano Skel-
čio, Salesiečio, vadaujami; 1929 
metais, Rugsėjo 1 d., išvykom 
į Italiją. Mano viltis buvo ap
sivylimas, nes nepratęs gyven
ti svetimoje šalyje, toli nuo sa
vųjų, nuo gražios tėvynės Lie
tuvos, kurią mylėjau ir myliu 
iš širdies. Norėjau gryžti at
gal, bet matyt kad Dievo valia 
buvo kitokia, na tai praėjus 
pirmosioms audrom^ ir nusi
raminus mano sielos bangoms 
apsipratau su nauju gyvenimu. 
Laikui bėgant ir besimokinant 
teko pažinti arčiau tą didelį 
jaunuomenės auklėtoją Kunigą 
Joną Bosko, kurį pamilau ir į 
kurio sunų eiles ir aš pats no
rėjau įstoti, kad vėliau gryžus 
į tėviškę galėčiau ir aš pasi
aukoti savo brolųj auklėjimo 
darbui. 

Prašiau kad priimtų į nau 
jokyną. Sutiko. Buvau pri
imtas. Po vienų metų buvau 
prileistas prie apžadų. Mano 
džiaugsmas buvo didelis, nes 
tuo bu du galėjau žengti pirmą 
žingsnį' arčiau prie to ko troš
kau. 

Kadangi daugelis mano drau
gų naujokyne kalbėdavo apie 
misijas, apie daug tokių kraš
tų kurie dar nepažysta tikro
jo Dievo' ir Jo Vienintelio Su-
naus pasiaukojimo del musų 
išganymo, ir man kilo mintis: 
O tu, Albinai, ką manai dary
ti? Ar nenorėtum ir tu va
žiuoti ir padėti tiems kurie 
vargsta misijų dirvoje? "Ru
giapjūtė didi, darbininkų ma
ža", pasigirdo mano ausyse. 

Gerasis Kristus klebino į 
mano jauną, pilną idealų šir
dį. Kaip atsakysiu? Daugel 
kartų, daug visokių minčių! 
Jaunas žmogus tai idealų pil
nas sutvėrimas. ' 

" •' 7 fe 

Naujokyne buvom 12 Lietu
vių, tarp kurių vienas kuni
gas, turys mano vardą. 

Iš tų 12, kiti mano trys drau
gai jau buvo nusistatę važiuo
ti į misijas. O aš kaip dary
siu? Pagaliau ir aš atsakiau 
mano gerajam Kristui, "štai 
aš nevertas, jei patinka va
žiuoju". 

Tuomet nemaniau kad daug, 
daug vargo reikalauja misi jo-
nierių gyvenimas. Tada gyve
nau jaunu idealu; tas jaunu
mas tai palaima man buvo. 

Su manim kartu buvo pa
skirtas kitas Lietuvis. Buvo
me dviese, tai nors draugystė. 

Musų paskyrimas buvo lais
vas. Manęs klausė kur man 
patinka, atsakiau, man patin
ka ten kur yra misijos dirvo
nai dar neišplėšti. Na tai pa
skyrė į Japoniją. 

Prieš išvažiuojant į Misiją, 
gryžau į Lietuvą dešimčiai die
nų. Tai paskutinis atsisveiki
nimas su namiškiais. Nors ir 
sunku buvo palikti saviškius, 
brangiąją močiutę, tėviškę, jos 
laukus ir upes, tačiau aukštes
nis idealas mane viliojo, daug 
sielų šaukte šaukė, kvieste 
kvietė kiek galint greičiau dir
bti del jų. 

Dainuodamas, "Sudiev, Lie
tuva, man linksma buvo gy
vent savoj šalelėj" 

Atvyk# Keliolika KVotiniij 
Imigrantų; Viena Lietu* 

vaite Atvežta tik 11 
Mėnesių Amžiaus 

Lietuvos Generalinio . Konsu
lato New Yorke pranešimu, j 
Ameriką atvyko Birželio 18 d., 
tarp 589 pabėgėlių ir keli Lie 
tuvos piliečiai: 

Motiejus Balčietis, 81 m., į 
Scranton, Pa. 

Vladas Indriūnas, 33 in., pas 
tėvą į Brockton, Mass. 

Inž. Mečys šabanas, 32 m., 
pas tetą į Lewiston, Me. 

Tarp keleivių buvo trys Lie
tuviai našlaičiai: 

Lucija Bedritė (matomai Be-
drytė arba ir Budrytė), apie 
11 m. amžiaus. 

Berniukas, kurio nei vardo 
nei pavardės nepavyko patirti. 

Rožė Marija Talytė (RoSfe 
Marie Talis), 11 mėnesių amž. 
Jos fotografija įdėta Birž. 18 
New York World-Telegram ir 
padėtas tos prierašas: 

"The sweetheart of the ship 
was ll-month-ojd Rose Marie 
Talis, one of 33 orphans from 
Lithuania to be cared for by 
the U. S. Committee for the 
Care of European Children.) 
The crew loved Rose Marie so 
much they asked to adopt 
her." 

šiuos tris našlaičius paSmė 
globoti the United States Com
mittee for the Care of Euro
pean Children. 

Tarp Amerikos Lietuvių kil
mės piliečių buvo repatriatai: 

Vytautas Beleckas, kuris at
vyko pas brolį filmininką K. 
Motuzą: 

Justas ir Raymond Klum
biai, broliai, rodos kunigai. 

Vytautas Plungys. 
Be suminėtų dar atvyko sep

tyni žydų kilmės Lietuvos pi
liečiai arija iŠ Lietuvos kilu
sieji žydai. .< 

Birželio 24 atplaukė į New 
Yorką kitas laivas, ant kurio 
tarp keliolikos Lietuvių yra 
Dr. Vileišio keturių asmenų 
asmenų šeima, kuriuos priims 
ir globos Dr. Devenių šeima, 
Waterbury, Conn. 

Visi * pabėgėliai yra* iš Ame
rikiečių zonos Vokietijoje, nei 
vieno iš Britų ar ^Prancūzų zo
noje gyvenančių. 

Atvykusius pabėgėliui! pasi
tiko Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke attache A. 
Simutis. 

A U K O S  
LVS Seimui Aukos, Prenumeratos Knygai 

"Lietuva Tironų Pančiuose", ir Narių 
Duoklės Prisiųstos Seimo proga 

Sveikinimai Prisiųsti LVS Seimui 
LVS 2-ras skyrius, Brooklyn, N. Y., 

per Ks. Strumskį. 
LVS 3-čias skyrius, Newark, N. J., 

per A. S. Trečiokas, V. AmbrozevičhiS, 
V. Valickas. 

LVS 4-tas skyrius, Baltimore, Md., 
per: Julė Rastenienė, pirmininkė. 

LVS 10-tas skyrius, Lawrence, Mass., 
per: J. Penkus, sekretorius. 

LVS 11-tas skyrius, Los Angeles, Calif., 
pasirašo visa skyriaus valdyba: P. Žilin
skas, pirm.; S. Waitek, vice pirm.; Anta
nas Pociūnas, sekr.; Ona Gillis-Pucetaitė, 
ižd.; iždo globėjai: Vincent B. Archis ir 
Jonas A. Petrauskas. 

LVS 12-tas skyrius, Worcester, Mass., 
per: Jurgis Lapinskas ir Ant. Yakutis. 

LVS 14-tas skyrius, New Britain, Conn., 
per: K. Demikis. 

LVS 15-tas skyrius, So. Boston, Mass., 
per: A. Matjoška, sekr. 

Nuo Philadelphijos Lietuvių: Mrs. Placida 
.Dury, Pranas Pūkas, Z. Jankauskas. 

D. Kalėda, Pittsburgh, Pa. 
Pranė Lapienė, Stony Brook, L. L, N. Y. 

_ Juozas S. Karpavičius, Providence* R, I. 
• J. A. Urbonas, Dayton, Ohio. 
- Flin, Flon, Man., Kanados Lietuviai: 

M. Ališauskas, O. Ališauskienė, 
J. Baltramiejunas, J. Baltramiejunieii®, 
i. Urbonas. 

AUKOS LVS SEIMUI 

tėviškę, gryžau į Italiją, ir su 
kitais misijonieriais bendrabro-
liais sėdę į laivą leidomės Ja
ponijos link. Po beveik mėne
sio laiko juros kelionės pri
plaukto prie Japonijos, krfin-
tų

' .. Tolimieji Rytai! Kiek tai 
visokių keistenybių šalis! Kiek 
visokių pasakų šalis] Ir man 
pasirodė paslaptingą. 

Mažu pamažu pradėjau mo
kytis Japonų kalbą. Ištiesų 
sunki ta Japonų kalba. Bet ir 
tai įveikiau padaryti. 

Daug apie save prirašiau. 
Dovanokite. Vėliau ką nors 
parašysiu apie Japonijos misi
ją. Aš kasdien prisimenu Ju
mis ir visus Lietuvius užjurio 
brolius. 

•Su,.gilia pagarba i 
Kun. Albinas Margevicius, 

Pabėgėlis Darys Praneši
mą apie Lietuvių Būklę 
Tik ką atvyko iš Europos 

Vytautas Beleckas, jaunesnis 
brolis žinomo filmininko Kazio 
Motuzo, į Richmond Hill, N.Y. 

Ta proga, K. Motuzas rengia' 
Liepos 2 d. savo namuose šei
myninį vakarėlį, kur užkviečia 
ir musų spaudos atstovus. 

Vyt. Beleckas, kuris yra A-
merikos pilietis, duos pla^j 
pranešimą apie Lietuvą Rusų, 

apleidau Vokiečių okupacijų metu, Lie 

Adv. Antanas A., Olis 
Jonas Endziulis 
Adv. Joseph J. Grish 
J. M. Šaltenis 
Felix Genis 
Antanina Pocius 

LOS ANGELES, CALIF. 
LVS 11-tas skyrius * 
Mrs. Ona Račkus 
Ronald Pocius 

55.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
2.00 

30.00 
6.00 
3.00 

NEWARK, N. J. 
LVS 3-čias skyrius 25 LVS narių duok. 
Stasys Markevičius, Elizabeth, N. J. 
V. Abraitis, Jersey City, N. J. 
S. Zurlis, Linden, N. J. 

BROOKLYN, N. Y. 
LVS' 2-ras Skyrius, per Ks. Strumskį 
Tautininkų Centras 
William Wolf, Great Neck, N. Y. 
Pranė Lapė, Stony Brook, L.I. N. Y. 
Liet. Piliečių Klubas, Inc., Maspeth, N. 

AMSTERDAM, N. Y. 
LVS 16-tas skyrius 
Ono Biliutė 
Petras Lalas 
Mr. ir Mrs. B. Meilūnas 

CLEVELAND, OHIO 
P. J. ir Hypatia žiuris 
LVS 1-mas skyrius 
Dr. ir Mrs. S. T. Tamošaitis 
K. Leimonas 
K. S. ir Ona Karpius ' 
Jurgis ir Julė Salasevičiai 
Alekas Banys 
Jonas Verbela —-
Julius ir Birutė Smetonai 
Evelyna Yčaitė 
Tarnas Curlanis 
F. J. žiuris ir šeima 
Antanas Zdanis, Bedford, Ohio 
Vladas židžiunas 
J, A. Urbonas, Dayton, Ohio 

0 

IŠ ĮVAIRIŲ KOLONIJŲ 
Stasys Pikturna, Hartford, Conn. 
V. V. Vaišnoras, Shenandoah, Pa. 
John Banys, Media, Pa. 
Mrs. Maggie Bublis, St. Louis, Mo. 
A. Ulcickas, Nashua, N. H. 
Baltrus Mitulis, Colville, Wash. 
Anthony Thompson, Troy N. Y. 
J. Plečkaitis, Aliquippa, Pa. 
B. Gramba, Ambridge, Pa. 
Jonas Urbaitis, Donora, Pa. 
Mrs. M. Wilkitus, Ol/phant, Pa. 
Dominikas Kalėda, Pittsburgh, Pa. 
Mrs. K. Vitkus-, Susquehanna, Pa. 
Juozas S. Karpavičius, Providence, R. 

50.00 
10.00 
2.00 
3.00 

13.00 
10.00 
20.00 
20.00 

Y. 10.00 

75.00 
6.00 
5.00 
5.00 

101.00 
50.00 
27.00 
20.00 
12.00 
11.00 
10.00 
10.00 

7.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
1.00 
5.00 

20.00 
10.00 
10.00 

5.00 
2.00 
5.00 
3.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 

I. 15.00 

(Bus daugiau) 

GEN. MORGAN LANKĖSI HANAU 
PABĖGĖLIU TARPĖ 

lietuvis Inžinierius Dragašius Vadovavo Dirbtuvių 
Įrengimo Darbams 

tuvių pabėgėlių gyvenimą' vi
sose Vokietijos zonose bei da
bartinę būklę Lietuvoje tik ką 
pehbėgusių į Vokietiją žmonių 
žiniomis. • 3 
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IŠRADO naują penicilliumą. 
Wayne Simmonds, 29 m., Wi
chita Universiteto mokytojas, 
išrado kad penicillium vaistas 

^ auga ant tam tikrų grybų ku-
^ Misijonierius SalesiGtis. VIA randaici j>rie Wichitfl* Tfan. 

, t ..V&. * * v ' • ' 

š. m. Gegužis 15 d. Hanau 
a Main Tarptautinę D. P. sto
vyklą, kurioje pusę (3000) gy
ventojų sudaro Lietuviai, aplan
kė UNRRA Europos vyriau
sias direktorius Gen. Ltn. Sir 
F. Morgan. Jis atsilankė į Ha
nau DP stovyklos amatų mo
kymo dirbtuvių (Hanau Work-
Training Center) atidarymo iš
kilmes. 

Šiom® dirbtuvėms patalpas 
pradėta ruošti Vasario pradžio
je. Jos įruošta didžiulėse 100 
metrų irgio ir 12 metrų pločio 
arklidėse ir prie jų šalutiniuo
se pastatuose, šių dirbtuvių 
įrengimui vadovavo iš Angli
jos atvykus Mrs. C. Dorothea 
Greene, ji bus jų direktorius. 
Įrengimo darbams vadovavo 
dipl. inž. Dragačius. Prie re
monto darbų paskutinėmis die
nomis dirbo apie 120 darbinin
kų, kurių dauguma buvo Lietu
viai. 

Gegužės 15 d., 14 vai., į ati
darymo iškilmes atvyko Euro
pos UNRRA H. Q. vyriausias 
direktorius Gen. Ltn. Sir F. 
Morgan, US armijos atstovas 
Pulk. Frost, daug aukštų sve
čių iš UNRRA vyriausios bu-
stynės (H. Q) Arelson, Frank
furto, Wiesbadeno ir kitur. 

Orkestrui grojant, Gen. F. 
Morgan, gausaus būrio kitų 
svečių lydimas, atidarė dirbtu
ves ir jas apžiurėjo. Pagrin
diniame pastate įrengtos me

talo apdirbimo (šaltkalvių), 
skardininkų, batsiuvių, rank
darbių ir siuvimo skyriai. 

Kituose šalutiniuose pasta
tuose įrengtos automechanikų 
dirbtuvės ir kalvė. (Numatyta 
dar stalių ir keramikos sky
riai). Pagrindinio pastato an
trame aukšte įrengti elektro
monterių ir radio mechanikų 
skyriai. Daugiausia mašinų tu
ri metalo apdirbimo skyrius. 

Dirbtuvių skyriuose išsiri
kiavę darbininkai pasitiko auk
štuosius svečius. Kai kurie 
skyriai buvo gražiai išpuošti 
gėlėmis. Gen. Morgan, apžiū
rėdamas dirbtuves, vienam-ki-
tam darbininkui tarė žodelį. 

Apžiurėjus dirbtuves, stovy
klos tarptautiniame teatre įvy
ko iškilmingas aktas, kurio 
metu kalbėjo vietos UNRRA 
vadovybė, Gen. Morgan bei ki
ti aukštieji svečiai ir tautinių 
stovyklų vadovai. Po to įvy
ko koncertinė dalis, kurioje 
Lietuviai gražiai pasirodė su 
savo muziko Broniaus Jonušo 
vodavaujamu choru. Gen. Mor
gan buvo apdovanotas gėlėmis. 

Į atidarytas amatų mokymo 
dirbtuves jau yra užsirašę 875 
įvairių tautybių mokinių. Mok
slas numatomas apie 5 mėne
sius. 

Panašios dirbtuvės jau vei
kia Weisbadeno tarptautinėje 
DP stovykloje. Ten toms dirb
tuvėms vadovauja Lietuvis di

plomuotas inžinierius Pacevi-
čius. Numatyta ir kitose sto
vyklose panašių dirbtuvių įren
gti. A. M. 

MAISTO STREIKAS 

KVIEČIŲ ūkininkai sustrei
kavo šioje šalyje, pasiryžę pa

naikinti OPA kontrolę, arba 
pakelti kviečių kainą tiek kad 
ūkininkai butų patenkinti. 

"Valdžia nustatė kviečių kai
ną $1.83 bušeliui, bet ūkinin

kai nepardavė už tiek. Kaina 
buvo pakelta $2.13, valdžiai 

primokant 30c virš OPA kai
nų. 

Tada valdžia gavo pernykš
čių kviečių išvežimui į Europą 
karo nukentėjusiems šelpti. 

Dabar vėl, sulaukę naujo 
derliaus, ankstyvų kviečių ūki
ninkai neparduoda kviečiu, no

ri aukštesnės kainos. 
Šiaurinių valstijų kviečiai 

bus gatavi Rugpjučio ir Rug
sėjo mėnesį, ir tada prisidės 
prie streiko tie ūkininkai. 

Kitokio maisto augintojai 
ūkininkai irgi atsisako vežti 
maistą į miestus, norėdami di
desnių kainų. 

Kada nors privalės sustrei
kuoti ir valgytojai — ir pa
spausti visus tuos kurie nori 
juos aplupti, priversdami ba-' 
dauti iki sulauks kainų pakili

mo už jų produktus. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

k f J3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTĄ 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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PIRMUTINĖ AMERI-
• KOS ŠVENTOJI 

Prieš tūlą laiką, Katalikų 
Bažnyčios galvų konsistorija, 
iii pačiu popiežium, nubalsavo 
padaryti keturis naujus šven
tuosius, tarp jų vieną Ameri
kietę, Vienuolę Frances Xavier 
Cabrini, iš Chieagos, kuri jau 
Mirus. Ji apdaroma šventąją 
tik po 27 metų nuo savo mir
ties, kas yra išimtinas atsiti
kimas. Ji mire Gruodžio 22, 
1917 metais. 

Motina Cabrini gimė Itali
joje, turtingų ūkininkų šeimo-

Hliruni»lU»|IHU«i«HM> • .HMIII 
•I'*"1 •4pp MM< 

w 
L I E T U V O S  

P A V E R G I M A S  
tfMto .•H»IMWIMW 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

4. **Stalinisko žmogaus" vardu 
Viena iš "didžiųjų komunizmo tiesų'' yra ta kad re

ligija nuodija žmogų, truKUo aarnų sociaunj gyvenimą, 
buiaiKo pažangą ir piecia tamsą. feną savo ue»ą ooisevi-
Kai SKeiuia vit>ur ir nuo senai, ir nuo revoliucijos pirmos 
uienos pradėjo žiaurią ir naikinančią Kovą pnes religi
ją ir UvasmniKus. in e pasiapus Kaa ooisevmai įszuae ir 

je, Liepos 15, I8o0 metais. Ji i^auno DeveiK visus avasimiiKUS bovietų bąjungoje, Jk.au 
norėjo Įstoti į tūla vienuolyną, | jie visas Daziiycias paverte aroa uecnevyoes muziejais, 
bet nebuvo priimta del jos sil- aroa pasimiKsniinimo namais aroa įstaigomis. Maiuą, 

Kaip uictziausj nusiKaltnną, perseKiojo viaur ir kryžiaus 
zeinUą lame "Konir-revoiiucnnu venvimu". Kas toje sri
tyje yra pasikeitę nuo Karo pradžios su VoKieciais, reis-
Kia ne Ką Kitą Kaip vieną ooiseviKines apgavystes epizo-
uą; reigija pasilieja Komunizmui ir toliau "uaisieji nuo
dai'. 

Bažnyčių, o ypatingai Katalikų Bažnyčios, padėtis 
Lietuvoje pasiroue ".Liaudies Vynausyoei' reikalinga 
greitą reiormų. Liepos mėnesio pradžioje jau buvo vie-
nasaiisivai atsisakyta nuo KonKoraato-sutarues su Vati-
Kanu, atsipaiaiaota nuo Dent KoKių įsipareigojimų kata
likų uvasiiiiniių atžvilgiu, tiKybos moKymo reiKaiuose ir 
išviso rengimuose Klausimuose. Tuoj pat buvo pašalinti 

pnumo. Tada ji Įsteigė savo 
vienuolių draugiją, šventos Šir
dies Jėzaus Misijonierių Sese
rų institutą. Savo pastangose 
ji daug nudirbo tikėjimui; atli
ko tuo tikslu 23 keliones per 
Atlantiką, ir buvo kelis kartus 
Pacil'iko salose. Ji gavo rėmė
jų savo darbui įžymių žmonių 
tarpe. Padaliau priėmė Ame
rikos pilietybę, ir tuomi ji pa
sidaro pirma Amerikos šven
toji. 

Patekimui į šventuosius, as
muo turi buti padaręs nors 
vieną stebuklą kokius bažnyčia 
pripažysta, ir sakoma Motina 
Cabrini vieną stebuklą yra pa
darius išgydymu vaiko kuris 
kitaip buvo nepagydomas. 

Formalė įšventinimo cere
monija atsibus Liepos 7, šv. 
Petro baziLkoje, Romoje. 

tą komunistų santvarkai; 3) dirbdami plačiu mastu prieš-
komunistinį darbą gyventojų tarpe per legelias katali
kiškas brolijas ir bažnytines grupes ("Vyrų Apaštalavi
mo Brolija., Maldos Apaštalavimo Brolija, Tretininkų 
Sąjunga, ir kt.)" (ištrauka iš NKVD rašto, rašyto 1940 
m. Spalių 2 d. valstybes saugumo apskričių skyrių virši
ninkams). Nustačius tokią Lietuvos kunigų "anti-ko-
munistinę veiklą", buvo duotas įsakymas visiems NKVD 
apskričių viršininkams rinkti žinias apie kunigus, juos 
sekti ir užvesti jiems bylas. Gi tikintieji buvo sekami 
net prie bažnyčios durų, kad tuo budu jie pabūgtų čekis
to ir savąjį Dievą pakeistu Stalinu ir Leninu. 

Imant uoliai persekioti tikėjimą ir vis didesniu įky
rumu skelbiant Stalino kultą, liaudis atsakinėjo sava iro
nija. sukurdama net atskirus komunistinius "poterius". 
Krašte paplito nauji "Stalino poteriai", kairių pavyzdį 
mes čia patiekiame: 

1. "Vardan tėvo Lenin© ię sunaus Stalino ir jų pra
keikto komunizmo". 

2. "Sveika Rusija, nelaimės pilnoji, Stalinas su ta
vimi. Tu paniekinta Europoje ir paniekintas tavo ne
kultūringas vaisius Stalinas, šventoji Lietuva, musų 
motina, gelbėk mus nuo azijatų. Busim tau dėkingi da
bar ir musų mirties valandoje". 

3. "Teve plėšikų, Staline, k«rsaf tupi Kremliuje, 
tee'sie prakeiktas tavo vardas, teprasmenga tavo kara-

vis! Kapeiiunai n- tiKyoų dėstytojai is inoKVKlu ir iš Ka- Jystf; tenebunie tavo valia nei Maskvoje nei Lietuvoje, 
C o %J 4, Irnnrli AVM virvrt VVMIOII rln nnlmriwiA ImnvMrt vs r*n r i Kr 

riuoiiienes. Venau j&eKe '"piinas .Lietuvos tarybinio gy- kasdieninės musų duonos paskutinio kąsnio neatimk 
veninio apvalymas nuo rengimu prietarų", is moKVKUi mum? šiądien ir išleisk iš kalėjimo musų nekaltus žmo-
įr teismų ouvo pasannti Kryžiai ir evangelijos, uzciary-i nes.- kalP lsleldal vlsus kraugerius, komunistus ir kitus 
tos visos renginio poouuzio organizacijos, uždrausta par-

Deriius Šymet bus 
Mažesnis už 1945 

uavinejimai šventų paveiKsių ir oievociaių. išimta is ino-
KyKių programų visKas Kas galėtų pavaizduoti kiek ir 
Kaip žmonija Krovė auKas religijai ginti. 

v>sKupą įezidencijos buvo paimtos raudonosios ka
riuomenes reiKalarns, uiocezijų oiDliotekos įsmėtytos, jų 
turtas įsdrasKytas. Kunigų paruošimui sudarytos įvai
rios Kliūtys: teologijos ta^uitetas Kauno universitete pa
narintas ir Uvasme Kunigų fcjemmarija Kaune užimta 

valkatas. Ir nevesk mus į pražūtį, bet gelbėk mus nuo 
kasdien artėjančio bado šmėklos." 

4. "Tikiu į kvailą Leniną, nieko negalintį žiauraus 
bolševizmo įkurėią, ir į velnio sunų Staliną, kurs prasi
dėjo iš Gruzijos išviečių kvapo, gimė ir pusiau padvėsu
sios žydelkos, kentėjo del savo kvailumo prie caro Nika-
lojaus, buvo įmestas į kalėjimą, vos tik nenumirė ir ne
palaidotas. Kai išėjo iš kalėjimo, atsivėrė pragaras. 
Lapkričio septintą atsikėlė lyg iš numirusių, įžengė į * vv*^ t Mk/xiiv Axuiiig u KJviiililUi 1 ICV 1V.UUilU UZiilll WCV ; Tr . -i * -i v • - • • • • i j v v j v « 

raudonarmiečių. Kai Kuriuose vienuolynuose bolševiKaij ̂  H" n sedi desmeje jo pasiim tų žmogžudžių 
jrenge Kalėjimus (pav. Kretingos vienuolyne). ar vaikui*? ^ at^° ne^^ų Lietuvių teisti. Tikm j atęimsian-

s (razaisno vienuolyne). Kėdainiuose iš Kadviių Lietuvą su kulturmgais krastais bendradarbiavimą 
čios bolševikai Ouvo padarę grudų sandelį, Kaune raudonųjų ^ banditų išvarymą, bolševizmo žlugimą ir f 

" laimingą visiems gyvenimą". 
Šie "poteriai" buvo anti-religinės propagandos ir 

Stalino garbinimo vaisius. Juose buvo išreikšta Lietu-

iiamus 
bazny Valdžios įstaigos patiekė .:ių 

metų derliaus apskaičiavimus, lė evangeiiKų liuteronų bažnyčios norėjo padaryti karei-
kurie parodo kad lc 16 metų : vines, o KataiiKų įgulos bažnyčioje ruosėsi įsteigti "Liau-
derlius, nors bus didelis, bus Clies Muziejų'ivryžiai paKelėse, dievkancios, koplytė-
22o,0J0,000 budelių mažesnis; Aes ir Kiti renginiai pamiiiKlai buvo komunistų daug Kur 
negu numatyta bus; reikalinga ^ įsnieKmta, sužalota ar sunaikinta. 
vidaus sunaduojimui ir išveži
mui į užsienius. 

Daron;a plai a i  prisilaikyti 

Pasirengkit Valgyti 
Bulves 

Stai Keletas KonKrecių i^avyzdžių kaip elgėsi bolše
vikai su kryžiais: 

1. Lyduvėnų bažnytkaimyje (Raseinių apsk.) bol-
taupumo bėgyje sekančių 12 sevikai naKties metu sudaužė ipokyklos kiemo kryžiaus 
mėnesiu, naudojant juodesnę statulėlės ir Kryžių sužalojo \ 
duoną ir kitais galimais bu- '6. i^asandvario Kaime (Betygalos vals.) vieną gra-
dais. : žų menišKą Kryžių raudonarmiečiai sukapojo į smulKius 

Pereitų metų rekordinis gru- Šipulius; 
du derlius buvo 1,123,143,0001 3. Alsėdžių miestelyje vietos kamjaunuoliai išvil-
bušelių, o š>;met numatyta bus i ko iš netoli bažnyčios esančios murinės Šv. Jono koply-
1 o:),000,0JO bušeliu mažiau, j teles medinę statulą ir pakišo ją po ledu; 

Tuo tarpu valdžia pasiryžuf I 4. Kauno Karo Ligoninės Kieme buvusį kryžių bol-
išvežti į užsienius 250,000,003 j ševikai išniekino suspardydami ir sudaužydami; 
bušelių kviečių iš 1946 metų | 5. Paželsvių kaime (Liudvinavo vals.) raudonar-
derliaus. miečiai šaudė i kryžiaus dievkančią. 

Tokių pavyzdžių Lietuvoje paliKo bolševikai šimtais., 
Tokiais veiKsmais jie tikėjosi išrauti greičiau iš Lietuvių 
Tautos religinius jausmus, o jų vieton įsodinti Stalino ir 
kitų komunizmo "dievų" garbinimą. Atimdami žmonėms 

j tikybą, niekindami religiją, niekindami kryžius ir mal-
KULV1Ų derlius • šymet bus i daknyges, manė bolševikai galėsią greičiau patraukti 

7> milijonai bušelių, nors vai- žmogų į komunizmą, greičiau jį padaryti "stalinišku 
d/.ia skaičiavo 63 milijonų bu- žmogum'*. Tuo vardu bolševikai sunaikino viešą religi-
šelių. Tai ankstyvos bulvės, nį gyvenimą Sovietų Sąjungoje, tuo pačiu "staliniško 
kurios jau pradėjo pasirodyti. ! žmogaus" vardu jie siekė ir Lietuvoje sugyvulinti 

Maisto taupymui, valdžia pa- žmonių gyvenimą. 
tars visokiausius budus bu3- Bet gerai žinodami kad religinis jausmas gludi Lie-
wų. valgymui, u- \-<ildzia turės tuvių Tautoje labai giliai ir yra aukštai vertinamas, pir-
supirkti mill ion'k i»uselių Vjul-1 maįs metais dar nedryso bolševikai perdaug griežtomis 
\iu pati, palaikymui jų karnų, prįeni0iiemis pradėti "religinių prietarų" valymą. Su 
nuo nupuo imo. | kunigais elgėsi, palyginti, švelniai ir vengė juos masiniai 

a-oma at ga i ateiti die-• jjalie^ti, bijodami iššaukti krašte neramumą, ir prisimin
iu kada nebus galima gauti dami Kražių Skerdynes" 1893 metais. Per metus jie 
turės^užimti' bulv^ r ^  i išdr^so įvežti iš Lietuvos į Sovietų Sąjungą tik 9 kuni-

r.'.,-J , V , . I gus, kalėjime laikė tik 18, ir nužudė 15, Keikes valgyti bulves kep- **•!••- i i • 
tas, ir virtas, ir trintas, ir spir- And-ieligme propaganda spaudoje, per komunistų 
gintas, ir, sako, net 'alus gal l ^J?' Per mokyklas ir per kinus bei literatūrą buvo 
! us daromas iš bulvių, jeigu! plačiai varoma ir skatinama. Viešas religijos panieki-

vių pažiūra į Staliną ir į komunizmą. Maldos formoje 
išliejo Lietuvis visą neapykantą prieš bolševizmą ir kar
tu pareiškė protestą prieš visas bolševikų pastangas pa
daryti iš jo *'f«talinišką žmogų". 

5. Gyvenimas uždarame katile 
Pirmieji bolševikų viešpatavimo metai Oet&voje 

praėjo "raudonųjų reformų" svaigulyje. Visas kraštas 
ištisus metus bangavo ant šūkių, pažadų ir "socialisti
nės kūrybos" pasididžiavimų juros. Bolševikai nepamir
šo nei vienos dienos kad reikia tautai pritaikinti dvasinę 
inkviziciją, norint priversti ją užmiršti kad ji turi teisę 
galvoti. Sovietiniame režime tokia dvasinė inkvizicija 
reiškiasi politine propaganda, skleidžiama masiškai ir 
taikoma į masių nervu^ į jų jautriausius kiausimus ir į 
jų potroškius. 

Bolševikai vadai žinodami kad masė mėgsta užpuo
limų, demagogijos, brutalumo, nesigaili tų dalykų jai 
duoti, puldami "kontr-revoliucijonierius", "kapitalistus", 
"buržujus", reikalaudami jiems mirties ir be paliovos 
kaltindami išnaudojimu ir "darbo žmogaus" nužemini
mu. Plakatais, spauda, kinais, mitingais, eisenomis ir 
šūkiais sudaro jie tokią storą durnų uždangą kad žmo
gus ima dusti tuose durnuose, pradeda protiškai silpnė
ti, ima išsekti ir pagaliau apsvaigti. Visos žmogaus pa
sipriešinimo jiegos apkraunamos tokia sunkia boiševiki-

je *alyje numatyta apie 433! tevų tikybos, kaip būtinos žmogaus ir Tautos vertybių 
milijonų bušelių, tas yra 15 j d-tljes.^ Bažnyčios buvo gausiai lankomos: jose žmonės 
nuoš. virš vidutinio derliaus! jieškojo Visagalio užtarimo, jieškojo vilties, paguodos ir 
pastarų 10 metų bėgyje, ant- j ramumo. Kankinami krašte siaučiančio "raudonojo svai-
ras didžiausias derlius koks! gulio'y, persekiojami kiekviename^ žingsnyje, paniekinti 
kada turėta. ^ 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

511 So. Hoover Street 
LOS ANGELES, GALIF. 

Zigmas Jankauskas 
Ileal Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North llth Street 
PHILADELPHIA, 23, IHl. 

ir užguiti, jieškojo žmonės dvasinio peno bažnyčiose. 
Tai, žinoma, negalėjo patikti bolševikams. Jų agen

tai nustatė "kad Lietuvos kunigai ir buv. katalikiškųjų 
partijų bei organizacijų vadai pradėjo slaptai veikti ir 
aktyvinti priešišką darbą, varydami jį trimis kryptimis: 
1) per pamokslus tikintiesiems bažnyčiose, kur užmas
kuotai, o kartais ir atvirai, kunigai skelbia nacionalšovi-
nistines idėjas ir stengiasi tikinčiuosius nuteikti prieš 
Tarybų valdžią; 2) santikiaudami su mokykliniu jaunimu 
(studentais, gimnazistais, pradžios mokyklų mokiniais). 
Turimomis žiniomis, vyskupo Brizgio nurodymu, dauge
lyje klebonijų dabar specialiai yra paskirti kunigai ku-
riems pavesta dirbti nelegalų darbą jaunimo tarpe; auk-
liti jį nacionalšovinistinėje dvasioje ir žadinti neapykan-

m 

IN DUONŲ VADAS SU TAIKOS PYPKE. Geltonasis 
Perkūnas, toks yra titulas §io Indijonų vado, kurie gyvena 
aj)ie Wisconsin Deils, Wis., ir vadinasi Winnebagai Indijotaaį 
ten per vasarą laikys savo vakarines iškilas, . 

nės propagandos našta kad jos nebeišlaiko spaudimo ir 
pasiduoda avių bandos instinktui: bėga visi į krūvą, ke
lia rankas su kumsčiais, šaukia apsvaigę "tegyvuoja Sta
linas" ir leidžiasi viskam ko propaganda nori. Toks yra 
bolševikų kelias masėms išprievartauti. Tuo keliu ėjo 
jie ir Lietuvoje. 

Dažnai savęs klausiam kodėl tie šimtai milijonų žmo
nių kuriems bolševikinis režimas užgrovė skurdą, nuže
minimą ir visokiariopą vergiją, nedrysta pasijudinti, ne
turi yalios aktingai pasipriešinti? Kodėl tie milijonai 
vergiškai klauso kvailiausių įsakymų, kodėl jie vaikiškai 
tiki į visus bolševikų melus? Kodėl jie taip bevališkai 
pasiduoda šmeižtams, apgavystėms, klastai ir terorui? 
ir kai gerai įžiūri visą bolševikinio valdymo tvarką/su-
sipažysti su jų propagandos ir teroro priemonėmis, len
gvai paaiškėja visi atsakymai. Mat, bolševikinėje" san
tvarkoje žmogus nėra joks dvasinis sutvėrimas, jokia 
dvasinė būtybė, kurios įsitikinimus reikėtų gerbti, va
lią paboti ir į jausmus atsižvelgti. Jis tėra tik gyvas 
^daiktas", tik mažas ratelis visoje komunistinio pasau
lio mašinoje, kuri tarnauja ne žmogiškos buities pageri
nimui, o naujos 'beprotiškos tvarkos žemėje įgyvendini
mui. Bet kol žmogų padaro "daiktu*', pasidaro ir patys 
bolševikai manekenais, "teorijų" vergais ir aklais įran
kiais. Susikuria jų santvarkoje lyg bepročių pasaulis, 
kuriame kalbama, veikama ir mąstoma nebe taip kaip 
normalių žmonių. 

Okupavę Lietuvą, bolševikai rado Lietuvoje žmonių 
su subrendusia tautine sąmone, su išlavinta politine nuo-
voka ir protingos drausmės bei tvarkos supratimu. Jie 
rado Lietuvoje žmogų inteligentą, mačiusį ir pažinusį 
Vakarų kulluros pasaulį ir sugebantį atskirti tikrus kul-
turos grudus nuo pelų.... Jie rado žmogų ūkininką, ge
rai suprantantį tvarkytis savo žemėje, mokantį ją my
lėti ir galintį pažinti kas yra gera ir kas bloga. Jie ra
do žmogų darbininką, gerai susivokiantį savo reikalų 
gynime ir pajiegiantį įžiūrėti kur yra plika demagogija 
ir kur tikrenybė. Ir štai tuos žmones reikėjo bolševi
kams padaryti "daiktais", reikėjo išimti iš jų smegenis, 
tradicijas ir seną vertybių supratimą, žodžiu, reikėjo 
Laisvos Lietuvos žmogų dvasiškai numarinti, kad galė
tų  pr i s ike l t i  naujas  bolšev ik inis  žmogus . . . .  

Tam naujam žmogui pagaminti bolševikai paverčia 
visą kraštą "didžia laboratorija", paverčia jį lyg kokiu 
katilu, kuriame maišoma, virinama, šaldoma ir vėl mai
šoma, pilant be pertrūkio į jį šmeižtus, melus, tuščius 
obalsius, kaltinimus, neapykantą, klasių kovos įtūžimą 
ir visa, visa kas naikinančiai veikia jiems svetimos dva
sios žmogų. V ' 

Lietuvių Tautą bolševikai ir maišė tokiame katile, 
skubėdami iš jos išplėšti inteligenciją, prisirišimą prie 
savo žemės, tikybos, kalbos, istorijos ir laisvės. Perse
kiodami visus, visur ir visada "raudonaja propaganda", 
teroru, santažais ir pranašavimais, jie taip išvargina, 
galima sakyti, iškankina, žmogaus dvasią kad jis ima 
prarasti savo valią, nustoja galvoti, tampa pastumdė
liu ir mėsos krūva be dvasios ir be valios. Tokia "mė
sos krūva" bolševikai siekė padaryti ir Lietuvių Tautą 
per pirmutinius jų viešpatavimo metus Lietuvos žemėje. 

Bet bolševikai ilgai nelaukė kol suprato kad jų pri
mestas Lietuvių Tautai gyvenimas reiškia josios virini
mą uždarame katile, kurį gali susprogdinti suspausti ga
rai. Ir laikas nuo laiko jie nukeldavo nuo katilo dangtį, 
pravalydami naujais areštais, o paskutinėmis dienomis 
— ir masiniu išvežimu. 

Šiądien nieko nėra lengvesnio kaip suprasti kad pir
mieji sovietų viešpatavimo metai Lietuvoje buvo paskir
ti Lietuvių Tautos fiziniam ir dvasiniam naikinimui. 

V. Audrunas. 

. (Bus daugiau) 
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LIETUVA TIRONU 

PANČIUOSE 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
€820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

* 

SiunCki savo prenumeratą šiai naujai leidžiama! knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOS*}" 

A drąsas 

Miestas Valstija 

'y ALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
> Kaina su yrisiuotimu $1.25 

170 puslapių knyga nerodanti kaip 
ga»niinti visokius valgius: sudėta daugybė 

•receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
«,uo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, -mėsos, ir tt Kuri šeimininkė turi ru-
jiesnio ir vargo su gaminimu valgių, priv*-

,< l»ijKyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvoie" 
<5820 Superior Ava; Cleveland 3, OhJf 
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Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio KARPIUS—Editor Redaktorius 

AMERIKA TARNAVO TIK SOVIETAMS 

Ą MERT&A patieMa^net 72 nuoMmMtis visų UNRRA 
kaštų, kaip pastarame to klausime svarstyme Kon

grese Washingtone, iškelta, tačiau didumoje UNRRA 
šelpimo ir maitinimo Europos karo nukentėjusių tvar
ka.diktuojama Rusijos įtakos. / 

Toks komunistų sovietų agentų elgimasis su UNR 
RA veikla ypatingai paaiškėjo Jugoslavijoje, Čekoslova
kijoje ir Lenkijoje. Tai vis vaisius Amerikos gerašir-
dingumo, kas užtraukė visai Europai komunizmo ver
guvę ir bolševikų terorą, kas sugriovė daugelio valsty
bių suverenumus, ir kas sustiprino Rusiją ant tiek kad 
ji dabar jau grąsina visam pasauliui. 

Amerika, savo negudrių vadų dėka, savo didesne 
širdimi už save pačią ir gerais norais link visų — gerų 
ir niekšų — kariavo, savo jaunų žmonių kraują liejo, sa
vo darbo žmonių prakaitą spaudė ir visą šalies turtą dė
jo kad niekšingi-Sovietai galėtų didumą Europos paim
ti savo verguvėn. Kada Amerikiečiai apsižiūrėjo — paj 

matė kad jau per vėl ai daryti ką nors. Dabar, kaip už
rištom akim, šokinėja, švaistosi, derasi, tūpčioja išau
gintam siaubunui, kalbina jį prie taikos, visokiais paža
dais vilioja, bet nieko jau nelaimi. 

Kada organizuota pokarinis šelpimas karo nukan
kintų žmonių, Amerika vėl savo didele širdimi stojo į 
darbą: patiekė daugumą pinigų ir reikmenų tam tiks
lui, bet sovietai pasirūpino tą išnaudoti savo klastingai 
propagandai ir Europos žmonių apgavimui. 

KUOMET UNRRA turėjo pradėti veikti, paaiškėjo kad 
vienatinis būdas kuriuo galima patiekti pašalpą ry

tinės Europos šalims buvo tarpininkyste tų šalių val
džių, kurios jau gatavai buvo paruoštos draugingos Ru
sijai. Tai kas iš Amerikos gaunama, tose šalyse — už 
geležinės sienos — žmonėms įkalama kad viskas ateina 
iš malonės "didžiojo tėvo" Stalino, o Amerika niekur 
negauna sau kredito už savo gerą. Sovietų pavergtose 
šalyse UNRRA vyriausi administratoriai yra Rusai, iš 
Rusijos atsiųsti, ir jie atstovauja Maskvą ir visas jos 
malones kurias tų šalių žmonėms numetama. Žinoma 
ir tai kad daugelis toms šalims teikiamų pašalpų atiten
ka pačiai Rusijai ir kad vienoms šalims taikoma pašal
pa tenka kitoms, sulyg Maskvos numatymo geriausiai 
bolševikų naudai.. 

Prie to dar, bolševikų agentai pakartotinai iškelia 
naujus reikalavimus kad ir tose šalyse kuriose jie netu
ri kontrolės, butų pradėta pabėgėlių tyrinėjimas, esą 
pabėgėlių stovyklos yra pilnos kvislingų, fašistų ir pro-
nazių. Kai vieną kartą tą bolševikų siūlymą Britai ir 
Amerikiečiai atmfeta, Maskvos agentai apsisukę vėl tą 
iškelia. 

Sovietai prie bendro pasaulinio maisto sutvarkymo 
atsisako prisidėti, nes tas kas gerintų padėtį, blogina ko
munizmui sąlygas. Sovietams naudingiau yra stengtis 
kiekvienoje šalyje labiau ir labiau sugriauti tvarką ir 
privesti žmones prie badavimo ir suirutės, tik tokiu bu
du greičiausia komunizmas laimi. 1 

Vengrijoje, kuri turi buti kontroliuojama Amerikos, 
Britų ir Rusų militarinės komisijos, visa tvarka yra tik 
raudonųjų, ir ta šalis visiškai apvogta, apiplėšta, išvesta 
veik visi galvijai, arkliai, gyvuliai. Amerika ir Anglija 
nieko aiškaus nepasako ir nesulaiko to plėšimo. 

Nerimsta iki neatiduos atomines bombos Rusams 
pASTARU laiku Amerika vėl patiekė savo p^ojejktą 

atominės bombos ir atomo paslapties kontroliavimo 
tam tikru tarptautiniu susitarimu. Amerikos siūlymą 
sovietai priima savo patiektu planu — kad Amerika su
naikintų turimas atomines bombas, prižadėtų nedaryti 
jų daugiau, bet pasakytų Rusijai kaip tos bombos išdir
bamos. "Toliau, Maskvos reikalavimas yra kad niekas 
neužkabinėtų Rusijos klausinėjimais ką ji daro su ta pa
slaptimi. 

Ar Amerikos vadai turės gana proto palaikyti tą 
paslaptį savo žinioje, ir saugiai savo rankose, ar pasi
duos Maskvos ir jos agentų propagandai pasidalinti ta 
paslaptimi su Rusija, draugiškai?.... 

Amerikonai pakartotinai skelbia kad durys plačiai 
atviros susitarimui atominės energijos klausimu. Tai 
reiškia kaip ir pakvietimą bolševikų, pųsiaukelėn prie 
atomo paslapties pasidalinimo. , 

Ar Amerikos vadai paklausys tų savo išmintingųjų 
žmonių balso kurie diena iš dienos įrodinėja kad Ame
rika kaip kapitalistinė šalis stovi Rusijai kelyje jos ko
munistinės revoliucijos vykdymui ir kad Amerika kaip 
tokia turi buti suplaišinta, susprogdinta, valdžia jai pa
statyta tokia kokia Maskvai reikalinga, o visi kiti žmo
nės išpjauti? Ar paklausys nurodymų tų kurie aiškiai 
atskleidžia kad jeigu Rusija turėtų atominės bombos pa
slaptį, ji ne tik su niekuo nekalbėtų apie pasidalinimą 
ar kontroliavimą tos paslapties, bejt tiesiog ir tuojau pa
naudotų ją sunaikinimui Amerikos kapitalistinės tvar
kos ir visko kas dabar Amerikos gyvenimą daro gražiu 
ir žmonišku. 

Rusai atmeta bendrą taikos konferenciją < v 
pĄftYŽIUN nuvažiavęs, Valstybės Sekretoffttš ByrSės 

be kita ko pradėjo rūpintis sušaukimu bendros Euro
pos taikos konferencijos Liepos 15 d.. Tačiau Moloto
vas tai atmeta, nes tas neatitinka Maskvos planams. 

Byrnes vienas pareiškimas yra tai kad keturių di 
d^iųjų ministrai yra taip arti susipratimo taikos sutar
čių klausimais kad jis nemato kodėl neturėtų buti siun
čiama kvietimai valstybėms suvažiuoti bendrai taikos y 
konferencijai. Jeigu gi, anot Byrnes, keturi didieji ne
susitars, jie turi prisipažinti savo nepajiegume ir -leisti! 

Unijų Suvalžymui 
{statymas 

Senatas ir Atstovų Rūmai 
šiomis dienomis priėmė tokį įs
tatymą kuris visų pripažysta-
mas kaip reikalingas ir nau
dingas. Tai yra žinomas var
du Hobbs Bill. 

šis bilius nedaro nieko ypa
tinga, tik paskelbia Kongreso 
opiniją kad apiplėšimas ir iš-
reikalavimai prievartos keliu, 
grąsinimais arba užpuolimų 
budu nėra teisėti darbininkų 
pasielgimai, ir pasako kad uni-
nijų vadai ir nariai kurie bus 
rasti kaltais tuose prasižengi
muose bus atsakomingi lygiai 
taip kaip ir kiti asmenys. 

Tas bilius patiektas prezi
dentui pasirašyti, ir tikima jis 
pasirašys. 

Tas įstatymas neapima nie
ko pavojingo teisingam darbi
ninkui ar unijai, net apsaugoja 
darbininkų teises, bet draudžia 
darbininkų unijų vadams pa
vartoti visokį žiaurų prievar
tavimą ir pabėgti nuo atsako
mybes del to kad jie atstovau
ja darbininkus. 

Unijų vadai atlieka visokius 
grobikavimus, ' kyšių reikalavi
mus, prievartas, užpuolimus ir 
Isumušimą žmonių kurie nepil
do jų užgaidas. 

šis įstatymai tuos niekda
rius padaro lygiai atsakomin-
gus prieš įstatymus, kaip ir 
visus kitus raketierius. 

PI ft V X 

Unijų lobyistai Washingtone 
ir šiuo atveju užpuolė Prezi
dentą Trumaną, reikalaudami 
kad atmestų Hobbs Bilių kaip 
kenksmingą darbininkų reika
lams. Kelios savaitės laiko 
atgal prezidentas atmetė Case 
Bilių, kuris buvo unijų užata-
kuotas. 

M 
REIKIA 15 MILIJO
NŲ AUTOMOBILIŲ 
PLIENO trukumas eina blo

gyn, vieton geryn, kaip prane
ša Plieno žurnalas. 

Automobilių išdirbėjai 
si daugiau pesimistiški ir pra
našauja kad automobilių 1946 
metais tegalės padaryti mažiau 
negu 3,000,000. 1947 metais 
numato automobiliu padaryti 
apie 4,500,000. 

Skaičiuojamas 7,000,000 au
tomobilių per metus padarymas 
tegalima bus pasiekti tiktai už 
trijų metų, jeigu tas kada bus 
galima, jei kas kito nenumaty
to nesutrukdys. 

Tuo tarpu gi surinktos ži
nios rodo kad naujų automobi
lių užsakymų yra apie 15 mi
lijonų, taigi supraskit kiek il
gai reikės laukti automobilių 
tiems kurie dabar užsisako, o 
užsakymų atsiranda vis dau
giau ir daugiau. 

Nežiūrint OPA gyrimosi kad 
kainas sukontroliuoja ir palai
ko nuo kilimo, dabar naujus 
Automobilius gauna pirkti tik 
tie kurie pardavėjams moka 
juodos rinkos kainą, kuri yra 
nuo $300 iki $500 daugiau ne
gu OPA nustačius. 

S K A I T Y M A I  

Vyt. Dailiifc. 

PABĖGĖLIO KELIAIS 

•TIKĖSIT ar ne, Texas val
stijoje auga virš 50 rūšių ąžuo
lų. 

kam nors kitam paimti taikos darymo darbą — didesnei 
taikos konferencijai arba United Nations pasėdžiui. 

Kiek naudos iš tokio Byrnes skubinimo, kuomet jis 
visai neturi mintyje kad Lietuva ir kitos Pabaltijo ša
lys bei tam tikros kitos valstybės neturės savo oficialių 
atstovų konferencijoje? Kuomet jos tylomis paliekamos 
bolševikų vergijoje, nežiūrint dar pakartojimo kad Ame
rika tebelaiko Lietuvą nepriklausoma po senovei? Ar 
ne tokiu skubumu pernai Lenkija parduota Maskvai ? 

Mes nesutinkame kad taikos klausimas butų vilki
namas, kaip bolševikai pageidauja, tačiau čia kalba eina 
apie Amerikiečių vadų nesugebėjimą pasaulinėje politi
koje ir pavedimą visko Maskvos ir jos agentų kontrolei. 
Jau metai laiko kai Europoje baigėsi karas, o vietoje 
žiūrėti Atlanto Čarterio taisyklių, Amerikos vadai davė 
daugiau ir daugiau Rusijai pagrobti svetimų žemių ir 
įsteigti jose sau prielankias valdžias — vis suktybėmis, 
žulikystėmis, per akis mulkinimu pačių Amerikiečių, o 
šie vis tekartoja savo seną geidulį — draugiškai susi
tarti su Rusija ir įvesti pasaulyje taiką tik su sovietų 
pritarimu. 

Em 
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, KAM IR UŽ KĄ? 

Kam ir už ką barbarai nor' išdraskyt 
*Musų gimtą kraštą, jos suniis išžudyt 

Ar už tai kad gynė tautas nuo barba 
Pabar jos sunus į Sibirą varo? 
Lietuva, mųs kraštas, su skausmu širdyje 
Šaukiasi pagalbos į mus, šioj šalyje..,. 
Šiurpulingi tikslai, nežmoniški žygiai," 
Žūsta net ir tautos, kaip ir jų karžygiaj^ 

«Ar ne laikas, broliai, ar nebūt gerai i 
Visiems stot į kovą ir kovot bendrai? | 
$>rieš pulkus barbarų, prieš vilkų gaujas, 
priešais teroristų užmačias žiaurias... 
Apjuoskime žemę vieningais keliais, 
Jei norim jšgelbėt tautą nuo mirties. 
O, drasiai įr narsiai, kol dangus atskleis 
iiums giedrą padangę vaiskios išeitie^. 
pieningai kovokim! Lai beširdžiai žino 
Jog laisvė mųs tautai — tikėjimo uostas; 
Ii pirkta gyvybėm's, ją kryžiai dabina; 
Ji mųs šalies brolių įyveninio sostas... 
"Gyventi ar mirti?" kasdieninis šauksmas 
Fenkių milijonų mųs tautos širdžių; 
tikėkite, broliai, tai ne vėjo kauksmas, 
Tai šventas troškimas Lietuvos žmonių. 
J0 žmonės, O broliai, o pasauli margas 1 
Kam ir už ką skirta mųs tautai tas vargas? 
Ar už tai kad gynė Europą nuo maro 

^Šiądien Lietuvius mirt į Sibirą varo? 
Tat dirbkim Lietuvai, nelaimėj ją guoskim, 

Vieningai budėkim liuosybei tautos. 
.Nelaimingiems broliams greit pagalbą ruoskiua, 
Neleiskim trempt priešui mųs žemės šventos! 

J. S. Svyrūnėlis, 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

J-'A^AU mieste (apie 80 km. nuo Kara
liaučiaus) pabėgėlius pradėjo vėl grupuoti. Lie
tuvius išskyrė iš bendrų kolonų, sudarė atski
ras voras ir joms paskyrė Vokiečius vadovus. 
Pajutom kad čia kas negero daroma, todėl mie
ste iš bendrų kolonų pabėgom ir važiavom Ka
raliaučiaus kryptimi vieni. Paskiras važiavi
mas neilgai truko, nes vienoje kryžkelėje stovė
jo Vokiečių kontrolė ir Lietuvius grupavo į ne
toliese esantį dvarą. Kai kurie, apie tai suži
noję, bandė mestis į šalutinius kelius, bet dau
guma ir ten buvo sučiupta ir atvaryta į tą patį 
dvarą. 

Buvo aišku kad rengiasi su mumis ką nors 
daryti. Teko važiuoti į nemažą pievą, kurią 
saugojo rudieji sargybiniai. Arklius reikėjo iš
kinkyti ir paleisti bendron ganyklon. Greitai 
prisirinko tiek vežimų jog atrodė kaip dideliuose 
atlaiduose. Nežinojom kiek ilgai teks čia buti 
ir ką su mumis darys. Nakvoti gavome dide
liuose dvaro tvartuose, kur reikėjo atsinešti 
šiaudų ir juos pasikloti ant cementinio grindi
mo. žmonių tiek prisikimšo kad daugeliui ne
buvo vietos atsigulti: teko snausti sėdint ar kur 
nors prie sienos atsirėmus, stovint. 

Išaušus buvom atgal nuvaryti prie vežimų. 
Maitintis turėjome iš savo turimų išteklių. Be-
pusryčiaujant buvo paskelbta kad reikia pen-
kiosdešimties vyrų, kurie bus panaudoti sku
biam darbui, o vakare galės gryžti atgal. Sa
vanorių beveik neatsirado. Pradėjo gaudyti. 
Pirmiausia ėmė jaunus nevedusius vyrus. Ne
trukus reikiamą kiekį turėjo ir išsivedė. Va
kare tie vyrai negryžo. Taigi, paaiškėjo kuriam 
tikslui buvom čia suvaryti. 

Sekančią dieną pradėjo jieškoti daugiau ne
vedusių vyrų, bet greitai pasirodė kad tokių la
bai mažai yra: beveik visi buvo 'Vedę". Tuo
met kliuvo ir "vedusiems", nes pradėjo gaudyti 
ir tokius, jei jie tik vaikų neturėjo. Tuojau at
sirado nemažai tokių "vedusių" su "nuosavais" 
vaikais. Pagaliau pradėjo čiupti ir visus jau
nus, stipriai atrodančius vyrus. Aikštėje kilo 
gyvas judėjimas. Vyrai slėpėsi tarp tankiai su
statytų vežimų, maskavosi įvairiais budais; tarp 
vežimų sukiojosi moterys, vaikai. Gaudymas 
buvo nelengvas ir mažai 

TREČIĄ DIENĄ, Vokiečiai, pamokyti pa
tyrimo, ėmė§i reikalą spręsti radikaliai. Aikš
tėje 'atskirai išrikiavo vyrus, atskirai moteris 
su vaikais. Išrikiuotus vyrus išsivedė į greti
mą pievą, vadovaujantis nazis pasakė trumpą 
prakalbą, pranešdamas kad visi sveiki vyrai nuo 
17 iki 50 metų amžiaus bus paimti apkasų ka
simo darbams. šeimos, globojamos Vokiečių 
organizeijų, busiančios nugabentos į saugias vie
tas. Mes gausime jų adresus ir iš darbovietės 
galėsim© susirašinėti. Vengiantiems tos prie
volės ir bėgantiems pagrąsino bausmėmis jiems 
patiems ir jų šeimoms. Po to buvom grąžinti į 
sargybinių saugomą aikštę. Moteris radome 
raudančias ir išsigandusias. 

Pasirodė kad bevaikėms moterims nuo 18 
iki 40 metų irgi reikėjo vykti apkasų darbams. 

Mano ir draugo padėtis pasidarė beviltiška. 
Draugo žmona sirgo ir be to turėjo mažą trijų 
metų dukrelę. Aš turėjau palikti motiną su de
šimties metų sesute. Kartu su mumis važiavo 
dvi jaunos merginos, kurias irgi lietė apkasų 
darbai. Draugas bandė kalbėti su nazių vyres
niuoju apie musų padėtį, prašydamas nors vie
ną iš musų palikti, bet tas nenorėjo apie tai nei 
girdėti. 

Reikėjo ką nors daryti, nes neužilgo musų 
šeimos turėjo išvykti, o mes privalėjom pasi
likti ir laukti kol mus išgabens į darbovietes. 
Nusprendėm kol kas nebėgti, o merginos turė
jo vežimuose pasislėpti ir iš lagerio nelegaliai 
išvažiuoti. 

PRADĖJOM rengtis kelionei: šeimos to-, 
lyn, o mes — nežinia kur. Pasiruošėm po ku -i  
prinę, sutvarkėm moterims vežimus ir laukėm 
kada teks skirtis. Tuo tarpu atvykdavo nauji 
pabėgėliai, kurie buvo grupuojami kitoje vie
toje. Musų grupėj šeimos turėjo jau išvykti. 

Pasidarė susikimšimas, maišatis. Tuo pa
sinaudodamos, musų moterys prisijungė prie 
naujai atvykusiųjų, o mudu su draugu slapta ir
gi persimetėm į naująją stovyklą._ Tuo budu 
norėjom užtęsti išvykimo laiką, tikėdamiesi ka 
gal kas nors kitaip pasikeis. Juk nežinia kur 
kartais žmogaus laimė ar nelaimė laukia. De
ja niekas nepasikeitė, tik mes turėjom išvykti 
su naujai atvykusiais vakare, o moterims teko 

dar vieną naktį pernakvoti tuose pačiuose tvar
tuose. 

IŠVYKOM palikę graudžiai raudančias mo
teris, palaiminti vieno Lietuvio kunigo, žadėda
mi prie pirmos pasitaikiusios progos pasprukti 
ir savo šeimas vėl susirasti, kurios turėjo apie 
save rašyti į Berlyną, susitartu adresu. 

Mus lydėjo ginkluotas sargybinis, apyseni# 
rudmarškinis. Mašina švilpė į rytus, tuo pan
čiu keliu kuriuo nesenai taip vargingai važia
vom. Pro mus plaukė nesibaigianti bėglių upe. 

Sunkvežimyje sėdėjome ankštai susispau
dę, mažai kalbėdamiesi, susimąstę. Kur veža, 
nežinojom. Viena buvo aišku kad važiuojam 
atgal, Lietuvos kryptimi, arčiau fronto, nes nak
tį vėl matėme plačias gaisrų pašvaistes, įvai
riaspalves rakietas kylančias į tamsų dangų, 
prožektorių švaistymąsi horizonte. Virš musų 
pradėdavo urgsti lėktuvų motorai, nustelbdami 
mašinos užimą. Tada mašina sustodavo, ir mes 
aiškiai girdėdavom taip jau gerai pažystamą, 
niaurų pabūklų griaudimą. 

Klaidžiojom visą naktį, kol išsibaigė gazo 
generatoriui kuras. Apsistojom viename dvare. 
Buvom labai alkani ir Išvargę. Nakvoti teko 
dulkinuose šiauduose. 

Sekančią dieną vėl klaidžiojom iš vietos | 
vietą, nes nei šoferis nei palydovas nežinojo 
tikro kelio iki darbovietės. Tik vakare pasie
kėm stovyklą, įsikurusią mažame kaimelyje, ne
toli šešupės. čia pirmą kartą gavome karštą 
maįstą. Lageryje radom daugiau Lietuvių. Ra
dosi pažystamų, žmonių buvo suvežta nema
žai. 

Įsitaisėme mažuose ūkininkų namukuose, 
pasitiesdami ant grindų šiaudų guolius. Iš va^ 
karo buvom suskirstyti darbo grupėmis. Se
kantį rytą išvykom į darbą. Busimi apkasai 
turėjo eiti šalia didžiulio aerodromo, kuriame 
stovėjo eilėmis išrikiuoti lėktuvai naikintuvai. 
Apie aerodromą stovėjo priešlėktuvinių pabūk
lų baterijos. , iV. < 

Dar darbo gerai nepradėjus, išniro iš tirš
tų debesų žvalgybiniai sovietų lėktuvai. Pra
truko pabūklų salvės į juos, suduzgė lėktuvų 
motorai. Priešlėktuvinė gynyba sovietų lėktu
vus sėkmingai atmušė, duodama progos pakilti 
saviems naikintojams. Sovietų lėktuvai, veja
mi Vokiečių, greitai dingo iš akių. 

Taip prasidėjo pirmoji musų darbo diena. 
Darbas nebuvo sunkus, maistą davė pakenčia
mą; mažokai gaudavom duonos, kuri dažnai bū
davo nedakepta ar apipelėjus. 

APIELINKĖS ūkininkai buvo evakuoti. 
Ganyklose vaikščiojo paliktos gražios juodmar
gės, sodybose maišėsi vištos, kalakutai. Mes 
nesnaudėm ir sekančias dienas stiprinomės sal
džiu ir rukščiu pienu, ragavom sultingą paukš
tieną. Kadangi tomis gėrybėmis naudojosi ru
dieji lagerio pareigūnai tai mums jos buvo grie
žtai uždraustos. Del to naktimis darydavome 
paukščių "medžiokles", o ankstyvais rytais, kol 
dar visi miegodavo pačiu saldžiuoju miegu, pa-
tikrindavom juodmargių pieningupią. žodžiu, 
maisto stoka skųstis negalėjom. 

• Iš savųjų negavom jokių žinių. Supratom 
kad ir negausim, nes naziams musų rūpesčiai 
buvo visiškai nesvarbųą, | mus jie žiurėjo kaip 
į darbo vergus. v" 

Apkasų linija sparčiai tyso į priekį. Kiek
vieną dieną tekdavo vis toliau ir toliau į darbą 
žygiuoti. Pietus atveždavo darbovietėn. Vėlais 
vakarais gryždavom rikiuotėje su Lietuviška 
daina lupose. Nežiūrint rūpesčių ir vargo, mu
sų nuotaika nebuvo labai bloga. Mes rasdavom 
užsimiršimą švelnioje dainų melodijoje, kurioš 
ilgesys veržėsi į netoli nuo musų esančią bran
gią Lietuvos žemę. 

Frontas tai vienur, tai kitur judėjo po tru-
pusį į priekį. Mes vis dažniau svarstėm pabė
gimo klausimą, nes bijojom staigaus, netikėto 
bolševikų apsupimo. Jau baigėsi savaitė kaip 
kasėm nesibaigiančias apkasų linijas, nieko ne
žinodami apie savo šeimas ir jų likimą. 

Netikėti įvykiai tas problemas išsprendė 
greičiau negu manėme. 

PASKUTINĖ savaitės diena jau iš pat ty-
to buvo nerami. Lagerio administracija atro
dė nervinga ir susirupinus. Eidami į darbą, 
aerodrome pastebėjome neįprastą judėjimą. Vė
liau, dirbant, pastebėjom grupėmis išskrerkdar
čius lėktuvus, kurie daugiau negryžo. Nekan
triai laukėm vakaro. Gryždami, aerodrome ne-
bematėm nei vieno lėktuvo, tik pastebėjom vie
name plote bombas, sukrautas krūvomis po tris 
ir po keturias. Pagalvojom jog tai yra paruos
ta greitam aerodromo išsprogdinimui. Sunkve
žimiai gabeno įvairias medžiagas, kareiviai nu-
iminėjo ryšių laidus, tuštino sandėlius ir an-
ganią. 

(Bus daugiau) 
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Nuo pirmos atvykimo dienos į Allen-
šteino kalėjimą, mums, kaip ir didelei dau
gumai kitų kalinių, nustatė ypatingą ap
saugos režimą. Nakties metui turėjom ati
duoti visus viršutinius rubus, apatines kel
nes, rankšluostį, šaukštą. Ir būdavo, dar 
nespėji suvalgyti daugiau negu menką va
karienę, kaip turi išsirengti iki apatinių 
marškinių ir sudėjęs ant kėdės laukti kol 
prasivers durys ir žaibo greitumu turėsi 
išnešti j koridorių, nes ponas prižiurėtopas 
sakosi laiko neturįs ir žiauriai piktas. Net 
mums patiems buvo savęs gėda kada rei 
kėdavo vaikščioti po celę vienais trumpais 
marškiniais. Koks tai baisus žmogaus pa 
juokimas, kokia kvaila tariamos apsaugos 
priemonė! 

Po dviejų savaičių intensyvaus ̂ švei
timo turimų ir per naktį vis surudyjančių 
indų, atnešė ir kitą darbą—mokytis megz
ti tinklus. Kiekvienam iš musų atnešė po 
mažą kamuoliuką siūlių, šaudyklę ir tink
lo akims sudaryti lentelę. Liepė megzti, 
ardyti ir vėl megzti, kol neišmoksim kaip 
tikri žvejai. 

Prižiūrėtojui išėjus, celėje liko kalinys 
mokytojas. Jis kilęs iš Prancūzijos, bet 
iš visko matyti kad Vokietis, dezirtiravęs 
iš kariuomenės, neblogai kalbąs Prancūziš
kai. Pats save laiko Prancuzu, bet neabe
jotinai, kaip Prancūzams buvo blogai ta
da jis buvo prieš juos penktoje kolonoje. 

Tai buvo nauja proga su visais pasikeisti 
žiniomisr Visi tikino tą patį kad čia busi
me jau labai trumpai ir kad musų neveža 
tik todėl kad neateina užsakyti kalėjimi-
niai vagonai. Žinios pasitviržtino. 

Sekančią dieną, užuot vedę pasivaikš
čioti, mus iššaukė pas kalėjimo tėvą per
rengti savais rūbais. Atidavėm visą kalė-
jiminį turtą, gavom savus, baisiai nešva
rius baltinius ir pilnus visokių kvapų pri
sigėrusius rubus. Bet vis savi, tokie kaip 
laisvėje gyvendami kad nešiojom. Gavome 
ir savo smulkučius dokumentus. Piniginė
je, kad ir labai suglamžytoje, tebuvo žmo
nos ir sunaus fotografijos. Jas, kaip ma
žas vaikas, akyse žibant ašaroms, pabučia
vau. Tai buvo ne fotografijų, bet jų gyvų 
prisiminimas. 

14. Traukiniais vėl veža tolyn 
Pasiruošusius keliauti tolyn išląikė iki 

vėlyvo vakaro. Ir koks sutapimas. Ka
da jau buvo beveik tamsumoje dingę va
karo šešėliai, lygiai taip pat kaip ir atve
žimo dieną, mus išrikiavo ir išvedė į ge
ležinkelio stotį. Miesto namų palangėse 
žydėjo gėlės, pro langus į mus baimingai 
žvalgėsi moterys ir vaikai. Musų būrys 
buvo tikrai didelis. Ir, neabejotinai, tų 
vaikų ir moterų akyse mes buvom baisus 
žmonės. Mes ėjome būrio sargybinių ve
dini, ėjome dairydamiesi į visas puses, ar 
kartais stebuklas neįvyktų ir mes negalė
tume pasprukti iš tos baisios srovės kuri 

D I R V A  

po kelių valandų busim gražinti ir vežami 
toliau. Esančioje koncentracijos stovyklo
je turi palikti eilę atvežtųjų. Mes esam 
su jais susimaišę, sssmaišę ir musų doku
mentai. Nutaria, mus visus ten nuvaryti, 
ką reikia atskirti, gal dar parūpinti kokio 
maisto ir grąžinti atgal. 

Traukinys toliau neina, o mus turi ve
žti naujai sudarytu sąstatu. Tad gaunam 
progos pajudėti ir pamatyti naujas kalini
mo sąlygas. Einam dulkinomis Soldau mie

stelio gatvėmis j garsų koncentracijos la
gerį, kur gyvenimo galą gavo tūkstančiai 
Lenkų ir tūkstančiai iš visos Europos at
vežtų Žydų. Ne vienas ir Lietuvis čia at
siėmė sunkią dalią. Karšta nesvietiškai. 
Saulė kepinte kepina. Braukiam srove 
tekantį prakaitą kaip rugiapjuties metu 
susipynusius rugius kirsdamį o troškulys 
neapsakomas. 

- (Bus daugiau) 

T R U P I N I A I  

Tai konjunktūrinis tautietis. Tokie vis ^us
; 

n(;sailestirisai pagavo ir neša vis to-
taikosi ten pritapti kur gali tikėtis nau-' 
dos. Bet dažnai ir jie prisvyla rankas. 

Tinklų mezgimas buvo nemaža pra
moga musų nepavydėtiname sėdėjime tarp 
storų kalėjimo sienų tuo metu kada vasa
ra buvo pačiame skubėjinle, kada visur bu
vo tiek daug naudingo ir skubaus darbo. 
O mes, kaip maži vaikai ar paliegę seneliai, 
sėdomės mokytis tinklų mėgsti. Greit iš
mokome mėgsti ir tas darbas, su kiekvie
nu siūlų sumezgimu ir išardymu, darėsi 
vis įkiresnis ir įkiresnis. 

Sekančią dieną, mano celės draugai 
mezgė, o aš pasakojau įspudžius iš Vien-
nos gyvenimo, kada ten vyko nacionalso
cialistų surežisuotas prisijungimas prie Vo
kietijos. Staiga sutarškėjo durų raktai 

prieš mus atsistojo mažas, beždžionės ir 

l -

išvaiždos prižiūrėtojas. Pakreiptu yeidu 
suriko, kodėl aš sėdįs ir nieko nedirbąs. 
Man nespėjus nei atsakyti kad mėgsti jau 
gerai moku, šėrė jis man du kartu per vei
dą. Paėmė toks baisus pyktis kokio savo 
gyvenime dar niekad nebuvau turėjęs ir 
tik susilaikiau atgal nękirtęs. Draugai 
tai pastebėjo ir kai jis keikdamas užtrenkė 
duris man jie ėmė aiškinti kas tada butų 
įvykę jei bučiau*f)asipriešinęs. Neabejo
tinai, butų arba vietoje nušovęs, arba už
kankinę kalinių mušimo celėje. 

Paaiškėjo kad tas atvežimo dieną pa
sirodęs simpatingas kalėjimas turėjo ir 
tokių oficialių kaliniams kankinimo prie
monių kokių jau musų pravažiuotuose ka
lėjimuose, išskyrus Kauno gestapo namus, 
nebuvo tekę matyti. Tą pačią dieną minė
tas prižiūrėtojas mušė ir spardė kitus ka
linius. Koridoriuje girdėjosi tik - piktas 
šauksmas ir kertami smūgiai. _ 

Antrą kartą atėjęs kirpti kirpėjas pra
nešė kad mus tuoj išveši ą. Jis pats rašti
nėje matęs sąrašus visų Lietuvių kurie ve
žami į Landsbergo kalėjimą. Man, po to
kių pergyvenimų, iš čia tikrai norėjos iš
važiuoti. 

Visi mes iki tam tikro laipsnio buvome 
naivus ir vis tikėjome pakliūti į geresnes 
sąlygas, kur galėsime išsaugoti sveikatą. 
Gi tuo tarpu mes buvome vežami vis į sun
kesnes sąlygas, kur labai dažnai reikėjo 
Įtemptai kovoti tarp mirties ir gyvenimo 
taškų. 

Apie Landsbergą iš kalinių patarnau
tojų sužinojom kad tai esantis neblogas, 
o kai kurie tvirtino ir pavyzdinis kalėji-

• mas esąs. Bet dienos ėjo, o mus vis neju
dino. Vis mezgėm ir ardėm tinklo akis. 
Koridoriuose, nežvangant raktams, vienas 
pasilypėdavom ant lovos ir žiūrėdavom į 
kareivinių rajoną. Ten buvo didelis judė
jimas^ ^ Mašina plaukė po mašinos su su
žeistaisiais iš fronto. 

Vieną dieną gavom žinių kad jau pra
sideda ir Allenšteino evakuavimas. Tikrai 
kareivinių rajone taip pat buvo jaučiamas 
išsikraustymas. J sunkvežimius krovė ge
ležines lovas, baldus, suolus. Pasivaikš
čiojimo metu tai patvirtino ir kiti kaliniai, 
pro kurių celių langus matyti nauji eva-
kuavimosi reiškiniai. 

Tą pačią dieną kieme užtrukome daug 
ilgiau. Mus visus pristatė išravėti kiemo 
takuose ir aikštelėse išaugusias piktžoles. 

lyn ir tolyn. 
Geležinkelio stotyje mes gavome po 

du gabaliukus duonos, suteptos margari
no pėdsakais. Alkaniems tai buvo labai 
daug. Ir bendrai, tą dieną sekėsi maitin
tis. Dar iš ryto, vienas kalinys patarnau
tojas, be oficialaus davinio, mums vietoje 
vieno gabalo, davė po du. Per pietus ga
vome du kartus sriubos. O šit, vakare vėl 
gavom kelionės priedą. Tas taisė musų 
nuotaiką. Tą gali suprasti tik badaujan
tis žmogus. Sotus ir laisvėje gyvenąs ne
gali suprasti kaip mažas gabaliukas duo
nos gali taip greit j gerąją pusę pakeisti 
nuotaikas. 

Mus, kaip ir ankstyvesnėse kelionėse, 
sugrudo į mažiukes celes, šį kartą laimė 
buvo palankesnė ir mes pakliuvome ketu
riese. Tai buvo didelis džiaugsmas, nes 
pratus viename kvadratiniame metre tal-
pintis penkiems, o pakliuvus keturiems, tai 
džiaugsmas. nemažas. 

Geležinkelio stotyse buvo didžiulis ju 
dėjimas. Pilna pravažiuojančios kariuo 
menės daug pravežamų darbininkų, pilna 
civilių keleivių su dideliais pakietais. Ne
maža ir kalinių. Stotyje bandom įsigyti 
laikraštį. Vienas policininkas kaip ir pa
žada, bet greta jo atsiranda vyresnysis ir 
dėl laikraščio kalba baigiasi. Mes matom 
kaip kareiviai vagonuose skaito laikraš
čius. Mes jiems pavydim, nes jie žino nors 
apytikriai kas buvo prieš savaitę ir kuo 
gyvenama dabartinėmis valandomis. 

Neilgai laukę traukinio išėjimo pasi-
judinam — Soldau link. Mes iš Allenštei
no keliaujam link Landsbergo, bet turim 
daryti didžiule alkūnę pasiekdami Soldau 
tik todėl kad tokia nustatyta linkme vaik
što. kalėjimai vagonai. O mus sodinti į 
paprastus vagonus, matyt, laiko labai ri
zikingu dalyku. Tat mus ir veža nekreip
dami dėmesio nei kiek laiko mes kelionėje 
išbusim, nei kiek kelio padarysim. Svar
bu kad mes ankščiau £r vėliau, pasieksime 
ju nustatytą tikslą. 

Pavažiavę keturiasdešimt—penkiasde
šimt kilometrų sustojam lauke. Eina va
landa po valandos, o mes vis nejudam to
lyn. Jei butų celėje vietos, mums gi vistiek 
kur butume/ Bet dabar, mindydami vieni 
kitų kojas, turime nuolatos kaitalioti įvar
gusius sąnarius. Ir taip prastovim iki ry
to. Pasirodo, prieš mus ėjęs traukinys bu
vo išsprogdintas ir mes netekę kelio lau
kėme kol pataisys. Vadisi, ir čia veikia 
partizanai ir čia turi nuolat buti įsitempę 
kariai ir civilinės valdžios pareigūnai, kur 
karas jau keli metai kaip praėjęs ir nesi
girdi kovos šūvių. Bet tai bendras šio sun
kaus karo dėsnis, kad nežinia nei kur nei 
kada gali pakliūti į parengtą ugnį. Virš 
Londono ima sprogti robotai — nežinia iš 
kurios pusės atlėkę. Visos Europos vie
tos pasiekiamos modernių lėktuvų ir api-
beriamos ugnies jura. Visur pilna užfron
tės partizanų, visur sprogsta užtaisytos 
minos, į padanges lekia tiltai ir geležinke
lių bėgiai. 

Rytui artėjant į pietų metą, mes vėl 
pasijudinom ir po geros valandos važiavi
mo, mes išsodinami ir rikiuojami Soldau 
geležinkelio stotyje. Iš palydovų pasikal
bėjimo suprantam kad mes vėl j šią stotį 

NE VIEN Europa bet visas 
pasaulis ilgai neužmirš Prezi
dento F. D. Roosevelto. Tikrai 
tai buvo sumanus prezidentas 
ir tikras diplomatas. 

Bet geriausia jį neužmirš ir 
ilgai minės darbininkai ir dar
bo unijos. Jis savo draugišku
mu ir palankumu gelbėti tiems 
kurie vien savo rankų ir sun
kų ir sunkiu fizišku darbu gy
vena, tikrai sukurė naują gy
venimą ir dav^ė visas' privilegi
jas laimingesnio ir šviesesnio 
gyvenimo ateityje. Nėra ma
žiausios abejonės kad jis ko
vojo legislaturoje ir visur kad 
darbininkų laimingesniam gy
venimui tiesos butų pravestos. 

LIŪDNA kad darbo uniju 
vadai nemokėjo pasinaudoti iš 
mintingai tuo darbininkams pa
liktu auksiniu obuoliu; gal per-
didele jiega duota unijų va
dams pavojingai žaisti su to
kiu brangiu dalyku, kurie ne
mokėjo palaikyti kas yra. gera 
ir naudinga visiems. 

Tas neišmintingumas ir ne
mokėjimas naudotis suteiktu 
įrankiu, kuriuo jie šiądien nau
dojasi reikalaudami tokių dar
bo išlygų kurios yra kenksmin
gos jų pačių gyvenimui, pasi-
do reikalavimuose. 

Ne tik kad jų reikalavimai 
yra neišmintingi, bet ir dikta
toriški, panašus į buvusių Eu
ropos valstybių diktatorių, ku
rie nustumė savo valstybes ir 
visų jų žmonių gyvenimą į pra
žūtį, o galiau ir patys be laiko 
ir negarbingai žuvo už savo 
žioplumą. 

STREIKAI paskui streiką 
smaugia ekonomišką valstybės 
gyvybę, smaugia industriją, 
smaugia ir pačius darbininkus, 
kas šiądien yra gyvas pavyz-
dis is streikų dygstančių kaip 

grybų po lietaus. 
Rodos, karui pasibaigus, ša-' 

liai yra užtektinai darbo ir rū
pesčio iki bus atstatyta pasau
lyje taika, ir čia namie iki bus 
perorganizuota industrija į ci
vilinę produkciją. Tas buvo 
didelis darbas ir tam darbui 
jau buvo išdirbtas planas, bet 
staiga viskas likos suvelta-su-
maišyta j dumblą unijų vadų 
staigiu išsišokimu naudotis to
mis teisėmis kurias jiems val
džia suteikė išmintingai nau
dotis. 

SOVIETAI, kaip žinoma, nuo 
pat Rusijos revoliucijos (1917 
metų) nesugyveno draugiškai 
su Argentinos valdžia, bet štai 

dabar staiga Peron ir Stalinas 
likos geri draugučiai. 

Gal atsimenat kada Peron, 
Argentinos prezidentas, drau
gavo su Hitleriu ir kitais dik
tatoriais fašistais. Tas nėra 
nuostabu, nes jis visada buvo 
fašistų rėmėjas, kur tik matė 
diktatorišką jiegą plėtojantis. 
Dabar, jis tą mato Stalino as
menyje ir tuo užmegsta didelis 
"draugiškumas" su komunis
tine Maskva.. ' 

Nėra didelio skirtumo tarp 
komunistų ir fašistų, o iš vi
daus tai lygus, nes abu yra de
mokratijos priešai. 

TIK pereitą metą Molotovai 
taip aštriai prieštaravo kad Ar

gentina nebūtų įleista į UN 
nares, nes, Molotovo įrodymu, 
Argentina draugavo su Hitle
riu ir jo kompanija. Bet Mo
lotovas tą greit pamiršo. 

Atsakymas lengvas: Su Pe
rono pagalba Maskva tiki pa
ruošti dirvą kQmunizmui Ame
rikoje. Saulės Brolis. 

Why 
Pay More? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

• f* 

DIRVA Visam metui tik 
if 

TIEMS KURIE NEVILKINANT ATNAUJINS 
ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

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

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

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

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

Mes Ehiodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO's Basement 
Vasariniai Reikmenys Moterų Pasipuošimui 

v 

— - i - jAįįAįAįAft ir,-

Nereguliarus, id $2.95 

lis IRIMtl 1.59 
R1K1IKAI 1 

Plus 20% F«d. Tax 
l 

Štai jums proga įsigyti rankinuką kokio 
norėjot už žymiai mažą kainą, štai jusų 
pasirinkimui keletas stylių baltos plas
tiškos odos ar juodos plastiškos patent. 
Ateikit anksti pasirinkimui. 

Minkšta Milo Skrybėlė kurią 

Devesit nuo Ryto iki Sutemos 

Užverstais bryliais milo skrybėles peek-
a-boo viršum—gražiu velionu ir plačiom 
juostom užpakalyje. Puikios baltos, juo
dos, rudos ar navy. Pritaikomi galvai 
didumai. 

i* 

i 

'k 
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B I R V TL 

PAJIEŠKOJIMAI 
f 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuanian 
41 West 82nd Street 

i New York 24, N. Y. 

arf>a 

Consulate of Lithuania 
SO N. LaSalle Street 

Chicago 2, III. 

CHICAGOS KONSULATO 

LIETUVOS KONSULATO CHICAGO 
Adomaičiai, Pranas ir Zuzana (Kas 

paravičiutė), gyv. Chicago. 
Ambrozaitis, Povilas, iš Šimkaičių 

v., Raseinių aps. 
Balčiūnienė - Remeikytė, JEleonora 

iš Jurbarko v., Raseinių aps., gyv 
Brooklyn. 

Baltušiai, Vladas ir Teofilė, ig Ro 
kiškio a., gyv. Boston. 

Baublaitė, Stasė, gimusi Amerikojo 
- Beisiai, Jurgis ir Stasys, iš Rasei

nių, gyv. Chicago. 
Bendžiutė - Kazlauskittrf, Monika 

- gyv. Brooklyn. 
Bikėžai, Antanas ir Petras, gyvena 

Chicago. 
Bilinskai, Albertas ir Ieva (Oren

taite), gyv. Norfolk ar Newark 
fcazaitienė, Julija, gimusi Ameri 

koje. Gyv. Cleveland. 
Rftiča, Liudas, gimęs Brooklyn. 
Buividas, Ignas, gyv. Chicago. 
Bukauskai, Kazys ir Vladas, gyv 

Chicago ar Cicero, 111. 
Ctgelis, Jonas, gimęs Amerikoje. 
©•Pinskas, Jonas, gyv. New Y ori 

ar Chicago. 
Čepulis, Vincas, iš Alytaus aps 

gyv. Philadelphia, Pa. 
Česnienš - Tamašauskaite, Opa, i 

Vilkaviškio vai. 
Ciparaitš . - Daugalienė, Ona, api 

60 m. amžiaus, gyv. Chicago. 
Čiurlionis, Juozas, sunus Igno, i 

Leipalingio. 
Činžai, Antanas, Vladas ir Petras 

iš Viekšnių. 
D*onseikai, Juozas ir Petronelė -

(Kasparavičiūtė), gyv. Chicago. 
Gacioniai, Petras ir Anupras, iš Pa 

Iiemunio vai., gyv. Chicago. 
Gailiunas, Petras, sunus Sedeikai-

tės, iš Veliuonos mst. 
Galinskienė - Bukytė, Barbora, it 

iRietavo vai., gyv. Chicago. 
Gotautas, Teodoras, gyv. Chicago 
Indrišiunas, Pranas, iŠ Voronių, gyv 

Baltimore. 
Ipolitai, gyv. Chicago. Ipolitien' 

po tėvais Šilčiauskaitė. 
Jakaitis, Liudas, gyv. Chicago. 
Janonis, Mptiejus, iš Kaišiadorii 

vai. 
Jarusz - Kaušylaitė, Dr. Angelija 

iš Užpalių vai., gyv. Chicago. 
Jaunienė - Bukytė, Marijona, iš Rie

tavo v., gyv. Chicago. 
Jokimčiai, Jonas, gyv. Hudsop, ii 

Vincas, gyvena New York. 
Juciai, Mykolas ir Elena (Vasiliaus 

kaitė), i* Panevėžio, gyv. Nortl: 
Chicago. 

Junčiai, Jonas ir Edvardas. 
Kalauskas, Kari (Kazys Kazlauskas) 

iš Gižų vai., gyv. Chicago. 
Kąsniukas, Jonas, iš Lietuvos H* 

vyko apie 1930 m. 
Kaupovich, Vincentas ir Kazimieras, 

turėjo ukius Pennsylvania ar Mas
sachusetts, ir West Virginia. 

Kazlauskai, Jonas ir Monika (Bend
žiutė) ir jų duktė Elena. Gyv 
Brooklyn. 

Kieras, Motiejus, iš Varėnos v«J. 
Lapinskas, Aleksandras, f|*» C®** 

cago. 
Leonas - Leonavičius, Juozas, if 

Eišišikin. 
Liutikas, iš Kretingos mst., kriau

šius. 
Liatkienė - Gulbinienė, Petrė, ir 

Viekšnių mst., gyv. Chicago. 
Macikas, Antanas, iš Kaltinėnų, g 

Chicago. * 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVIT AI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI I 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 
Turfnt reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

, K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

' Į} amų Maliavotojas, 

į j Popierhiotoj i* 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. ' 
Telefonai POtomac 6899 

Mackevičius, Pranas, iš Bartininkų 
vai. 

Makselis, Jonas, iš Naujaulyčio. 
Matšulaitis (Matschulat), Aleksand 

ras ir Gustavas, iš Pajevonio vai , 
gyv. Detroit. I 

M i ežia iškis, Miksi, ilv Liudvinavo 
mstl. 

Minucy - Makselytė, Anelė. 
Niedvaras, Petras, gyveno ant Wes

tern av., Chicago. 
Norbutas, Petras, iš Kelmės vai. 
Orentaitė - Bilinskienė, Ieva, gyv. 

. Norfolk ar Newark. 
Pachkauskas, Vincas, iš Virbalio par., 

gyv. Chicago. 
Palevičius, Vincas, iš Varėnos, gy 

Trenton, N. J. 
Paškevičius (Pashkevfch), Hilarijus 

, (Harry) ir Zofija (Vilminskaitė). 
gyv. Kenosha, Wis. 

Paukštaičiai, Juozas ir Mare, gyv. 
New York. 

Pečkys, Petras far Vincas (PapeČkys). 
gyv. Chicago. 

Perminąs, Ignas, iš Viekšnių. 
Plucks - Ptašinskaitė, Ona, gyv 

Racine, Wis. 
Račiukaitis, Pranas ir Antanina 

(Smulkevičiutė), iš Šakių vai., gy^ 
Chicago. 

Rekis, Mateušas, iš Betygalos vai. 
gyv. Chicago. 

Remeikis (Remaks), Petras, iš Jur 
barko vai. Pirmo Pasaulinio Ka 
ro veteranas, gyv. Chicago. 

.iėpša, Mykolas, iš Mosėdžio vals. 
gyv. Detroit. 1933 m. buvo Lie 
tuvoj. 

Ruibytės, Salomėja ir Genovaitė, ir 
Kraužių vai. Išvyko i Ameriką 
1940 metais, gyv. Chicago. 

lumšai, Zenonas ir Domicėlė (Brez 
gytė), gyv. Chicago. 

RunkSnaičiai, Jurgis ir Petronei* 
(Matiuškaitė). 

Sasnauskaitės, Anei® ir Leonora, i-
Sasnauskas, Zigmas. Visi gyv. 
Chicago. i 

>aunoraitė - Jocienė, Sofija, iš> Ra
seinių ap. 

•čegauskaitė, Julija, gyv. Chicago 
Šerkšnys, Leonas, iš Šiaulių a., gyv 

New York ar Chicago, 
teštakauskienė - Žilinskaitė, Petro 

nelė, iš Liubavo vai. 
Šimkūnaitė, Zosė, gyv. New Yorl 

priemiestyje. 
Sirutis, Justinas, iš Ylakių vai, 
Skripkienė, Ieva, iš- Bartininkų vai. 

gyv. Cleveland. 
Šlepetys, K., inžinierius Ford fab 

rike Detroit. 
Striužas (Struzas), Jonas, iš Bir 

žų aps., gyv. Rockford, 111. 
Tulinienė - Račiutė, Barbora, duk

tė JUOKO ir Jadvygos. 
Tumšienė - Masiokaitė (Masytė) 

"Salomėja, Chicago a* De
troit. 

Tupikas, Pranas (Fraek Tupik), i? 
Viekšnių mst., gyv. Chicago vė 
liau persikėlė j Los Angeles, Cal 

talaičiai, Jonas ir Ona, gyv. D«v 

troit. 
/asiliauskai, Petras ir Juzefą (Ma 

cikaitė), gyv. Chicago, 
/asiiiauskaitė) Marijona, iš Pane

vėžio gyv. Chicago. 
/ilkaitienė - Kasparavičiūtė, Ona 

iš Šakių ap. 
Vyčienė - Polekaitė, Mareijona, it 

Šilalės mst., gyv. Chicago. 
Dakaras, Aleksandras, iš Kaltinėnų 

gyv. hCicago. 
Žemaitienė, Agota, iš Sartininku vai.. 

gyv. Cleveland. 
Žilinskaitė, Petronelė (rodosi šeš-

takauskienš), iš Liubavo vai. 
Žukauskienė - Lapinskaitė, Stasė, 

gyv. Chicago. 
Žukauskienė - Žilinskaite, Bronė 

gimusi New York, gyv. Boston. 

mu 

Bananai Amerikiečiams pasotinti, šis Choko Indijonų 
berniukas neša iš savo luotų bananus į laivą, vežimui Ameri
kiečiams. Berniukas dėvi sidabro kaklinį ir rankinį papuoša
lus ir yra Panamos laukinių Indijonų veislės narys: Tie bana
nais užkrauti luotai yra jų pačių darbo, išduobti iš rąstų. 

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORK 

A.domat - Jenerichaitė, Joan, 
Adolfo, gim. Juodaraistyje, Mari 
jampolės ap., ir jos vyras Emilis 
Adomat, gyv. Philadelphia. 

Akucevičiai, Donatas ir Jonas. 
Augulis, Povilas, kilimo Kupiškėnas, 

gyv. Maspeth ar Brooklyn. 
Bajerčius, Jonas, sunus'Juozo, iš Vid-

girio k., Plokščių v., Šakių aps., 
gyv. Cleveland. * 

Bataitienė (Bataitis) - Jakštytė, 
Anna, gyvenusi 87 Green St., 
Waterbury, Conn. 

Budrys, Apolinaras, arba Jo sunus 
Viktoras, fįyv. Detroit, Mich. 

Chyz (gal čyžas), Jonas, gyvena 
Chicago. 

Elsbergai, iš Dainių k., Raseinių 
ap. 

Gaigalas, sunus Adomo, iš Užublan-
džių k., Maisiogalo® vai. 

Galdikas, Leonas, iš Plunges, gyv. 
Chicago, vėliau persikėlęs į gre
tima miestą 

Gelažiutė, Elzbieta, ištekėjusi, bet 
vyro pavardė nežinoma, iš Bple-
riškių k., Garliavos vai., Kaune 
ap. gyv. ^Boston. 

Grikietytė, Magdalena, gyvena Phila
delphia. 

Gustaitis, Juozas, sun. Liudviko, iŠ 
Gustaičių k., Marijampolės ap., 
Kvietiškio v. gyv. So.. Boston. 

Jakutis,/ Juozas ir šeima, gyv^^Chi-
cago, turėję ujkį netoli i$iest<l. 

Juozaitis, Vladas (Walteris), sun. 
Prano, iš Kauno aps. Ariogalos 
vals. Smalininkų k., išvykęs A-
merikon apie 1910 m. 

Jurgaičiai, Antanas ir Stanislovas, 
gyv. Chicago. / . 

Kasperskas, Jurgis, jfe|yėjas, 
Brooklyn. 

Kašiuba, Petr«u, J*no fttt&. ii 

bališkių k., Mariampolės ap. gyv. 
Pittsburgh, ar jo vaikai. 

Cašiubos Petro, sun." Motiejaus, gim.' 
Giniunuose, Prienų v. vaikai, gyv. 
Pittston, Pa., Main St. 

Kiudula, Domininkas, iš Akmenės 
vai. Kanteikių k., dabar farmeris 
prie Chicago. 

Kohlert, Otto, gyvenęs Luomiuose, 
Tauragės ap. 

Cragaitė, Olga, ištekėjusios pavardė 
nežinoma, iš Gruzdžių vai., Šiau
lių ap., gyv. Boston. 

jenčiauskienė-Meškauskaitė, Paulina, 
iš Švedasų gyv. Boston ar Brook
lyn. 

Lengvenio*. 
Magenienė - JurskytS, Konstancija, 

gyv. Detroit. 
Meškauskaitė, Elena, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Švedasų, gyv. 
Boston ar Brooklyn. 

Okinskienė - Žitkevičiūtė, gyv. Phila
delphia. Jos vyras Juozapas Okins-
kis turi siuvyklą. 

Palkota, Jonas, gyv. Baltimorėje ar 
Pittsburgh. 

Pivoriūnienė, iš Svėdasų, Rokiškio 
ap. 

Radauskaitės ar Rudauskaitės, Ele-
nor,. iš Beinuravos dv. Smilgių v. 
Panevėžio ap., giminės, gyvenan
tieji Amerikoje, prašomi atsiliep
ti. 

Rain/s, Kazys. 
ieklis, T. J., gyv. Maspeth, N. Y. 
levankįa, gyv. Chicago. 

Rumbinas, sun. Stasio, ar jo vai
kai, iš Šiaulių ap. Meškuičių v. 
Rupeikių k., gyv. Chicago. 

Sakavičienė - Šilinskaitė, Helena -
Veronika, gim. New York, gyv. 
Cambridge. 

Samoškiai, iš' Dainių kv Raseinių 
ap. 

•Jarapinaitė, Barbora, gyv. Boston, 
Mass.*, iš Laibiškių k., Ukmergės 
aps. 

Savokaitis, Antanas, sun. Juozo, iš 
Vilkaviškio apš., Gražy škio vai. 
Lankupėnų k., gyvf New York. 

Sierapinas, Juozas, iŠ Naumiesčio, 
Tauragės ap. 

Stasiūnai, Antanas, Elžbieta, John 
ir Adėlė, gyv. Boston ar Chicago. 

Stoniai, iš Dainių k., Raseinių ap. 
Strazdas, Antanas, sun. Juozo iš 

Vacekių k., Vaškų parap., gyv. 
Rochester, N. Y. 

3tulpin (Stulpinienė?), Brigita, gyv. 
Chicago. , 

šiaučiunaa, Jonas iš1 Va,i£iuliškio k. 
Kurklių v. Ukmergės ap., gyv. 
Brooklyn, . • 

Šukys, G^orgie su žmona Emma ir 
sun. Elvinu, gyv. Chicago, dirbo 
banke 

Virbickai, iš Lankaičių k., Skaist
girių v. Šiaulių ap. 

Vičas, gyv. New York. 
Woisky, Zigmont, gyv. Richmond, 

Illinois. 

Vasiliauskai ar Wasilewskiai, Bro
nius ir Mečislovas, iš Beistrei-
giškių k, Seirijų v. Alytaus ap. 
Vienas ju turi Chicago viešbutį. 

Zubrienė - Kudukytė, Zofija, duktė 
Juozo, gyv. Chicago. 

Žemantauskaitė, Matilda, gyv. Brook
lyn. 

žemantauskaitė, Matilda, gyvena 
Brooklyn. 

žemantauskas, Juozas, gyv. Chica
go. 

Žukauskienė - Šilinskaitė, Bronė, 
gim. New York, prieš karą gyv. 
Boston, Mass. 

LOWELL, MASS. 
KAREIVIŲ PAGERBIMAS 

Paskutiniu laiku Lietuviško
je spaudoje labai mažai paste
bima korespondencijų iš Lo
well, nors vietiniai Lietuviai 
veikia gana daug ir atlieka 
įvairių gražių darbų. 

Gegužės 26, -D.L.K. Vytauto 
Klubas turėjo didelį parengi
mą pagerbimui visų Lietuvių 
gryžusių karo veteranų. Tai 
pirnf!| kartą čia buvo sureng
ta tokia iškilminga puota, da
lyvavo virš 500 žmonių ir apie 
200 linksmų vyrų kurie atliko 
jiems pavestą darbą karo me
tu. Prie to darbo prisidėjo fi
nansiškai ir Lietuvių Moterų 
Ratelis, už ką joms ačiu. 

Pokilyje turėta miesto ma-
yoras Mr. Lee Roy su žmona, 
broliai Grigaliai ir P. Ciunia iš 
South Bostono, musų klebonas 
Kun. P. V. Strakauskas, taip
gi svečias eks-karys Juozas V. 
Valickas iš Newark, N. J., ku
ris irgi pasakė gražią kalbą. 

Klubas užpirko dvejas mi
šias, kurias atlaikė musų para
pijos klebonas Kun. P. V. Stra
kauskas, vienas už vyrus ku
rie daugiau negryžo, kitas už 
vyrus kurie sugryžo namon, 
kad jie turėtų pasisekimą sa
vo gyvenime. Vienu žodžiu, 
buvo atlikta labai gražuls dar
bas ir jis ilgiai nebus pamirš
tas Lietuvių veteranų, kurie 
šitaip buvo pagerbti. 

Pereitą mėnesį D. L. K. Vy
tauto klubas paskyrė $100 del 
L. T., paramai kovos už Lietu
vos laisvę, ir kartu nupirko 20 

Angliškos kalbos žodynų ir 
pasiuntė Lietuviams pabėgė
liams Vokietijoje. 

Klubas rengia savo nariams 
išvažiavimą Liepos 21 d. 

Šiaip Lietuviškos organizaci
jos irgi dirba kiek tik gali Lie
tuvos labui. 

Vytautas V. Ramanauskas. 

J. A. Urbonas 

Dirvos Agentas Daytone 
ir apielinkėje. 

.•AMERIKOJE dirbami che
mikalai dabar gabenami į be-> 
veik visas žymesnes šalis pa-, 
šaulyje. 1 f 

1302 Lamar St. Dayton, O. ^ 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LE1MONAS, Sav. 

nsi DARYKITE MILIJONĄV* 

UŽDARBIAUKITE BESIMOKYDAMI 
AMATO IR PATYRIMO 

Puikia mokyba ir išlatinima dau
giau kaip 200 amatų ir sugabumų 
teikia naujoji Reguliarė Armija. 
Gera alga ir progos paaukštinimui. 
Daugiau kaip trys ketvirtys mili
jono jau įstojo. SUDARYKITE* 
MILIJONĄ! Gaukite visus faktus 
arčiausioj jums U. S. Armijos Sto
vykloj ar Poste, ar U. 8. Armijos 
Rekrutavimo Stotyje. 

U. S, Army 

1268 Ontario Street 
Cleveland, Ohio 

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. M U L I O L IS 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
660f> Superior Ave. Cleveland HEnderson G729 

•WAVV/AW. 

OHIO valstijoje darbuoja
masi padaryti šią valstiją vie
na iš sveikiausių šalyje. Ruo
šiama planai išstatyti 10 bu-
dinkų medikalį centrą priedu 
Ohio State Universitetui, Co
lumbus, ir rūpinamasi kitais 
sveikatos projektais. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. ' 
>imi ii i. ..ni. mwm 

COSTof 

LIVING-
IUL 30$ jj§j|fi 

ELEKTRIŠKAS GYVENIMAS ir toliau tę
siasi kaip ekonomiškas gyvenimas, nežiū
rint bendro 30% pakilimo visų pragyveni
mo reikmenų šioje srityje nuo 1939. 

Šiądien mes teikiame elektrą namų nau
dojimui už žemiausią vidutinę kainą nuo 
vieneto musų 54 metų istorijoje—15% že
miau vidutinės kainos 1939 metais, ir 11% 
fiemiau nacionalės vidutinės kainos. 

TA PATI ŽEMA prieškarinė elektros kai
na kurią įvedėme 1940 metais vis tebevei
kia. Sulyg tų kainų, juo daugiau elektros 
sunaudojat savo patogumui ir sveikam gy
venimui, tuo žemiau vidutinė vieneto kaina. 

šiądien musų namų kostumeriai, viduti
niai imant, gauna 18'y daugiau elektros už 
tuos pinigus kiek mokėdavo 1939 metais. 

Informacijai apie elektros nau
dojimą jusų namuose, rašykite 
ar telefemiokit j musų Residen

tial Division, CHerry 4200. 
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Lietuvių Moterų Klubo 20 
Metų Sukaktuvės 

BUK GYVAS LIEPOS 
S DIENĄ 

Clevelando Lietuvių Moterų, 
Klubas Birželio 26 d. minėjo 
pavo 20 metu gyvavimo sukak
ti, surengiant Luncheoną savo 
narėms ir j u viešnėms ar sve
čiams, Helirigel's lnn, Paines-
ville, Ohio. Dalyvavo apie 40 
moterų. 

Ona Mihelichienė, klubo pir
mininkė per visą tą 20 metų 
laikotarpi, šiame susirinkime 
pasakė savo paskutinę kalbą 
kaip pirmininkė, ir nuo šios 
dienos pirmininkavimo parei
gas perėmc Mrs. Blanche Ar-
buekas. 

Per 23 mėtų gyvavimą klu
bas žymiai prisidėjo prie Lie
tuvišku reikalų darbu ir pini
gais. Klubas uoliai darbavosi 
ir aukavo įrengimui Lietuvių 
Kultūrinio Darželio kada tam 
tikslui buvo reikalinga visų pa
rama. 

JONAS DE RIGHTER 
PAL1UOSUOTAS 

Po ilgoko tęsimo bylos prieš 
Joną DeRighter ir jo žmoną, 
sąryšyje su 22 Warde kilusiu 
balsavimų suklastavimo skan
dalu, kas ištiko 1943 metų ru
denį, Jonas DeRighter tapo pa-
liuosuotas nuo tolesnių tardy
mų ir kaltinimų. Jų byla tę
sėsi nuo pradžios 1944 metų. 
Kiti asmenys toje byloje palei
sti po priežiūra penketui me
tų, pats James F. McCaffery, 
kuris tuose rinkimuose buvo 
išrinktas councilmanu, visai ne
užkabintas, o poni Susan De
Righter prieš porą savaičių 
išvežta į Marysville Moterų 
kalėjimą, kur ji nuteista nuo 
vienų iki penkių metų. 7 

GRYŽO SLA DELEGATAI 
šios savaitės pradžioje gry-

žo iš New Haven, Conn., SLA 
14 kuopos delegatai, kurie pa
sakoja apie šį seimą kaip rim
tesni, nors vis dominuojamą 
socialistų ir kairiųjų sanda-
riecių. Nuo šio seimo panai
kinta SLA iždininko vieta ir 
centro sekretorius kartu bus 
iždininkas. 

Seime dalyvavo: Jonas ir 
Marge Verbelai, Justinas ir 
Marė Miščikai ir jų duktė Al
dona, taipgi. Elena Klimienė-
Grigiutė. Ji iš New Havenc 
nuvažiavo dar paviešėti i Phi
ladelphia. 

Ateina Amerikos didėji die
na, iškilminga šventė, Liepos 
4-ta. Tai garbinga diena, bet 
ji bus paskutinė diena šimtams 
žmonių. Nors karo kanuolės 
nustojo žmones žudyti, tačiau 
Liepos 4 Amerikos žmonės ras 
daugybes kitų priežasčių sau 
gyvastį be laiko atimti. 

Daugybė mirs iš priežasties 
neatsargumo tą dieną. Daug 
bus sužeista, kiti ant visados. 

1945 metais per Liepos mė
nesį nelaimingai žuvo 8,700 as
menų šioje šalyjė. 

1941 metais — musų pasku
tinį Liepos mėnesį prieš įstoji
mą į karą, nelaimingų mirčių 
skaičius siekė 9,700. 

Bandykit išlikti gyvi Liepos 
5-tai dienai. 

Saugokitės bendrai visada ir 
nebūkit nelaimės priežastimi 
savo neatsargumu kitiems. 

Vasaros mėnesiai iššaukia 
žmones iš namų į laukus, į ke
lius, į miškus, į ežerus — ir 
ten žmonės sutinka mirtį, no
rėdami rasti sau smagumo ar 
poilsio ar įvairumo. 

National Safety Council pa
tiekia kelis lengvus patarimus: 

1. Važinėjantis,' ar vykstant 
toliau atostogoms, važiuoti ne-
skubėjant, atsargiai. 

2. Po valgio, būtinai palau
kit valandą laiko iki eisit į- van
denį maudytis. Neikit giliai į 
vandenį vienas, bukit reikalin
game gilume, ir nebandykit 
nereikalingų šposų. 

3. Saugokitės nusivarginimo 
ir persideginimo saule, nes po 
kelių karo metų gal esat jau 
nusidėvėjęs. 

4. Neužsiimkit jokiais šau
dymais ir ugnimis per šventę. 
Jeigu norit eikit pamatyti vie
šus fajerverkus. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 1-mo skyriaus susirin

kimas bus laikomas šio penkta
dienio vakare, Birželio 28, Dir
vos redakcijoje, nuo 8:15 vak. 
Nariai prašomi dalyvauti, yra 
svarbių reikalų aptarimui. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE 

-4-
CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4488 

The League for the Liberation of Lithuania 

PADĖKA 
Ilipolitas Kadis (Kadiča) 

rSs te'šV^^Jurgio"ba- WORLD WAR 1 AND LITHUANIAN 

delivered by P. J. Zuris, President of L^ftfftife for the 
Liberation of Lithuania, on June 1, 1946, at Book-Cadillac 

Hotel, Detroit, Mich. 

(Continued from last issue) 

žnyčios, Kalvarijos kapinėse. 
Velionis paėjo iš Lietuvos 

Smetona lost his life due to a 
at his house in Cleveland, and thus 
Lithuania lost one of itš greatest 
leaders. 

SOVIET PROPAGANDA 
As the war progressed, the Com

munists, with their highly standar
dized propaganda, over the radio, 

INDEPENDENCE 
During the first world war, Lith-

Ginaitu kaimo, RauJondvarlo overran by the Germans 
par., Kauno apsk. Amerikoje1 a"d

1
b>' the «>»»»>>. f.ve times. A 

išgyveno 44 metus. Velionis: f"od ,ma7 flei' to Ruf™. ,wh<!™ 
liuvo linksmo ir draugiško bu-j refugees,, but planned 
do, mėgo skaityti laikraščius i ;or, ' J6' U n d e r  c aPa b l e, through the magazines and news 
ir Kerbė savo kalba bei tautą, • leadcrsh'P °/ Martynas Yeas, who, papers, created one argument after 
tat būdamas getas tėvynainis!was a member «f the Russian Du- another, why these subjuaated na-
taip if savo šeimą išaugino. i™a- "P^ng L.thuama tam -

(fienose vedė! 0 schools were maintained; 
the yong generation was being pre
pared for establishing and main
taining a free Lithuania. Upon the 
return, they found their country in 
ruins with no machinery, live stock, 
homes or even 'decent roads. 

Dar jaunose 
Marcelę Samaitę, su kuria iš
augino rimtą bei patriotišką 
šeimą iš trijų, kurie visi gerai 
Lietuviškai kalba ir didžiuoja
si esą Lietuviais. 

Lai ilsisi ramiai antros tė
vynės žemeje. # 

Nuoširdžiausia padėka vi
siems geradariams, draugams, 
giminėms ir visiems kitiems už 
gražias gėles, už šv. mišias ir 
už gausų palydėjimą i kapus. 
Ypatinga padėka žebrių šei
mai, kuri taip daug mus at
jautė laike šermenų, taipgi J. 
ir P. Ūselių šeimoms, Iz. Ša
mui ir jo maloniai šeimai už 
gilią simpatiją, taip pat M. P. 
Šamams ir jų šeimai, Kaziui ir 
Paulinai štaupams už simpati
jas ir pasitarnavimą šermeny-

! se ir visus dar gyvam velioniui 
esant teiktus patarnavimus. 

Pagaliau ačiu velionies pus
broliui Pr. Samuoliui ir šeimai, 
grabnešiams, . kunigams ir lai
dotuvių direktorei Aldonnai 
Wilkelis. 

Liųdinti velionio šeima, 
Marcelė Kadišienė, 
duktė Albina, 
sunai Albertas ir Jurgis. 

ACCOMPLISHMENTS DURING 
YEARS C F HER INDEPENDENCE 

After 22 years of freedom, in 
1939, before the Soviets demanded 
garrisoos, Lithuania presented a pic
ture of which any nation could be 
proud. From 75 per cent of illiter
acy, it had 95 per cent literacy at 
the end of these 22 years. Where 

tions should be under Russia. Let 
us examine- some of these argu
ments: 

(1) Lithuania was a part of Rus
sia and broke away when Russia 
was weak; 

The answer to this is the treaty 
of s 

a) July 12, 1920, when, of its 
own free will, Moscow renounced 
all claims to Lithuania forever. 

sb) The Soviet- Lithuanian trea
ty of neutrality and non-aggression 
of Sept. 28, 1926 in Moscow. 

c) Soviet-Lithuanian Mutual As
sistance Pact of Oct. 10, 1939. 

d) Lithuania was a free nation 

DR. J. J. KAMESIS 
ATSIDARĖ OFISĄ 

Dr. J. J. Kamesis sugryžo it 
Armijos tarnybos ir šiomis die
nomis atsidarė savo ofisą 14026 
St. Clair Avenue, kur vėl pri
ima pacientus. 

Dr. Kamesis daugiausia lai
ko praleido Pietų Paeifike, tar
navo karo ligoninėj, 29th Gen
eral Hospital, New Caledonia. 

VAŽIUOJA Į KANADĄ 
Antanas Šimkūnas su drau

gais Birželio 28 išvažiavo pa
sivažinėti į Kanadą, ten aplan
kys savo brolį ir draugus. 

JONAS JASAITIS arba jo 
•sunus Juozas Jasaitis, gyvenę 
Jlevelande, prašomi atsišaukti. 
Paeina iš Pervaznykų, šakiu 
ap. Yra laiškas Dirvoje. 

REIKALINGA LIETUVĖ 
mergina ar moteris pagelbėti 
prie namų darbo kada gali; tu
rės dykai kambarį gyvenimui, 
Lietuvių šeimoje, namas su vi
sais jrengimais, tik du suaugę 
asmenys visame name. Kreip
tis i: A. Miliauskas, 603 E. 97 
street. 

POP KONCER i AS 
Tree, ir šešt. vak.—8:30 P.M. 
Cleveland Summer Orchestra 
Rudolph Ringwall, Conductor 

Jesus Maria Sanroma, Pianistas 
šeštad. vak. Birž 

as it had hkd no schools previously, long before Russia was organized; 

J. SAUKIAVIčIUS paauka 
vo $2 Lietuvių našlaičių par- j  j  
'"^iriio i'ondan. 1 
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Beryl Rūbenstein—Liepos 3 
The Singers Club—Liepos 6 

PUBLIC HALL 
Tikietai iš T.WI.OK ARCADE 

Balcony ."jOc, HUc, ?1.50 
Prie stalų $1.75, Tax Inc. 

Žymus Pop Koncertas, 
Birželio 29 

S< ;;tinta šios vasaros 1'op Kon-
i.. lu., vadovaujant Dr. Kudolph 

Kingwall, kuriuos teikia C'levelan 
.•summer Orchestra, šeštadienio vu-
kaie, Birželio 29, Cleveland Public 
Auditorium, solistu turės pragarsė
jusį pianistą. Jesus Maria Sanroma. 

Sanroma, kuris yra taip populia
rus Bostono Pop koncentų lankyto
juose kaip Larry Adler čionai, pa
sirodys (,'levelande pirmą kartą, ir 
tai gal bus paskutini kartą. Jis 
yra kilęs iš l'uoerto Rico, muzikos j: 
ini-kslą igijo Naujos Anglijos Kon-:« 
.•>ervatorijoje Bostone, ir vėliau stu-! |  
dijavo prie Artur Schnatiel Berline|| 
ir su Alfred Cortot Paryžiuje. Jis1: 
yra padaręs kelias koncertines ke- * 
liones Pietų Amerikoje ir Europoje. 

Trečiadienio vakare. Liepos 3, so
listu bus Beryl Rubinstein. 

Liepos 6 dainuos The Singers 
Club, ir Janet Schumacher, sourano. 

Koncertai trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais, tikietai išanksto gali
ma pirkti Taylor Arcade, 630 Euc
lid avenue. 

NAMŲ SAVININKAMS PRANEŠIMAS 
Taitom ir aštrinam Žolei Pjaunamas Masinas, padarom 

kad mašina pj&una geriau negu nauja. Taipgi atrinam 
Pjuklus, Peilius, Kirvius, žirkles ir Paiprenčius. Nenurnea-
kit senus paiprenčius, mes išpjaunam naujus dantis ir 
padarom kaip naują. 

Turim speciališkas mašinas šiemr- d...\;:.„s Vi
sas darbas garantuotas. 

A. K. BERNOTAS 1441 E. 61st Street 
Telefonas E N 73G7. Telefonu šaukit po 5 v. vak. 
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DYKAI VISIEMS LIE
POS 4 FESTIVALAS 

Patriotiška i š k i l m ė .  melodinga 
m uzika. Iridijonu dien-> akcija, tau
tiniai <*->kiai, smagios bendros pub
likos dainos, ir milžiniškas fajerver-
kų šaudymas atsibus Liepos 4 vaka
re, Cleveland Municipal Stadiume, 
pradedant 8 vai. 

Tikima 80,000 vyrų, moterų ir 
vaikų susirinkimo tos pramogos pa
žiūrėti, taigi kas pirmiau ateis tas 
gaus geresnę vietą. Inėjimas vi
siems nemokamai. 

Bus labai įdomus programas, da
lyvaus žymus žmonės. Lietuviai 'pa-
jjinaudokit šia pramoga. 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šilely to jai 
ATSIKRATYKIT PUKVO, PELENĖJ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRl-VET APPLIANCE SERVICE 
PO. 9548 • IV. 6633 

FRANK ORPSE (URBSAITIS) SAV. 

a university of 6000 students was 
functioning. 2.r>0 highschools, over 
f:00 agricultural schools and thou
sands of grade schools were organ
ized. Cooperatives were organized 
in every town, village and hamlet. 

Agricultural progress was such 
that their exports of butter, bacon, 
eggs, hams, flax—all exported main
ly to England, actually balanced 
their budget. Naturally this was 
a bad example to its great neigh
bor, who was preaching that all 
capitalistic ' nations were starving 
and lived in poverty. Thus, such 
an example of capitalistic prosper
ity was very distasteful to the Com
munists. 

COMMUNIST TENTACLES REACH 
OUT FOR LITHUANIA 

In 1939, the Soviets demanded 
lhat Lithuania grant it garrisons 
in all key positions of Lithuania. 
At first, Lithuania refused it, but 
upon the advice of England, France 
and other powers, and with the as 
surance of a treaty of Mutual as
sistance of Oct. 10, 1939 (it assure:" 
Lithuania that its sovereignty am 
-node of government would not be 
hampered), the Lithuanians as well 
as the Estonians and the Latvian; 
•ielded, while Finland held out. 

In less than a year after thi; 
rreaty, the Russians sent these coun 
tries an ultimatum, demanding that 
in less than 24 hours, "friendly' 
governments to the bolsheviks b< 
established. This was a physica1 

impossibility. The Soviet armies 
/ere already pouring into thes< 
ountries, and hordes were waitin 
it the borders. Thus, in June 1940 
Lithuania was occupied. Its presi 
rlent and many members of its cabi 
net, advocated resistence, but arm 
leaders advised against it as use 
less blooodshed. In view of thi: 
situation, President Smetona anc 
others escaped to Germany, wer 
detained as prisoners, and eventual 
!y made their way to other coun 
ries. President Smetona reside 
i the U. S. where he worked faith 
illy to secure aid for his stricke* 

auntry, but found all doors locke-' 
s by that time, the Soviets ha< 

become our "glorious allies"; n< 
matter what dastardly acts they 
had committed in the past, thej 
had to be hushed up, and the Bol 
sheviks had to be white-washed un 
ler the name of honest, gallant 

and democratic people, and, whoso
ever opposed them, was immediate 

•f branded as a "facist" and almosl 
n outright enemy. Just over twe 
ears ago (Jan. 9, 1944), President 

for a time, Russia was under a 
Lithuanian Prince Algirdas, whose 
headquarters were at Kiev. 

(2) Russia must hav« an outlet 
to the Baltic Sea. 

Lithuania's only outlet to the sea 
was Klaipeda (Memel), invaded by 
Hitler in 1938. While Lithuania had 
this outlet, it granted Russia free 
access through the - Niemen river. 
During all the years (1921-1939), 
only 1 per cent of the entire ex
port going through Lithuania was 
from Russia. This proves that 
Russia has all the outlet to the 
Baltic Sea it needs, without going 
through Lithuania. Even if she 
needed the outlet, it would be a 
poor argument. Supposing that 
Canada would demand New York 
City because it has good harbors. 

(3) That Lithuania had an un
friendly government to the Soviets. 

Strange, this argument was used 
against Finland, Latvia, Estonia, 
Poland. Now against Bulgaria, Bes-
arabia, Iran, Greece, and soon it 
will be used against France, England 
and America.-

(4) That Lithuania had a Fas
cist regime, for it overthrew a duly 
;!ected government in 1926. 

This was necessary, for this re
gime allowed all elements to do as 
Jiey pleased. Shortly after Presi
dent Grinius came into office, the 
ninority, representing the Bolshe-
•iks, began openly demonstrating 
i gainst and denouncing free' Lith
uania, and advocating the overthrow 
)f the government. _ Army, civilian 
eaders, and t{ie decent element 
oon realized the danger and end

ed this regime by a bloodless coup 
I'etat. The new regime formed a 
•abinet consisting of equal numbers 
'vom all parties, and ruled until 
it felt that the people were suf 
ficiently prepared for full democracy. 
In 1936, it presented a new consti 
ution, similar to that of the U.S. 
\nd new elections were held. 

Realizing that all these arguments 
were too shallow to convince Greai 
Britain, the U. S. A. and othe" 
powers, the Soviets devised a new 
scheme—elections. Thus in 1941 
all the Lithuanians were compelled 
to vote. Before the voting tool-
place, the Soviets exiled or liqui
dated all the leading Lithuanians 
so as to deprive the nation of abl< 
leadership. Later, they sovietizet 
banks, railroads, farms, manufac 
ture, and crippled all industry. Ii 
1941, they liquidated and exile' 
>ver 70,000 people, separating wo 
nen and men and children. Whe 
he elections took place accordins 

to the Bolshevik style, there was 
one set of candidates—the Bolshe
viks. Even the Soviet soldiers and 
commissars, who were not citizens 
of Lithuania voted. One slow-wit
ted Soviet representative in Lon
don, unintentionally announced the 
results of the election in London, 
24 hours before they were over, 
as being 99 per cent. This we 
never lived down. Many of our 
radio commentators and magazine 
writers still persist to inform us 
that Lithuania voted to be a part 
of Russia, we say yes, they voted, 
BUT HOW? 

CONCLUSION 
From the above you will readily 

appreciate: 
(1) That Lithuania is an ad

vanced, cultured, civilized old na
tion, capable of sustaining and of 
ruling itself as it has demonstrated 
in the past. 

(2) It has always been a peace
ful nation and its people were in
dustrious, enterprising and freedom 
loving. 

(3) That they were victims of 
aggression both by the Nazis and 
the Soviets. 

(4) That no arguments in the 
world will convince the Lithuanians 
to renounce their freedom of their 
heritagef of Western civilization 
they won't accept slavery, nor Asia
tic barbarism. 

(5) That it is entitled to full 
sovereignty with no strings attach
ed. 

(6) That if the United Nations 
desire to save its face and convince 
the world that it is here to main
tain a just peace, it must accept 
Lithuania as one of its members 
and demand that Soviet Russia re
move its armies, commissars,' NK
VD (Gestapo), and their ungodly 
rotten rule from the Baltic States, 
and go back to barbaric Tartary 
where they belong. 

(7) We, as Americans, whose 
sons died to save freedom, have a 
moral obligation to insist upon full 
freedom • for the Lithuanians, the 
other Baltic States, Poland and all 
others, and not succumb to well-
financed Communistic propaganda. 

(8) That, in order *o protect our 
heritage as free Americans, we must 
insist to preserve it and to retain 
our honor as free and just men and 
women. With this thought let us 
grant the Soviets the same privile
ges they grant us. Give them* full 
reciprocity. They prohibit our news
papers, movies, our foreign corres
pondents, Red Cross workers, mili
tary, industrial observers, tourists, 
lecturers and travelers (unless they 
are Bolshevik), then let us make 
them feel at home by granting the 
same "rights" to them. They even 
limit our diplomatic representation 
to about 200 in Soviet Russia, while 
over 1200 alone are at the Soviet 
Legation in the U. S. Send them 
back to their paradise, and prohibit 
their insidious propaganda, which is 
gradually poisoning our youth with 
their warped, godless and dangerous 
issues. Their 25 years of slavery, 
carnage, rape, murder, pillage and 
disrespect for all humanitarian ideals 
towards which humanity struggled 
for centuries, should convince every 
thinking man and woman that they 
md their ideas are unfit for civiliz
ed human society and as such, and 
should be banned; those who fell 
victims to their banditry should be 
freed. 

We call upon every, decent man 
and woman, regardless of race, or 
•reed, or nationality, to make them
selves heard. We call upon them 
to write to their congressmen, sena-
;ors, the U. S. Sec etary, that the 
irst thing they should do is to 
lace Stalin and his henchmen on 
rial, toget!' sr with Gcebbels and 

Behind" 
Your Bonds 

Lies the Might of America 

Draugiškos Sueigos 
^OGD SMSr-^RD CHURCH 

730 ISt. Clair Ave. (kampas E. 73rd Street) 
Kas Vakaras nuo 8:00 P. M. — išskyrus Sekmadieni. 

Sekmadienio popiečiais nuo 2:00 P. M. 
VISOKĮ ŽAIDIMAI — 20 SERIJŲ ŽAIDIMAI 

SPECIALUS ŽAIDIMAI 
Užkviečiami visi. Atsiveskit savo draugus. 

Nauji pertvarkymai. Nauji Lošiai. Naujos dovanos. 
• Atsineškit šj skelbimą su savim ir gausit DYKAI 

vieną Serijų Kortą visam vakarui per šį menesį. 

T 'E KMMEft & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakaraii 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

VASARI N ĖS REIKMENYS 
Skrybėlės — Sweateriai — Marškiniai 

Kelnes — Maudymosi Keliiaites 
Darbiniai Rūbai 

O Y K A I  G R E E N  S T A M P S  r o  k o l n u  p i r k i n i o .  f Y Y I ^ A I  
• čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

BLLEGRASS AND HORSES 
Bluegrass, specially nourishing 

for live stock and horses, has an 
important bearing on the prosperity 
of Kentucky. More than $30 mil
lion is invested in horse farms and 
millions mote in the blooded ani
mals. Eluegrass contributes to im
proved breeds of cattle. Farms here 
Supply riches to add to the Nation's 
resources behind Savings Bonds. 

U. S.  Treasury Department 

others as enemy Ne. 1 to freedom, 
peace and justice. Unless this is 
done, we are, repeating Munich, 
and preparing fope a third world 
war. • 

Newly Orctainėčt Priest 
Is Feted 

Lithuanians of The Baltic Scan
dinavian Society of Washington, D. 
C., and their friends honored Fr. 
Alphonse Gailevicius, O. P., at a 
luncheon on Thursday, June 6th, at 
noon at Bonat's Cafe, 1022 Vt. Ave. 

Fr. Gailevicius, O. P., is a native 
of Lithuania and was sent to this 
country to study for the priesthood 
by American Dominicans who were 
stationed at Raseiniai, Lithuania. 

Fr. Gailevicius' parents are living 
in the present occupied land of his 
birth. He said his first Mass in 
South Boston, Mass., on June 9th 
where he has relatives. He was in 
a class of 16 Dominicans who were 
ordained by Bishop Shehan in St. 
Dominic's Church, Washington, D. 
C. The ordinations were attended 
by members of the Lithuanian and 
Latvian Legations. 

The luncheon was arranged by 
the founder and president of the 
Society, Mr. L. J. Esunas. Among 
the guests who spoke briefly in 
felicitation to th& newly ordained 
were: Mr. Juozas Rajeckas of the 
Lithuanian Legation, Fr. Cheatham 
of the Holy Comforter Parish, Rev. 
Mr. Anthony Cepanis of Chicago, 
Mr. Vincent Gillis, a cousin of the 
newly ordained, and the Major Al
bina Shimkus of the Women's Army 
Corps. 

In the evening Mr. and Msg. Val
entine Matelis of 2043 Park Rd., 
were hosts at a buffet supper for 
Fr. Gailevicius, and his relatives 
from out-of-town. 

H . V . S .  

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžies mėty—-&ėkit 
į laišką $1 dabar ir "Diria** 

lankys ius ištisą pusmeti. 
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George's Flower 1 

& Gift Shop 
1317 Addison Road prie Superior HE 4785 

EKSTRA SEPCIAL VESTUVĖMS | 
VISTUVĖMS bukietai $5 ir aukštį, E 

Knyga iš gėlių $5 ir aukštyn. = 
Corsages vestuvėms 2.50 ir aukštyn. S 

Stalo išrėdymai — Bažnyčios išrėdymąi S 
gpecialės kainos aš Jurgio Sidabro. g 

Pasirinkimas visokių dovanų vestuvčSmst s 
Vazos gėlėms ir įvairus papuošalai. 5 

STALUI LEMPOS ir GRINDŲ LEMPOS padarom* % 
sulyg užsakymo, žymiai pigiomis kainoiyiis. 'v s 

' -'M: B 
Jurgis Sidabras — Lietuvis Gėlininkas =j 
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