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LIETUVIU PABĖ-
C. 

GĖLIŲ KRONIKA 
Rašo A, M. 

{JETUVIŲ KUNIGŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

H AN A-U Lietuvių stovyklo
je, Birželio 4-6 d., įvyko Lietu
vių kunigų pabėgėlių • suvažia
vimas. Iš Vokietijos ir Aus
trijoje šiuo metu esančių 250 
Lietuvių kunigų į suvažiavima 
atvyko 160. 

Suvažiavime datyvavo šv. So
sto delegatas Lietuviams Vo
kietijoje ir Austrijoje Kan. 
Kapočius, Vyskupas Brizgys ir 
Vyskupas Padolskis. Suvažia
vimas buvo rekulekcinio-studi-
finio pobūdžio* Jis buvo už-
jjferas. Suvažiavime buvo pa
sakyta visa eilė religinio ir pe
dagoginio turinio paskaitų. 

Pirmą suvažiavimo dieną va
kare buvo šv. Kazimiero aka
demija, kurioje buvo paskaita 
apie šv. Kazimierą ir literatai 
paskaitė savo kurinių. Pasku
tinės suvažiavimo dienos va
kare įvyko religinis koncertas, 
kurio pradžic^e buvo visuome
nes atstovų sveikinimai. 

\ 
MIRĖ PROF. A* HAGENTOR-
NAS 

KEMPTONE, Gegužės 3 d., 
niirė buvęs V. D. Universite
to Kaune medicinos fakulteto 
ordinarinis profesorius medici
nos daktaras Aleksandras Ha-
jpentornas. Jis kaip žymus 
chirurgas praktikas bei teore
tikas buvo plačiai žinomas ir 
UŽ Lietuvos ribų. Jis palaido
tas Gegužės 6, Kemptone. 

Prie jo karsto Prof. Kanau-
ka be kitko pažymėjo kad jis 
buvo musų universiteto stipri 
tflokslinė asmenybė, per kurią 
Lietuvos universitetas galėjo 
savo mokslinėm idėjomis spin
duliuoti į Europą ir toliau. 

NAUJA MOKSLINĖ STUDIJA 
HANAU. — Lietuviai moks

lininkai ir "sunkiose pabėgėlio 
sąlygose dirba mokslinį darbą. 
Dalis jų mokslinės kūrybos vai
sių vargais-negalais pasiekia 
Sr viešumą, štai nesenai susi 
laukėme Dr, M 

.Gimbutienės studijos apie Lie
tuvių priešistorinių laikų lai-
doseną —* "Die Bestattung in 
Litauen in der vorgeschicht-
liphen Zeit". Knyga parašyta 
Vokiečių kalba, kad ji butų 
pprieinama platesniemS skaity
tojų sluogsniams. Knyga iš
spausdinta 1946 m. Tuebinge-
ne. Tai didoka 241 pusi. kny
ga, kurioje yra 115 paveikslų, 
13 paveikslų ant atskirų krei
dinio popieriaus lapų ir 5 že
mėlapiai. šis veikalas parašy
tas kruopščiai ir metodiškai'. 
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Kongresas Gamina Naują 
OPA Patvarkymą 

-# 

NAUJAS OPA APIMS 
MAISTĄ, NUOMAS 
IR KT. REIKMENIS 

Prez. Trumano veto stai
ga užbaigta OPA su Birže
lio 30 d., jšgąsdino Kongre
są ir pačią valdžią labiau 
negu šalies gyventojus — 
ir Senato bankine komisija 
pradėjo ruošti Senatui ki
tą bilių, kuriuo OPA bus 
grąžinta kad ir apkarpyto
je formoje ir pratęsta dar 
bent metams laiko. 
' Visuomenė buvo pareng
ta sutikti OPA panaikini
mą, ir su atsidarymu biz-

prisipa- NĮŲ LĮEP0S i (L žiurėjo kas 
dešis. 

Kongresas gi, komunistų, 
unijų ir šiaip susirupinusių 
žmonių protestais įgąsdin
tas, pradėjo ruošti naują 

Lenkiioje Birželio 30 bu- pavaduotoją buvusiai OPA, 
vo vykdoma balsavimai, ta-' *as apims namų nuomų 
eiau kadangi ta šalis yra kainlJ kontrolę ir tam tik-
frriežtoje bolševikų kontro- nj. kitų reikmenų. 

TEISIAMAS. Gen. Mihailo-
vič, Jugoslavų kariautojas, ku
ris pateko j bolševikų nagus ir 
dabar kaltinamas buk jis dir
bęs su Vokiečiais prieš sąjun
gininkus. Bolševikų žinomu bu-
du į teismo galą jis 
žins" kaltu.,;. 

LENKIJA BOLŠEVI
KU NAGUOSE 

TRUMĄ!* PASIKASĖ 
HOBBS BILIŲ 

Liepos Sį Prez. Truman 
pasirašė Hobbs bilių, ku
ris tampa: įstatymu, šis 
bilius suvaržo unijas, ypa
tingai jų vadus nuo rake-
tieriškų darbų. Unijų va
dams uždedama •ederalės 
pabaudos jeigu bus varto
jama prievarta, grobišavi-
mas, grasinimai ir gąsdini
mai atsiekimui savo klas
tingų tikslų. 

CIO ir AFL protestavo ir 
grąsino prezidentui del šio 
biliaus, tačiau Prez. Tru
man turėjo drąsos ši bilių 
pasirašyti. 

lėje. tai ir rinkimai nusvi 
ro komunistų naudai. Vi
soje šalyje buvo komunis
tų pasiruošta ir per rinki
mus panaudota prievarta, 
taip kad Mikolajczyko val
stiečių partija mažai galė
jo pasirodyti. 

Senatorius Taft išleido 
pranešimą pareiškiantį kad 
Chester Bowles ir kiti Tru
mano administracijos na
riai dabar tyčia leidžia his-
teriškus gąsdinimus, norė
dami sukurstyti visus pra
dėti staigų pirkimą, kad 

TAIKOS KONFEREN
CIJA NUSTATYTA 

.LIEPOS 29-TAI 

Paryžiaus konferencijoje 

Mirė Martynas Jonius 
(Specialiai Dirvai) 

FLENSBURGE, Anglų oku
puotoje Vokietijos zonoje, Lie- | 
tuvių stovykloje, Gegužės 23 
mirė paskutinis aušrininkas, j 
Mažosios Lietuvos Patriarkas į 
Martynas Jankus. Gegužės 28 I 
ten pat iškilmingai palaidotas, 
Jo kūnas buvo sudegintas kre
matoriume. 

Martynas Jankus gimęs 1858 
m. Rugpjučio 7 d. Anksti pra
dėjo tautinį darbą. Nuo 1884 
m. nr. 4 iki 1885 m. nr: 7 bu-
o atsakomingas Aušros redak
torius. Pats yra leidęs ir re
dagavęs keletą Mažosios Lietu
vos Lietuviams skiriamų laik
raščių, parašęs apie 20 knyge
lių. Plačiai ir veikliai pasirei
škęs Mažosios Lietuvos Lietu
vių kultūriniame, organizaci
niame ir politiniame gyvenime. 

Martynas Jankus už savo 
tautinę veiklą smarkiai yra nu
kentėjęs nuo Rusų ir Vokiečių. 
1914 m. Rusų buvo ištremtas 
į Pavolgį. 1923 m. pradžioje, 
kaip Vyriausio Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komiteto pirmi
ninkas, kovojo už Klaipėdos 

susitarta ant sutarptautini- krašto grąžinimą Lietuvai 
mo Triesto uosto ir Prancu-i 1939 m. naziams užgrobus 
zijos Italijos sienos. Į Klaipėdą, buvo priverstas bėg-

Vokietijoje, Amerikos zo-i^uo budu biznieriai skubėtų 
no j, kur bolševikai neturi pakelti kainas, o ̂  tas duotų 
įtakos, rinkimai parodė vi-' priežastį įrodinėti OPA ręi-
sai kitokį vaizdą: iš virš 5 kalingumą. 
milijonų balsų 'komunistai 
gavo tik 408,000. 

JAPONŲ karo kaltinin-
kų teisme, senas Adm. K* 

Alseikaitės- Okada įrodinėjo kad tarp 
Japonijos ir Amerikos bu
vo susiprasta kad Japonai 
gali plėstis į Mandžuriją. _ 

RUSAS UNRRA atsto
vas Jugoslavijoje, kuris va
dovauja visą šalpos suėmi
mą sulyg Maskvos nusta
tymo, pavarė iš vietos ten 
paskirtą Amerikos atstovą 
ir įsakė jam gryžti į Wa-
shingtoną. 

CIO ir bolševikai agitavo 
surengti protesto mitingus 
per šventes, OPA gelbėji
mui. 

"DIENOS BE TĖVYNĖS" 
FLENSBURGO Lietuvių sto

vykloje išleistas stambus, di-
^Įelio formato 358 pusi. veika-
jįs 'Dienos be Tėvynes', Flens-
burgo Lietuvių metraštis. Met 
raštyje telpa kreidiniame po
pieriuje'12 spalvuotų reproduk
cijų ir 16 fotografijų. Šiame 
metrašty j s yra 88 straipsniaĮ-
straipsneliai, apysakaitės, eilė
raščiai ir scenos vaizdeliai. Vi
si šie kūrinėliai parašyti Flens-
burgo Lietuvių stovyklos lite
ratūros mėgėjų. 

šiš leidinys tai ry&kus įrody
mas kad stovyklų gyventojai 
sielojasi savo tautine kultura, 
savo didelį tėvynės ilgesį ban
do išreikšti poezijos, beletristi
kos ir dramos kūryba. 

"LIETUVIŲ KOVA SU 
NACIAIS" 

DIPL. ekonomistas Br. Kvik
lys Memmingene išleido 48 p 
knygelę, įvardintą 'ILietuvių 
Kova su Naciais" 1941-1944 m 
Memmingeno Lietuvių stovyk-

FILIPINAI ATGAVO 
SAVO NEPRIKLAU

SOMYBĘ 

Li^os 4 d. Filipinų salo
se nuleista Amerikos vėlia
va ir iškelta Filipinų Res
publikos vėliava. Taip tai 
po 48 metų valdymo Suv. 
Valstijos grąžino Filipinų 
gyventojams n e p riklauso-
mybę. Tos salos turi 18,-
000,000 gyventojų. Nesenai 

loje yra leidžiamas dienraštu- išsirinko sau prezidentą — 
kas "Mintis", šio laikraštuko Manuel A. Roxas. 
leidinys yra ir ši knygelė. Filipinai per 400 metų 

[Br. Kviklys suglaustai ap-jbuvo Ispanų užkariautojų 
žvelgia Lietuvių kovas su na-1 vaidomi. Laike Amerikos-
ziais ir tose kovose kritusias ^ Ispanų karo, 1898 m. Ame-
Lietuvių aukas, ši knygelė rjįa ^as salas iš Ispanijos 

ti į Didžiąją Lietuvą ir ten iš
gyveno pirmą ir antr^ fjos oku
paciją. Antrosios okupacijos 

KAIP ĖJO ATOMINĖS 
BOMBOS BANDY

MAS PACIF1KE 

ši 
bent išdalies gali padėti atrem
ti Lietuviams primetamus kal
tinimus kad jie esą bendradasf 
biavę su naziais. 

IŠSIILGĘ AMERIKIETIŠKOS 
SPAUDOS 

Lietuvių pabėgėliu bendruo
menė yra išsiilgus Ameriketiš-
kos spaudos — Amerikos Lie
tuvių laikraščių. Tų laikraščių 
stovyklų gyventojai gauna la
bai mažai ir tik atsitiktinai, 
daugiausia per Amerikos Lie
tuvių karius. (Butų labai nau
dinga kad Amerikos Lietuvių 
laikraščių redakcijos ir orga
nizacijos galėtų Lietuviškų lai
kraščių ir knygų daugiau at
siųsti. Lietuviai pabėgėliai Vo
kietijoje jaučia didelį knygų 
badą. Iš Lietuvos teatsivežė 
tik retas po vieną-kitą knygą. 

Užsienių ministrai taipgi 
sutiko leisti Rusijai išgauti 
iš Italijos $100,000,000 ka
ro nuostolių atlyginimo ir 
sutiko leisti Italiją apiplėš
ti taip kaip Rusai apiplėšė 
kitas šalis: iš Italijos bus 
išvežama viskas kas pana
šu į karo medžiagą, karo 
dirbtuvių mašinas, ir tt. T. . . , 

Kam gi Rusijai reikalin- Liepos 1 d., Bikini salų 
ga karo reikmenų mašinos!grupėje, U. S. karo laiyv-
ir kodėl Amerika ir' Angli-1 J*as panosė atomines bom-
ja leidžia sovietams plėšti į j30? bandymus, patyrimui 
ir gabentis iš viso pasaulio j _ °,n a^s lePs ^ 
šalių karo reikmenų dirb- ~ 
tuvių įrengimus? 

Tarp Byrnes ir Molotovo 
visą laiką ėjo aštrus susi
kirtimai del nustatymo 21 
Europos valstybės taikos 
konferencijos. Byrnes rei
kalavo skirti Liepos 22 ar 
25, o Molotovas spyrėsi ati
dėti iki Rugsėjo 1 ar dar 
vėliau. 

Paskutinėmimis žiniomis 
taikos konferencija sutar
ta šaukti liepos 29. 

Trieste buvo iškilę riau
šės ir muštynės tarp Jugo
slavijos ir Italijos šalinin
kų del Triesto likimo. Pro
testui prieš riaušes buvo 
iššauktas 200,000 darbinin
kų generalinis streikas, . 

Ekonomika 

Martynas Jankus 

gale sugryžo į savo gimtuosius 
Bitėnus. Bet 1944 m. rudenj 
vėl buvo priverstas pasitrauk
ti į Vakarus. Vargingas pabė
gėlio gyvenimas ir begalinis il
gesys silpnino senatvė® naštos 
slegiamą sveikatą. 

1926 metais Mažosios Lietu
vos organizacijų vardu Marty
nas Jankus su dailininku Ado
mu Braku (jis 1940 m. bolše
vikų išvežtas į Sibirą) lankėsi 
Amerikoje. Chicagos miesto 
may oras ta proga jam buvo 
įteikęs kaip garbės dovaną 
miesto auso raktą. " * jL -M. 

atėmė ir iki šiol valdė. 

MASKVA vėl paskelbė 
prijungimą Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Moldavijos 
ir Karelijos į sovietų res
publikas ir savo savo vals
tybiniame herbę įdėta tų 
šalių ženklus, matomai di
desniam tų tautų žmonių 
apgaudinėjimui. 

ŽYDAI Palestinoje pra
dėjo tikrą karą su Britais. 
Jų požemio kariautojai su
gavo keletą Britų viršinin
kų ir laikė slaptomis, kan
kindami. 

Palestinos miestuose An
glų policija ir kariuomenė 
daro kratas pas Žydus; su 

Parvžiuie. komunistu iš
taigoje padarius kratą val
džia suėmė 68 asmenis. 

Liepos 5, Kielce, Lenki
joje, iškilo Lenkų riaušės 
prieš Žydus, ir susirėmi
muose užmušta apie 30 Žy
dų, užmušta ir du Lenkai. 

Lenkijon subėga daugy
bė Žydų iš Rusijos, kur bol
ševikai jiems rojaus neda
vė. Matomai Žydai sten
giasi * Lenkijoje sauvaliau
ti, tikėdami kad juos užta
ria Amerika ir kitos šalys. 
Jeigu Lenkijoje ir bolševi
kams valdant Lenkai prieš 

, . imta apie 3,000 Žydų. Su- žydus kyla tai Lenkai dar 
Naujų knygų taip pat labai ̂  sirėmimuose keletas Žydų toli ne visi virt§ bolševi-
mažai teišleidžiama. ^ ' j užmušta, daug sužeista. kais. 

LENKIJOJE UŽMUŠ
TA APIE 30 ŽYDU 

tų, kaip dabar paskelbia, 
užmušė apie 120,000 žmo
nių, sužeidė apie 200,000 
per abu miestu. 

Amerikiečiai Pererreit 
Suvalgo savo Galvijus 

AMERIKOS žmonės, uždirb
dami daugiau pinigų karo me
tais, ir dabar iki uždarbiai bus 
geri, reikalauja pačių geriau
sių jautienos dalių, ir tų mėsų 
kainos turėjo pakilti. Tuo pa
čiu, tų parinktųjų mėsų nėra 
gana daug iš vieno galvijo, ir 
todėl reikalinga daugiau pjau
ti galvijų patenkinimui tų rei-

^ kalavimų. 
Normaliame bknyje sunau

dojama ir kitos galvijo dalys, 
bet laike OPA ir juodos rinkos 
mėsos biznio, galvijų pjovėjai 
stengėsi pristatyti gerasias da
lis už aukštas kainas į parei
kalavimo vietas, numetant vi
sus kitus galvijo likučius. 

Galvijų skaičius pradėjo žy
miai sumažėti, ir tik su laiku 
galės atsigriebti, kada legališ-
ki mėsos bizniai pradės tinka
mai paruošti pardavimui ir ki
tus pigesnius galvijo likučius. 

Amerikos žmonės turės pa
keisti savo mėsos valgymo pa
protį ir imtis valgyti kitokias 
mėsas, i|e vien- jautieną, nes 
per metą suvalgoma —4" nu©a* 
egzistuojančių galvijų. : 

RIAUŠĖS IR 2UDYNĖ 
INDIJOJE 

naikinimą laivų juroje 
Nužymėtame plote juro

se buvo išmėtyta 73 karo 
laivai įvairaus didumo; ir 
vidurinis iš jų tyuvo numa
tytas subombarduoti. 

Tą įvvkį už atitinkamo 
tolumo buvo matyti moks
lininkai, karo vadai ii" lai
kraštininkai. 

Arti laivų ant salų ir ant 
pačių laivu buvo įrengta vi-
soki moksliški instrumen
tai užrekordavimui visko 
kas tik laike sprogimo ir 
po to apsireikš. 

Bombą numetus, lėktu
vai spėio pasišalinti. Spro
gimas, kaip rašytoiai ap
sako. turėio šviesą ir karš
tį kaip iš 10 tūkstančių 
šauliu vienu kartu. 

Bomba tuoj nuskandino 
du laivus, vienas apvirto, 
16 kitų sugadinta. Iš suga
dintu nuskendo iau penki 
laivai. Ant pašalinių laivu 
randama gyvu ožkų ir ki
tų gyvūnų. Reiškia bom
ba neapėmė viso plataus 
ruožo. Liepsna iššoko į 
viršų per 50,000 pėdų. 

Po sprogimo, už kelių 
valandų, apsisaugoję nuo 
blogų pasekmių, pradėio 
į sprogimo sriti^ suplaukti 
tyrinėtojai. Vėliau leista 
iv laikraštininkams ten nu
plaukti. . ; , 

Laikraščiai ir radio stnie 
ši atsitikimą rašo ir kalba 
labai daug. 

Žemė nesuplaišmta, kaip 
nekurie spėjo. 

Dvi "bombos, kurios buvo 
numestos ant Japonų Hi
rosima ir Nagasaki mies-

Indijoje, tarp Hindusų ir 
Mohametonų vėl pasikarto
jo į'iaušės ir žudynės. Šios 
savaitės pradžioje apie 35 
žmonės užmušta, 250 sužei
sta. 

ARGENTINOJE pradėjo 
visuotiną vajų pėr 60 die
nų, sumažinimui pragyve
nimo reikmenų kainų, pri
sitaikymui prie žemų už
darbiu. 

GEN. MARSHALL, nu
vykęs sutaikyti Kinijos ko
munistus su Gen. Kai šeku, 
matomai nieko nelaimėjęs 
jau žada gryžti. 

Kinų komunistų armija 
tęsia savo numatytą ir su 
Maskva sutartą užkariavi
mą. Raudonieji pasiryžę 
užimti jurų uostą Chimo. 

TYRINĖJA REIKMENŲ 
LIKIMĄ 

Valdžios įstaigas pradėjo ty
rinėti visoje šalyje apsireišku
sį trukumą rubų ir kitų pragy
venimo reikmenų, suradimui 
ar tuos dalykus kas nors tiks
liai paslepia ir laiko spekulia
vimo tikslams. 

Pradėto sužiurėti likimas au
tomobilių, šaldytuvų, rūbams 
medžiagų ir statybai reikmenų. 

Susekus tokį apsireiškimą, 
kaltininkai bus patraukti Tei
singumo Departmento atsako
mybėn, nes tai skaitoma prasi
žengimas prieš visą šal|. 

SAUSRA ISPANIJOJE 
VIENA b,ėda ne bėda. Da

bar kai Gen. Franco stengiasi 
išlaikyti savo valdžią ir atsilai
kyti išlaukinio spaudimo, kurį 
daro Maskva išvertimui jo val
džios, jo vyriausybė susiduria 
su ekonominiais sunkumais ku
rie paėjo nuo pereitų metų ne-
užderėjimo del sausros, ir nuo 
pasibaigimo karinio trafiko, 
kas davė Ispanijai daug biznio. 

Nuo pilietinio karo, 1936 m., 
Ispanijos agrikultura dar neat
sigavo. Pirmiau Ispanija ga
lėjo pati išsimaitinti ir kaip ką 
turėjo eksportui. 

DEL SAUSROS pereitą me
tą, agrikulturinė produkcija 
buvo 40 iki 50 nuoš. žemiau 
normalio. Pernai Ispanija tu
rėjo 66,000,000 bušelių kvie
čių, arba 95,000,000 mažiau 
normalio, ir 45,000,000 bušelių 
mažiau negu reikalinga sunau
dojimui namie. Panašiai ir ki
ti grudai neužderėjo, ir tiktai 
bulvės ką buvo arti normalio. 

LAIMEJO. Joe Louis prie 
porą savaičių laimėjo kumšty
nes prieš Conn ir vėl pasiliko 

kumštininku sunkaus svorio 
čampionu. 

Amerika iškėlė aikštėn 
kad Maskva sulaužė Pots
damo sutartį link ^ Japoni
jos. Rusų užimtoje Man-
džurijoje buvo apie milijo
nas Japonų kareivių, bet 
jie visi išvežti į Sibirą, nei 
vienam neleista gryžti na
mon, kaip sutarta. 

ž * 

; *: 

••vi 3 < 

' f  

4 

I i i  

i 

ii 
f i 

--t? +1 



i 

r t D T oftaiu 

PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

NEŽINAU kaip kitur, bet 
musų miesto Amerik o n i š k a 
spauda, keturi dienraščiai, pa 
staru laiku be atodairos kelia 
aikštėn Sovietų mekleriškus 
darbus. Kaip kolumnistai ra ! 

šytojai taip redakcijos veda 
maisiais raštais kasdien kritiš
kai nagrinėja Sovietų komisa
rų vedamą klastingą politiką 
užsieniuose ir pačioje Rusijoje. 

Net rašytoja Dorothy Thom
pson, kuri keli metai atgal bu
vo palanki Sovietams, matyt 
persitikrino kad Rusų komu
nizmas nėra išganymas darbo 
žmonių klasei, bet jos pavergė
jas. 

Kiti rašytojai, kaip # West-
brook Pegler, Paul Mallon, Ge
orge E. Sokolsky, Max East
man, ypač pastari du rašytojai 
veteranai radikalai, kurie gy
venę kiek laiko Rusijoje ir jos 
komisarų politiką giliai pažys-
tanti, nurodo kad likusis demo
kratinis pasaulis niekados su 
komunizmu negalės susikalbėti 
ir pastovią taiiį pasaulyje pa
daryti. 

MAX FV5TVTAN, rašyda
mas Philadeipnia Inquirer Bir
želio 24-25-26, "Russia's For
eign Policy", nurodo kad Sta
lino išleistoje knygutėje "Pro
blems of Leninism" nieko dau
giau negali atrasti kaip Hitle
rio parašytoje ir nazių platin
toje "biblijoje" "Mein Kampf". 

Pirmame savo straipsnyje 
Max Eastman sako: "Nėra jo
kios • geležinės uždangos tarp 
Stalino ir kitų raštų ir kalbų 
kurios atskleidžia ką Stalinas 
turi mintyje Rusijai ir mums, 
ir visam kitam pasauliui. Mums 
patiekė savo planus šis dikta
torius, lygiai taip kaip buvo 
'patiekęs Hitleris. Jie nustato 
ateiti kruvinos revoliucijos ir 
totalitarinės diktatūros mums 
visiems.... Tiktai šiuo atveju 
šitas yra daug pavojingesnis, 
nes nėra sujungtas su rasine 
arogancija. Šie planai yra su
jungti su fantastišku įsivaizda
vimu kad tas užkariautojas iš
gydys visos žmonijos negero* 
ves ir išlaisvins žmoniją...." 

TOLIAU rašytojas nurodo 
budus ir priemones kokias ko
munistai turi vartoti pasaulio 
"išganymui", cituodamas nuro
dymus knygoje "Problems of 
Leninism". Kadangi ta Stalino 
"Mein Kampf" yra išversta j 
visas civilizuoto pasaulio kal
bas, ji platinama po visą pa
sauli. Amerikoje šią komuniz
mo "biblija" išleido ir platina 
sovietų ambasada Washingtone, 
milijonais, ir ją pardavinėjo 
komunistų agentai ir jų drau
gai po visą kraštą, sako Max 
Eastman. 

"Rusijos planai, tokiu budu 
nėra paslaptis. Ir mes neturė
tume buti užliuliuojami taikin
gomis konferencijomis ir rami
nančiais žodžiais kaip Hitleris 
užliuliavo Chamberlaina; ... 

"Štai yra vienas sakinys if 
sovietų užsieniu politikos pa
grindų iš 'Problems of Leni
nism': 'Negalima nei dasileis-
ti Jcad Sovietu Respublika ga
lėtų gyvuoti ilgesnį laiką gre
ta imperialistinių valstybių — 
su laiku viena ar kita turi už
kariauti". 

TOLIAU. Amerikos komuni
stams nuvykus j Maskvą 1929 
metais, Stalinas jiems savo 
kalboje pasakė: "Aš manau 
jau netoli momentas kuomet 
revoliucinis krizis apims Ame
riką ir tai bus pradžia pabai
gos pasaulinio kapitalizmo. La
bai svarbu kad Amerikos ko
munistų partija butų pajiegi 
pasitikti tą istorišką momentą 
pilnai pasiruošus", Eastman 
cituoja. 

Antrame savo straipsnyje 
Max Eastman nurodo kaip mū
sų krašto politikai ir nekurie 
mokslo žmonės mažai yra ap-
sipa^inę su Rusų komunizmo 
machinacijomis, lengvai ima 
dalykus ir tiki kad Rusija yra 
taikos ir demokratijos draugas, 
kad ji reformuosis. ... Rašy
tojas vėl daro ištrauką iš "Pro
blem of Leninism" ir sako: 

"Reformistui, reformos yra 
viskas; revoliucijonieriui prie
šingai: reformos pasitarnauja 
priemonėmis kurios griauna 
valdžią; pasitarnauja tvirtovė
mis tolesniam plėtimui revoliu
cinio judėjimo. Ta pažiūra j 
reformas yra pagrindas visai 
komunistų technikai ^ privedi
mui 'buržujinio pasaulio' į cha
osą, o paskui j paėmimu val
džios." 

TREČIAME savo straipsny
je, Max Eastman išdėsto kaip 
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Detroit; Mich., Naujienos 
Amsterdam, N. Y. 

PASAULINIO BANKO PA-
DĖJĖJAS. Harold D. Smith, 
iš Michigan, paskirtas Tarptau
tinio Banko vice prezidentu. 

Sovietai neva j ieškodami tai
kos ir draugiškumo su demo
kratiniais kraštais, savo nepa
sotinamais reikalavimais truk
do ir painioja taikos derybas, 
kad tuo ilgiau nutęsti ir pail
ginti betvarkę pasaulyje; kad 
einančios konferencijos yra tik 
paliaubos ginkluotos kovos už 
komunizmo viršenybę. Rusija 
žinodama kad ji dabar negali 
ginklu kariauti, ji darys visa 
ką, kalbės, pasirašys, prižadės 
— viską darys pratęsimui lai
ko. Bet jai sustiprėjus ir at
ėjus valandai ji su savo pase
kėjais mėgins nuversti musų 
krašto sistemą ir įvesti komu
nizmo diktatūrą. 

"Būtinas reikalas šiuo mo
mentu musų valstybės vadams 
ir musų žmonėms baigti įsivai
zdavus kad yra kas misteriš
ko apie Rusijos užsienių politi
ką. Viskas yra aiškiai para
šyta paties Stalino Rusiškame 
'Mein Kampf' lygiame veikale 
'Problems of Leninism'. Mušu 
politika linkui Rusijos turėtų 
buti paremta ant tos knygos", 
baigia Max Eastman. 

* Z. Jankauskas. 

N. J. LIETUVIŲ SU
VAŽIAVIMAS BUS 

REIKŠMINGAS 

NEWARK, N. J. — Liepos 
7, Newarke įvyks didelis New 
Jersey valstijos Lietuvių su
važiavimas, kurio pradžia 2 v. 
po pietų. Tas susirinkimas at
sibus Robert Treat Hotel salė
je, 50 Park Placs. 

Suvažiavimo tikslas tarti žo
dį už Lietuvos reikalus, plates
nis apsvarstymas Lietuvių pa
bėgėlių, našlaičių reikalų, ii 
Amerikos politiniai klausimai. 

Programe dalyvaus: Invoka-
cija — Kun. M. Kemežis. Kal
bės: U. S. Senator Albert W. 
Hawkes, U. S. Rep. Fred A. 
Hartley, U. S. Rep. Clifford P. 
Case, Lietuvos Gen. Konsulas 
Jonas Budrys, Kun. Jonas Bal-
kunas. Kalbų dalis bus per
duota per radio. 

Dainuos operos artistė Bar
bora Darlys, Lietuvių P. Klubo 
choras iš Kearny, taipgi bus 
tautiškų šokikų grupe. 

Visiems inėjimas į šį susi
rinkimą nemokamai. 

Kviečia 
N. J. Lietuvių Taryba 

DARBINGUMAS TAUTOS 
REIKALAIS 

LVS 16-to skyriaus delega
tai iš LVS seimo, Detroite, par
važiavo linksmi, su geru upu ir 
pasiryžimu darbuotis toliau 
Lietuvos labui. Seime būdami 
daugiau susipažino su įvairiais 
Lietuvos reikalais, susipažino 
su visa centro valdyba ir ki
tais musų pasišventusiais vei
kėjais. šių musų jaunų dele
gatų tėvai ir kiti artimieji yra 
dėkingi kad taip gražiai ir nuo
širdžiai musų jaunimas buvo 
priimtas ir Lietuvišku nuošir
dumu pavaišintas. 

Mes labai apgailaujame kad 
negalėjo dalyvauti seime dar 
kitos dvi nuoširdžios, patriotiš
kos musų LVS 16 skyriaus na
rės, p-lės Ona ir Adelė Kadžiu-
tės, kurios buvo pasiruošusios 
važiuoti, bet nelaimei, susirgo 
jų mylima mamytė, p. Kadžie-
nė, ir jos turėjo pasilikti na-
mie. 

LVS 16-to skyriaus nariai 
yra patenkinti ir turi už garbę 
kad musų darbšti veikėja^ Ona 
Biliutė, buvo seime išrinkta 
LVS centro iždo globėja. 

Biruta Bablinskaitė, pargry-
žus iš seimo, buvo perkelta Te
lefonų kompanijos į geresnę 
tarnybą, ir paliko Amsterdame. 

Edwardas Bablinskas, pasek
mingas jaunas biznierius, Ty-
dol Gasoline Station, 45 East 
Main St., ir jo tėvas, Jonas 
Bablinskas, yra patriotai Lie
tuviškų reikalų rėmėjai, Dir
vos skaitytojai, ir LVS 16-to 
skyriaus nariai. Reikalui už-
šjus, patartina sustoti pas_ Ed-
warda Bablinską, jis mielai pa
tarnaus. 

Taip pat čia geras veikėjas, 
Petras Sargialis, Jr. (laidotu
vių direktorius) mielai patar
nauja visiems. Girdėjome kad 
jis su dviem kitataučiais jau 
gavo "license" įtaisyti radio 
stotį Amsterdame. Garbė Am
sterdamo Lietuviams ir Petro 
Sargialio tėvams. 

Plankis ir Janulis, savinin
kai, Super Station, 180 East 
Main St., taip pat prielankiai 
patarnauja visiems ir gausiai 
remia Lietuviškuose reikaluo
se. P. Plankis yra LVS 16-to 
skyriaus iždo globėjas. 

B. Gustas, pasekmingas biz
nierius, Dirvos skaitytojas, ge
ras patriotas, kuris užjaučia 
Lietuvos reikalus ir visuomet 
gausiai aukoja. Jo duktė, Sta
sė Gustaitė, yra Superinten
dent of Nurses, St. Mary's Li
goninėje. Gustas ir jo duktė 
yra LVS 16-to skyriaus nariai. 

Stasys Rimkunas, Eagle St. 
Garage, savininkas, musų ko
lonijos vienas iš žymiausių rė
mė i u Lietuvos reikalų. 

Adv. W. B. Christian, LVS 
16-to sk. pirmininkas. Vienas 
iš keturiu profesionalų brolių 
(Kristinaičių), kurie visi svei
ki gryžo iš karo tarnybos. Gar
bė tėvams Kristinaičiams už 
tokia pavyzdingą šeimą. 

Adv. A. Stokna ir A. Luk
ais, dalyvavę ALM posėdyje, 
New Haven, Conn., parvažiavo 
su gerais įspūdžiais. Adv. A. 
Stokna deda pastangas kad vi
si Lietuviai vieningai veiktų. ^ 

Kareivių Motinos rengiasi 
statyti tinkamą paminklą šv. 
Kazimiero parapijos kapinese, 
atminčiai žuvusių kareivių sū
nų. Daug tai kaštuos, bet ačiu 
darbščiai, energingai Kareivių 
Motinų Draugijos pirmininkei, 
Onai Meleskienei, ir kitoms, šis 
darbas bus atliktas neužilgo. 

Juzefą Nikšipniane. 

Tai Greitai Gausim 
Laiškus Neužilgo! 

Amerikos karo laivynui iš
tobulintas specialis "jet" budu 
varomas lėktuvas, kuris šauna 
1500 mylių į valandą greitu
mu. Ruošiama jį panaudoti 
šaudymui pašto nuo Pacifik<> 
iki Atlantiko ir priešingai. To
kiu budu paštas skersai vi-a 
Ameriką perskris į dvi valan
das. Tai ko dagyvenam savo 
laikais. Panašių budu paštas 
galės buti šaudomas per Atlan-
tiką į Europą, į dvi ar tris va-
1 aidas laiko. 

RUOŠKIMĖS Į LVS SKY
RIAUS IŠVAŽIAVIMĄ 

Kaip jau rašiati, liepos 14 
d., jvyks LVS 6-to skyriaus 
draugiškas išvažiavimas Hele
nos Rauby vasarnamyje. Da
bar prašome visus narius pasi
ruošti ir atvažiuoti į tą vietą, 
kur bus galima prie ežero ma
loniai su draugais pasikalbėti, 
pasimaudyti na ir, kaip sako, 
pasiuliavoti. 

Nors ši organizacija kartais 
užpuolama už pasiuliavojimus, 
bet tai nevisai teisingai. Jeigu 
tik tiek butų pasiuliavota kiek 
LVS uliavojo tai ištikrųjų nie
kas butų neuliavojęs per ištisą 
karo laiką. Taigi ir šis pasi-
uliavojimas bus labai kuklus, 
nes kiekvienas narys privalo 
atsivežti savo valgį ir jei nori 
ir išsigerti. Tai pareis nuo 
pačių narių, kaip ir visuose bu
vusiuose LVS pasilinksmini
muose. Iš skyriaus kasos nei 
centas šiokiems ar panašiems 
išvažiavimams ir pasilinksmi
nimams neimama. 

Nariai prašomi atsivežti ir 
savo draugus, nes čia ir yra 
draugiškas išvažiavimas. Visi 
ir visų draugai feus maloniai 
sutikti. 

šeimininkas Antanas Rauby 
gražiai sutaisė vasarnamį, pri
taisė sodelyje stalus ir suole
lius, tat visiems bus patogu. 
Nariams bus prisiųsta kelia-
rodis kaip nuvažiuoti į Raubų 
vasarnamį. Kuriems kelrody s 
neateis, per kokįą klaidą, pra
šome pašaukti mane ir aš pri
duosiu. 

Skyriaus pirmininkas Juozas 
Gužauskaš sako kad nariai pa
sipraktikuotų savo balsus, nes 
manoma išdainuoti visas musu 
liaudies dainas. Na tai kad 
dainuosim, net miškas siubuos, 
Kad tik oras butų palankus. 

Dr. Sims jau dabar pilsto la
šiuką prie lašiuko ir sako, "Tai 
bus del to linksmojo draugiš
ko išvažiavimo". O aš manau 
kad musų Clevelandiečiai, mu
sų pažadais susivilioję, neiš-
kentę imtų ir atvažiuotu dalv-
vauti musu skyriaus draugiš
kame išvažiavime, butų tikrai 
malonu. 
, Pasimatysime Liepos 14! 

. M. Sims 

JONINIŲ SVEIKINIMAI 
šymet Joninės, rodos, atžy

mėtos ryškiau negu kitais me
tais. Jonai gavo daugiau svei
kinimų ir linkėjimų. Kad ir 
mano Jonas, šymet buvo svei
kinamas labiau negu kitados. 

Jonines ypatingai atžymėjo 
Lietuvos pabėgėliai. Jie svei
kinimus atsiuntė ir musų Jo
nams. 

Iš visų gautu sveikinimų iš 
užjurio, Dr. Jonas Sims gavo 
vieną kurį čia paduodu, nes jis 
yra kaip simbolinis Joninių 
sveikinimas. Jis yra: 

"Mielas Jonai! Kai visa va
saros gamta pasipuošia žaliu 
jaunystės rubu, kai visos gėlės 
žydi akį traukiančiais įvairia
spalviais žiedais, kai jaunimas 
kuria Joninių laužus, tuos jau
natvės užsidegimo ir karščio 
simbolius, tada mes Tau, Jone
li, siunčiame musų širdžių kar-

Oetroito Lietuviai 
klausykit Amerikos Lietuviu 
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 

<fixnos apie. mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

MIRfi 15,700 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

MR. AMERICA. Alan Ste-
phan, 22 metų, iš Chicagos, lai
mėjęs Nacionalį A. A. U. Vy
rų fizišką kontestą Detroite. 
Mažasis berniukas, 9 m. am
žiaus, žiuri su pavydu į tą mus-
kulingą vyrą. . 

ščiausius tos jaunystes jaus
mo grožio ir gėrio linkėjimus 
ir sveikinimus! 

Kun;'. D, * J. ir Č. II." 

LAWRENCE MASS. 

MOTERŲ KLUBAS AUKOJO 
NAŠLAIČIAMS $100.00 

iio miestelio Lietuviai buvo 
apnikę, nuilsę tautiškame ju
dėjime, bet pasidėkojant Lie 
tuvių Moterų Piliečių Klubui 
veikimas pajudinta. 

Birželio 13 klubas turėjo su
sirinkimą, apsvarstęs savo rei
kalus, nepamiršo ir brangios, 
nelaimingos Lietuvos reikalų; 
apkalbėję Lietuvos našlaičių, 
išblaškytų svetimose šalyse 
reikalus, moterys nutarė pri
sidėti pinigiška pagalba: klu-
bietės nutarė ir paaukavo iš 
savo iždo $100 našlaičių par
vežimo fondan. Už tai musiJ 
moterims priklauso -didelis pa
gyrimas. 

Bet tai ne viskas. Pas-mus 
yra daugiau draugijų: šv. O-
nos turtinga draugija, Šv. El
zbietos draugija, yra ir vyrų 
draugijų, reikia tikėti ir šios 
draugijos nenorės pasilikti už
pakalyje moterų klubo. Bet 
tai jau jų reikalas, kiek aukos 
ir kaip parems. 

Amerikos Lietuviai, neati-
dėliokim gelbėjimo visų musų 
tautos reikalų. Lietuva šau
kiasi pagalbos, visi privalome 
išgirsti ir atsiliepti į jos balsą, 
nebūkim gyvais nabašnikais ir 
neatsisukim nuo tautos reika
lų jos nelaimėje. Gero Lietu
vio niekas nepalauš, jis aukojo 
ir aukos iki Lietuvai bus atko
vota laisvė. Stokim į gerašir
džių Lietuvių eiles. Klubiete. 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė 15,700, nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų, kada miru
sių sąrašas 3a pradėta taipin-
ti. 
DAUGELIENĖ Alice (Žilins

kaitė), 45 m., mirė Birželio 
17, Dayton, Ohio. Amerikoj 
išgyveno apie 40 metų. 

STRATKUVIENĖ Marė, mirė 
Birž. 5, Kearny, N. J. 

ŠULINSKAS V. (jaunuolis), 
mirė Birželio m., Bridgeport, 
Conn. 

ŠUMSK IS J, mirė Birž. men., 
Bridgeport, Conn. 

ANČIULAITIS Magdalena, pu
sės amž., mirė Birž. 10, Chi
cago j. (Suvalkų rėd. Bud va-
liškio k.) 

ABRAčINSKAS Mykolas, 77 
m., mirė Birž. 7, Brockton, 
Mass. (Marijampolės mies 
to). Amerikoje išgyveno 58 
metus. 

PILECKAS Česlovas, 25 metų, 
mirė Bal. 24, Buenos Aires, 
Argentinoj. 

NARSUTIS Petras, mirė Birž. 
. 11, Chicago j. v 

'DOVYDAITIS Mateušas, mirė 
Birž. 8, Baltimore, Md. 

MIKšTIENĖ Uršulė, mirė Ge-
gužėc 19, Lawrence, Mass. 

ZOLPIS Pranas, pusamžis, mi
rė Birž. 15, Chicago j. (Šiau
lių ap. Šaukėnų par.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

RADOMSKIENĖ Kaštane i j a , 
• 52 m., mirė Birž. 17, Chica
go j. (Vilkaviškio par.) Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

PLEIRIENĖ Karolina (Ladu-
. kaitė)., 54 m.,, mirė Birž. ,15, 
Chicagoj. (Panev. ap. Upy
tės par. Akelaičių k.) 

ANDRULAITIS Juozas, 54 m*, 
mirė Birž. 15, Chicago]. 

PAKALNIENĖ Veronika (Juš
kaitė) , pusamžė, mirė Birž. 
14, Chicagoj. (Panevėžio ap. 
Miežiškės par.) Amerikqj iš
gyveno 34 metus. 

ŠNELIENĖ Marė, 54 m., mi
rė Geg. 11, Waterbury, Ct. 
(Šakių ap. Reziukų k.) 

KAŠĖTA Andrius, mirė Geg. 
26, Danbury, Conn. 

GIRUČKIENĖ Elena, 81 nj£ 
tų, mirė Birželio 8, Racirie, 
Wis. (Vilniaus rėd.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

DELIDENAS Stasys, 63 me
tų, mirė Birž. 10, Racing 
Wis. (Ukmergės ap. Taujė
nų par.) 

KASPARAS Jonas, 79 m., mi
rė Birž. 8, Scottville, Mich. 
(Suvalkų *rėd. Rudaminbs p. 
Virbalų k.) 

BALAIŠIS Pranas, 64 m., mi
rė Geg. 22, Buttonwood, Pa. 
(Vilniaus rėd. Bakanų 

LAUKAUSKAS Jonas, 66 m., 
mirė Geg. 6, Gilberton, Pa. 

KARASEVIČIUS Kastantas, 
49 m., mirė Bal. 22, Mt. Car-
mel, Pa. . 

MATULIS Petras, 71 m., mirė 
Birž. 12, Chicagoj. 

STRAIGIENĖ Ona, 60 m., mi
rė Birž. 7, Wifkes-JBarre, Pa. 

LINKEVIČIUS Simas, 63 m., 
mirė Birž. 9, Plymouth, Pa. 

MASILIUNIENĖ Marė, 58 m., 
mirė Geg. 26, East , Pitts
burgh, Pa. 

VERSIACKAS Boleslovas, 51 
m., mirė staiga Birželio 22, 
Akron, Ohio. Buvo 51 metų 
amžiaus. Akrone išgyveno 
apie 30 metų. 

JANUŠKEVIČIUS* Antanas, S8 
metų, mirė Gegužės 2, Se-
bastopol, Pa, (Marijampolės 
apsk.) 

MAŽINUS Juozas, 75 m., mi
rė Birž. 7, Chicagoj. (Rasei
nių ap. Plangių k.) Ąmerikoj 
išgyveno 54 metus. 

JANKAUSKAS Stasys, 68 m. 
mirė Birž. 3, Kearny-Harri-
son, N. J. 

BELECKIENĖ (R i binskaite) 
Aleksandra, pusamžė, mirė 
Birž. 10, Chicagoj. (Telšių 
ap. Luokės par. Rapalių k.) 

r— - 1 — • '  

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 jiUM 
tą numerį kurio negavot, 

DIRVOS Administracija. 

U.. S. ženklas, kuri laiko At
stovų Rumų maršalka. Tas 
oficialis herbas yra 46 colių 
aukščio ir sudarytas iš 13 laz
dų. kurios perstato4 13 origi
nalių valstijų. 

BULVIŲ auginimas yj*a di
delė agrikul turinė industrija 
Pennsylvanijoje. 1945 meti 
bulvių derlius buvo vertes ar 
ti 27 milijonų dolarių. 

ANGLTJOJĘ. Amerikietės teniso eampionės, parodoma 
nvvykusios į Wimbledon, Aftglijoje, teniso' rungtynėms, Bir-
žėlio 14 ir 15. "v 

GEORGE S FLOWER fir GIFT SHOP 
GĖLĖS VISOKIEMS REIKALAMS 

1317 Addison Road 
/ESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS 

BUKIETAI ir VAINIKAI 
Kas pirks laidotuvėms gėles pas mane 

gaus dovanai laidotuvių vainiką. 

Parduoda bulbs gėlių auginimui 
darželiuose parvežtų iš Holandijos 

Dieną arba naktį. 

HEnderson 4785 
Jur*ia Sidabras, Lietuvis Gėlininku* 

1 

] Wilkelis Funeral Horns f 
I PILNAS LAIDOTUVIU i ( 
1 PATARNAVIMAS I 

25 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 § 
?niiiiinummiimimminniiimininuumifiHiiui»u»Hiuiiniii<umuiiiniiBUHn^ 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTL 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicotl 1763 

^ ~tt-I w v-*-

I* J. KERŠIS/ f 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Qtyk) §j 

OFISO TELEFONAS: MA in 17^.. / ' ' Jį' 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priomienciuocc, kr«ir»- £ 
jjjj kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimi* įVtii- 5 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose.' * • S 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir laidymas j§ 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 3 
P.iiiiitiiiiiiiiiiiiitiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixiiiiKiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiEiiiciiiiiii;ii2iii]iisii3 



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

Jungo N e vilks! 

. , • V?: , 

Spauda ir Žurnalistai 
» * * 

oje 
• •• #> • 

(Laiškas Dirvai iš Vokietijos) 

Lietuvoje daugiausia nuo bol
ševikų nukentėjo spaudos dar-
buotojai-žurnalistai. Kelios de
šimtys pačių stipriųjų jiegų 
feuvo išvežta, daugelis nužudy
ta. Vokiečiai nemažiau už bol-
Šfevikus persekiojo spaudos dar
buotojus, nes daug jų dirbo 

f)girndžio spaudoje. Kai ku-
e iš jų buvo areštuoti ir iš

vežti į Vokietijos kalėjimus. 
Kiti, būdami priešingų, demo
kratinių pažiūrų, pasitraukė iš 
Lietuvos, tikėdamies greičiau 
susilauksią Alijantų. Todėl Vo
kietijoje atsidūrė nemažas bū
rys žurnalistų, kurių skaičius 
siekia per 100. 

Nazių laikais jie dirbo sun
kų darbą fabrikuose, įmonėse, 
ar kokiu nors budu sabotavo 
darbą. Vakarų Alijantams iš
vadavus, jie griebėsi vėl plun
ksnos, ėmė kurti spaudą. 

Pažymėtina kad patys pir
mieji puolė j spaudos darbą ar
ba jaunięji žurnalistai, arba 
visai nauji žmonės, spaudoje 
nedirbę. Dar ir šiądien dau
gelis senų ir stiprių žurnalistų 
neįsitraukė į 'spaudą ir ramiai 
sau gyvena DP stovyklose. 

Kaip nesenai, per žurnalistų 
suvažiavimą vienas žurnalistas 
išsireiškė: jų ambicijos nelei
džiančios dalyvauti "to k i o j e 
spaudoje", štai tau ir idealiz
mas, patriotizmas! Ambicijos 
aukčiau tautos interesų! Tegul 
prasmenga Lietuva, bet aš ge
nialus žurnalistas nedalyvau
siu kur aš nebusiu vyriausiu 
'redaktorium! O jaunieji, ne
sivaikydami ambicijų kuria ir 
kas kart tobulina esamą išei
vijos spaudą. 

|>IRBA SUNKIOSE 
SĄLYGOSE 

šių dienų spaudos sąlygos 
Vokietijoje yra labai sunkios. 
Popieriaus, cinko, darbininkų 
stoka kliudo net patiems Vo
kiečiams susikurti gerą spau
dą. Juo labiau išeiviams yra 
sunku, kuriems paliekami tik
tai trupiniai. ,Be to susisieki
mas su plačiuoju pasauliu yra 
nenormalus. Radio išeiviai tu
ri nedaug. Stenografistų išvi
so beveik nera. žinios gauna
mos labai pavėluotos ir netiks
liai užrašytos. Todėl greita ir 
gera informacija yra beveik 
neįmanoma. 

Tačiau, užsispyrusių žurnali
stų dėka dauguma stovyklų lei
džia kasdieninius biuletenius. 
Daug kur išeina rotarium spau
sdinti laikraščiai, net žurnalai. 
Jų skaičius siekia arti 200. Iš 
jų yra puikiai redaguojamų, 
skoningai leidžiamų. Ypač pa
žymėtini "Baltija", "Kelyje Tė
vynėn", "Gintaras", kur poli
tinė informacija, literatūra yra 
puikiai parenkamą ir aukšto 
lygio. 

Spausdintų laikraščių yra ne
maža. Gal but, Lietuvių spau
dos išeivijoje ir yra tas truku
mas kadĮ perdidelis susiskal
dymas kliudo spaudos kokybei. 
Geriau butų leisti mažiau laik
raščių, bet daug stipresnių. 

Atrodo kad šia linkme ne
bus einama, nes senieji žurna
listai dar galvoja steigti nauių 
laikraščių, kurie taip pat bus 
poros žmonių prirašomi. Tik
sliau butų visiems žurnalistams 
įsijungti | esamu laikraščiu 
skiltis. 

, AMERIKIEČIŲ ZONOJE 
DAUGIAUSIA 

Šiuo metu daugiausia laik
raščių išeina Amerikiečių zo
noje, nes J.A.V. visiškai nebi
jo Rytų meškos ir duoda dau
giau laisves visų tautų spau
dai Vokietijoje. Jokio spaus
dinto Lietuvių laikraščio ne
pasirodo Prancūzų zonoj, nes 
Prancūzai del savo vidaus po

litikos bijo sovietų spaudimo; 
Taip pat ir Anglų zonoje iki 
šiol ėję laikraščiai yra uždary
ti, jų tarpe vienas iš geresnių
jų laikraščių, Fausto Kiršos re
daguojamas "Laisvės Varpas". 
Mat, Anglai sako kad negalima 
esą meškos erzinti iš arti.... 

Amerikiečių zonoje pasiro
do šie laikraščiai: "Musų Ke
lias", "žiburiai", "Musų Vil
tis", "Aidai", "Naujas Gyve
nimas", "Mintis", etc. "Musų 
Kelias" yra redaguojamas jau
nų, energingų žurnalistų: D. 
Peniko, Laikuno ir Musteikio. 
Jame r^ašo daug stiprių žurna
listinių jiegų iš Paryžiaus. Jis 
yra vienas iš stipriausių savai-
tinukų, kuris plačiai apžvelgia 
politinę padėtį, daug rašo kul
tūriniais klausimais. 

"žiburiai" taip pat savaiti-
nukas, redaguojamas ne žurna
listo bet teisininko Vitėno ir 
žurnalisto J. Vaidelio, šis lai
kraštis yra dailininko V. Rato-
Rataiskio labai skoningai tvar
komas. Del savo gražios, me
ninges išvaizdos yra susidaręs 
gana gerą vardą, nors savo tu
riniu nėra imponuojantis, ir 
planingai, žurnalistiškai gerai 
redaguojamas. Paskutiniu me
tu jis pradeda įtraukti ir se
nas, politiškai priešingas jie-
gas, net socialdemorkatus, nors 
pats laikraštis yra laikomas 
dešiniųjų organu. 

"Musų Viltis", išeinanti Ful-
doje, redaguojama Kun. Klum
bio, nors iš pradžių užimpona
vo drąsiais laisvesniais pasisa
kymais del Lietuvos bolševiki
nės priespaudos ir jos Nepri
klausomybės, tačiau daugeliui 
savo netaktiškų ir nemokšiš
kų straipsniu savo markę vi
siškai sugadino. 

"Naujas Gyvenimas" yra ku
nigų laikraštis, specialiai ski
riamas religinei kulturai kelti. 
Reikia pripažinti kad jaunieji 
kunigai* labiau už pasauliečius 
supranta šių dienu modernią 
psichologiją ir moka prie jos 
prisitaikinti. Laikraštis, net 
socialistų žodžiais, pripažysta-
mas kaip vienas iš geriausia 
redaguojamų. 

"Aidai" — kulturos žurna
las, redaguojamas Dr. V. Bie
liausko ir prirašomas jaunųjų 
katalikinių rašytoju. Savo iš
vaizda yra jau toli nužengęs, 
tik savo turiniu yra dar persil-
pnas, nes nepajiegia suspiesti 
apie save visų kūrybinių jiegų. 

"Mintis" yra nesenai susior
ganizavęs Lietuviškos krypties 
dienraštis, kuris siekia aprėpti 
visas pozityvias jiegas ir viso-
kiariopa gyvenimą. Jis, kaip 
spausdintas dienraštis, yra šiuo 
metu vienintelis Vokietijoje. 
Jeigu jam pasiseks suspiesti 
visuomeninių ir žurnalistinių 
iiegų, jis galės suvaidinti tam 
tikra vaidmpni kovoje del Ne
priklausomybės. 

ŽURNALISTŲ SUVAžIA* 
VIM AS 

Neįmanoma apžvelgti ištisos 
eilės vienkartinių leidinių, visų 
sieninių ir multiplikuotų laik
raščių. Jų yra labai daug įvai
raus turinio, įvairių srovių, ku
rios siekia vienokių ar kitokių 
tikslų. Viena kas tenka pabrė
žti, kad išeivijos spausdintas 
žodis yra labai gausus, labai 
įvairus, nors ir labai susmul
kintas. 

š. m. GegužSs 11-12 Lietu
viai žurnalistai buvo susirinkę 
Hanau ij* nutarė susiorganizuo
ti pagal senuosius įstatus į Lie
tuvių žurnalistų Sąjungą. Jie 
taip pat iškėlė daug spaudos 
trukumų, savo klaidų ir jieš-
kojo budų kaip išeivijos spau
dą pakelti. Jei visi žurnalis
tai aktyviai dalyvautų išeivi-

Dedasi Vėplais, Nesupranta 
Amerikos lietuviai bolševi

kai savo spaudoje svarbiu prie
kaištu Lietuvos pabėgėliams 
turi tai kodėl Lietuvos žmonės 
bėgo nuo bolševikų, ir kodėl bė
go ne į Rusiją, bet į Vokietiją. 

Vienas raudonukas savo lai
kraštyje prisikabino prie Vyt. 
Dailiaus "Pabėgėlių Keliais", 
kuris aprašymas eina Dirvoje. 
Vis tas pats priekaištas: Va, 
bėgo į Vokietiją! 

Anot tų musų bolševikelių 
išeina kad į Rusiją bolševikai 
patys vežė žmones, kam reikėjo 
bėgti, vargti savais arkliais ir 
pėkstiems keliauti traukiantis 
Vokietijon. 

Nuduoda žioplais, nesupran
tančiais skirtumo bėgimo nuo 
bolševikų į Vokietiją, į Vaka
rų Europą bendrai. 

žioplam kartais nei aiškini
mai negelbsti, tačiau reikia da
linai paaiškinti, parodymui bė
gimo į Vakarus priežastį. 

šiame Dirvos numeryje tel
pantis Vyt. Dailiaus apipasa-
kojimas savo keliavimų turėtų 
aiškiai atkrapštyti akis akliems 
koks skirtumas buvo tarp vie
nų žiaurių okupantų ir kitų. 

Nors naziai ir bolševikai bu
vo žiaurus, tačiau iš telpančių 
Dirvoje aprašymų galima pa
sidaryti išvadas kurie jų buvo 
žiauresni. 

Reika pasakyti kad 1940 me
tais. kada Rusai bolševikai įsi
veržė ir apgavingai okupavo 
Lietuvą, Lietuvos žmonės nuo 
jų nebėgo; buvo tokių kurie 
jų net laukė. Kurie nelaukė, 
bet pasiliko namie kęsti, slap
stytis, pagaliau sulaukė to apie 
ka skaitėme Dirvoje pirmuti
niame aprašyme, "KAIP JIE 
MUS SUŠAUDĖ". 

Antras bolševiku barbarišku
mu aorašymas, "LIETUVA TI
RONŲ PANČIUOSE", plačiau 
nušviečia ką bolševikai darė 
su Lietuviais. Tai vis įrody
mai kodėl Lietuviai turėio trau
ktis į vakarus, kada antru kar
tu raudonieji į Lietuvą gryžo. 

Rašiniai du prieš du: Dirvoj 
tilpo ir tebetelpa du aprašymai 
apie bolševikus, o dabar eina 
du aprašymai apie nazius-Vo-
kiečius, kurie 1941 metų Birže
lio 22-23 užpuolė Rusiją ir ka
da Lietuva gavo progos nors 
laikinai bolševikų atsikratyti. 

Apie Vokiečių elgesius Lie
tuvoje skaitome aprašymuose 
"PAKELIUI I MIRTI" ir "PA
BĖGĖLIO KELIAIS". 

"Pakeliui į Mirtį" autorius 
pilniausia apsako kaio jis, su 
daug kitų Lietuviu veikė iu. bu
vo nazių suimtas kain politinis 
kai in vs. Iš to aprašymo paly
ginkit kiek juos kankino na
ziai. nors žiauriai kankino, su 
Pulk. Petruičio persrvvenimais 
ir aDinasakojimais kitu Lietu
viu kaliniu nergyvenimų Kau
no kalėiime ir paskui — pake
liui i sušaudymą bolševikų na
guose. 

Antrame rašiny j# apie Vo-

A U K O S  

jos ir Amerikos Lietuvių spau
doje, nereikėtų nei ginčytis be 
reikalo, ft ei j ieškoti kelių kaip 
spaudą kelti: pačiu savo dar
bu ją pakeltų. 

Reikia pripažinti kad dauge
lis žurnalistų yra gerokai apsi
leidę, mėgsta tik laurus skin
ti, bet nemėgsta darbo. O žur
nalistinio darbo šiuo metu yra 
labai daug, juk niekas kitas 
taip negali kovoti del Lietuvos 
Nepriklausomybės kaip žurna
listas. O kiek musų žurnalistų 
prisidėjo prie propagandos dar
bo užsieniuose ? žinoma, čia 
yra ir daugiau kaltininkų ir 
dar didesnių kaip žurnalistai, 
tačiau šiądien, nejieškant kalti
ninkų, tenka išsijuosus dirbti 
kad iškovotume Lietuvai Ne
priklausomybę. O spauda stip
riausias ginklas, kaip atominė 
bomba, šioje kovoje. 

Stp. Vykintas. 

kiečius, "Pabėgėlio Keliais", 
laisvas Lietuvis apsako savo ir 
savo šeimos nuotikius Vokie
čių pasitraukimo metu. Vokie
čiai, pasirodo, bėgdami leido ir 
Lietuviams nuo bolševikų ša
lintis. O kaip Rusai elgėsi kai 
jie bėgo nuo Vokiečių, ir kai 
varėsi Pulk. Petruitį ir šimtus 
kitų Lietuvių į Rusiją? 

Vyt. Dailius su savo drau
gu, kaip šiame num. telpančia-
me aprašyme matysite, nors ir 
buvo Vokiečių persekiojamas, į 
darbus varomas, bet vėliau vėl 
tie patys Vokiečiai kareiviai ir 
ne kareiviai ir pavėžėjo jį su 
draugu, ir net kariškuose au
tomobiliuose ! 

Musų bolševikų paklausime, 
ar gali bent vienas Lietuvoje 
likęs Lietuvis dabar ar pirmiau 
po bolševikais esant, eiti, ke
liauti, laisvai j ieškoti savo mo
tinos, savo kitų šeimos narių, 
ir ne tik po Lietuvą bet ir po 
Rusiją, kaip Vyt. Gailius darė 
j ieškodamas ir laisvai trauki
niais važinėdamas po Vokie
tiją? 

Pagaliau gi, Vyt. Dailius ir 
visi kiti kurię bėgo į Vakarus 
nuo bolševikų, kurie šiaip ne
laimingai nežuvo, dabar ir ap
rašo savo patyrimus ir pergy
venimus, ir jie jau vienas po 
kitam i Ameriką atvažiuoja. O 
koks likimas į Rusiją išvežtų 
Lietuvių ? 

Pabėgėliai Vokietijoje, kuni
gai, rašytojai, įvairus profesio
nalai rengia savo suvažiavimus, 
susisiekia Britų, Amerikiečių 
ir Prancūzų zonose, ir Austri
joje patekusiems leidžiamas 
susisiekimas su Vokietija, o 
kokius suvažiavimus gali laiky
ti į sovietų rojų ištremti lie
tuviai? * 

Musų bolševikai turėtų pri
siminti kad Lietuviai nuo bol
ševikų bėgo po to kai jau pir
mą kartą pergyveno jų barba
riškus žiaurumus. Jeigu Rusai 
butų buvę geresni negu Vokie
čiai, Lietuviai butų padėję at
sikratyti naziu ir vėl bolševi
kus butu sutikę kaip draugus. 

Ar žioplus nuduodantiems 
musų raudonukams šito paaiš
kinimo pakaks ? X. 

LVS Seimui Aukos, Prenumeratos Knygai 
"Lietuva Tironų Pančiuose", ir Narių 

Duokles Prisiųstos Seimo proga 

BALTIMORE, MD. 

PHILADELPHIA, PA. 
Pranas Pūkas 15.00 
Mrs. Placida Dury 10.00 
Z. Jankauskas 5.00 

SO. BOSTON, MASS. 
LVS 15-tas skyrius $50.00 
Aleksandras Ivaška 3.00 
Petras Simas, Hudson, Mass. 2.00 

LAWRENCE, MASS. 
LVS 10-tas skyrius 
A. F. Sweetra 
Jonas Noreikevičius 
P. Bagdonas 
Jonas Grigaliūnas 
M. Vilkišius 
S. Yuška 
J. Kanciavičius 
J. Penkus 

DETROIT, MICK. 
LVS 6-to skyriaus narių duokles i 
Helen Rauby 2.00 
Nauji nariai prisirašė sekanti: 
Mrs. Adele Bokun 2.00 
Mrs. Matilda Maita 2.00 
Mrs. Lillian Walatka 2.00 
Mrs. Suzan Kerševiciius 2.00 
V. A. Kerševičius 2.00 
Mrs. Marijona Aukštikalnis 2.00 

FLIN FLON, MAN., KANADA 
M. Ališauskas 2.00 
J. Baltramejunas 3.00 
J. R. Urbonas 3.00 

The St. Olaf Corp., Northfield, Minn. 2.00 
Am. Lith. C. B. Club, Providence, R.I. 5.00 
Juozas Kazlauskas, Cleveland • 1.00 
Wm. Wisneski, Gardner, Mass. 2.00 
F.,Visgard, Westerly, R. I. 1.00 
Jonas Savukinas, Newburyport, Mass. 5.00 

LVS 4-tas skyrius 
AntSnas Boudris" 
Jonas Dikinis 
Juozas Gutauskas 
Adelė Gutauskas 
Petras P. Jaras 
Juozas šakalys 
Antanas Zinzalieta 
3 orias Galinaitis 
Vladas Medveckas 
Vincas Velžis 
Marė Jokubaitienė 
Julė M. Rastenienė 
Antanina JuškauskienS 
Justas Kiškis 
Juozas Kraučiunas 
Jorias Lietuvnikas 
Antanas Mandravickas 
Marijona Milunaitienė 
Ona Rekuvienė 
Feliksas Rutkus 

5.00 LVS 4-to skyriau# narių mokesty.s; 
14.00 Jonas Dikinis 

4.00 Amelija Dikinienė 
2.00 John Frichen 
2.00 Justas Kiškis 
2.00! Jonas Lietuvnikas 
2.00 i Vladas Medveckas 
1.00 Marijona Milunaitienė 
1.00 Feliksas Rutkus 

Petras P. Jaras 

WORCESTER, MASS. 
LVS 12-tas skyrius 
Worcesterio Lietuviai LVS nariai Ir 

rėmėjai, per A. Yakutis, ižd. 

WATERBURY, CONN. 
LVS 9-tas skyrius 
Dr. M. J. Colney 
Mrs. M. J. Colney 
Jonas Tareila 
Elzbieta MateliunienS 
Stella Ramanauskiene 
Albinas Kušlis 
Mrs. A. Kušlienė 
Tarnas čeplinskas, Ansonia, Conn. 

LVS 14-to skyriaus darbuotojų, 
K. Demikis, New Britain, Conn. 

B. J. Shelkaitis, E. Hartford, Conn. 
Mikas Senkus, Rochester, N. Y. 
Antanas Šukys, Rochester, N. Y. 

35.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0® 
1.0® 
1.00-
1.0d 
1.00 

2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

15.00 

45.00 

2.00 
52.00 
68.50 

5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00 

20.00 
1.00 

.50 

.50 

NAUJI ORO IŠRADI-
MAI NAUDINGI 

Amerikos karo oro laivyno 
laboratorijose Wright Field, 
Dayton, Ohio, ištobulinta nau
ji automatiški prietaisai kurie 
išgelbės daug lakūnų nuo mir
ties. 

Pats ypatingiausias ti| nau
jų išradimų yra tas kad laku-
kui lėktuvo pilotui nelaimės at
sitikime paspaudus tam tikrą 
gaiduką, jis su visa savo sėdy
ne bus išmestas iš puolančio ar-

PAGERBTA. Dr. Lise Meit-
ner, Vokietijoje gimus moks
lininkė tyrinėtoja, kuri daug 
prisidėjo prie atominės bom
bos išradimo, tapo apdovanota 
garbės laipsniu Rochester Uni
versitete. 

ba užsidegusio lėktuvo; sekan
tis žygis po to automatinis at
metimas sėdynės nuo lakūno, 
o trečias — atidarymas jo pa
rašiuto, ir lakūnas laimingai 
leisis žemyn. 

Išdirbama jau ir nauji pa
rašiutai — jie bus iš daugybės 
juostukių su kiaurais tarpais, 
ne kaip dabartiniai parašiutai, 
visai uždaru viršum, kaip liet
sargiai. Kadangi per juostų 

tarpus praeis dalis oro tai iš
šokęs iš lėktuvo žmogus puo
lant žemyn nesusitrenks taip 
kaip dabar, kai parašiutas iš
siskečia ore. 

Dar kiti nauji išradimai la
kūnams nukrintantiems į van
denį patarnaus išsigelbėti nuo 
nuskendimo, nes su lakūnais 
nukris ir guminis padarinys, 
kuris greitu laiku užsipildys 
odu ir saugiai išlaikys iki 20 

vyrų iki pribus pagalba. 
Karo oro jiegų vadovybė ra

gina valdžią užvesti penkių me
tų tolesnį oriaivininkystės sri
tyje tyrinėjimų programą, ku
ris apimtų po $250,000,000 me
tuose, naujiems pagerinimams 
oriai vininkystėje. 

Wright Field laborat o r i j ų 
vadai tikrina kad tuoj bus iš
tobulinti lėktuvai kurie pasieks 
1000 mylių į valandą greitį. 

Amerikos Lietuvii) Misija 
ir Jos Darbai 

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

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

Kaip Jie Mus Sušaudė' 
(Lithuania Under th« Siekia and Hammer] 

1 knyga Ji 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruięio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽSISAKYKIT JU PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 

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

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

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA KAINA $3.00 

• Platinkit Dirvą I 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

(Knygos didumo viršeli# 
piešinys, bet viršelis spai^ ž 

sdintas trim spalvom.) 
Pirkti galima po vieną, dtf 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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COMPARATIVE LAW, EC-
CLESIASTICAL and CIVIL, 
IN LITHUANIAN CONCOR
DAT. — Studija su istorin-

mis pastabomis, Angliškoje kal
boje, Parašė Kun. Juozas Prun-
skis. Tai yra Kun. Prunskio 
dizertacinis kūrinys, įgyjant jo 
Kanoninių Teisių Daktaro laips
nį Katalikų Universitete Wa
shington, D. C. 

Išleido The Catholic Universi
ty of America Press, Washing
ton, D. C., 1945 m. ĮSI pusi. 

RUDENS DUGNU — Eilėraš
čių rinkinys, Antroji Lirikos 

knyga, parašė' Juozas Kėkštas. 
Išleido S. Gabriunienė, Romoje, 
1946 metais, 62 pusi. 

To paties autoriaus yra išlie-
sta kitas lirikos rinkinys, Vil
niuje, 1938 m., pavadinimu — 
"Toks Gyvenimas". 

VYČIAI — Išleistas "Vytėnų" 
Draugovės Danijoje, Kopen

haga, 1946 metais. Leidinys 
yra mimeografuotas, ir, kaip 
įžangoje pasakoma,' šio leidinio 
"uždavinys duoti Lietuviams 
skautams gyvenantiems Danijo
je, šiek- tiek žinių ir bent nuo
trupų kulturinio gyvenimo klau
simais, kad tuo kiek nors pra
skaidrintume musų pilką ir il
gesio pilną gyvenimą". 

Leidinyje telpa keleto žinomų 
musų rašytojų straipsniai. 

DIENOS BE TĖVYNĖS — di
delis, 358 puslapių, didelio 

formato "Flensburgo Lietuvių 
Metraštis" Sausio 1, 1946. Šis 
veikalas yra sudėtinis įvairių 
autorių kūrinys, ir tiesiog stebi
na kad musų pabėgėliai galėtų 
rasti tiek jiegų ir kaistų tokį 
dalyką išleisti. Flensburgas yra! 
Lietuvių pabėgėlių stovykla Bri- j 

tų zonoje, ir matyt didelis Lie- j 
tuvių centras, kurie pajiegia to-j 
kius spausdinius paruošti ir iš
l e i s t i .  B e  d a u g e l i o  f o t o g r a f i j ų  j  

k l i š i ų ,  l e i d i n y j e  t a l p i n a m a  r ę - j  

produkcijos nekuriu Lietuvių 
dailininkų pilnose jų spalvose, j 

Jei Amerikos Lietuvių tarpe I 
reiktų tokį kurinį išleisti tikrai j 
sakome pas mus pritruktų ir pi-j 
nigų ir nebūtų jiegų; reikėtų 
kokiam nors komitetui kelis me-. 
tus dirbti visuomenėje ubagau-l 
jant aukų. i 

Šio metraščio leidėjas ir re-' 
daktorius pasirašo A. Vaitkus.; 

Dalis to leidimo paskirta Lie-1 
tuviams Skautams Flensburge. 
Iš aprašymo apie skautų važi
nėjimą- į Luebeką ir po kitus 
miestus matyti kad pabėgėliai 
turi pasėtinai daug laisvės karo į 

' okupuotoje Britų zonoje. 
Jei šių knygų butų galima 

gauti Amerikoje, tikrai jos bu-i 
tų vertos paaukoti penkinę jos 
gamintojams ir leidėjams. 

Lietuva.Tironų Pančiuose ^ 
IIUUMIIM 

(Tęsinys iŠ pet eito nr.) 

III. BOLŠEVIKU VIEŠPATAVIMAS 

Įžengiamosios pastabos 

AS yra tikras valdytojas bolševikų santvarfcGje? 
Kiekvienas kas yra šį-tą girdėjęs apie komunis
tus, iškarto atsakys: proletariatas! 

Nors Rusijos bolševikai ir skelbia kad jų sudaryta 
tvarka esanti pati geriausia demokratija visame pasau
lyje, bet jie neginčija kad tai yra vis dėlto proletariato 
diktatūra. Anot jų, kada proletariatas vykdo savo va
lią tada tikrai ir yra tikra demokratija, o tokia demo
kratija kaip Anglijoje, kaip Amerikoje — tai tik apga
vystė, tai tik kapitalistų priedanga kaip geriau proleta
riatą išnaudoti. 

' Klausantis tokių aiškinimų žmogus galėtum pagal
voti kad Rusai komunistai savo krašte, o taip pat ir ki
tuose visokiais budais užimtuose kraštuose įvesdami pro
letariato diktatūrą padarė taip kad jau kas ne kas, o 
proletaras tai jau kiekvienas turi balsą valdymo reika
luose. 

Bet pasiklausykite ką i tai pasakys tie "visų demo
kratiškiausios" tvarkos 'bosai"! Jie sako: "Ne, visas 
proletariatas negali savo reikalų tvarkyti. Jis yra dar 
nesusipratęs. Jis dar pats nesupranta ko jam reikia. 
Jis dar nežino kas jam gerai, kas negerai. Todėl už pro
letariatą gali ir turi kalbėti jo aktyvas." 

Kas tai yra proletariato aktyvas? Šiaip jau tai tu
rėtų reikšti kad tai yra tie patys proletarai kurie yra 
daugiau išsilavinę, kurie geriau supranta tikrus proleta
riato reikalus, ir kurie yra veiklus, neapsileidžia, kovo
ja už viso proletariato interesus. Bet tai dar ne viskas. 

Komunistai sako aiškiau: proletariato aktyvas —r tai 
mes! Tik mes, komunistai, tikrai suwrantam proletarų 
reikalus, tik mes teisingai už tuos reikalus kovojam, to
dėl tik mes turime teisę kalbėti proletariato vardu! 

Išeina taip kad jeigu proletaras nori taip ir taip sa
vo gyvenimą susitvarkyti tai komunistas jam gali pasa
kyti : Ne, draugas, nieko nesupranti, draugas turi gyven
ti tik šitaip, tai tada draugui bus gerai, o jeigu musų ne
klausysi tai busi proletariato priešas, kapitalistų bernas, 
išdavikas, kurį reikia sunaikinti! 

padaryta valstybes vadovybe. Bet tas dalykas juk nėra 
fašistų ir hitlerininkų išradimas. Šitie tą dalyką, kaip 
ir daugelį kitų, pas save įvedė tik įsižiūrėję kaip komu
nistai' daro savo valstybėje. Komunistai irgi neslepia 
kad viską jų valstybėje sprendžia partija. Jie tik nesi-
sako kad ir partija ištikrųjų sprendžia ne pati, o daro 
tai ką jai įsako tie kurie pasivadino nepakeičiamais par
tijos valdovais. 

Bet kair> pri taip pasidaro kad ta maža diktatorių 
grupė gali išsilaikyti valdžioje taip ilgą laiką ir tai ne 
tik taikos bet ir karo metu? Maža to, jie išsilaikė net ir 
tada kai karas nesisekė, paskui karą laimėjo, ir dabar 
didžiausios minios tuos diktatorius tik sveikina ir niekas 
jiems nesipriešina! Anglijoje Churchillis irgi buvo visų 
iabai garbinamas už gerą karo pravedimą, o paskui vis 
dėlto tano nugriautas! Rusijoje irgi buna rinkimai, o 
ten Stalino ir jo tarnų niekas nepašalina, jie vėl buna 
išrinkti! 

Atsakvti galima į tai gana trumpai. Taip yra to
dėl kad bolševiku diktatūroje (kaip ir kiekvienoje gerai 
sutvarkytoje diktatūroje!) yra taip kad net ir minios 
"pasako" tai kas diktatoriams reikalinga. Diktatoriai 
moka taip reikalus sutvarkyti kad ištikrųjų jie patys 
kalba už visus. Kaip gi tai galima! Žinoma, kitur, kur 
nėra tikrų diktatorių, kur yra tik demokratija arba tik 
diktatūros nemokšiškas pamėgdžiojimas, ten išsiveržia 
ir tikrasis valdomųjų balsas aikštėn, bet, kaip sakiau, 
"gerai sutvarkytoje" diktatūroje (gerai ne žmonėms, bet 
perai diktatoriams!) visvien ka žmonės sakytų, visvien 
ką galvotų, viešumoje bus girdima tik tai kas diktato
riams reikalinga. 

Kai bolševikams Lietuva užėmus laikinai Lietuvos 
vyriausybės pirmininko pareigas ėjęs žinomas musų ra
šytojas profesorius Vincas Krėvė-Mickevičius nuvyko 
pas Molotovą į Maskva ir ten aiškino kad Lietuvos žmo
nės nenorės prisijungti prie Sovietų Sąjungos, kad jie 
norės pasilikti nepriklausomi, Molotovas pasakė: 

"Mes mokėsime Lietuvos liaudį įtikinti. Pamatysi, 
tamsta, kad nepraslinks nei keturių mėnesių, o Lietuvos 
liaudis pasisakys už Lietuvos įjungimą į Sovietą Sąjun-

Ištikrųjų bolševikai mokėjo "itikinti" Lietuvius dar 
greičiau — per porą savaičių! Kaip jie tą daro Rusijo
je nemačiau ir nežinau. Bet Molotovas, matyt, gerai pa
sitikėjo išbandytais budais ir neabejojo kad Lietuviai 
"pasisakys" taip kain jis norės Kaip iie "pasisakė", 
čia ir napasakosiu. Papasakosiu ir daug kitu dalyku, iš 
kuriu bus matyti kain pradėjo Lietuvoje viešpatauti bol-

Taigi komunistai sakosi kad tiktai jie gali proleta
rų reikalais, rūpintis ir už visus proletarus kalbėti. Jei- _ 
^u.Jr'u Į'Uj P^vvk° įvesti proletariato diktatūrą tai tas ševikai — tie bolševikai kurie buvo pagalvoie kad čia 
leiskia kad diktatūra tik vadinasi proletariato diktatu- tarnai. Tnkip hnlšpvikai Vnrip hnvn rm crstlvnid Va/l nin 
ra, bet ištikrųjų ten diktuoja tik komunistų partija. Bet 
ar tikrai partija? Ar tikrai kiekvienas tas kuris pri
klauso komunistų partijai turi balsą del komunistiškos 
valstvbės valdymo? 

Taigi kad ne! Partijos nariai gali irgi suklysti, ga
li kartais netinkamai suprasti komunistinį mokslą. Rei
kia žiūrėti kad nebūtų nukrypimų. Tik partijos vado
vybė gali tinkamai vadovauti proletariato reikalams, o 
nariai turi laikytis vadovybės nustatytos generalinės li
nijos.. Taip-i proletariato diktatūra yra ne paties prole
tariato diktatūra, bet taip pat ir ne komunistų partijos 
diktatūra. Tai vra komunistų partijos viršūnėse esan
čių keleto žmonių diktatūra. 

Tai p-al, pasakysite, partija gi pati išsirenka savo 
vadovybe? Jeifu taip butu tai dar išeitų kad vis dėlto 
valdo partija. Bet komunistų partijoje yra įvesta tokia 
tvarka k^d ir vadovvbės išsirinkti partija laisvai nega
li. Kodėl? Joclel kad tie kurie viena karta į viršūnę pa
teko, jie pasiskelbė kad tik jie vieni žino tikrą teisingąją 
liniją, tik jie vieni išmano proletariato reikalus. Jie aiš
kiai moko savo r,artiios narius kad priešai, vadinasi, ka-
nitab'stai. visada stengiasi "susprogdinti partiią iš vi
daus". Reiškia, jie casdina partijos narius kad kapita
listai stengiasi prakišti į partiją savo tarnus, kurie sten
giasi įlysti į partijos vadovybę ir nukreipti partiją nuo 
teisingos linros. Todėl komunistų partijos nei žemes-

tarnai. Tokie bolševikai kurie buvo pagalvoję kad čia 
ir jų nuomonei bus vietos, pamatė kad aosiriko. Vi^ni 
iš iu šokosi prisidėti prie ištikimų tarnų, kiti gi nuleido 
nosis ir tvlejo. tvlėjo bijodami kad nebūtų paskelbti "ka
pitalistų bernais" 

1. Pirmieji bolševikiški rinkimai Lietuvoje 
Kai 1940 metų Birželio gale Molotovas kalbėjosi su 

prof. Krėve-Mickevičium, jis jau žinojo viską ką jis da
rys su Lietuva ir su visomis Baltijos valstybėmis. Jis 
tik nenumatė vienos "smulkmenos". Jis nenumatė kad 
prof. Krėvė-Mickevičius kada nors turės progos viešai 
paskelbti tą ką Molotovas jam kalbėjo. Todėl Molotovas 
buvo atviras. Jis buvo, švelniai tariant, nediplomatiškai 
atviras. Ir jis pasakė: 

"Jeigu dar Rusijos carai, pradedant Jonu Baisiuo
ju, siekė prasiveržti į Baltijos jurą, tai ne del savo asme
ninių užgaidų, bet todėl kad to reikalavo Rusų valstybės 
ir tautos išsivystymo eiga. Butų nedovanotina jeigu Ta
rybų Saiungos vyriausybė dabar nepasinaudotų proga, 
kuri Rali kita kartą nepasitaikyti. Tarybų Sąjungos va
dovybė nutarė įjungti Baltijos valstybes J Tarybų res
publikų šeima.'' 

Taigi, kai Molotovas kalbėjo su Lietuvių tautos at
stovu akis į akį, niekam negirdint ir visiškai neabejoda
mas kad tas atstovas iš jo agentų priežiūros niekad ne 

jis visiškai nekalbėjo apie pačių Lietuvių, Latvių, Estų-
valią. Jis aiškiai pasakė kad mes taip norime, mums 
taip reikia ir mes nutarėm tai padaryti, nutarėm jus 
įjungti. O jeigu jųs nenorėsite tai nesirūpink, mes jau 
sutvarkysim taip kad atrodytų jog norite.... 

Viešai, prieš pasaulį Molotovas niekados nepasakė 
kad Baltijos valstybes įjungti į Tarybų Sąjungą buvo 
nutarta išanksto ir kad tai padaryta ne pačių tų kraštu 
o Rusijos naudai. Priešingai, jis visur tebetvirtina kaa 
tie kraštai patys norėjo įsijungti ir prašė priimti, o jei
gu jau prašė tai negi buvo galima prašymą atmesti.... 

Pradžioje neleido kalbėti apie prijungimą ' • ,r 

Kad butų galima šitaip prieš pasaulį teisintis* ffft-
džioje bolševikai ne tik patys nekalbėjo apie Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų, bet draudė ir kitiems apie tai 
kalbėti. Pačiomis pirmomis dienomis, kai tik Raudoni
ji Armija užpludo Lietuvą, Kaune buvo surengtas mi
tingas "pagerbti išlaisvintiems politiniams kaliniams". 

Tikrai, bolševikai atėję į Lietuvą rado kalėjimuose 
politinių kalinių. Iš to jie stengėsi padaryti labai did<K 
lį dalyką. Tie politiniai kaliniai buvo tie komunistų vei
kėjai kurie nesiliovė bandę kelti įvairius neramumus, 
kurstyti ne tik nuversti bent kokią Lietuvos valdžią, bofc 
ir panaikinti Lietuvos valstybę, prijungiant ją prie Sd* 
vietinės Rusijos, kurioje vienoje jie matė laimę. Ir kiekr 
vienoje valstybėje tokius kurie eina prieš savo valstybę 
ir dirba svetimos valstybes naudai, sodina į kalėjimus ir 
net mirtimi baudžia, kaip išdavikus. Bet kiek gi tokių 
politinių kalinių Lietuvoje buvo? Jų buvo nepilnai du 
šimtai! 

Ką reiškia 200 politinių kalinių visoje Lietuvoje? 
Tai yra ne daugiau kaip 0,0007% visų gyventojų. Kitaip 
sakant, septyni iš šimto tūkstančių! Tai ne taip jau 
daug Tuo tarpu Sovietuose, kaip iš visiškai patiki
mų šaltinių teko patirti, taikos metu paprastai kalėji
muose ir priverstino darbo stovyklose nuolatos būdavo 
mažiausia penki milijonai žmonių, bet dažnai net septy* 
ni milijonai, o kartais tas skaičius pakildavęs net ir per 
dešimtį milijonų. Taigi vidutiniškai Sovietuose del po
litinių dalykų buvo laikoma apie 3% gyventojų, maždaug 
trys iš šimto, arba trys tūkstančiai iš šimto tūkstančių! 
Lietuvoje iš šimto tūkstančių tik septyni, o sovietuose 
trys tūkstančiai! Taigi Rusijoje bolševikų viešpatavi
mo metu vien del politikos į kalėjimus buvo susodinama 
430 kartų daugiau negu Lietuvoje! 

Vis dėlto, kai bolševikai išleido iš kalėjimo tuos ne
pilnus 200 savo agentų, jie iš to stengėsi padaryti didelį 
triukšmą. Jie sušaukė Kaune, sporto salėje, didelį mi
tingą tiems išleistiems kaliniams pagerbti. Sakau, di
delį mitingą, kadangi į tą mitingą, kaip vėliau ir į visus 
kitus, buvo privalomai suvaryti visi įstaigų tarnautojai 
ir visų fabrikų darbininkai. Ir štai tame mitinge vienas 
vyrukas, atsiradęs iš provincijos, matyt, nežinodamas 
partijos nustatytos generalinės linijos, ėmė ir sušuko 
viešai salėje: "Tegyvuoja tryliktoji Lietuvos Tarybine 
Socialistinė S^&puUika!" 

(Bus Artjgfati) 

AR PANAŠI? si 15 mėne
sių amžiaus mergytė, Sandra 
Garland, Ottawa, Kanadoj, la
bai panaši veidu į seną Britų 
valstybės vadą Churchill, kaip 
fotografai susekė. 

KAS platina Dirvą — laa 
platina apšvietą. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 
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Zigmas Jankauskas 
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Dirvos Atstovas 
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nėn nei aukštesnėn vadovybėn negalima nieko išrinkti paspruks ir nepapasakos jo atvirai pasakytų minčių, tai 
he aukštesniųjų viršūnių sutikimo ir patvirtinimo. O 
kadangi pačios viršūnės leidžia kilti tiktai sau paklus
niems nariams tai taip pat išeina kad jau dvidešimts me
tų parti jos viršūnė tebėra ta rati ir ji susideda tik iš vie
no žmogaus — Stalino, prie kurio gali dirbti tiktai jam 
paklusnus partijos veikėjai. Jeigu gi kas iš tų artimų
jų bendradarbių pradeda kiek saviškai galvoti, jis likvi
duodamas. Bet likviduojamas ne del to kad jis buvo ki
tokios nuomonės kaip Stalinas. Jis esti apkaltinamas 
kad iis išduoda proletariato reikalus.... 

Pačioje komunistų partijoje vra labai gerai suorga
nizuotas sekimas ką partijos nariai daro, ką kalba ir ka 
galvo'a. Tas sekimas taip sutvarkvtas kad vieni turi 
sekti kitus. Kai tiktai kas nors kiek suabejoja Stalino 
neklaidingumu ir m-asitaria apie tai kitam, kitas turi 
tuojau pranešti aukščiau. Jeieu jis nepraneš tai gali 
nats ikjiuti. kaip neištikimas, kadangi jis nežino ar tas 
nirmasis kalba apie Stalino klaidas, ar tiktai ji bando. 
Gal tas tyčia pakalba ir žiuri ar praneš ar ne. Jeigu ne
praneš tai reikš kad ils jau neištikimas. 

Taigi taip rasidaro kad proletariato diktatūra iš
tikrinu yra Stalino diktatūra. Žinoma, pats vienas Sta
linas visu reikalu netvarko. Jis turi nemaža ir padėjėjų 
ir patarėju. Bet visi tie patarėjai yra arba ištikimi ar
ba bailus vieno Stalino tarnai, arba jo tarnų tarnai, štai 
šita tarnų grupė ir skelbiasi kad ji yra vienintelė prole
tariato atstovė, kad tik ji proletariato reikalus gerai su
pranta ir p"erai juos aprūpina. Pabandyk pasakyti kad 
negerai! Tuoi busi sulikviduotas kaip kapitalistu agen
tas! Proletariatas turi buti uatenkintas savo valdovais, x. . . , , v. . . T, ... 
kitai n jis bus paskelbtas kad tarnauia kapitalistams f . š,a™ Y?!2df p0„ — j '• 1 „ K . • karo nukentėjusių šelpimui. Kornus (kukuruzus) sudavonojo 

. n na kutinius keliolika metų Visas pasaulis pikti- Amerikos farmeriai. čia yra dalis sudovanotų 400 tonų. Ita-
nosi įasis^ais ir nacionalsocialistais, kad ne is savo par- \\jos žmonės mint* praseiaiiBįa aegu kurios.kito* Šato fcaro nu-, 
tijos padarė valstybę. Tikrai, jie paskelbė kad partija kentėjusieji. 
ir valstybė yra sujungiamos. Partijoj ya49¥yk$ b&¥<^ 
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Siųskit Sava Prenumeratą DABAR knygai 

LITCTITVA TIRONŲ 

PANČIUOSE 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSET" leidžiama knygoje, bus 
apie 350 pusi. didumo. Kurie užsisakys šią knygą išanksto, tų 
vardai tilps knygoje. Skubėkit! Knygos kaina $3, dvi už 
Pageidaujama stambesnių aukų knygai paremti—tai bus prisi
dėjimas prie Lietuvos vadavimo pastangų rėmimo. 

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

! LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
jM20 Superior Ar* Cleveland S, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas .. 

Adresas 

iVfiestsis....' »••»«••• ». Tilpti]!*, 

V A L G I U  

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prishintimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
'gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir" kepti vaį* 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, prhfl*> 
l© įsigyti šią naudingu knygą. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, OKIl 
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PREZIDENTO DIDELIS APSIRIKIMAS 

TZAIP visiems žinoma, Prezidentas Truman Birželio 29 
* ̂  vetavo Senato ir Kongreso bendrai priimtą, su viso
kiais palengvinimais ir priedais, OPA pratęsim® bilių, 
kuris prezidentui buvo patiektas pasirašyti. 

OPA — vienų labai užgiriama ir reikalaujama pa
likti, kitų visu griežtumu reikalaujama prašalinti — se
nuoju įstatymu išsibaigė Bįrželio 30 d. ir Kongreso abi 
įstaigos paruošė, sulyg savo geriausio išmanymo — virš 
500 visos šalies žmonių rinktų atstovų — naują, apkar
pytą OPA pratęsimą. Kad senoji OPA negalėjo pasi
likti rodė ir pačios valdžios įvesti daugelio didžiųjų in
dustrijų darbininkams pakelti atlyginimai, ir tą taipgi 
rodė visoje šalyje trukumas įvairių reikmenų ir įsiveiki-
mas juodosios rinkos. Bet prezidentas — vienas asmuo, 
nepaklausęs net nuoširdžių patarimų savo partijos va
dų Kongrese, — pataisytą OPA atmetė. 

Šis prezidento pasielgimas sudarė du naujus apsi-
reiskimus: vienu kartu nukirto visas galimybes bent ko
kiai kainų kontrolei, kai Kongreso priimtas bilius daug 
dar ką paliko kontrolėje. Antras dalykas, prezidento 
veto per kelias dienas OPA visiško panaikinimo, paro
dė kad šalis gali buti be OPA ir nepražūti, kaip kad bu
vo gąsdinama ištiksiant ir daugybė tikėjo, todėl net pro
testus kongreso nariams ir prezidentui siuntė, reikalau
dami OPA palikti. 

|(AS šalyje ištiko OPA pradingus? Nagi jokios ka
tastrofos pavidale staigaus kainų kilimo neapsireiškė. 

Vietoje kelti kainas, didelės ir mažos biznių firmos, biz
nierių organizacijos ir išdirbėjai pradėjo skelbti kad 
nesiima kelti kainas, kad reikmenų kainos bus palieka
mos kiek galima tos pačios. Atsišaukė į žmones rimtai 
apsieiti su pirkimais ir pirkti tik kas reikalinga sveika
tai ir pragyvenimui, kad nesusidarytų perstaigus- parei
kalavimas dalykų kurių mažai dar tėra, nes tik tas pa
brangina reikmenų kainas. 

Tiesa, nekuriais atvejais pasirodė išsišokimai gyve
namų butų nuomų kainose. Reikia pripažinti kad yra 
namų savininkų kurie griebėsi nesąžiningai pasinaudoti 
OPA nebuvimu. Bet tam yra priežasčių: vieni nuomi
ninkai gyveno žymiai perpigiai, kuomet nuomos buvo 
užšaldytos 1941 metais, kiti labai netikę, kenkė ir gadi
no namus, tokių nuomininkų atsikratymui namų savi
ninkai paskubino pakelti nuomas. Yra ir tokių savinin
kų kurie nesąžiningai' griebėsi pasinaudoti šia laisve. 

Tačiau, iš kitos pusės, daug kas pagerėjo: sugryžo 
į mėsos skerdyklas gyvuliai kurio iki šiol patekdavo 
juodos rinkos pirkliams ir mažai kas galėjo gauti mėsos 
pirkti legaliais keliais. 

Baigė savo streikus ūkininkai, kurie buvo pasiryžę 
neparduoti savo produktų į rinkas, ir jie gal butų pra
dėję plačiu mastu juodos rinkos prekybą, norėdami gau
ti aukštesnes kainas* 

Kaip Amerikonų spauda pastebi, retai kada šalies 
prezidentas taip aiškiai ir drąsiai pastatė savo politikos 
reikalus virš šalies gerovės, kaip padarė Prez. Truman. 

Jis visai nepagalvojo kad atmetus tai ką Kongresas 
priėmė šalis liks be jokios kainų kontrolės, o jis pats ne
turėjo ir negalėjo nieko patiekti kas galėtų paįtekmėti 
kainų sulaikymą nuo katastrofingo pakilimo, jeigu jtai 
butų įvykę. Prezidentas sau ir^savo partijai uždavė 
nepaprastai skaudų smūgį. Pasirodė kad prezidento 
užsimojimas buvo asmeninė kova su Republikonu Sena
torium iš Ohio, Taftų. OPA pratęsimas buvo priimtas 
su Tafto pridėtu priedu, kuris pavelijo išdirbėjams pa
kelti kainas savo produktams laipsniškai, kiek matysis 
reikalinga, kad išdirbėjai galėtų paleisti gamybą, ką iki 
šiol turėjo sulaikę. Prezidentas turėjo suprasti kad prie 
to vistiek bus einama, jeigu norima turėti pakankamai 
reikmenų. Gi, kaip tik reikmenų prisidarytų pakanka
mai, kainos per save vėl imtų pulti. 

Kiekvienam suprantama kad išdirbėjai, turėdami 
laisvas rankas, šoks gaminti savo produktus taip kad 
pralenkus savo kompetitorius, na o tas savu keliu veda 
į kainų nupiginimą, ne pakėlimą. 

Taftas supylė OPA į rėti, išsijoti taip kad paliktų 
tik butiniausi dalykai OPA kontrolėje, bet prezidentas 
rėtį visiškai numetė ir leido viskam pabirti ant žemės. 

yiSA šalis buvo gąsdinama OPA agentų varoma pro
paganda kad užeis baisi katastrofa kaip tik OPA bus 

atmesta, ir daugelis tam patikėjo. Visos tos bauginan
čios propagandos vadas Chester Bowles, dirbo ne pri
vedimui šalies prie laipsniško atsikratymo OPA, — nes 
juk galiaus tik taip ir turės buti, — bet pradėjo atkak
lų vajų įgąsdinimui žmonių kad šalis įpuls į pražūtingą 
infliaciją jeigu OPA biurui nebus pavesta griežta kainų 
kontrolė. Prezidentas Roosevelt, kalbėdamas apie lais
vę nuo baimės, savu laiku norėjo pertikrinti gyventojus 
kad kiekvienas pradėtų įgauti savimi pasitikėjimą ir pa
sitikėjimą savo valdžios įstaigomis. 

Bowles gi pasileido, valdžios pinigais, fvaryti žmo
nėse baimę ir aiškino kokie pavojai užeis jeigu OPA bus 
panaikinta. Kai jis pajuto kad .Kongresas patiekia pre
zidentui pasirašyti apkarpytą OPA, Bowles iš savo par
eigų rezignavo, protestuodamas prieš tai. 

Iki šiol nei vienas iš Bowles gąsdinančių pranašavi
mų neįvyko ir neišrodo kad įvyks. Jis bandė įtikinti 
žmones kad mėsa pakils 75 nuoš. Mat, žmonės pasiilgę 
mėsos, tai griebsis protestuoti prieš Kongresą ir siųs rei
kalavimus prezidentui apkarpytą OPA atmesti. 

* Dalis žmonių tai darė, ypač komunistų suagituotos 
grupės, tūlos unijos ir dar kaip kas siuntė protestus su 
reikalavimais pataisytą OPA atmesti. 

Jeigu Chester Bowles butų turėjęs rimto proto jis 

Darbininkams Nuo
stoliai 

AMERIKOS valdžioje prida
ryta tokios betvarkės kelių pa
starų metų laiku, kad tas vis
kas atsiliepia dabar j visą šalį. 

Dar būdamas gyvas, Prezi
dentas Roosevelt, pataikanda-
mas unijų vadams, pradėjo kal
bėti kad karui pasibaigus bus 
galima rasti budus kad darbi
ninkai galėtų parsinešti tiek pat 
algų kiek uždirba karo metu. 

Prezidentui Trumanui užsto
jus valdyti, ir karui tuoj pasi
baigus, buvo panaikinta algų 
kontrolė, bet palikta kainų kon
trole. Pačios valdžios narių ei
lėse pradėta leisti padrąsinimai 
kad daugeliu atvejų algos bus 
galima net pakelti, nepakeliant 
kainų. Tas buvo pakurstymas 
unijoms "eiti ir pasiimti" aukš
tesnes algas. 

Pats Komercijos Sekretorius 
Wallace patiekė statistikas, ku
rias vėliau pripažino klaidingo
mis, kad algos gali buti pakel
tos 24 nuoš. be kainų pabrangi
mo, ir darbininkų unijos šoko 
reikalauti algų pakėlimų. 

To pasekmė buvo kad mili
jonai dolarių buvo prarasta ne
gautomis. algomis ir turėtais 
gatavais sutaupymais, pražu
dyta mėnesiai laiko produkci
jos, ir kai pakelta algos darbi
ninkams, prisiėjo vėl brangin
ti kainai reikmenų, ir pagaliau 
maisto. Maisto augintojai ir
gi atsisako pigia kaina parduo 

ti savo gaminius, ir dabar pa
tys streikuotojai negauna mė
sos nei duonos. 

Unijų vadai-kurstytojai, ku
rie imasi dideles algas, randa 
kur sau reikmenų gauti "juo
dojoje rinkoje". 

### 

^ Maskva Apmovė US 
su Argenntina 

Washingtono valdžiai įsikan
dusiai laikantis kad Argentinos 
prezidentas Peron yra fašistas 
ir diktatorius, Maskva pasinau
dojo proga įsiskverbti į Argen
tiną ištiesiant fašistui Peronui 
savo komunistišką ranką. Bol
ševikai per Argentiną pasinau
dos galimybėmis trukdyti Wa
sh ingtonu i sudaryti sąjungas 
su Pietų Amerikos valstybėmis 
ir pakenks Su v. Valstijų pla
nui Amerikos apsaugai. 

Amerikos diplomatai moka 
tik Rusijai į skvernus įsikibę 
bėgioti ir tūpčioti, o tikrus pa
vojus ir geras progas apsaugai 
pražiopso. 

Katalikų Padaugėjo 
Oficialė katalikų knyga, iš

leista už 1946 metus, parodo 
katalikų skaičių Su v. Valstijo
se, Alaskoje, ir Hawaii salose 
24,402,124. Nauja knyga pa
duoda 438,453 katalikų dau
giau negu buvo 1945 metais. 

Didžiausios katalikų diocezi-
jos yra: Chicago su 1,687,202 
narių; Bostono, 1,180,955; New 
Yorko, 1,115,371; Brooklyno, 
1,084,975, Pittburgho, 724,736. 

Kitos diocezijos ,turi mažes
nius skaičius. 

Pereitais metais 87,430 kitų 
tikybų žmonių perėjo į katali
kystę. 

butų pradėjęs Amerikos biznius ir darbo unijas agituo
ti nukovoti infliaciją padidinant produkciją ir pagami
nant daugiau reikmenų už žemesnes kainas, vietoje gąs
dinti žmones pavojais. Jeigu jis nesuprato laisvos pre
kybos sistemos, .kaip vienas laikraštis pastebi,' jis nors 
privalėjo laikyti savo burną uždaręs. Ar OPA bus ar 
nebus, reikalinga pilna produkcija sulaikymui tolesnės 
infliacijos, kuri jau taip žymiai įsisiautė laike OPA. 

Dalykus gali patys žmonės pataisyti ir pagadinti, 
jeigu nevartos šalto proto. Jeigu pradedant atsirasti 
visokiems mažmožiams pulsis viską supirkti (nes vis 
dar turi pinigų iš po karo darbingų laikų), kainos pa
kils ir tai bus pačių žmonių sudaryta infliacija. 

Iš kitos pusės, patys žmonės mokės sukontroliuoti 
net ir nuomų kilimą, kuomet dabar yra maža gyvena
mų patalpų. Jeigu tik namų savininkai nuomas per
daug kel§, žmonės ims susispausti po dvi mažas šeimas 
į vieną butą, ir tuoj pradės atsirasti pakankamai tuščių 
namų, kaip buvo pirmiau, kas privertė net nuomas nu
pulti iki žymiai žemo laipsnio. 

S K A I T Y M A I  

Vyt. Dailins. 

PABĖGĖLIO KELIAIS 

MUSŲ GINKLAS 
Vėl ateina garsai iš po žem<Sg, 

griaustinius kurčius nešdami. 
Slenka dienos pailsusiai ramioj 
bet prieš audrą tyla nerami. 

Arsenalus vėl pildyti ima. 
Karo šmėklą vėl šypsos piktai. 
Rūksta dar ..tolima Hirošima — 
Kirošimų mus laukia šimtai. J 

Neužmirškim kad laisvės nebėraf^ 
Kad į laisvę atplėš mums duris 
ne atominės bombos chimera, 
bet ištroškusi laisvės širdis. 

Kastytis GMaada. 

ŠIRDIS STIPRESNI 
Ne tai nakties vėjelis dejuoja 
Taip graudžiai, graudžiai, taip liudnafcf: 
Ne gluosniai pro sąsparą linguoja — j; 
Jie laukia pagalbos tenai 

Ne raibas karvelis burkuoja 
Pasislėpęs ten palėpėj — 
Tai mama kaž ką tykiai nimxilSoja, 
Jai balsą priešas išplėšė 

Ten viską išnaikino, išveiį 
širdį paliko su gėla. 
Gerai žinom kur rubežius, ežė, 
Išvarysim mes juos vėla.... 

Sudegė namai, miškus iškirtu 
Išvarė, sušaudė vaikus 

. širdis musų tik stipresnė virto — 1 * 
Per ją Lietuva laisva bus! 

Los Angeles, Calif. Ona Pucetaitė. 

(tęsinys iš pereito nr.) 
— Na, vytai, reikalai rimti, — kaž kas iš

sitarė. 
— Puiku, evakuosimės ir mes šią naktį, —-

pridūrė kitas iš musų. 
Lageryje radom visai neramią nuotaiką 

Komendantas išvyko rytą į Insterburgą instruk
cijų ir vakare turėjo gryžti atgal. Deja, nei 
komendanto, nei instrukcijos dar nebuvo. Ry
tuose griaudė patrankos, pietuose, grūmojan
čiai dundėjo; šiaurėje, Tilžės kryptimi, bombar
davo lėktuvai. Pro mus einančiu plentu prakiu
ro Vokiečių kariuomenės. voros, skubėdamos f 
vakarus. 

NAKTĮ užgulė grėsminga neramumo šmėk-
kla. Po vakarienės dalis lagerio gyventojų pa
tyliais, mažomis grupelėmis, pradėjo bėgti. Mu
sų grupelė gana drąsiai išėjo, bet buvo sulaiky
ta ir grąžinta atgal. 

Sulaukę vidurnakčio, bandėm vėl bėgti, bet 
šį kartą daug atsargiau. Bandymas pavyko, ir 
mes skubėjom nuo lagerio tolyn. Orientacijos 
punktu buvo aerodromas, kuriame vis dar te
bevyko evakuacijos darbai. 

Po geros valandos greit® Sjinto prtaėdom 
pailsėti, nubraukti nuo kaktos prakaitą, suruky-
ti cigaretę. Atsikvėpę, vėl leidomės pirmyn. 
Pastebėję plentu atvažiuojančias mašinas, slėp-
davomės paplentės krumuose ar už medžių. 

Apie antrą valandą nakties nutarėm porą 
valandų nusnusti dideliame šiaudų kūgyje, sto
vinčiame netoli plento. Įsikasem į drėgnus šiau
dus ir bandėm užmigti, bet šaltis ir drėgmė 
skverbėsi už rubų, šliaužiojo pavargusiu kunu, 
neduodamas sunerti akių. Negalėjom poros va
landų niekaip iškęsti. Kai išlindom iš šiaudų, 
žemę dengė tirštas, sunku® rūkas; už keleto žin
gsniu nieko nesimatė. 

Vėl žygiavom plentu, kol pasiekėm kryžke
lę. Pirmas musų kelionės tikslas buvo Inster-
burgas (Isrutė). Kelio rodyklių negalėjom iš
skaityti. Pasišviesdavom degtukais, bet ir tie 
nieko nepadėjo — tuoj vėjas užgesindavo. Te
ko pasiduoti nujautimo orientacijai. Pasukom 
j dešinę. Paėjėję kokį kilometrą, vėl sustojom. 
Dar kartą apsigalvojom, gryžom atgal ir nuėjom 
į kairę einančiu plentu. Greitai pasiekėm mies
tuką. Visur tamsu. Ir vėl kryžkelė. Bandom 
pasišviesti degtukais, išsiaiškinti plentų kryp
tis. Bestoviniuodami prie plento rodyklės, pa
stebėjom ateinant dvi žmogystas. Ėjo palen
gva, sakydami vieninteli, mums nesuprantamą, 
žodį. Už keliolikos žingsnių sustojo. Per rūką 
negalima buvo išmatyti kas per vieni tie keisti 
žmonės ir ko jie nori. 

Staiga išgirdom grieSf? fsakymą: "Rankas 
aukštyn!" Pakėlėme rankas, žmogystos pri
ėjo arčiau. Pasirodo, kariškas patrulis. Karei
viai greitai atsidūrė užpakalyje musų, liepė nu
mesti kuprines ir eiti pirmyn. Nejaukiai sift* 
traškėjo jų užvedamų šautuvų spynos. r 

PAĖJĖJĘ porą šimtų metrų, atsidūrėme 
sargybos busty nė je. Sargybos viršininkas pa
tikrino musų dokumentus, trumpai apklausinė-
jo. Laimingai išsiaiškinę, dokumentus atgavom 
atgal. Kartu su jais gavome nurodymų fturiuo 
plentu turime keliauti Insterburgo link. Įtem
pimas palengva atslūgo, pasijutome lyg didžiu
lę naštą numetę nuo pečių. Užsirukėm, atsi
sveikinom ir gryžom prie savo daiktų. 

Palengva švito. Jautėsi didelis nuovargis, 
kankino alkis. Sustojome apleistoje paplentės 
sodyboje nusiprausti, apsiskusti ir truputį už
valgyti. Valgėm labai taupiai, nes mudu su 
draugu teturėjom ketvirtį kepaliuko pusžalės, 
kareiviškos duonos. 

Pasistiprinę, keliavom toliau, pralenkiami 
Vokiškų sunkvežimių ir lengvų mašinų. Nuta
rėme stabdyti mašinas„ ir prašytis pavėžėti. Į 
vieną mašiną pavyko įsisprausti, kuri mus nu
vežė į Brantenšteiną. Mažame miestukyje vy
ko didelis judėjimas, kurį tvarkė policija. Nuo 
Brantenšteino iki Insterburgo dar buvo ilgas ke
lio galas, bet mes vėl įsiprašėm į karišką maši
ną, kuri pavežė gerų šešetą kilometrų. Toliau 
kelionę tęsėm vėl pėksti, vis bandydami sustab
dyti pravažiuojančias mašinas, bet geradarių 
taip greitai nesuradom. Vos bepavilkom kojas. 
Tlaip norėjosi valgyti, net silpna darėsi, bet duo-
Jtą reikėjo taupyti kad užtektume iki Karaliau
čiaus. Kantriai kilojom rankas pravažiuojan
čioms mašinoms, kol vėl pavyko įsiprašyti į vie
ną karišką sunkvežimį, kuris važiavo į patį In 
sterburgą. Kokia laimė! Susėdom ant metali 
nių šovinių dėžių, lyg į patogius fotelius; net 
miegas ėmė. Važiuodami planavom dar tą pa
čią dieną dasimušti iki Karaliaučiaus. 

INSTERBURGĄ pasiekėm dar visa! nesu
temus. Gatvės užsikimšę pabėgėlių kolonomis, 
besitraukiančiais sumuštos kariuomenės daliniais 
ir naujais kareivių rezervais vykstančiais į fron
tą. Susirandame geležinkelio stotį, kuri pilna 
pilnutėlė žmonių bėgančių į vakarus. Didelis 
klausimas ar galėsim prasimušti į Karaliaučiaus 
traukinį. Bet neužilgo praneša kad važiuojan
tieji į Karaliaučių gali vykti be bilietų ir be lei
dimų. Reikia parodyti tik dokumentus. Tarny
biniams asmenims pirmenybė. Po pranešimo, 
žmonių masė sujuda, čia jau reikia vikrumo ir 
jiegos. Patogus momentas — ir mes prie trau
kinio. 

Karaliaučių pasiekėm naktį. Nepažindami 
miesto, likom ryto laukti stotyje. Suvalgėm 
paskutinius duonos trupinius, išgėrėm po bakalą 
šalto alaus ir susiradę ant grindų truputį lais
vos vietos, pradėjom snausti, žmonės lipo ant 
kojų, mindžiojo rubus, bet mes buvom taip nu
vargę kad į tai mažai reagavome. 

Rytą susiradome Karaliaučiaus priemiesty
je mažutį Lietuvių būrelį, jau anksčiau čia atbė
gusį. Gavom duonos, šaldytos kavos. Tikra 
puota! Vėl jautėmės stiprus ir pilni naujos 
energijos. , 

Sutikom porą Lietuvių, atvykusių iš Berly
no. Jie patarė mums vykti į Berlyną, ir iš ten 
pradėti jieškojimg, savo šeimų. Išanksto nusi
pirkom bilietus, nes važiavimas buvo nesuvaržy
tas. Turėdami laiko, apžiūrėjom Karaliaučiaus 
griuvėsius. Visas miesto centras — sudegusių 
ir sudaužytų pastatų laužo krūva. Ant griuvė
sių prikabinti parašai nurodanti kas čia anks
čiau gyveno, bet labai nedaug nurodymų kur tie 
žmonės gyvena dabar, nes nemažai jų ilsėjosi 
po tais klaikiais griuvėsiais. 

VAKARE greitasis traukinys švilpė į Ber
lyną. Senai taip patogiai važiavom. Jei ne 
susigrūdimas ir šviesų užtemdymas atrodytų 
kad tikrai važiuojam taikos metu. 

Aštuntą valandą ryto buvom Berlyne. Tuo
jau skubėjome į Lietuvių pabėgėlių centrą, kur 
tikėjomės rasti laiškų iš saviškių. 

Jau tuo laiku Berlyno sunaikinimas darė 
klaikų įspūdį. Stotys stipriai sudaužytos, na
mai išdegę, be langų, griuvėsių milžiniškos krū
vos. Bet tarp griuvėsių virė gyvenimas. Gat
vėmis nardė mašinos, riedėjo tramvajai. Veikė 
krautuvės, restoranai, dirbtuvės, žmonių sro
vė plaukė, slėpdama savyje rūpestį, skurdą ir 
baimę. Bet kasdieninį darbą reikėjo atlikti 
įtemptomis jiegomis, nes to reikalavo frontas ir 
milžiniškos armijos. 

Pabėgėlių centre radom taip svarbų mums 
laišką iš saviškių, kuriame jie rašė kad važiuo
ja Marienburgo kryptimi. Be to draugas susi
rado žinių apie savo uošvienę, kuri gyveno pie
tų Vokietijoje. Taigi, beliko surasti tik musų 
šeimas, ir tada jau galėjo šiek-tiek susitvarky
ti. 

Nieko nelaukdami ruošėmės gryžti atgal į 
Prūsiją. Išsirupinom reikalingus leidimus, nes 
į rytus važiuojant buvo vykdoma griežta va
žiuojančiųjų kontrolė. Gavome maisto ir rūka
lų korteles, išanksto nusipirkom bilietus ir va
kare.... pavėlavom į greitąjį traukinį. Teko 
Berlyne nakvoti. Tai buvo didelė problema ta
me griuvėsių didmiestyje. Set pavyko šiaip-
taip susitvarkyti. • -

BEVALGANT vakarienę sustaugė sirenos; 
priešalarmas skelbė lėktuvų pavojau. Radio pra
nešinėjo lėktuvų skridimo kryptį. Tikėjomės 
kad lėktuvai Berlyno nesieks ir vakarieniavom 
toliau. Už poros minutų alarmas! Bėgome į 
slėptuves, į didžiulius betono bunkerius. Deja, 
jos buvo jau pilnos. Teko jieškotis vietos pasta
tų rusiuose. Skubėjome tuščia gatve, apžiūri
nėdami kur sveikesnis namas. Patruliavo po
licija, priešlėktuvinės apsaugos tarnyba. Mies
to pakraščiuose veikė priešlėktuvinė artilerija. 
Greitai smukom į vieną rusį. Apsipratęs su švie
sa, pradėjau žvalgytis kas per slėptuvė. Lubos 
buvo paremtos storais stulpais, sustiprintos bal
kiais. Matėsi pažymėti atsarginiai išėjimai, su
dėti laužtuvai, kirkos. Tinkas supleišėjęs, pri
raizgyta kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžių. 
Nepatikima skylė, bet nuo priešlėktuvinės arti
lerijos sviedinių skeveldrų buvo saugi. Netoli 
musų šaudė sunkusis flakas, net tinkas byrėjo. 
Jautėsi tolimi bombų sprogimai. Pafrontėje, 
kasdamas apkasus, per lėktuvų atakus jausda-
vaus gryname lauke geriau kaip šitame rūsyje. 
Atrodė kaip paruoštas kapas. 

Pavojų atšaukus, išsikrapštėm iš slėpynės 
laukan, šiaurinėje miesto pusėje degė. Lieps
nų pašvaistės plieskė virš niūrių griuvėsių j 
tamsų rudens dangų. Gatvėmis vėl skubėjo žmo
nių skruzdėlynas. Valgyklose, restoranuose, 
krautuvėse vyko gyvas judėjimas, prekyba. At
rodė jog prie visko galima priprasti, nes žmo
nės atrodė lyg nebūtų tik ką pergyvenę ilgas 
įtempimo minutes. 

(Bus daugiau) 
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(Tęsinys iš pereito nr.) 

Mus įveda j stovyklos kiemą. Prieš 
mus būrys jaunų vyrų S. D. uniformomis. 
Tai nacionalsocializmo išauginti varnai, 
kurių didžiausias gyvenimo tikslas — kan
kinti žmonės. Vyrai iš pažiūros kaip vyrai. 
Visi gražiai apsirengę, bet visi dvasioje sa
distiškai nusiteikę. Į mus sužiuro kaip j 
naujas aukas ir tuoj griebėsi tvarkyti. 
Paėmė atvežtus dokumentus, tuojau ėmė 
šaukti musų pavardes ir rikiuoti j kelias 
grupes. Kas negalėjo greit susiorientuo
ti, klaidingai ir iškraipytai šaukiant jo pa
vardę, tuoj buvo apstumdytas ir apdaužy
tas. 

Viena Lenkaitė, inteligentiškos išvaiz
dos moteris, tuoj vieno S. D. džentelmeno 
buvo bjauriai parstumta ir tampoma už 
kasų, kol ją neišstūmė pro vartus j smėlė
tą stovyklos rajoną. Mums, pamačius to
kius vaizdus, visu kunu nuėjo nauji bai
mės šiurpuliai kad tik mus čia nepaliktų, 
kad tik greičiau tolyn išvestų. Prašymai 
išsipildė ir mes iš stovyklos rajono vėl pa
judėjom per miesteli. 

Mus nuvedė j Soldau teismo kalėjimą. 
Kalėjimas mažas, kalinių tik kelios dešim
tys, prižiūrėtojai seni, iš pažiūros baisoki, 
bet tokiam kalėjime, mums atrodė, beveik 
ir pakenčiamai butų sėdėti. Vienok čia 
buvom svečiai tik labai trumpą laiką, kiek
vienas gavom po 350 gr. duonos, gabaliuką 
dešros ir margarino. Kavos ir vandens 
galėjom gauti kiek tik norėjome. Vienas 
iš musų tarpo, nuo tų neva neblogų pri
žiūrėtojų tuoj gavo mušti. Bet tai ne nau
jiena Vokietijos kalėjimuose ir mes tais 
reiškiniais nesistebėjome. Tai nuolatinis 
musų gyvenimo reiškinys. 

Geležinkelio stotyje mus vėl pakrovė 
į tą patį vagoną, vėl bėgo kilometrai po 
kilometrų, bėgo mažos ir didesnės stotys. 
Kur vėl mus iškels—mes nežinojome. Ju
tome tik kad važiuojame tolyn ir tolyn. Ir 
gan vėlyvą naktį mes sustojome Torn sto
tyje. Žmonių buvo daug. Vieni važiavo 
vienon, kiti kiton pusėn, bet daugiausia 
buvo karių. Taip pat daug keleivių su 
bagažais ir mažais vaikais. Aiškiai matėsi 
kad atsiranda nauji karo pabėgėliai, kad 
naujas ir didelis vargas juos vejasi. 

Mus išvedė į stoties aikštę, apstatytą 
sargybiniais ir sustatė prie didelio sunkve
žimio. Policijos šoferis taisė sugedusį mo
torą ir keikės kad negali užvesti. Po ge
ros valandos taisymo ir laukimo tamsioje 
aikštėje, paaiškėjo kad pataisyti nebegali
ma. Prižiūrėtojai ėme tartis ką su mu
mis daryti: laikyti aikštėje kol prašvis, 
grąžinti atgal į vagoną-kalėjimą ir jame 
laikyti iki ryto, ar tamsią naktį vesti į 
pereinamąjį kalėjimą. Po ilgų derybų vis 

-dėlto mes pajudėjome. 
Mus vedė gal kokius 7 klm. Kalinių 

apie 50, o prižiūrėtojų devyni. Su jais 
taip pat du vilkų veislės šunys. 

Išėjus į plentą ir einant krūmais apau
gusiomis vietomis, ėmėm tartis ar nevertė
tų bėgti. Svarstėm visus galimumus bū
dami visiškai nežinomoje vietoje, neturė
dami reikiamų dokumentų ir nematydami 
jokios paramos iš vietinių gyventojų. Be
svarstant pabėgimo galimumus, inėjome į 
didžiulį Vislos tiltą. Nors karas čia jau 
senai buvo praėjęs, bet tebuvo atstatyta 
tik siaura tilto dalis. Už tilto tuoj inėjo
me į miestą ir tuo pačiu pasibaigė bent 
kokios viltys pabėgti. 

Torn pereinamame policijos lageryje 
radome vienos nakties prieglaudą. Lageris 
suskirstytas didelėmis celėmis. Blakių ir 
kitų parazitų pilna. Ant kiekvienų celių 
durų buvo užrašyta kalėjimų vardai, i kur 
kaliniai vežami. Mums, vėlyviems svečiams 
laisvų vietų nebebuvo, ir skirstytojas vie
tų pyko kam mus čia atvežė. 

Pagaliau mus išskirstė po keletą ir 
įstūmė į įvairias celes, sumaišydami anks
čiau sudarytą tvarką. Atsidūrėm ne ką 
mandresnėse kaip kad Karaliaučiuje bu
vom išgyvenę sąlygose. Bet vis šiaip taip, 
per peštynes su ankstyvesniais kaliniais, 
galėjom išsitiesti ant purvinų grindų ir 
užsnusti bent kelioms poilsio valandoms. 

Rytą paaiškėjo kad musų celės gyven
tojai didelėje daugumoje Lenkai, vienas 
Čekas ir vienas Vokietis. Jie keliauja iš 
įvairių vietų ir į {vairias sritis. Paminė
tas čekas, pasipasakojęs esantis stambus 
pirklys, iš Hamburgo kalėjimo, aplinkiniais 
keliais į Pragą, jau vežamas 35 dienos. Ka
da jis pasieksiąs Pragą jam neaišku, bet 
dar 35 dienų greičiausia neužteksią, jei 
važinės tokiais ratais kaip iki šiol kad va
žinėjo. Kada mus išveš tolyn, taip pat 
buvo neaišku, nes eilė kalinių jau laukė 
po savaitę ir daugiau. 

Bet mums ir čia pasisekė. Apie dvy
liktą valandą, po labai silpnų pietų, liepė 

pasiimti daiktus ir pasiruošti tolimesnei 
kelionei. Prieš kalėjimo vartus jau stovė
jo eilė mašinų. Jos laukė musų. Tai įvai
rių rūšių lengvi sunkvežimiai. Sukrovė 
mus kaip silkes, beveik vieną ant kito, ir 
į -stotį. O ten vėl į tuos įkyrėjusius vago
nui. Bet šį kartą tokių vagonų stovėjo 
visa eilė. Vadinasi, teisingai nugiršta kad 
dabartinėje Vokietijoje didžiausias judė
jimas kariuomenės ir kalinių. Pačioje Vo
kietijoje, senų kalinių teigimu, ir patvirn-
tintomis žiniomis iš naujai atėjusių, kalė
jimuose ir stovyklose sėdi nemažiau kaip 
6 milijonai suimtųjų. 

Musų vagone pilna paugėjusių vaikų, 
moterų. Ir jie keliauja, kaip ir mes, ne
žinia nei į kokias sąlygas, nei kokiam lai
kui. Jie taip pat pakliuvę į nešamą srovę 
ir baimingom akim dairosi kad ta srovė 
juos nepražudytų. 

Pavakariais musų traukinys sustojo 
Poznanės stotyje. Gausybė stoviniuojan
čių sargybinių rodė kad mus čia iškels. 
Taip ir buvo. Panašiai kaip kasdieniniuo
se poteriuose, vėl rikiavo ir tikrino pagal 
sąrašus, vėliau varydami ristele ir būti
nai susiglaudusius išvedė į stoties aikštę. 
Aikštėje jau stovėjo smalsuolių minia. Ke
li šimtai kalinių, daugiausia inteligentiš
kos išvaizdos, buvo ne kasdieninis vaiz
das. Policija smalsuolius ėmė vaikyti, o 
mus po 30 grūsti į policijos mašiną ir ves
ti į kalėjimą. Bet smalsuoliai nebuvo tokie 
klusnus. Komandos viršininkas, stambaus 
sudėjimo ir žiaurios išvaizdos vyras, pa
griebė vieną smalsuolį iš minios, ir be jo 
kio pasiaiškinimo, Įmetė į mašiną. Jį, 
drauge su kitais kaliniais, pristatė į kalė
jimą. Ir kai mus visus išrikiavo policijos 
kalėjimo pirties kūrykloje, tas naujasis 
kalinys sudarė daug neaiškumų. Kaip be-
tikrintų ir beskaičiuotų, vis vienu kaliniu 
buvo daugiau. Kada išaiškino kas čia įvy
ko, vietoje kad paleidę namo, išvedė jį 
atskirą celę ir pasakė kad busiąs nubaustas 
priderama bausme. Žmogus pakliuvo be 
jokios kaltės ir dar nežinia kada išeis. Aiš
ku kad tą vakarą, nerimo kupina žmona ir 
vaikai, laukė gryštancio tėvo su duonos 
krepšiu, o tėvas jau sėdėjo už geležinių 
grotų. 

Kalėjimo koridoriuose girdėjosi nuo
latinis prižiūrėtojų šauksmas ir koliojima-
sis. Tai buvo tarsi pamišėlių riksmas. 
Tuoj ir mes tuos šauksmus ant savo kailio 
patyrėm. Ir mes tuoj buvom iškeikti, iš
vadinti paskutiniais žodžiais ir priorą 
sinti iki sušaudymo. Kaip vėliau paaiškė 
jo, tai buvo savotiškas kalėjimo tonas. 
Vienuose kalėjimuose reikėjo dirbti ir tik 
dirbti, o į kitus kalėjimo sutvarkymo rei
kalus beveik nesikišti, gi kituose kalėji
muose per dienas reikėjo šveisti ir šveisti 
rudvjančius indus ir gaudyte gaudyti kiek 
vieną pasitaikančią dulkę. O šiame, Poz 
nanės kalėjime, kiekvienas kalinys turėjo 
klausytis ir klausytis prižiūrėtojų keiksmų 
ir grasinimų. Prie tokios tvarkos mes per 
šešias dienas taip gerai pripratom kad tie 
šauksmai musų visai nebejaudino. 

Sekančią dieną mus nuvarė i pirtį, o 
musų rubus sukišo į krosnį nuutėlinimui 
Pirtyje tikrai gerai išsimaudėme, gi rubus 
atgal gavome apdegintus. Manėm kad po 
išmaudymo ir nuutėlinimo mus perkels į 
geresnes, švaresnes celes. Bet kur tau, 
grąžino vėl į tas pačias, kur buvo tiek pat 
blakių ir kitų parazitų. Bet tvarka lieka 
tvarka. 

Kada kita dieną atėjo policijos virši
ninkas ir paklausė ar mes neturime kokių 
ypatingų pageidavimų, vienas paprašė per
kelti į celę be blakių, tai šis nustabo ir 
prižiūrėtojo paklausė ar tikrai čia gali bū
ti blakių.^ Kiek šis viršininkas pažinojo 
savo kalėjimą? O gal tik dėl musų akių 
nudavė nusistebėjimą. Jam užteko perei
ti celes ir pažiūrėti į kraujo žymėmis iš
margintas sienas ir jis butų sužinojęs be 
klausinėjimo. 

Poznanės kalėjimo pereinamoje celė
je^ išbuvome 6 dienas laukdami ką su mu
mis toliau darys. Per tą laiką du kartus 
iš kalinių^ patarnautojų pasisekė gauti nau
ją laikraštį. Jame buvo daug mums rupi
mu žinių. ^ Aiškiai galėjom nustatyti kad 
didžioji Lietuvos dalis jau buvo užimta 
bolševikų. Mano žmonos gyvenamoji vie
ta — Vilkaviškis ir jo apylinkės, paskuti
niu pranešimu, vėl buvo Vokiečių rankose. 
Tas tik rodė kad ten jau, turbut, nėra ne 
tik jokĮų pastatų, bet ir laukų akmenys iš 
savo vietų išnešioti sprogusių kovos svie
dinių. Kur gi manieji, ar nebus ir jie žiau
raus karo aukos, o gal, pabėgėlių ir trem
tinių likimo vejami, turi tolintis tolyn iš 
savo krašto? 

Mintys buvo tiek įkyrios kad visą nak
tį tik temačiau degančius namus, tegirdė
jau gelbėjimosi šaukiančius ir parblokštų 

devajimus. Jutau pats kad kliedžiu, kad 
galva svaigsta. Supratau turįs pakilusią 
temperatūrą, kliedėjau visą naktį. Sap
nai vijo sapnus, žiaurus vaizdai keitė dar 
žiauresnius. Su pakilusia temperatūra iš
buvau visą parą. Tai buvo pirmoji mano 
kalėjime liga. Mano laimei ji pasibaigė 
taip pat greit kaip greit ir buvo atėjus. 

Draugai svarstė paskutinius įvykius, 
žiūrinėjo žemėlapį, o retkarčiais dainavo 
tyliai, liūdnas Lietuviškas dainas. Jau
čiaus nekaip, todėl buvau pasyvus ir apie 

savo negalavimus niekam nei žodžio ne
prasitariau. 

Nors kaliniai čia keitėsi valandomis 
ir buvo galima gauti naujesnių žinių, bet 
gulėjimas ant plikų narų, blakių pulkai ir 
stumdymas iš kampo j kampą, buvo įsipy-
kę. Poznanės kalėjime matėme ir kelioli-
ką vaikų. Mus domino kuo prasikaltę tie 
aštuonmečiai. Gal ir jie, kaip ir daugelis 
kitų nesąmonių, užskaityti politiniais ka
liniais? 

(Bus daugiau) < 

Naujas Pioneers of 
America Vadas 

Lietuvių Progimnazijos Buxtehudej, Britų jsonoje, Vokietijoje, mokinių grupė BU moky
tojais prie savo mokyklos pastato. 

KAS YRA REIKALIN
GA IŠPILDYMUI 

AFFIDAVITŲ 

NORINTIEMS PARTRAUKTI 
PABĖGĖLIUS GIMINES 

l  AMERIKĄ 
Suvienytų Valstijų valdžia 

reikalauja "Affidavit of Sup
port" iš kvietėjo, įrodymui kad 
atvykstantieji žmones netaps 
našta valstybei arba Amerikos 
visuomenei, šie affidavitai yra 
reikalinga pristatyti Amerikos 
konsulams užsienyje, kur ran
dasi Amerikos piliečių giminės 
arba draugai norintieji atva
žiuoti Amerikon. Įrodymas fi
nansinio stovio kvietėjo turi 
buti patvirtintas dokumentališ-
kais (Javiniais. Visi jrodymai 
turi buti išpildyti duplikate, t. 
y. dvi kopijos. 
1. Darbas arba užsiėmimas: 

Įrodymui pastovumo reika
linga išgauti duplikatą ant ofi-
cialio laiško, pareiškimą nuo 
savo darbdavio, kuriame jrodo-
ma kiek algos uždirbi, kaip se
nai ten dirbi, ir ar darbas bus 
pastovus, šitame laiške turė
tu buti pareiškimas ar esi ap
sidraudęs (insured) ir kiek bo-
nų (jei esi pirkęs) turi nupir
kęs. 

2. Verslas arba savininkys-
te: 

Jei esi biznyje reikalinga pa
tiekti raportas išduotas iš ban
ko, parodantis biznio pastovu
mą, bendrą apyvartą, ir maž
daug jrodantis vertę. Geriau
sia tai reikalinga pristatyti se-
dokumentai: Dun & Bradstreet 
raportas, jei esi joje įrašytas. 

Del kiekvieno affidavito rei
kalingas nuorašas - duplikatas, 
vadinamas Consular Financial 
Report. Kartu su viršminėtais 

M A R G U T I S  i 
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. 

dokumentais laiške pažymėkit 
kad reikalaujat duplikato tokio 
raporto. 

3. Income Tax" 
Šį galite gauti savo vietinia

me biure vadinamame Office 
of Internal Revenue. Šis ra
portas reikalingas nuoraše ir 
turi buti nurodyta "gross in
come" ir "Tax Paid" už perei
tus metus. , 

4. Banko raportas:^ 
Šis turi buti ant banko laiš

ko duplikate įrodantis kiek da-
kar kvietėjas turi banke pini
gų, kaip senai tame banke tu
ri depozitą. 

5. Karo bonai 
Duplikate turi buti surašyta 

Serial numeriai, vertė kiekvie
no atskiro bono ir diena kada 
kiekvienas buvo pirktas. Ši su
trauka turi buti patvirtinta pas 
notarą. 

6. Apdrauda arba insu
rance policies" 

Per savo vietinį Insurance 
agentą išgauti iš insurance fir
mos laišką duplikate įrodantį 
jusų apdraudos rūšį, kada po
licy buvo išduota, jos vertę ir 
jos dabartinę vertę. 

7. Nejudamo turto verte 
Reikalinga pristatyti savo 

nejudamo turto įrodymą, jo 
vertę, ir kiek dar yra ant jo 
skolos, jeigu yra. 

Surinkus viršminėtą medžia
gą, arba tą kuri jus liečia, rei
kia asmeniškai apsilankyti pas 
ALM įgaliotus tam tikrus at
stovus Lietuvių kolonijose, ar
ba pas bent kokį kitą Lietuvį 
galintį tame reikale patarnau
ti, kaip tai laivakorčių agen
tus, notarus. Nesant jusų mie
ste tokių, kreiptis į Citizens 
Bureau arba kur kitur valdžios 
paskirton įstaigon. Nusinešti 
su savim visus dokumentus 
apie: savo pilietybę ir savo 
turto stovį, bei savo giminių 
į! 

kurie nori atvažiuoti, antrašus. 
Bus padaryta Affidavit of 

Support triplikate, kurių du 
reikia, su visais kitais doku
mentais, pasiųsti tiems kuriuos 
norit atsiimti, o vieną kopiją 
pasilikti sau. 

Pasarga: Yra girdima kad 
kai kurios įstaigos ir nesąži
ningi asmenys pareikalauja net 
$50 už išpildymą affidavito. 
Kurie žinot tokias įstaigas tuoj 
praneškit Immigracijos De-
partmentui. 

šie patvarkymai laiks nuo 
laiko gali buti pakeisti, tačiau 
reikia visada atsiklausti ir su
žinoti 

P. J. žiuris, 
LVS Pirmininkas. 

do f!N 4. <5/?£EAf£ 
John A. Greene, operuojantis vice 

prezidentas The Ohio Bell Telephone 
Company, tapo išrinktas prezidentu 
N. C. Kingsbury Chapter, Telephone 
Pioneers of America, ir Richard P. 
Buchman, Ohio Bell padėjėjas vice 
prezidentas, išrinktas skyriaus vice 
prezidentu, ii* tose pareigose jis va
dovaus to skyriaus Clevelando Ta
ryba. 

Šios organizacijos nariais yra da
bartiniai ir jau atsistatydinę tęle-
fono darbininkai kurie ištarnavo 21 
ar daugiau metų toje industrijoje. 
Išviso yra 102,000 narių Suvienyto
se Valstijose, tarp jų ir 3,450 N. C. 
Kingsbury Chapter, kuris apima vi
ta The Ohio Bell Telephone Compa
ny sistemą, ir virš 1,500 narių pri
klausančių Cleveland Council, kuris 
apima Didžiojo Clevelando ir aplin
kinę teritoriją. Taipgi buvo Išrin
kti vice prezidentai vadovauti ki
tiems skyriams— Akron. Columbus, 
Dayton. Zanesville ir Toledo. 

Mr. Green yra kilęs iš Norfolk, 
Nebraska, lankė University of Chi
cago ir ji baigęs 1914 metais pri
stojo dirbti sąskaitų departmente 
Chicago Telephone Company ir po 
to istojo i trafiko departments. 

Nuo 1917 iki 1919 tarnavo karo 
laivyne, o 1919 metais stojo dirbti 
Bell kompanijai Clevelande, eidamas 
jvairias pareigas ir vis kildamas 
aukštyn. 1942 metais jis apdova
notas ženklu kuris padaro ji Cleve
lando "First Citizen of 1942". kai
no pagarbą nuo 40 and Society^ of 
the American Legion tos organiza
cijos Hall of Fame bankete.^ Jis ta-
r>o tai erarbei išrinktas už .10 darbą 
kain Welfare Federation of Cleve
land prezidentas 1940 ir 1941. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

•KARO metu Vokiečiai da
rė aliejų ir gumą iš acetyleno. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais, 
80 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
Ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių 'Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visai 
dovanai už pasidarbavimą. 

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

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  I  S  
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

T H E  B A N K  

FOR 
ALL 
THE 

PEOPLE 

$ 
Visam, metui tik 

=3 

įoONO#> 

TIEMS KURIE NEVILKINANT ATNAUJINS 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS PABARI 

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

^SENIEJI skaitytojai prašomi neužvilkinant atnaujinti prenu
meratą prisiunčianj; tuoj kaip tik pasibaigia. 

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

EE (Įdfkit į laišką $2.00 ir {rašę pilną D  I  R , V  A  =g 
si savo adresą, siųskit 1̂ * 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio s 
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PAJIEŠKOJIMAI 

JieŠkomieji ar &pie juos Ži
nantieji* prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New X&fk 24, N. Y. 

/ 

JUrba 

Consulate of Lithuania 
aO N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

GEN. KONSULATE, K. Y. . 
Andrulytė, Anna, gy*. Waterbury, 

Conn. 
Andriu^ūtienė-Nanvalaitytė, Marija, 

ir josFvyras Andrius Andriušaitis. 
Bajorūnas Kazys, ir Stasys, gyve

nę Philadelphia. 
Baltaragienė, Rozalija, ir Baltara-

gis Kazys, gyv. Baltimore. 
Brazauskiene (Brosky) Mačinskai-

tė, iš Noreikių, Paežerėliy v., Ša; 
kių ap. 

Bagdonas, Steponas, iš Pampinu, 
Panevėžio arp. 

Balnytės - Paulauskienės, Rozalijos 
giminės prašomi atsiliepti. 

Batsevičienė - špakauskaitš, Pran
ciška, iš Papartynų Ic* feakiųval. 

Boreiška, Stanislovas. 
Brazys, Jonas, sunus Simo, iš Ke-

truvalakių, Vilkaviškio ap. 
Buinevičiai: Juozas, iš Rokiškio ap., 

Lietuvoje gyvenęs Viliečių k., 
Kruopių vai., Šiaulių ap., jo žmo
na Elena Buinevičienė-Gedamins-
kaitė, kilusi iš Eidukių k., Kruo
pių vai., Šiaulių ap., ir judviejų 
Chicago gimę vaikai, Pranas ii 
Julija, gyv. Chicago. 

Bulkevičienė - Jokubynaitė, Barbora. 
Bumbliauskiene - Gudliauskaitė, Sofi

ja, iš Velaičių k. Everių vai., 
Telšių ap. 

Crowley, John, gyv. Brooklyn ar 
New York. 

česnienė - Kivariutė, Konstancija 
• •iš Bučinavo k., Vilkaviškio ap.: 

gyvenusi Brooklyn. 
Debulevičius, ar Dabulevičlon, Pi

jus. 
Deltuvienė-Jokubynaitė, Ieva, iš Bū

dviečių, Vilkaviškio ap. 
Demikienė - Adomaitytė, Marija 

iš Šiaudinių k., Lukšių vai., Ša
kių ap., ir jos» vyras Justinas, gy
venę Wilkes-Barre, Pa. 

Dobilas, Jurgis, iš Sarginės k., Šila
voto vai., Mariampolės ap. 

Dodonis, Feliksas, iš1 Karčiamų k., 
Radviliškio vai., Šiaulių ap. 

Drusiai (ar Orusiai?), Jonas ir Po
vilas, iš Anykščių m. 

Draugelienė-Juškauskaitė, Marė, iš 
Giluičių, Simn* :v«, . 

Gaidimauskas Kazys, ir Liudas, iš 
Čivonių, Kupiškio vai. 

Galevičius Eddis, ir Juozas, Kalva
rijos v., Marijampolės ap. 

Galminas, Antanas ir Juozas, Gud 
laukio k., Pagramančio j>., Tau
rais ap. 

Gedvilienė - Galmanaitė, Juzė, Gud-
laukio k., Pagramančio par. 

Gelguta, Kazys, gyv. New York. 
Gudzinevičius, Jonas ir Juozas, Lu-

kiškio k., Alytaus v., jų motinos 
pavardė Morta Dzetaveckaitė. 

,Gvazdaitienė-Gelgutaitė, Adelė, gy
venus New Yorke. 

Germanavičiai ar Girmanavičiai Mi
kas ir Vincas, broliai Prano, Lie
tuvoje gyvenę Stakliškių vai. Aly
taus ap. 

Goodman, Mary ir Frank, gyvenų 
Brooklyn ar New York. 

Grikšienė - Matuzevičiutė, Antanina, 
iš Starkonių k., Pašvitinio vai., 
Šiaulių ap. 

Grinevičius, Kazys, gyv. Boston. 
Gudliauskai, Bronislovas ir Stanis

lovas, iš Varnių vai., Telšių ap. 
Jankauskas, Juozapas, iš Šoliu k., 

Šilalės vai., Tauragės ap., gyv. 
Pittston, Pa. 

SVEIKATA LIGONIAMS 
Visokių Patentuotų Vaistu Ir 

Žolių Sandėlis j 
AIDRENGA arbata. Prienama 

kaina. Šaknyš nuo inkstų suirimo, 
išvalo šlapumo kanalo visokius ne
švarumus ir stabdo pūslės dieglius. 

Kaina 75c. 
MARUNĖLIS. Žoles sumaišius su 

Ramuėliais išvaro iš vidurių j vir
šų visokius odos išbėrimus, suvalni-
na mėnesines jeigu yra prapuolusios. 

Kaina 50c. 
ARBQR VrfAE. Lapai nuo inkstų 

ir pūslės ligų, paragina visą sistemą 
del smarkesnio ir veiklesnio vyriš
kumo. Gerti. Kaina 75c. 

KRAUJO ŠAKNYS. Nuo kosulio. 
Prašalina broukaitis ir kvapo neat
gavimą; . nuo pneumonijos, kataro, 

' geltiigės, dispepsijos ir dedervinių. 
Gerti Kaina $1.00. 

SATURNIA, Žolės, prašalina rude
ninius drugius, karščiavimą, nuo dis
pepsijos. Varo kirmėles ir reguliuo
ja gerai mėnesinės ir pataiso pra
puolusias. Gerti. Kaina 50c. 

INDIJON U ARBATA. Stebėtinai 
gelbsti nuo prasto vidurių virškini
mo, užkietėjimo, vidurių kataro, ke
penų sustingimo, nešvarių odos ligų, 
inkstų negalavimo, ir nuo moterų 
bėdų Kaina $1.00 

NAKTINYŠIOS. Žolės nuo kraujo 
pludirpo, nuo išgąsčio. Gerti ir plau-
- ^ ti T?urną. Nuo gerklės skaudėjimo ir 
išdėgįmo. Plauti su čirškyne. r,Nuo 
Baltųjų. Dėžutė. ' Kaina 75c. 

KVEPIANTI RAMUNĖLIA1. Žie
dai ir lapai. Išvaro iš vidurių gazus 
ir pataiso apetitą. Liuosuoja mėne
sines. Plauti užmerktas akis. 

Kaina 50c. 
PASARGA. Su orderiu malonėkite 

prisiųsti ir pinigus, nes kitaip orde
riai nebus išpildyti. 

FLORAL HERB CO., 

Box 305 Clinton, Ind. 

felmokai, ifc Pirčiupiu k., Valkinin
kų vail., Trakų ap., gyv. Boston. 

Janukaitis Juozas, gyvenęs Bfook-
lyne. 

Joncas, Vincas. 
Jučas, Jonas 
Juška- Juškauskas, Pranas ir Vla

das, Giluičių k., Simno vai. 
Karaitienė Katrė, gyvenus Nauga-

tuck, Conn. 
Kemeža, Jonas. 
Krikščiukas Juozas, iš Ruolaičių 1:., 
Plungės vai. Telšių ap. 
Kučinskaitės, dukterys Kazio, iš Ve

liuonos, gyv. New Yorke. 
Kučinskas Juozas, sunus Kazio, i -

Veliuonos, gyv. New Yorke. 
Kaminskai, Adolfas ir Vitalius, gyv. 

Victoria, Cal. 
Kemeža, ar Kemežys, Vytautas, g .v v. 

Pittsburgh, Vandergrift, Pa., su
nus O. Kemežienės - Didžbalytės, 
Vyšpinių k., Šakių ap. 

Kizienė - Pukelevičiutė, Marija, gyv. 
Plymouth, Pa. 

Kontsmonai, Adolfas ir Jurgis, ju
dviejų motina Lietuvoje gyveno 
Zastaučių k., Tirkšlių vai., Mažei
kių ap. 

Kulik, William, iš červonykiškės k., 
Šakių ap., gyv. Brooklyn; 

Kunickas, Antanas, ir Kunickas, 
Edvardas, 'gimę Amerikoje, gyv. 
New* York. 

Labanauskas, Jonas. 
Labucki, Frank, gyv. Milwaukee, 

Wisconsin. 
Lakickas, Antanas, iš Patašinės 
Kvietiškio vai. Mariampolės ap. 
Lukoševičiute, Liucija, jei* ištekė

jusi tai vyro pavarde nežinoma, 
Lietuvoje gyvenusi Giraitės • k., 
Merkinės vai., Alytaus ap. 

Lukšytė, Grasilda, ištekėjusios pa
varde nežinoma, gyv. Chicago. 

Lapinskienė-Piečiukaitytė Petronėlė, 
Šakių ap., gyv. Baltimore 

Lapinskų, iš Vardukštinių, giminės 
prašomi atsiliepti. 

Lubinskiutė Magdalena, duktė Juo
zo, ištekėjus, bet vyro pavardė 
nežinoma. 

lukoševičiute, Julija, ištekėjus, vy
ro pavardė nežinoma. 

Malinauskas Jonas, iši šnipeliškių, 
Kupiškio v., Panev. ap., gyvenęs 
Lewiston. 

Masionis Jonas, sunus Jokūbo, Ute
nos ap., gyv. Philadelphijoje. 

Matulevioienė-Petraitytė Antosė, iš 
Kruopių, Josvainių vai. 

Matulionis Pranas, iš Žadavainių, 
Daugailių v, Utenos ap., gyvenęs 
Pittsburghe. 

Mažuika Jurgis, gyv. Naugatuck, 
Conn. 

Meižrimaitė Stasė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma. 

Meižrimas Antanai, - . 
Mickienė, Antano Mickaus :žniena, 

iš šveisčių, Batakių v. 
tfikolienė, Katardna. 

Marsh, Anna. 
/lateliunas, Jonas, iš Sikkthi k., 

Linkuvos vai., Šiaulių ap. 
Matulevičienė - Dabrukaitė, Agota, 

iš Sankonių k., Leipalingio vai., 
Seinų aip. 

Matuzevičiutė, Augelija, duktė Ka
rolio, iš Starkonių k., Pašvitinio 
vai. Šiaulių ap. 

Mikšys, Joseph, gyv. New York. 
Mockus, Pranas, iš Ciparių k., Tau

ragės ap. 
Morkūnas, Antanas, iš Jotainėlių k., 

Ramygalos vai. Panevėžio ap., 
gyv. Brooklyn. 

Morkūnas, Juozas, ir Morkūnas, Pra
nas, gyv. New York. 

Harmon tas, Jonas, iš Kernų k., Mo
sėdžio vai., Kretingos ap. 

Naujokaitis, sunus Antano. 
5Jorvai&a, ar Norvaišas, Antanas, iš 

Mitkaičių, Telšių ap. 
Narvalaitis Kazys, gyvenęs Aiden. 
Navickas Steponas, ii Kretingos, 

gyvenęs Brooklyne. 
Orusiai (ar Drusiai), Jonas ir Po

vilas, iš Anykščių miestelio. 
Paužaitė Kotryna, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Ražiškių, Gar
liavos vai. 

^Petrauskienė Ona, duktė Onos ir 
Kazio Pilipaičių, iš Truskavos, 
Panev. ap., gyv. Brooklyne 

Piečiukaitis Jurgis, iš Šakių ap., gy
venęs Baltimore. 

Pipiras Jonas, iš Lukšių, Jurbarko 
v., gyv. Kewanee. 

Pulkio, Antano, iš Užvenčio vals., 
Šiaulių ap., giminės ir pažystami 
prašomi atsiliepti. 

Paškauskai, Juozas ir Viktoras, Pr. 
špakausko broliai, iš Papartynų, 
Šakių vai. 

Paškevičiai, Nikodemas ir Zechel, 
gyvenę Worcester, Mass. 

Paulauskienės - Balnytės, Rozalijos 
giminės prašomi atsiliepti. 

Paulausko Vlado, nuo Panevėžio, 
giminės prašomi atsiliepti. 

Pipcius, Adomas, ir jo žmona Jie-
va, Petkevičiūtė, ir jų vaikai; Jo
nas, Petras, Adomas, Alenž, Ona 
ir Marta. 

Pocius, Jonas, sunus Leono Pacevi 
čiaus, iš Varnių, Telšių ap., gyv. 
Bostone. 

Rėklaitis, Vladas. 
Rindeika, iš Karužiškių, Panevėžio 

apsk. 

' Panqy. ap., gyv. į Bostone. ^ > vįi~' 
Šaukartis"Juozas, iš Lankupių;> Gra

žiškių v., gyv. New Yorke. 
Sajauskai, Juozas ir Kostas, Kal

varijos v., Marijampolės Ap. 
Smolniskas, Antanas ir Ignas, Sei

nų ap., gyv. San Francisco, Cal. 
Song&lai: Kazys, Pranas, Ona ir 

Antanas, gyv. Manchester. 
Stripinytės, Marcelė ir Ona. 
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ATOSTOGOS. Vaizdas New Jersey vidžemio ežere, val
tis su -dykinėtojais vėjo purenama plaukia. Ratukyje, vaiku
čiai žaidžia smėlėtame Atlantiko pakraštyje vandenyje. 

"Stungurai, Benigna ir Aritanas, iš
vykę iš Krakių, gyv. Bayonne. 

Šakalytė Apolonija, Švenčionių ap., 
Vilniaus krašto, gyv. Chicago. 

Šiupieniai, Kostė, Jonas, Juozas ir 
Marė, vaikai Vinco ir Marės šiu-
pienių, iš Džekaučiznos, Krioka-
laukio v., Alytaus ap. 

Šomka, Jonas ar Juozas, iš Laiško-
nių, Linkuvos vai. 

Sakavičius, Jonas, gyvenęs Scran-
ton, Pa. 

Saulėnai, iš Pirčiupiu, Valkininkų 
v., Trakų ap., gyvenę Bostone. 

Savickai, Alfonsas ir Juozas, Var
tų k., Bartininkų v., Vilkav. ap., 
gyv. Brooklyne. 

Sinusai, Andrius ir Jonas, ii Ku
nigiškių, Šiaulėnų vai. 

Smith, Natalija, iš Stakonių k., Pa-
švititio v., Šiaulių ap. 

STANIKUNAI, Jonas ir Juozas, 
sunai Jurgio, Vyplių k., Ramy
galos v., Panevėžio ap., gyvenę 
Brooklyne. 

Stepanauskas Jonas. 
Stepanauskas Petras, iš Vygrelių, 

Vilkaviškio ap., gyv. Worcester, 
Mass. 

įplmys Vladas, dirbęs viešbutyje-
- restorane Clevelande. 
Tamulevičius Jonas, iš Marcinkonių, 

Varėnos v., Trakų ap, siuvėjas. 
Urbanavičiūtė Magdė, gyv. Brook

lyn ar Boston. 
Vaitkytė, Elena, jei ištekėjus tai vy

ro pavardė nežinoma, ' Švėkšnos 
m., Tauragės ap. 

Virbickaitė, ištekėjusios pavardė ne
žinoma, sesuo Kazio Virbicko, iš 
Kaltinėnų v., Tauragės ap., gyv. 
Chicagoj. 

Virbickas, brolis Kazio, kilusio iš 
Kaltinėnų., gyv. Chicagoj. 

Vorušila, Bronius, Gegužinės - Leo-
nuvkos vierik., Žąslių v. 

VYŠNIAUSKAI, Petras ir Zofija, 
iš Eglupių, Pajevonio v., Vilkav. 
ap., ir jų vaikai. 

Valentavičiutė Ona, iš Pakiauliškės, 
Klebiškiu v., Marijampolės aps., 
gyv. Brooklyne. 

Valužis, Aleksas. 
Velykis, Alfonsas i* 

nėnų, Daugailių v. 
gyvenę Yonkers. 

iš Jiik-
U te n os aps., 

Zabulionis Karolis, iš Debeikių, U-
tenos ap., gyvenęs New Yorke. 

Zareckienė—Skripkaitė Ona, iš Laz
dijų. 

ZarzeckienS (anksčiau Reklaitienė)-
Zenkevičiutė Magdė, iš Gelčių k., 
Marijampolės ap., gyv. DuBois. 

Zelenkevičius Antanas, Pavytės k., 
Garliavos v., gyv. New Yorke. 

Žiliai, Petras ir Povilas, iš Goldin-
gos, Plungės v., Telšių ap. 

Žiaukienė-Rindeikaitė, iš Karužiš-
' kių, Panevėžio ap., ir jos vyras, 

Antanas Žiauka, gyv. Pittsburgh. 
Žitkauskienė, Agnieška, gyv. She

nandoah, Pa. 

LAIVAI BE ĮCAMINŲ 

AMERIKOS Jurininky s t € s 
Komisijonierius atmetė pirmu
tinius piešinius naujų laivų mo
delių, del to kad tų laivų su
manytojas padarė labai didelį 
žingsnį pirmyn išmesdamas iš 
laivo kaminus. Komisijonierius 
tokį naujovišką laivą atmetė, 
nesutikdamas užtvirtinti sta
tymo. Mat, kaip gali laivas 
buti be kaminų! 

Naujų laivų sumanytojas sa
vo idėją plėtė toliau, ir reikia 
tikėtis netrukus jau bus pasta
tyta' laivai be kaminų. 

Seniau ir Lietuviai manė kad 
greičiausias jūrinis laivas yra 
toks kuris turi daugiausia ka
minų. Dabar norėdami į Lie
tuvą važiuoti, kada vėl atsida
rys keliavimai, Lietuviai atsi
sakys lipti į tokį laivą kuris 
neturės kaminų. 

Kaminai su laivu taip susi
gyveno kad visai išrodytų kei
sta kaip laivas gali be kami
no plaukti ir kas tai per lai
vas. 

AKRON. OHIO 
MIRĖ B. VERSIACKAS. 

Birželio 22 d., lt vai. vaka
re, mirg Benis fBoleslovas) 
Versiackas, 51 m.; mirė širdies 
liga. Velionis tą dieną sugry-
žo iš tolimos kelionės, New Ha
ven, Conn., kur buvo delegatu 
SLA seime nuo Akrono 198 kp. 
Sugryžęs iš seimo, sveikatoje 
jautėsi nekaip; pasiskundė sa
vo žmonai kad jaučia negerai, 
ji paragino jį eiti išsimaudyti, 
ką jis ir padarė. Išsimaudęs 
griebėsi taisyti namo tvorą ir 
tą minutą labai sunegalavo ir 
turėjo buti paimtas į ligoninę, 
kur vežant ir mirė. 

Velionis {apo palaidotas Bir
želio 26 d., Rose Hill kapinėse 
Akrone jis išgyveno su virš 3( 
metų, dirbo Firestone gumi 
dirbtuvėje. Prigulėjo į SLA 
198 kuopą, ilgai išbuvo tos kp 
pirmininku. Rodos prigulėję 

<dar keliose mažos ^ertės gru
pelėse. Buvo susipratęs Lietu
vis, kovojo prieš Lietuvių tau
tos priešus, Staliną ir jo ber
nus. Veikė kaip suprato, kad 
ir su didelėmis klaidomis. 

Paliko jo nuliudus žmona 
Elena, du sunai, Vincas ir Do
vydas, ir viena duktė. Paėjc 
iš Vilnijos. 

Birželio 15 d. apsivedė Wil
liam Kidikas, nesenai gryžęp 
iš karo tarnybos; žmoną vedė 
kitatautę. Vestuvių iškilmėse 
dalyvavo apart vietos svečių, 
jo tėvai farmeriai iš Hartville, 
Ohio, ir kiti artimieji. 

A. Rudžių posūnis Walterif 
laimingai gryžo iš karo tarny
bos, ir apsigyveno su savo mo
tina Veronika ir Antanu Ru 
džiais. 

Vietos Antanai, Jonai ir Pe
trai Birželio mėnesį apvaikš
čiojo savo vardines. Kalnas. 

YOUNGSTOWN 
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Štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
91.50 Popieros viršaia. $2.00 Tvirtais virftaia 

Dabar atiduodama už $1.00 
% Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istpri-
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, tar 
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-

Uikius  Lietuvoje  — jo kar iav imus ,  mei lę  i r  a t - j  
^ (iįymėjimuf^ "Knygą paveiksluota, 288 pu«l. ! 

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

Reikalaukit Dirvoje , * 
J820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio, , 
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DARBAI GERĖJA 

Po audringų streikų ir kito 
kių trukdymų, musų miesto di 
dėlės plieno išdirbystės baigų: 
pasiekti normalios produkcijom 
ir daugiau darbininkų gauni, 
darbus. 

Kaip valstijos darbo biura 
praneša tai naujai užsiregis 
truojančių gavimui darbo ir ti 
kurie liko be darbo ir yra kva
lifikuoti gauti bedarbės atly
ginimą, skaičius mažėja. 

Nežiūrint į bedarbių mažėji
mą, vis dar darbininkų samdy 
mo biuras turi tukstančius už
siregistravusių bedarbių, ir jų 
eilės nedaug sumažės, kad ir 
daug daugiau darbų vasarom 
sezonu atsiras: * 

Vienas iš darbininkų dirbtu
vėje yra sykį išsitaręs kad vi
sada reikia turėti karas, tikta' 
tada nebus bedarbių. Gal ir 
teisingai išsitarta, bet aš sa
kau kad nėra geros ekonomiš
kos darbo sistemos, kitaip ir 
bedarbių nebūtų tiek daug nor
maliame laike, kada produk
tams yra didelė rinka. 

šv. Pranciškaus Lietuvių pa 
rapijos klebonas praneša kad 
Liepos mėnesį parapijos sode 
bus laikomas piknikas, o Lie
tuvių Diena bus rengiama, 
;kaip praeityje, per Labor Day. 

Rep. 

Darbingumas Ameri
koje Kyla 

Sulyg U. S. Cenzo Biuro ra
porto, šymet Gegužės mėnesi 
šioje šalyje 55,320,000 asme
nys turėjo darbus. Tai buvo 
aukščiausias visų laikų rekor
das, nes viršyta 570,000 dar
bininkų skaičium 1943 metų 
Liepos mėnesį, karo metu, pa
siektą aukščiausi darbininkų 
skaičių. 

Nežiūrint streikų ir kitų ne
gerovių, sakoma darbai nuolat 
dauginasi, veteranai gauna dir
bti kaip tik jie sugryžta, ka-
rie nori dirbti. 

Produkcijos daugis dabarti
niu laiku viršija žymiai 1936-
39 laipsnį, nekurie darbai vir
šija 1941 metų aukštą laipsnį. 

Jeigu tik OPA paliautų kliu
džius produkcijai, šalyje butų 
pakankamai visko, ir darbų į 
valias. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenuif#-
rata už Dirvą, baigidsl, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

PO KIEK GI tin ii: 

PARSIDUODA ŠIABM 
AT THE 11A1 

Tikrai, kaina tebėra ta pati kaip bu
vo pereitą savaitę, ir, žinoma, tebėra tos 
pačios kainos ant avalų, suknelių, matra-
sų ir šimtų tūkstančių kitų prekių šioje 
milžiniškoje krautuvėje. 

ŠEŠTADIENI BUVO GALIOJE 

OPA NUSTATYTOS KAINOS 

ŠIĄDIENĄ JŲ JAU NEBĖRA 

Jus gal norėjot kad O.P.A. butų pa
laikoma ir toliau; gal jus ir nenorėjot. 
Abiem atvejais mes tikime kad jums ru
pi žinoti atsakymas į klausimą: "Kas at
sitiks su kainomis The May Co.?w 

Atsakymas j tai yra paprastas ir tie
sioginis. Tas pats kainų nusistatymas ku
rio mes vadovavomės parduodami savo 
prekes nuo tos dienos kai ši krautuvė įs
teigta bus mjisų vadovas ir ateityje. Tas 
nusistatymas aiškiai reikalauja kad kiek
viena prekė pateikiama pardavimui turi 
buti pažymėta žemiausia galima pardavi
mo kaina. 

Todėl tai kainos The May Co. šiądien 
yra tos pačios ir bus palaikomos tokios 
pačios iki tai bus musų galimybė jas iš
laikyti tokias. 

Tiktai kuomet mes busime priversti 
mokėti brangiau už prekes ir tiktai tuo
met jųs pamatysit pamainas, bet ir tuo
met musų uždarbio dalis bus palaikoma 
arčiausia kiek galima prie siaurų ribų. 

The May Company niekad nesistengi 
pasinaudoti ir niekad nesigriebs pasinau
doti iš sąlygų kokios dabar pasitaikė. Mes 
palinkę palaikyti savo parduotuvę taip 
kad musų pelnas ateitų po kelis centus ant 
daugybės pardavimų vietoje dolariais ant 
keleto pardavimų. 

Mes manome tas ir jums patiks, 
tik jųs — musų draugai ir kostumeriai — 
kurie sudarėt galimybes išaugyti šią krau
tuvę viena iš didžiausių šalyje. 

Mes didžiuojamės tokiu savo nusista
tymu—jį atydžiai saugoj ame—ir mes pa
kartojame, O.P.A. ar be O.P.A., jųs galit 
ir toliau pasitikėti j The May Company 
kuri teiks jums teisingas vertybes diena 
iš dienos, metas po meto. 

The MAY Co 
Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 
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Gubernatoriaus Lausche 
Proklamacija del OPA 
Gub. Lausche išleido prokla

maciją atsišaukdamas į Ohio 
gyventojus raginant visus ap
saugoti savo karo meto sutau-
pas nemėtymu pinigų pirkimui 
ivairių nereikalingų dalykų, o 
pirkti pataria tiktai būtinas 
reikmenis kurios liečia sveika
tą ir gerovę. 

Atsišaukia j didelius biznie
rius, j išdirbėjus, ir į mažus 
krautuvninkus bei namu savi
ninkus vieningai stengtis ap
saugoti šalį nuo infliacijos pa
vojaus, atsisakant pasinaudoti 
kainų kontrolės panaikinimu. 

Praeitis visus turėjo pamo
kinti, nes praeityje po karų vis 
sekė ekonominis sugriuvimas, 
kai žmonės nemokėjo prisilai
kyti rimtumo. 

Clevelando mayoras Burke 
j steigė specialę nuomų tvarky
mui komisiji), kai daugelis «a 

Baigėsi White Motor Co. 
Streikas 

White Motor Co. apie mėne
sio ilgumo streikas baigėsi — 
unija sutiko priimti kompani
jos pasiūlymą 13'/sc i valandą 
algų pakėlimo, šios pakeltos 
algos turės buti užmokėta už 
praeitą laiką nuo Kovo 25 d. 

Stre ikavo apie 5,850 darbi
ninkų. 

Statybos ttlėdžio darbininkai 
(carpenters) dar tebestreikuo-
ja reikalaudami pakėlimo algų 
nuo $1.65 kaip'dabar gauna, iki 
$2 Į valandą. Nors jiems siū
loma po $1.90 valandai, kar-
penteriai atsisako gryžti dirb
ti. Statyba dikčiai sutrukdyta. 
Nekurie karpenteriai rengiasi 
baigti streikavę ir gal pradės 

LYS 1 Skyriaus Metinis 
Išvažiavimas 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mas skyrius rengia draugiš
ką pikniką Dr. S. T. Tamošai
čio sode, prie ežero, 26001 
Lake Shore Blvd. Įžanga tik 
50c. ypatai. Atsilankiusieji tu
rės gerą laiką, ras užkandžių, 
šaltų gėrimų, galės draugiškai 
praleisti popietį gražioje aplin
kumoje; norintieji galės ežere 
pasimaudyti. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3,. OHIO PHONE: ENdicott 448* 

A Letter from a Former Refugee 
Dear Miss StecHik:-

Today I. am celebrating the 
fifth anniversary of my en
try to the United States,, by 
writing to you, one of the few 
youthful fighters for a just 
and true peace not only for 
your land of birth, America, 

.. . . but also for the land of your 
Piknikas rengiamas sekma- forefathers, Lithuania! 

dienj, Kugpjucio-Aug, 4, nuo į hope that God „ 
2 vai. po pietų. Pelnas Lietu 
vos vadavimo reikalams. 

hope that God will help 
me to be a good citizen here 
in the United States and also 
enable me to help Lithuania 

SVEČIAVIMAISI which along with other nations 
P. J. žiuris su šeima, išvažia- hove given many good citizens 

vo į J. J. Bačiuno Prospect; to the U. S. A. ^ Citizens and 

THE PERISCOPE 
By SARUNAS. 

doing, changed their nam«s, 
forgetting all the traditions and 
cultural background of their 
forefathers. 

It came to me while in church 
today and seeing the Lithuan
ian flag beside of that of the 
Church, that not many young 
people of Lithuanian decent 
know the hardships their an
cestors encountered to keep 
alive and flying those colors. 

Twenty years before Colum
bus discovered America, Lith
uania accepted Christianity. — 
uania accepted Christianity. It 
was Vytautas the Great, who 
ter Noster into the Lithuanian 

Farmeriai Baigė Streiką 

mų savininkų pradėjo kelti už žymiai mažiau? 
nuomas arba reikalauti žmones 
apleisti jų butus. 

Kaip kurios nuomos, tiesa, 
buvo peržemos ir namų savi
ninkai tais atvejais nukentėjo, 
tačiau yra palinkimas visų na
mų savininkų šokti pasinaudo
ti iš nuomininkų, kada dabar 
OPA kontrolė pasibaigė. 

TRAFIKO nelaimėse Ohio 
valstijoje pereitą sekmadienį 
užmyšta 7 žmonės. 

MONTANA malūnas, kuris 
teikia Clevelando didėsėms ke
pykloms miltus, sako turės už
sidaryti kitą savaitę jeigu ne
galės gauti reikalingų kviečių 
miltams gaminti. Tas sudarys 
didesnį trukumą duonos. 

NAUJAS STREIKAS 
Clevelande iškilo naujos rū

šies streikas — tai skerdyklų, 
kurių vedėjai nesutikdami mo
kėti pabrangintas kainas už 
gyvulius mėsai, atsisako gyvu 
lius pirkti.- Tas gal pagelbės-
sukontroliuoti mėsos kainų pa
kilimą, nes gyvulių augintojai, 
kurie matomai daug ką parda
vė juodos rinkos biznieriams, 
dabar nori gauti peraukštas 
kainas legaliose skerdyklose. 

MĖSOS Clevelande sako pa
sirodys daugiau po Liepos 15 
Dabar, OPA panaikinus, sker
dyklose tuoj pradėjo atsirast:' 
dikčiai galvijų. 

L 

dirbti Liepos 8. Point rezortą atostogų porai! patriots who helped build this j iangUatre. Seeing that flag 
Kas paaiskms kodėl karpen-,savaiaų • :land of freedom The Lithuan. sho®ld

g
remind the youth as 

Ona Baltrukonienė išvažiavo ians love of freedom and hate wejj ag įheįj. elders, that like 
savaitei laiko į Baltimorę pas'of tyranny, and their search- -
savo d u k tari ir žentą Julę ifįing tor justice brought them 
Adv. Nada Rastenius. to America They fought with 

Alekas Banvs vyksta atosto-lthe Poles French and others 
gu į Niagara Falls, N. Y. Tu-! alongside of Gen. George Wash-
rėdamaa laisvo laiko, jis apsi- ington General Kosciuszko>, and 

terio darbas turi buti vertas 
$2 valandai, kuomet kiti darbi
ninkai kituose darbuose dirba 

Ohio farmerįų dalis buvo su
streikavus prieš OPA ir atsisa
kė savo produktus parduoti. 

Kaip tik Prez. Truman atme
tė pataisytą OPA, kaip tiktai 
šalis liko be kainų kontrolės, 
farmeriai savo streiką tuojau 
baigė ir pradėjo savo produk
tus parduoti. 

Ohio šveicariško sūrio išdir
bę j u sąjunga, kuri turi apie 30 
sūrio dirbtuvių, taip pat buvo 
sulaikius sūrio pardavimą, ne
galėdama pakelti kainos. Da
bar sūrio kaina pabranginta 7c 
svarui ir tas suris pradės atsi
rasti krautuvėse. 

the flag of Poland it should 
recall to them how many peo
ple died for freedom and re
ligion because of modern bar
barian neighbors. How people 
were sent into exile thousands 

Behind' 
Your Bonds 

Lies the Might of America 

lankys Buffalo ir Rochester, 'Pen<tr^, Purški* They all had|0£ mįfes from home because -r, . , • i * s« foutrht. for the samp — Freedom! ^ i--j * t :i.u. N. Y., paplatinimui Dirvos ir 
LVS knygų, taipgi priims au
kas Lietuvos reikalams. 

Jonas Noreika išvažiavo pas 
savo seserį Zofiją Normantie
nę, į Niagara Falls, N. Y., pa
sisvečiuoti. 

C. Selickas ir Petras Norbu-
tas laivu išvažiavo j Detroitą 
pasimatyti su draugais. 

M. ir K. Valaikai buvo išva
žiavę atostogų į Niagara Falls. 

OHIO Leg i s la t ura atmetė 
komunistų peršamą bilių nu
tarti kareiviams bonus iš val
stijos iždo. Tas reikštų aptak-
savimą visų valstijos gyvento
jų ekstra taksais. 

_ Reikalavimas buvo užmokėt* 
kiekvienam Ohio kariui po $lr 

už kiekvieną ištarnautą mėnes 
šioje šalyje ir po $15 už kiek
vieną mėnesį tiems kurie bu 
yo už jury je. 

Apskaičiuota kad tokių boni; 
bendroje sumoje susidarvti 
net $">00,000,000. 

SVIESTO Clevelando. sandė
liuose šios savaitės pradžioje 
radosi 288,040 svarų. Savaite 
pirmiau turėta 220,464 svarai 
Metas laiko atgal turėta 1,108,-
050 svarų tą pat savaitę. 

PARSIDUODA NAMAS 
Moderniškas, 7 kambarių, pa 
vienis, su garažu, 1827 E. 26 
St. Kaina $7,000. Galima ma
tyti savininką vakarais. Krei
ptis į: Joe Saveikis, 1827 E. 26 
street. 

PARSIDUODA NAMAS 
pavienis, ant E. 59th St. prie 
White ave., 7 kambariai; tuoj 
turi buti parduotas, tik $3300. 
Savininkė Mrs. žemaitis, 5901 
White ave, galima matyt po 4 
i K) pietų. HE. 4617. 

PARSIDUODA BIZNIS 
gera užkandžių ir sandvičių 
vieta, daranti $500 į savaitę 
ineigų. Turi buti greit parduo
ta. Kreipkitės 13106 Cain av., 
tarp 2 ir 4 po pietų, važiuoti 
Broadway karu. 

REIKALINGOS MOTERYS 
VALYMO DARBUI 

DOWNTOWN OFFICE 
iBUILDING 

Nuolatinis darbas 
5 naktis savaitėje 

Kreipkitės Room 901 
CLEVELAND ELECTRIC 

ILLUMINATING CO. 
75 Public Square 

Karių Pagerbimas 
Birželio 23, P.Š.N.P. parapi

jos salėje buvo surengta Lie
tuvių karių pagerbimui vaka
riene. Bažnyčioje tą rytą kle
bonas Kun. Angelaitis atlaikė 
iškilmingas pamaldas ir pasa
kė gražų pamokslą. Prie mišių 
patarnavo gryžę kariai G. An
gelaitis ir A. Mudrauskas. 

Karys Juozas Muliolis vado
vavo vakarienės programą, J. 
ir V. Jurgeliai prigelbėjo. 

Dalyvavo skaitlingai karių ir 
jų šeimų narių. 

Panelės N. Mikelionytė ir M. 
Derenčiutė, nešdamos raudont}-
baltą-mėjyną spalvas suvedė 
karius prie vakarienės stalo, 
Aleknos orkestrui įspūdingai 
grojant maršą. 

žuvusių karių, Antano Stag-
.įiuno ir Petro Miliko paminė-
imui, ant stalo per vakarienę 
ant dviejų lėkščių buvo padė

ta po baltų gyvų gėlių vainiką. 
Vakarienės metu buvo prisi

minta apie Lietuvius pabėgė
lius našlaičius ir reikalingumą 
remti jų parvežimo į Ameriką. 
Klebonas paragino aukoti tam 
tikslui ir pats aukojo $5; Ale
kas Banys $10, J. Blaškevičius 
?5, ir su kitomis aukomis su-
'inkta viso $74. 

Norime išreikšti padėką vi
siems kurie kuo nors pasidar
bavo šios vakarienės surengi
me ir tiems biznieriams kurie 
suteikė vakarienei reikalingas 
dovanas bei pinigais. 
Klebonas Kun. J. F. Angelaitis 
ir Moterų Sąj. 36 kp. komisija: 

V. Katkauskienė, L. Miliaus
kienė, O. Mikelionienė, V. Sa
dauskienė, M. Žilinskienė, P. 
Kundrotienė, M. Cicėnienė, kp. 
pirm. 

SVEČIAI Iš ROCHESTER 
Dirvos redakcijoje lankėsi 

du Rochester, N. Y., tautiečiai, 
Mikas Senkus ir Antanas Shu-
kis. Kelionę atliko automobi
liu. Senkus atvyko pas brolį 
paviešėti, ir kaip seniau buvęs 
Clevelando gyventojas su savo 
draugu atsilankė redakcijoje. 

Abu jie išsirašė sau po Dir
vą ir įsigijo LVS knygas "A-
merikos Lietuvių Misija Ir Jos 
Darbai". 

Svečiai aplankė ir apžiurėjo 
Clevelando Lietuvių Darželį, 
kurį visi kas tik atsilanko į 
Clevelandą stengiasi pamatyti. 

fought for the same 
and Justice! they preached from Lithuanian 

Į prayer books. That was dur-

A FOUR-MAN subcommittee 
of the* House Committee on 
Foreign Affairs which last year 
visited Europe, says, in its re
port, that the Russians are do
ing just the opposite of the 
American ideals of law and 
order. The conditions where 
the Russians are in control are 
appaling. Where Soviet offi
cials weren't making the situa
tion worse, they were doing 
nothing to bring order. They 
were pursuing the aim of no 
law and no order. Conditions 
are terrible in Lithuania. 

t i t  

AN ARTICLE by Prof. Al
fred Senn, "Lithuanian Dia
lectology", which appeaf-ed in 
the American Slavic and East 
European Review, has been re- LOUISVILLE'S INDUSTRY 
printed in a special booklet Three.fl£ths of the output of Ken. 
form by D. Antanaitis, 1427, tucky>s 1,700 industries by dollar 
S. 2nd St., Philadelphia, Pa. It | value comes from plants in Louis-
has 58f pages and 136 samples ville. About 75,000 wage earners in 
of various Lithuanian dialects. 

t t t  

Speaking of past history, }?t, ing prohibition of the Lithuan-
remember the first Latin ia* £regs> 1863 to 1905 us 

professor in New York, Prof. 
Curtius, who helped form the 

Prayer books were printed 
m America and brought to 

minds of the future scholars Lithuania by the Bookcarriers, 
and scientists of the U. S. A. . _ . . 
Among the builders of the dem
ocracy in America let us re
member the miners, ship and 
railroad builders and workers 
the toiling people in the stock 
yards and forests. You will 
not find their names in "Who's 
Who", or in the Blue Books 
of Society, but one cannot de
ny that without their efforts, 
progress of a great land as this 
America, could not have pro
gressed. 

It is because of the weakness 
of some of the foreigners who 
came and wished to forget all 
about their decendence, that 
they began to avoid mention
ing their fatherlands and in so 

TWO other books of interest 
to Lithuanians are to appear 
shortly. One is "The Story of 
Lithuania", by Thomas G. 
Chase, and the other is "The 

, jLl . ,, T -4.U i Modern Lithuania", by Prof, and this name among the Lith-,K Pakštas. xhe No / 2-3 of 
uamans was considered an hon-,The BaRi(, Review> published 

i . įey brought the books . y the Baltic Humanitarian 
hidden because if caught by the _,\ssociation, Stockholm, Swe-

'Kozaks, or Russian police they! , . , ,, ' „ 
would suffer great punishment 

the state are paid some $70,000.000 
annually to turn out items valued 
at over $600 millions. It's a-fine 
showing for an essentially agricul
tural state and will go far to guar
antee Savings Bonds for years to 
come. V. S'. Treasury Department 

ŠIO KARO metu iš Ohio val
stijos militarinėje tarnyboje 
' uvusių vyrų ir moterų, pad-5-
io savo gyvastis 16,828. Iš jų 
9,866 žuvo mušiuose, 1.566 mi
rė nuo žaizdų, 4,296 mirė tar
nyboje, bet ne nuo karo, Į»032 
dingo be žinios ir paskelbti žu
vusiais. 

Iš Cuyahoga apskrities žu
vusių skaičius buvo 3,004. 

Iš Ohio valstijos į tarnybą 
buvo paimta apie 555,000 iš su
virs 10 milijonų armijos. 

PAVOGĖ ATOMUS 
Iš Toronto, Kanadoje, buvo 

gabenama į Clevelandą atomi
nės energijos įrengimas, kuris 
turėjo buti išstatytas parodai 
Amerikos Chemikų Draugijos 
skyriuje. Tas siuntinys dingo 
Toronto geležinkelio stotyje ir 
iau virš savaitė laiko nesuran
damas. . „ 

Ar tik neatsiras Maskvoje? 
Juk Kanada pilna bolŠevikv 
agentų kurie jau keli meta) 
dirba pavogimui atomo paslap
ties. 

DARBAI Ohio valstijoje pa
lengva kyla, kaip praneša U. 
S.' Employment biuro vedėjas-

Į NAMŲ SAVININKAMS PRANEŠIMAS 
j Taisom ir aštrinant žolei Pjaunamas Mašinas, padarom 
\ kad mašina pjauna geriau negu nauja. Taipgi aštrinam 
j Pjuklus, Peilius, Kirvius, žirkles ir Faiprenčius. Nenumes-
] kit senus paiprenčius, ,meg išpjaunam naujus dantis ir 
j padarom kaip naują. 
] Turim speciąliškas mašinas šiems darbams atlftti. Vi-
į sas darbas garantuotas. 

ĮSTAIGOS 
SAUGUMAS! 

Lietuvių bankinė įstaiga 
yra po priežiūra ir saugu
mo užtikrinimu U. S. Val
džios. Kiekviena depozito 
knygutė po Federal Insu-
^nce Corp. iki $5 000. Ši 
'st^ip-a pagal uždarbį moka 
akštesnį nuošimtį ant de
pozitų negu kokia kita ban
kinė įstaiga Clevelande. 

Ant depozitų padedamų 
iki 10 dienai mėnesio, nuo
šimtis skaitosi nuo 1 dieno? 
mėnesio. % 

Paskolos daromos ant 
namų perkant, statant, tai
sant namus, arba kitokiems 
reikalams. 

THe LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

An underground school kept and 
revived the Lithuanian spirit 
and they never gave up hope. 

During the time of the pro
hibition of books many Lith
uanians went to Poland to try 
to study and write, fearing to 
be Lithuanians because if they 
were caug'ht by the Kozaks 
they would be punished, so they 
claimed to be Polish. Thus to
day, many quarrels about the 
outstanding men which both of 
these countries claim to be of 
their own descent. This is be
cause, as now, Russia invaded 
Lithuania and those people es
caping studied in other coun-
ries. such as Poland, wrote 
n that language and fought 
or the Polish cause, because 
t was similar to their own, 

thus they are considered Poles, 
when actually they are Lith
uanians. 

Therefore, we should study 
the History of Lithuania and 
find the reasons for doubts in 
the minds of the Lithuanians 
and Poles. Today, most col
leges teaching Lithuanian are 
finding that it is one of the 
oldest living languages in the 
world. As in the days past, 
they are teaching languages, 
history and. economics in ad
dition lo the professional stu
dies. Taking the lead to save 
the world, America has to 
have educated people, interest-
°d in world affairs, and broad 
thinking, to come to any sort 
of final peace agreements. 

I am writing this, not hav
ing met you but only knowing 
your brave stand for a just 
oeace through your writings 
in the newspapers. I hope that 
vou will continue this wonder
ful work, also encourage oth-
ars to do the same. 

I wish to thank, not only 
/ou in this letter, but all the 
>ther American-Lithuanian in
terested youth who are seek
ing to help their land and the 
land of their ancestors. Along 
with myself are other refugees 
for whom I am writing this 
letter in general. Accept our 
heart-felt gratitude. 

I remain, 
Gratefully yours, 

An American-Lithuanian Patriot 

A. K. BERNOTAS 
j Telefonas EN 7867. 
.MFMLLMLTTLMFLMF HFLLLLLLLMIMIIATLLLLLMIMIIK 

144i E. 61st Street 
Telefonu šaukit po 5 v. vak. 
IIIKIIMIHIIIIMAIMIUMNIIFIHIAIUMMTHMAIHIFIIIAUININF 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYK1T PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
PO. 9548 , IV. 6638 

FRANK ORPSE* (URBSAITIS) SAV. 

M KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

VASARINĖS REIKMENYS 
Skrybėlės — Sweateriai — Marškiniai 

Maudymosi Kelnaitės Kelnes 
Darbiniai Rūbai, 

Q Y K A l  G R E E K  S T A M P S  SU kožnu pftfeittio. DY|£A| 
<*iia jralit iške isti savo Stamp Books. IV#^S 

den, is also a valuable addition 
to any Lithuanian library. 

t i t  

THE Current News on the 
Lithuanian Situation for April-
May, 1946, has just been re
cently issued by the Lithuan
ian Legation in Washington, 
and, as usual, is full of good 
articles and'recent news about 
the Lithuanians and Lithuania. 

The Lithuanian people, it ap
pears, are hopeful of United 
Nations aid. An article on the 
subject says: "The Hon. Sec
retary of State of the United 
States did. a great service in 
the cause of permanent peace 
when, at the Security Council's 
opening meeting, he declared 
that 'no nation has the right 
to take the law into its own 
hand'. Relying on the fun
damental rights of the Lith
uanian nation to be free and 
i n d e p e n d e n t ,  a n d  h a v i n g  i n  
mind Mr. Byrnes' meritorious 
statement, made in conformity 
with the San Francisco Char
ter, that "if disputes cannot 
be settled by friendly negotia
tions they must be brou*rht be
fore the Security Council", we 
reserve the right for the lawful 
government of Lithuania to a-
vail itself now or at a future 
date of the opportunities pro
vided for in the United Na
tions Charter whereby may be 
restored Lithuania's indepen
dence which was extorted from 
her by force and through viola
tion of International treaties. 

t t t  

THE Lithuanian Bulletin pub-
Ushed by the Lithuanian Amer
ican Council has become a quar
terly. Tts Snrincr Issue con-

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UžEIfiA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS. Sav. 

tains 36 pages of articles and 
news in English about Lith
uania e , 

An interesting reprint is the 
article by Prof. Watson Kircon-
nell, which appeared in the 
Evening Telegram, Toronto, on 
Feb. 16, 1946. Up to the pre
sent, the only champions of 
Lithuania in Canada were the 
French Canadians, who defend
ed Lithuania as a sister Catho
lic country. Prof. Kirconnell's 
is the first English Canadian 
voice to lift itself for Lithua
nia. He is a noted Canadian au
thor and commentator, head of 
the English Dept. at McMaster 
University, Hamilton, Ontario. 

/// 
IT IS important to note that 

Prof. Kirkconnell says: "The 
press of the English-speaking 
nations, almost without excep
tion, learned so well the surrep
titious ukase to breathe no cri
ticism of Russia that one could 
search Canadian newspapers for 
the past year without finding 
any hint of anything but rap
ture and roses in the Baltic 
states." 

No wonder, the Canadian and 
British papers have not been 
loud in defending the cause of 
Lithuania, and informing their 
readers how "scandalous was 
the brutality and the fraud by 
which it was taken over." — 
They were told by their Gov
ernments not to do so. 

In return, the Russians or
ganized a spy ring in Canada. 
The French-Canadian press did, 
however, not listen to the "uka
se". They published many ar
ticles about the brutality and 
fraud of the Russians. 

JONAS G. 
POL.TEK 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, . 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonai POtomac 6899 

1 George's Flower I 
& Gift Shop 

5 1317 Addison Road prie Superior HE 4785 g 

EKSTRA SEPCIAL VESTUVĖMS | 
VESTUVĖMS bukietai $5 ir aukštyn. E 

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

Stalo išrėdymai — Bažnyčios išrėdymai s 
Specialės kainos iš Jurgio Sidabro. S 

Pasirinkimas visokių dovanų vestuvėms: S 
Vazos gėlėms ir įvairus papuošalai. s 

ŠTALUI LEMPOS ir GRINDŲ LEMPOS padaroma i 
sulyg užsakymo, žymiai pigiomis kainomis. = 

Jurgis Sidabras — Lietuvis Gėlininkas S 
jaiiiHlMllUMllimnniiiiiimiHimiiiiimiiiiiiii ninuiiununinimniiinuiift.i^ 
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