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ATSISAKO LEISTI 
PATIKRINTI RUSU 

ZONĄ 

Amerikos karo vadai pa-
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ITALIJOJE LietVV Re

gelius šelpia taip pat jALF ; 
laikas nuo laiko paremia Vat; 
kanas, o Lietuviai vienuoliai ne
mažai aukojasi organizuodami 
galimai geresnio gyvenimo sąly
gas. 

Šveicarijos Lietuviai perdaug 
nesigiria. Jie tur* maistą, gau
na iš BALF pašalpas, kai kada 
padirba miškų kirtimo darbus. 

Austrijos Lietuvių pabėgėlių 
būvis kaip kam žinoma iš atsi
lankančių įvairiais reikalais pas 

•mus. Ten Austrai turi daugiau _ • . r— 
valdžios negu čia Vokiečiai ir! • .^ .Y° leisti alljantų ko-
jie tą galią kur tik gali, panau- Patikrlnti ant kiek 
doja prieš pabėgėlius.' Austrai I leCiai nuglnkluoti viso-
pasiliko Austrais — jiems sve- į fe ^onose> bet Rusai atsisa-
timas gyventojas tol malonus!^. K sa,vo, ̂ oną komisiją lei-
kol jis turi pinigo. Už pinigą 
Austras gali dvilinkas susilenk
ti, bet be pinigo gali dvilinkai 
sulenkti pas jį apsigyvenusį. 

Vienok Austrų kartais labai 
nedraugiškus nusiteikimus ap
valdo Amerikiečių ir Anglų ka
rinės jiegos. Bėt jei pabėgė
liai butų atiduoti visiškai Au
strų globai, pabėgėlių padėtis 
Išsidarytų nepaprastai sunki. 

Kituose kraštuose, kur Lie
tuvių pabėgėlių mažai, jų pa
dėtis nesudaro didesnio svars
tymo objekto. Ten Lietuvių 
tera po kelias dešimtis, vienur 
geriau, kitur sunkiau laikosi. 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO AUGUST-RUGP. 2, 1946 (31 -mi metai :: 31st year) 

Byrnes ir Toliau Užsilei 
džia Sovietams! 

"TEISINGA TAIKA" TIK TUŠTI ŽČDŽIAI 
Prez. Truman, išleisda-

mas Valst. Sekretorių Byr
nes į Paryžių Taikos kon
ferencijai pasakė, "Visa ša
lis stovi užpakalyje Byrnes 
jo pastangose. įvykdyti tei
singą taiką pasauliui, tai
ką paremtą Atlanto Čarte-

sti ir kokius nors tyrimus J"ju ir United Nations, ko 
daryti. Eina žinios kad Ru- ši šalis tiesioginiai laikosi 
coi nrm^Ai'n 1...... ' lf 1 «J llz-ITcio " 

teisingą taiką, pradėjo gie
doti savo reikalavimą iš
versti Ispanijoj Gen. Fran
co vyriausybę. Ir kai jis 
liausis to reikalavęs, visi 
pradžiugs kad Maskva 'nu
sileido' ir už tai reikia jai 
pavesti rytų Europą. 

Savo kalboje Molotovas 
kalbėdamas apie Gen. Fran
co, išsireiškė: "Tos šalys 

Bet kaip tiktai Byrnes į į  kurios ėjo j karą Hitlerio 
Paryžių nuvyko, visi Ame-! pusėje turi buti nubaustos 

4. STOVINT PRIEŠ NAUJUS 
ĮVYKIUS 

VISI pabėgėliai, ypač gyve
nantieji Vokietijoje ir Austri
joje, jaučia kad tokio gyveni
nio dienos baigiasi, ižt visi 
stovime prieš klausimą: Kas 
su mumis bus toliau? Klausi
mas sunkus, ir svarbiausia, kad 
atsakymas visiškąi nepriklau
so nuo njusų valios ar gerų ro-
m-

Mes šių -metų pradžioje gir
dėjome tam tikrų pasiūlymų iš 
UNRRA pareigūnų, kurie jau 
buvo patiekę artimos ateities 
konturus. Vienok vėl viskas 
pasikeitė, šiądien daug girdi
me apie j ieškojimus mums vie
tos tuose kraštuose kurie dar 
turi daug vietos imigracijai. 
Bet tie kraštai* ar tai butų 
Brazilija ar j ją panašus, kur 
Lietuvis tuoj pastatomas ir 
sunkion materialmen ir tUuti-
nėn padėtin, pabėgėlių nevilio
ja. Mes visi, pirmoje eilėje, 
norime gryžti į savo namus. 
Tai musų švenčiausia pareiga. 
Bet kas su mumis bus jei tas 
gryžimas nusitęs ilgiau negu 
mes čia galėsime išbūti, kad ir 
sunkiose sąlygose ? Klausimas 
skaudus, ypač tiems kurių šei
mos didelės ir kur fizinio dar
bo darbininkų nėra. Nėra ne 
todėl kad fizinio darbo nenorė
tų, bet kad išvis sudaro vaikai 
ir ligonys. 

NEGALINT greit gryžti į 
Bgvo namus, musų didžiausias 
noras kad butume kur nors pa
talpinti kompaktine mase. Tai 
pabėgėlių yra išdystėta atitin
kamiems organams. Bet ar tai 
gali įvykti? Atrodo kad dau
giau davinių kalba už tai kad 
šiądien joks kraštas nenori įsi
leisti tautiniai stiprų ir jiems 
svetimą masinį elementą. Visi 
nori tik medžiagos savo^ gyven
tojų skaičiui padidinti ir greit 
nutautinti. 

Tat jei mes negalime tuoj 
ar artimoje ateityje gryžti į 
gfcvo kraštą, kur reikia nukrei
pti visas pastangas? Daugu
ma labai aiškiai atsako kad 
iįlikti Europoje, kad pirma 
proga kaip tik susidarys sąly
gos galima butų tuoj gryžti na
mo. 

TADA vėl klausimas — kur? 
|Iesf žinome kad Prancūzija ar
simais metais ruošiasi priimti 
apie tris milijonus gyventojų. 
Taip, jei ten sudarytų sąlygas 
panašias kokias' turi Prancūzai, 
kad ir eiliniai darbininkai, rei
kalas butų viliojantis, žinoma, 
nereikia užmiršti ir politinių 
Prancūzijos nuotaikų. Kuo ma-

(Pabaiga ant 0-to pusi.) 

sai naudoja Vokiečių karo i ir laikysis. 
ginklų dirbtuves gamini
mui ginklų. 

Britai priėmė Amerikos rikos laikraščiai ir net da-įuž jų valdovų nusižengi-
pasiulymą sujungti Britų lis Kongreso narių, maty- mus*. Be abejo ir Byrnes 
ir Amerikos laikomas Vo-.darni jo darbus Taikos ta-1 tam plojo, bet niekas neiš-
kietijos zonas bendram su-jrybose, kaltina jį "silpnu- dryso prasitarti kad ir 
sisiękimui ir ekonominiam' mu" ir leidimu Rusijai tap- pats Molotovas su Hitleriu 
gyvenimui atstatyti, ir gal ti pavojum taikai. j pasirašė karo sutartis ir 
sutiks ir Prancūzai priiun- # Taikos sutartys Bulgari- su juo išvien kariavo, todėl 

jai, Italijai, Suomijai, Ro- ir sovietų vadai turi buti 
manijai ir Vengrijai, sako! pasodinti ant kriminalistų 
veik vienbalsiai Amerikos suolo. 
spauda, yra apvylimas vi-1 Molotovas sutiko fl Byr-
sų Amerikos žmonių. Tos nes pasiulymu kad visas 
sutartys, gamintos Mask- j sutartis priimant reikalin-
voje, kaip ir kiti visi susi- \ ga dvieių trečdalių tą su
tarimai praeityje, pakišami tarti liečiančių šalių balsų. 

gti savo zoną, bet sovietai 
nedasileidžia nieko. 

SENATAS užgyrė Prez. 
Trurnano paskirtą trijų as
menų komisiją vadovauti 
šalies kainų kontrolės pa
lengva nuėmimą. Tas tu
rės buti padaryta per metą 
laiko, kada OPA baigsis. 

Prez, Truman pasirašęs 
naują OPA, pareiškė nepa
sitenkinimą ir sako šauk
siąs special} Kongreso po
sėdį jei pasirodys kad in
fliacija neišvengiama. 

Korejoje valdžia sugavo 
17 komunistų kurie varė 
klastuotų pinigų darymą 
visoje šalyje. Kitų komu
nistų suagituoti net 4000 
žmonių užpuolė kalėjimą 
reikalaudami tų kriminali
stų paliuosavimo. 

Be GAULLE, Prancūzi
jos kariautojas, pastaroje 
savo kalboje pakėlė suma
nymą Prancūzijai padaryti 
sutartį su Britanija atsvė
rimui Rusijos galybės 
Amerikos sustiprėjimo. 

ir 

PALIKO lc. Su 1946 m. 
pabaiga turėjo baigtis mo
kėjimas po lc nuo uždirbto 
dolario Social Security fon-
dan. Tas l'A išskaitomas iš 
darbininkų algų. Bet Atsto
vų Rumų nutarimu palieka
ma ir toliau po VA. Kitaip 
su pradžia 1947 m. turėjo 
ineiti gaiion išskaitymas iš 
algų po 2&% 

gatavai ir Byrnes po ma 
žų Molotovo "nusileidimų" 
sutinka tai priimti. 

Nors kalbama apie At-
lanto Čarterį, tačiau minė
jimas to čarterio yra tik 
gilesnė žaizda j širdį toms 
valstybėms kurias šio karo 
bėgiu Amerika ,ir Anglija 
leido bolševikams pavergti. 
Daugelis šalių pakliuvo 

Atmetimui ką kiti siūlys, 
išrodo, Molotovas turės sau 
reikalingą vieną trečdalį 
balsų, ir bus priimama tik 
tokios sąlygos kokios Mas
kvai patiks. 

1 

GERAI AUGA. Šie vienu Kartu atvesti veršiukai, viena
tiniai taip atsiradę ir ižlikę gyvi, yra nuosavybė ūkininko Leo 
Schmoldt, netoli Fairbury, Nebraska. Tie veršiai atsirado 
pereitą rudenį, Lapk. 20. Savininkai juos vežioja po gyvulių 
parodas ir iš to uždarbiauja. 

PASKENDO JAU 15 
LAIVŲ 

RAKIETA į mėnulį, sa
ko, bus gatava paleidimui 

j už pusantrų metų laiko. 
t,;i ; . i . i Šitą bandymą darys Ame-

kini salose antros ato- rikos armijos oro vadovy
bė. Už 30 metų, sako, gal 
ir bus galima ant mėnulio 
nukeliauti ir su gryžti. 

minės bombos bandymas 
davė geras pasekmes tuo 
kad viena bomba nuskan
dino jau apie 1£ kąro. lai
vų; dalis nuskendo tų ku
rie buvo sugadinti. Eilė su
gadintų tebėra ant viršaus, 
bet netinkami. 

Taigi povandeninis ato
minės bombos susprogdini
mas buvo reikšmingesnis 
negu pirmesnis ore. 

Neįsileis už uždangos 
Molotovas nesutinka ne 

tik su kuo kitu bet net su 
tuo kad tose šalyse kurios 

Rusų nagus ir jos sukomu-jbuvo Hitlerio pusėje, Ame-
nistintos, bolševikų užval-; rika ir Anglija ar kas nors 
dytos, kitur pastatyta neva | kitas turėtų teisę ineiti ir 
vietinių valdžia, bet užpa-j turėti biznio ryšius. Reiš- _ 
kalyje jos vistiek stovi so- kįa> viskas turi buti palik-! misiją "kuri 
vietų atstovai. ^ ^ J ta griežtoje Rusų konttrole-1 jleįdimo Europos žydų * 

Lietuvos klausimas visai ję, sukomunistinimui ir vi-1 Palestiną. Britai sutinka 
nekeliamas, o tos salys ku-jgįgięam pavergimui ir nadalrnti Palpstinn i kptn-
rioms taikos sąlygas dabarjvįso to akivaizdoje Prezi-
gamina, paties Byrnes su-;dentas Truman kalba apie 
tikimu paliekamos Maskvos; prisilaikymą Atlanto Čar-
jtakoję. ; terio ir mažų pavergtų tau-

Atšaukia komisiją. Pre
zidentas Truman atšaukė 

Londono Amerikos ko-
ten tarėsi del 

j 

is 

Tiesa, tos sąlygos dar ne

padalinti Palestiną į ketu 
rias dalis ir vienoje leisti 
Žydams gyventi, bet Tru
man su tuo nesutinka. 

Arabai Palestinoje pra
neša kad jie nesutiks skir-

Rusų spauda užatakavo 
UNRRA direktorių Fiorel-
lo LaGuardia už jo pareiš
kimą kad iš Austrijos turi 
buti pašalinta raudonoji ar
mija ir kiti okupantai, tik 
taip ta šalis galės pradėti 
atsigaivelioti. Maskvai tas 
nepatinka. 

RUSAI visai apiplėšė ir 
Vengriją, išvežė net ūkių 
padargus. Ta šalis pastaty
ta ant pražūties kranto ir 
jos laukia visiškas bolševi
kų pavergimas. Maskva at
sisako bent kaip tartis su 
Amerika ir Britani^ Ven
grijos reikalais. 

.. - . -f , . tų teisių. ,„c o,,.,-
priimtos, ir sakoma korue- Rusija^ pasirodo visapu-, gtymui Palestinos į  dalis ir 
rencija gali užsitęsti tris gjaį laimi, nes be to kad Jai! atsisako sueiti su Žydais 

ir lilro •f-rwc! SoliTC iralrlvH ii ftav j ^ *_i • v• • • 

Keturi nulynčiuoti. Mon
roe, Ga., apie 30 baltų vy-

mėnesius, tačiau žinoma ir ; liks tos šalys valdyti, ji darj^^^ suėmė keturis negrus 
dabar matyti kaip Byrnes, gauna milžiniškas sumas|Palestina «*— 
dirba. Teisingai vienas ra-j^aro nuostolių atlyginimų, 
šytojas^ pasakė kad, kiek tuo tarpu kai Amerika ir 
tai liečia taiką, Byrnes iš Arigiija nereikalauja nieko. 
šios konferencijos gali. par 
važiuoti ne " tik be marški- gai 

nių bet ir be kelnių. 

Prancūzijoje pokarinį at-

> _ /j! rAVMiiimm 11 

Molotovas uždraudžia 
iškelti, jis gali palikti tik-

Vel kimba i Ispaniją, 'tai Rusijos žinioje 
I Kelių mazų tautų atsto-

Molotovas, vietoje klau-,
vaį pareikalavo paprastos 

syti Byrnes aiškinimų apie didumos balsų, Molotovas 
juos užatakavo apkaltinda
mas jog tai esąs jų suokal
bis Rusiją apgauti. 

Australijos atstovas kon
ferencijos atidarymo kal
boje pasisakė už mažų tau
tų reikalus, bet ką ta jo 
kalba reiškia ir kiek ji .nu
svers? Keturi didieji viską 
pagamins ir nuo jų sutari
mo viskas priklausys. 

Ar tai bus teisinga -tai
ka, ar pavergtos šalys at
gaus savo nepriklausomy
bes Amerikai nesvarbu, jo^ 
atstovas tik rūpinasi pasi-

! rašvti "taikos" sutartis ir 
palikti Taiką išgėdintą, ap
leistą, bolševikų malonei. 

Gal kiek susikirs vėliau 

w - • j •* sigaivinimą pradėjo truk-
punojaus naudojimą -• duti industriniai streikai. 

kaltintus užpuolime baltų 
žmonių, ir juos nužudė. Tas 
iššaukė negrus net Wash-
ingtone protestuoti prieš 
tai. 

Darbingumas buvo pradė
jęs gerai pakilti, bet strei
kai vėl viską nuslopins. 

Streikai ir darbininkų 
neramumai taipgi siaučia 
Italijoje. Kurie manė 'kad 
įvedimas respublikos duos 
ką geresnio nesulaukė to, 

Streikai šią vasarą, po 
didelių streikų pereitą žie
mą ir pavasarį, palygina
mai sumažėjo. Per Birže
lio mėnesį buvo 350 jvairių 
sustreikavimų kurie apėmė 
150,000 darbininkų paskiro
se šalies dalyse. 

Ekonomika 

Gryžęs iš tyrinėjimų ke
lionės Prez. Trumano pa
siųstas atstovas Pauley ra
portuoja kaip Rusai^ visiš
kai pasmaugė Mandžurijos 
gerai išvystytą industriją, 
išveždami mašinas. 

Prez. Truman pirma su
tiko Potsdame leisti bolše
vikams šalis apiplėšti, pas
kui siunčia tyrinėtojus pa 
žiūrėti ką Stalinas tose ša
lyse paliko.*... 

PASIRAŠĖ PASKOLĄ. Vaizde parodoma Prez. Truman 
sveikinasi su Britų ambasadorium Lord Inverchapel, po to kai 
pasirašyta US. teikiama Britams paskola $3,750,000,000. Pa
sirašymui naudota 26 rašomos plunksnos, kurių vieną Prezi-
dentas Truman įteikia Brity ambasadoriui. 

Marškinių trukumas sa 
.... ko pasibaigs už kelių mė- ^ 

už Vokietiją ir Austrija, nesįų Dabartiniu laiku jau Upėie vienoje vietoje keltui 
bet iki tol Maskva paruoš sįuvama vvriškų marški- * v 1~;— 

Civilinės Produkcijos Ad
ministracija pradėjo spau
sti išdirbystes kad nelaiky
tų savo išdirbinių ilgiau 30 
dienų, bet visas reikmenis | 
leistų į rinką. Jeigu nepri
silaikys to negalės gauti 
savo gaminiams dirbti me
džiagų. Taipgi apžiūri kad 
dirbtuvės neimtų supirkti 
ir krauti reikmenis ir ža
liavas savo darbams, o kad 
gautų jų tik tiek kiek rei
kalinga palaikymui jų dar
bingumo. . 

15 prigėrė. Mississippi 

CUKRAUS VIS BUS 
MAŽAI* IKI 1948 

CUKRAUS mėgėjams ateina 
prastos žinios, nes kaip iš Wa
shington© skelbia, cukraus tru
kumas gali užsitęsti net iki 
pabaigos 1948 metų. Tiktai 
tada, kaip spėja, susilygins cu
kraus gaminimas so jo sunau
dojimu. 

Nors Kubos lendrių cukraus 
derlius ir Europos runkelių cu
kraus derlius kitą metą galės 
buti 20 nuoš. didesnis, tačiau 
cukraus trukumas bus jaučia
mas iki atsigaivins cukraus 
lendrių auginimas Filipinų sa
lose, ir kitose Tolimų Rytų sa
lose, kur Japonai per karą už
kirto cukraus auginimu ir pri
statymą į kitas pasaulio dalis. 

Taigi, šeimininkės privalo 
saugoti savo racion kuponus ir 
toliau, nes jie gal bu# reikalin
gi dar porai metij. 

TRUKDYTOJAS KALBA 
WALTER Reuther, vadova

vęs General Motors streiką, 
pereitą žiemą, kuriame jo uni
jos darbininkai prarado suvirs 
$120,000,000 algomis, ir su
trukdė piatų automobilių ir ki
tokį biznį visoje šalyje, dabar 
sugalvojo kviesti automobilių 
industrijos vadus pasitarimui 
apie paskubėjimą automobilių 
gamybos, kuri taip labai šlu
buoja. Automobilių darbinin
kai ir dabar nedirba kaip rei
kia, ir visa šalis neša nuosto
lius del neturėjimo automobi
lių pardavimui. 

REUTHRER dabar pasakė: 
"U.A.W.-C.I.O. taip pat nori 
pagreitinimo industrijos dar
bingumo kaip ir išdirbėjai. Mu
sų nariams reikia darbo ir ša
lis laukia automobilių". 

Kartą reikalą sugadinęs, da
bar jis jau supranta kad po ka
ro per visą metą automobilių 
gamybos neįsi judinimas neša 
visiems nuostolius. 

Jeigu Reuther but taip pro
tavęs pereitą Lapkričio mėne
sį — 8 mėnesiai atgal — kada 
sulaikė General Motors darbi
ninkus nuo darbo, dalykai bu
tų jau buvę pažingėję toli pir
myn. 

RUHRE, Aachen ir žemuti
nė j Saksonijoj, kur veik visai 
Europai buvo teikiama anglis, 
anglies kasimas stovi žemame 
laipsnyje, nes Britai, kurie tą 
sritį kontroliuoja, neduoda an
gliakasiams reikiamo maisto. 

Patiems darbininkams duo
da po 3,000 iki 3,500 kalorijų 
maisto į dieną, tačiau kad jų 
žmonoms ir vaikams teikia tik 
po 1,050 kalorijų, vyrai dalina
si savo maistu su šeimos na
riais, ir jiems patiems neužten
ka, o alkani ar nedavalgę ne
gali sunkų darbą dirbti. 

Sako galėtų gaminti po apie 
300,000 tonų anglies į dieną, 
bet neturėdami gana maisto 
gamina tik apie 180,000 tonij 
l dieną. . 

kitą klastą Ameriką ir An
gliją apgauti. 

niu po 181,000 tuzinų sa-
vaitėje. 

susimušus su laivu, keltas 
apvirto, prigėrė apie 15 as
menų. 

— Jt 

Prieš komunistus. Chi-
cagos teatrų darbininkai if« 
filmų operatoriai pradėjt 
judėjimą atsikratyti iš sa-
vo tarpo komunistus ir kjk 
$gs priešingus elementas. 
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PITTSBURGH 
DUMŲ KONTROLĖ PRASI
DĖS SPALIŲ 1 

Pittsburghas pradėjo safo 
antrą ir smarkesnį karą prieš 
durnus. Kaip žinoma, Spali i 
X šymet nustatyta griežtai vj 
kinti dumų kontroliavimo įs
tatymą. Tą turės pildyti vi 
kas tik kūrina anglį, su išin 
timi vienos ir dviejų šeimų g> 
venamų namų. šie namai ti; 
res dumų kontrolę sutvarkyti 
dar per vieną metą daugiau. 

Dumų kontroliavimu pradė
jo rūpintis ir visos Allegheny 
apskrities gyventojai. 

Detroit, Mich., Naujienas 
PAS CHIGALOS LIE

TUVIUS LEGIO
NIERIUS 

Piknike Netikėtai Mice 
Lietuvė 

NORI ŠOKTI IKI 2 VAL. 
Pittsburgho naktiniuose klu

buose ir užeigose šokti šešta
dienio vakarais leidžiama tik 
Iki 12 vai. Tą valandą sillai-
loma alkoholinių gėrimų par
davimas ir sykiu šokiai. Bet 
lai yra pats linksmiausias lai
tas, nes tik apie vidurnaktį 
įmonės įsilinksmina. Taigi iš
kelta reikalavimas leisti šokti 
iki 2 vai. ryto.. Tą klausimą 
miesto taryba svarsto. 

APDOVANOTAS. Beisbolo 
lošikas Billy Hitchkock, tarna
vęs kariuomenėje majoro laip
sniu, Karo Departments tapo 
apdovanotas Bronzine žvaigžde. 

DARIAUS-GIRĖNO 
ŽUVIMO PAMINĖ. 

JIMO IŠKILME 

STOKA CUKRAUS 

MANO ĮSPŪDIS Iš PAGER
BIMO IŠKILMIŲ LIEPOS 21 

CHICAGO, 111. — Chicagos 
patriotingi Lietuviai kas metą 
tūkstančiais susirenka pas di
dingą musų oro karžygių Da
riaus ir Girėno paminklą, ati
davimui jiems tinkamos pagar
bos. Jie žuvo Liepos 17, 1933 
metais, Vokietijoje, visai neto-

Dabartiniu laiku Pittsburgho jį Lietuvos. 
srityje didžiausia stoka yra šių metų Liepos 21, Dariaus-
cukradft. Labai mažai kuriose Girėno Postas Nr. 271, Ameri-
krautuvėęe galima rasti cuk- kos Legiono, Drum ir Bugle 
raus, ir šeimininkės nuėjusios Corps, Lietuvių moterų Rau-
pirkti gryžta be nieko. Dabar 
cukraus čia labiau trūksta ne
gu trukdavo karo laiku. 

Sakoma, cukrus dabar siun
čiamas Europon dideliais kie
kiais, šimtais tūkstančių tonų 
Iki tie siuntimai nebus suma 
žinti sunku tikėtis cukraus pa 
vimo pagerėjimo čia, tikrina 
cukraus urmo pardavėjai. 

STATO PLATŲ VIEŠKELĮ 
Pittsburghe pradėta statyti 

naujas platus vieškelis, Penn-

donojo Kryžiaus kuopa, visos 
susirikiavo prie 69-tos ir So. 
Western gatvių. Iš ten, ben
dru paradu nužygiavo prie Da
riaus-Girėno paminklo, kur di
delė minia Lietuvių laukė.. 

Programo dalyvius prie pa
minklo kai kuriuos įvardinsiu. 
Pirmiausia Kun. I. Albavičius 
atidaro programą su malda, 
šaukiant Lietuvai pagalbos. 

• c Pirmą kalbą sakė Lietuvos 
Konsulas P. Daužvardis, temo
je, "Lietuva, Tėvyne Musų, Tu 
Didvyrių žemė". Pasakė kad 

Lincoln Parkway, kuris susi- tiedu m oro karžygiai pa_ 
dės is sesių eifių kelio ir kąs-iaukojo sav0 gyvybes Lietuvos 
tuos virš 30 milijonų dolarių. j ,)ei ir reižkg pasitįkė.jimą 
Darbas bus baigtas į porą me- u Ljetuva y§, prisikels lais. 
tų. Tai yra vieškelis kurį pa
žadėjo išstatyti Gub. Martin, 
ir dabar tą darbą privedė prie 

va ir nepriklausoma. 
Sekantis kalbėjo Adv. Major 

R. A. Vasalle, pirmutinis Da-
pradėjimo. Kelias bus 9 my- j rįaus_Girėno Paminklo Komi-
lių ilgio, eis nuo Watei- Street ^ pirmininkas> kuris nese-
Blvd., per miestą, į Routes 22 
ir 30 už Wilkinsburg. 

Tas vieškelis turės 28 tiltus, 

nai gryžo iš karinės tarnybos. 
U. S. Kongresmanas Alvin 

E. O'Konski, iš Wisconsin, bu-

CHICAGO, 111. — Dariaus-
Girėno 13 metų žuvimo sukak
tuvių proga man pirmą kartą 
teko sueiti į pažintį su Lietu
viais Amerikos Legiono na
riais, dar I Pasaulino Karo ve
teranais. Jų posto numeris 
271. 

Tie Lietuviai Amerikos Le
gionieriai yra ne tik geri Ame
rikiečiai bet kartu ir reikšmin
gi Lietuvos reikalų gynėjai ir 
musų tautos vardo kėlėjai. 

Su vienu to posto nariu, p. 
Povilu Ramoška, plačiau su
sipažinau. Jis yra geras tė
vynainis patriotas ir gerais 
faktais apsiginklavęs kaip tė
vynės Lietuvos sargas. Musų 
maskolberniai išgamos pakliu
vę prie jo buna suraityti ar
gumentais kad net nežino kur 
nosį sukti. Kad daug tokių 
Ramoškų butų tarpe Lietuvių 
visoje Amerikoje tai musų iš
gamos komunistai neturėtų jo
kio pasisekimo tamsius Lietu
vius klaidinti. P. Ramoška 
tikrai įdomus žmogus. Jis sa
kosi skaito ir Dirvą, apie kurią 
sekančiai atsiliepė: "Jei Chi
cagos Lietuviai tūkstančiais 
daugiau skaitytų Dirvą, kiek
vienas jie butų gerai apsišar
vavę tautišku idealu ir leng
vai galėtų su musų išgamomis 
kovoti." v 

Po programo prie Dariaus-
Girėno paminklo, vakare visi 
kas norėjome nuvykome į Da-
rius-Girėnas Post 271, Ameri
can Legion auditoriją, 4416-20 
So. Western Ave. Legionieriai 
turi išsistatę didelį namą su 
salėmis viešoms sueigoms, vai
dinimams, susirinkimams, klu
bu ir tt. 

Ten p. Ramoška supažindino 
mane su daugeliu Chicagos žy
mių Lietuvių. Teko susipažin
ti su Chicago Herald-American 
Lietuviu rašytoju Stanley Pie-
za, ir su tik ką gryžusiu iš ka
riuomenės Adv. Majoru R. A. 
Vasalle (Vasiliausku). Jis dar 
dėvėjo militarišką uniformą, 
ir didelis gražus vyras išrodė 
labai įspūdingai. Adv. Vasal
le sakė gerai asmeniškai pasi-
pažvsta su Dirvos redaktorium 
p. Karpium. 

Aleksandras A. žalpys. 

Liepos 21, piknike, Birutės 
Darže, netaikėtai susirgo jau
na Lietuvė, Juozapina Barkau
skienė (Blaževičiutė). Ji stai
ga nualpo ir į trumpą laiką 
mirė. Ji tarėjo aukštą kraujo 
spaudimą ir šiame gražiame, 
žaliame sode puikią vasaros 
dieną jos gyvybė nuplasnojo į 
nežinomą amžinybę. 

Juozapina paliko vyrą, sesu
tę ir našlę motiną, kurie dar 
ilgai jos gailės ir verks. Ypač 
jos mamytė labai sunkiai per
gyvena dukters netikėtą mirtį. 

Velionė palaidota Liepos 24, 
Mt. Olivet kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Amžinos ramybės jai. 

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

šeštadieniais WJLB 
1400 kilocycles. 

Lietuviškos Liaudies dainos 
. ir muzika oro bangoAiis. 

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

MIRIMAI • 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žftrios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

MR£ 15,800 IŠEIVIŲ USEVKI'US Aleksandras, se-
nyvo amžiaus, mirė Liepos LIETUVIŲ 

4200 pėdų tunelį po Squirrel; yo jaliai pakviestas kalbė-
Kalnu, ir juo važiuoti bus ga-j^ Įt jig sav0 ilgoje kalboje tik. 

rino kad Lietuva ir kitos tau-lima po 60 mylių į valandą 
greitumu. 

TETERANAI GAUS 28 
MILIJONUS DOLARIŲ 

Apie 112,000 Allegheny ap- vendinus šio^ principo Ameri 

tos kurios yra raudonųjų pa
vergtos, atgaus savo laisvę, 
nes ne bergždžiai Amerika pa
skelbė Atlanto čarterį. Neįgy-

skrities veteranų gaus 28 mi
lijonus dolarių tarnybinių at
lyginimų priedo. Kiekvienam 

ka bus pralošus šį karą. Kaip 
buvo nugalėtas rudasis fašiz
mas taip turės būti suvaldytas 

veteranui išeis apie $250. Tik j ir raudonasis fašizmas, tikrino 
tuo tarpu Kongrese neprieina- į O'Konski. 
ma sutarimo ar tuos priedus į Kalbą sakė ir P. Grigaitis, 
mokėti grynais pinigais ar vai- j kuris sakė kovojąs už demo-
džios iždo notomis, kurias ve-j kratinę Lietuvą. Po ano karo 
teranai galėtų iškeisti į pini-j jis rėkė "Lietuvai nei cento", 
gus bent kada bėgyje 5 metų. j del to kad tada buvo atstatoma 
Tie atlyginimai bus suteikti demokratinė Lietuva, o jis no 
vėlai šį rudenį, kada prieš Ka-

MAŽIAU IMA PAŠALPAS 
Pennsylvanijoe valstijos vi

sokių pašalpų ėmėjų skaičius 
buvo pakilęs virš 40,000 kai už
ėjo pokarinis atslūgimas. Per 
Birželio mėnesį 3318 asmenų 
tokias pašalpas ėmusių atsime
tė. Reiškia, jų pragyvenimo 
ir darbo sąlygos vienokiu ar 
kitokiu budu panorėjo. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Sjįelbimams, Prenumeratoms 
811 Holliiis Street 

BALTIMORE 1, MfD. 

' Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14* MICH* 

rėjo socialistinės-raudonos. 
Kun. R. Klumbis, tik 5 sa

vaitės kaip atvykęs iš Vokie
tijos, Lietuvos pabėgėlis, savo 
kalboje perdavė broliams A-
merikiečiams kenčiančių Lie
tuvos pabėgėlių pasveikinimą 
su padėka. Pažymėjo kad Lie 
tuvių tauta tikrai tiki į savo 
išlaisvinimą, ir kad Lietuvoje 
partizanai veda kovą su raudo
naisiais okupantais. Kunigas 
matyt yra susidomėjęs Ameri
kos Lietuviais ir jų kova del 
Lietuvos. Kun. Klumbis yra 
geras kalbėtojas, be to daujr 
pergyvenęs Rusų ir Vokiečiu 
okupacijų metais. 

Dar kalbėjo R. Kryžiaus var
d u  p .  J .  D a u ž v a r d i e n ė ,  A l .  ( i .  
Kumskis, Adv. Antanas A. 03 i 
it keli kiti. 

Aleksandras A. Žalpys. 

KAS platina Dirvą, — tas 
platina apšvietę. 

Persergėjimas apie Par
vežimą Kareivk| 

Lavonų 

Amerikos Karo Departmento 
vadovybė praneša giminėms ki
tose šalyse kritusių jų karei
vių, kad apsisaugotų nuo or
ganizacijų arba paskirų asme
nų kurie pasisiūlys tarpinin
kauti tarp giminių ir valdžios 
reikale parvežimo į šią šalį žu
vusio kario lavono. 

Jau atsirado apgavikų kurie 
žuvusių karių gimines įtraukia 
kaip nors į išnaudojimą, pasi
žadėjimais patarnauti. 

LANKĖSI BALF ATSTOVAS 
Liepos 26 d. čia buvo atvy

kęs BALF centro reikalų vedė
jas p. Juozas B. Laučka. Sve
čias atvyko iš Clevelando, kur 
dalyvavo LRKSA seime, ir kur 
pirm seimo turėjo pasitarimą 
su Clevelando BALF skyrių 
veikėjais apie ateities darbus. 
Kadangi tame seime Clevelan-
de dalyvavo ir mustj miesto 
veikėjai Petras ir Petronėlė 
Medoniai tai svečias kartu su 
jais atvažiavo. 

Detroite p. Laučka turėjo 
pasitarimą su BALF 76 sky
riaus valdyba ir veikėjais. Jis 
nušvietė BALF darbuotę ir su
tiktas kliūtis bei sunkumus, ką 
nugalėti reikėjo daug darbo ir 
pasiaukojimo. Daug dalykų 
pasiaukojimo. Svečias išaiški 
no daug dalykų kurie mums 
kaip užkampinio miesto Lietu
viams buvo nežinomi. 

Sekantiems metams reikalin
ga nauji planai ir stipri akcija 
šalpos darbe, nes išrodo UN 
RRA bus panaikinta ar pakei
sta į kokią nors kitą labdaros 
organizaciją. Jei UNRRA bu
tų panaikinta ir jos vietoje ne
įsisteigtų kita šalpos organiza
cija, daugybė musų tautiečių 
atsidurtų labai kritiškoje pa
dėtyje. Todėl nors mes patys 
Lietuviai privalome susistip-
rinti ir pasiruošti visomis iš
galėmis šelpti savuosius. Nors 
ir įsisteigs kokia šalpos orga
nizacija ji neatstos pilnai da
bartinės UNRRA. Mums de
rėtų sudaryti komisijos iš vie
tinių skyrių ir pereiti visus 
Lietuvius prašant aukų. Butų 
sunkus darbas, bet neabejoju 
duotų rezultatų. 

BALF SEIMAS 
Suplanavimui naujos šalpos 

akcijos BALF centras šaukia 
pirmą savo seimą Rugsėjo 2, 
New Yorke. Skyriai prašomi 
išrinkti atstovus ir taipgi pa
siųsti naudingus patarimus. 

AFFIDA VITAI 
Daugiau ir daugiau yra rei

kalavimų affidavitų nuo išvie-
tintų Lietuvių, kurie nori at
vykti į šią šalį. Ypač tiems 
kurie neturi giminių šioje ša
lyje, reikia kad kas affidavi
ts duotų. 

šiuo laiku ir musų mieste 
darbas pradėtas, bet palygina

mai menkas ir siauras. Sun
ku surasti žmones norinčius 
duoti affidavitus. Iš tokio di
delio skaičiaus Detroitiečių vos 
keli šioje srityje darbuojasi. 
Laikas butų daugeliui musų 
veikėjų apsigalvoti šioje affi
davitų medžioklės srityje ir 
stoti į darbą. Darbas didelis, 
dirva plati, tik darbininkų ma
ža. Gal kai kam nesmagu kad 
ne jie darbą pradėjo, kaip dau
gumoje musų darbų pasirodė: 
va ne aš pradėjau tai ir to dar
bo neremsiu ar bent neprisidė
siu. 

Mieli Lietuviai! Dabar atėjo 
toki laikai kad reikia užmiršti 
visus kapryzus, o tik visuomet 
mąstyti ką gero padarysi tiems 
savo broliams ir sesutėms ką 
vargo ir nelaimės ištikti, tada 
visi kapryzai išnyks iš širdies 
ir eisi ir dirbsi tą garbingą 
darbą. O už gerus darbus vi
suomet geras sugryžta, jei ne 
materialinis tai bent dvasioje 
pasitenkinimas. O buti dvasio
je patenkintu tai jau daugiau 
negu turtas ir garbė, šiądien 
nei vienas Lietuvis negali bu
ti dvasioje pasitenkinęs be ge
rų darbų, be aukų >savo nelai
mingiems broliams. 

Taigi, šaukiu visus geros va
lios Lietuvius, kurie jau labai 
daug pasidarbavote ir tuos ku
rie dar nei rankų nepakėlėte, j 
darbą, į kovą už savo tautos ir 
tautybės buv|, prie -visokiario-
pos šalpos. M. Sims. 

FORD 83 METŲ 

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių Lietuvių var
dais, mirusių išeivių skaičius 
pasiekė jau 15,800, nuo Vasa
rio mėnesio, 1937 metų, kada 
čia pradėta mirusių sąrašas 
talpinti. 
KREVAS Petras, 30 m., mirė 

nuo negro peilio, Liepos 27, 
Clevelande, kur buvo ir gi 
męs. 

RAKAUSKIENĖ Ona, 66 me
tų, palaidota Liepos 27, Clin
ton, Ind. Čia išgyveno 42 m 
paėjo nuo Palangos. Buvo 
našlė, paliko dvi dukteris, 
žentus ir anūkus. 

B A R K A U S K I E N Ė  J u o z ą  p i n a  
(Blaževičutė), jauno amž., 
mirė staiga Liepos 21, Det
roite, kur buvo ir gimus. 

ŠUKIENĖ Elena, 63 m., mirė 
Gegužės 26, Michigan City, 
Ind. (Telšių par.) 

KELPŠAS Juozas, 6t metų, 
mirė Gegužės 15, Spring Val
ley, 111. (Šiaulių ap.) 

BARTAŠIENĖ Ona, 58 metų, 
mirė Gegužės 20, Linden, N. 
J. (Kauno rėd.) 

DOMARKAS Leonas, M metų, 
mirė Gegužės 12, Harvey. 

• 111. (Telšių ap.) 
BARTON Jurgis, 61 metų, mi

rė Gegužės 19, Cicero, 111. 
VICKAUSKIENĖ Marė, mirė 

Liepos 4, Plymouth, Ja. 
RAž.ANSKIENĖ Ona, mirė 7 

Liepos, Parsons, Pa. 
VAIKšNORAS Viktoras, mirė 

Liepos 7, Ashley, Pa. 
SKIRKIENĖ Marijona, mirė 1 

Liepos, Brigdeport, Conn. 
ROŽINSKIS Vincas, 64 metų, 

mirė Liepos 8, Akron, Ohio. 
(Utenos aps.). 

RAČKAUSKAS Izidorius, 65 
metų, mirė Gegužės 13, Can
ton, 111. 

KRULSKIENfi Ona, 52 metų, 
mirė Gegužės 7, Akron, O. 
Hintsadle, 111. 

6, Akron, Ohio. (Paėjo nu? 
Ukmergės.) 

KARPUS Juozas, pusamžis, 
mirė Liepos 13, Chicagoje. 
Vilkaviškio ap. Pilviškių p.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

MATULAITIS Antanas, 51 m., 
mirė Birž. 5, Omaha, Nebr. 
Gimęs Rygoje. 

IRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

DETROIT. — Liepos 30 d. 
Henry Ford sulaukė 83 metų 
savo amžiaus. Tai gera senat
vė žmogaus kuris sunkiai dir-
po per 40 metų, kuomet pradė
jo vystyti vieną iš populiariš-
kiausių automobilių išdirbys-
čių. Dabar jis jau mažai ei
na į tas milžiniškas dirbtuves, 
darbus vadovauja jo anūkas, 
Henry Ford II. 

Dearborn mieste, netoli De
troito, Henry Ford turi išsta
tęs milžinišką muzejų, Green
field Village, kur atvežta arba 
pstatyta įvairių žymių šios ša
lies senų dalykų, ir kur sudėta 
viso industrinio šalies kilimo 
padargai nuo medinių žagrių, 
akėčių ir kitų namų padargų, 
iki šių dienų lėktuvų. 

MEKSIKA RIMTA 
ATSAKE 

INKSTAMS ARBATA 
yra geras vaistas mio visokiu ink
stų ir pūslės negalių. Ji yra rū
pestingai sutaisyta iš įvairių gydo
mųjų žolelių ir uogų, kurios turi 
savybę valyti ir stiprinti inkstus ir 
pūslę. Kada inkstai ir pūslė pasi-
liuosuoja nuo teršiančių juos me
džiagų, tai jie sustiprėja ir pradeda 
geriau veikti savo valomąjj darbą, 
nuo ko apsivalo ir sustiprėja visas 
kraujas kune, o kuomet kraujas 
pasveiksta, tai ir visas kūnas sveik
sta. 

Šita Arbata reikia gerti visuose 
tuose atsitikimuose, kur jaučiama 
sunkumas, ar nesmagumas žemuti-
nėj pilvo daly, arba kuomet strėnos 
ima skaudėti. Milsų gaunami laiš
k a i  i š  k a r t o j u s i ų  I n k š t ų  A r b a t ą  
žmonių įtikina mus, kad ji suteikia 
greitą palengvinimą nuo inkstų ir 
pūslės negalių. Kaina dežutei $1.00. 

FLORAL HERB CO. 
Box 305 — Dept. 7 Clinton 

Po ilgos ligos Liepos 8 mirė 
Vincas Rožinskas. Palaidotas 
Liepos 11, šv. Kryžiaus kapinė
se. Velionis priklausė SLA 364 
kuopoje, ir Goodrich Co. 20 
dirbimo metų klube. Akrone 
išgyveno Virš 30 metų. Liko 
žmona, Amilija, trys sunai, ir 
brolis Jonas, Alliance, Ohio. Iš 
Lietuvos paėjo Utenos ap. 

Aleksandras Usevičius mirė 
Liepos 6. Dirbo Goodyear gu
mų dirbtuvėje. Akrone išgy
veno daug metų. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Ukmergės. 

Alfonsas Sebestinas, sunus 
darbuotojų Juozo ir Onos Se-
bestinų, apsivedė Liepos 4 d., 
žmogą gavo kitatautę. Vestu
vių pokilis atsibuvo Šv. Petro 
pobažnytinėje salėje. Svečių 
dalyvavo daug. Jaunavedžių 
tėvai labai vaišino svečius. To
kios iškilmingos Lietuvių ves
tuvės senai Akrone buvo. 

Bukolienės duktė Ona išva
žiavo į Los Angeles, Cal., ten 
mano apsigyventi. • ... 

J. Roko duktė Adelma išva
žiavo į New Yorko valstiją sa
vo atostogoms praleisti. 

Kalnas. 

PAJIEŠKOMI Albinas ir Jo
nas Kijauskai, seniau gyveno 
Pennsylvanijoje. Paeina iš Ga-
lioriškės k., Vilkaviškio Pa^* 
Tip^q yra svarbių žinių iš gi
minių. Atsišaukit tuoj. (31) 

Pijus Debulevičius 
3406 W. 59 St. Cleveland, O/ 

/• * 
Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais, 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
tr prisiijs J2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums viMrf 
lovanai už pasidarbavimą. 

LTETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
i • ' 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradlics metų- "dėkit 
į laišką $1 dabar ir "I/ir v a*' 

lankys jus ištisą pusmerf. 
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I Wilkelis Funeral Home [ 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
Prez. Truman pasiūlė Mek

sikai apsiginkluoti U. S. karo 
padargais ir pasivesti Ameri
kos kariams lavinti savo ka- 5 6202 Superior AvlH HEnderson 9292 
riuomenę ir laivyną. Vienasį ^tiiiiiiiuiftiMiiMimiiiiiiifiiriiiitiiiiiiitiimitiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiillilllliiiiit* 
aukštas Meksikos valdžios na 
rys į tai atsakė: 

"Kaip mes galimi* Jaustis 
saugus turėdami jusų ginklus 
arba pasitikėti ant Amerikos 
militariškai kuomet jusų State 
Departmentas neturi' tvirtos 
politikos ? Mes niekad neži
nom kokios pozicijos U. S. lai
kysis pasauliniuose reikaluose. 
Mes tėmijom kaip Rusija pa-

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—rLaisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kaitol/ariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6021 EDNA AVENUE ENdicotit 1763 

statė Amerikiečius pajuokai įlTTmirnnTnilITi.MIIIIIIHIinMMimil.lliliiiiii. 
visais pokariniais klausimais. |j§ P J. KERSIS I 

"Meksikiečiai jaučia jog U. |S 
S. yra silpna diplomatiškai ir 
negali padaryti apsisprendimų 

IR -JI NUKENTĖ NUO STREIKO, ši avis, del ekspreso 
darbininkų streiko, su daugybe kitų galvijų ir prekių, užkliu
vo kelionėje, čia parodoma gelžkelio tarnautojas, guriam pa
gailo alkanos bliaunančios avies, suteikia jai maisto. 

ir jų laikytis." 
Nors Meksika pati nepasto- | 

vi, tačiau gerai patėmiįo Ame-s 
rikai, ir atsisako priimti pasiu- ~ 
lymą. 

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, OWo 5 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. I 

NcrrWwmf pffftai pirkti namus mieste arba prietnies&uoe#, kreip- E 
kites } mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- = 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. E 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 3 
garantuojama. Kreipkitės j manė telefonu arba asmeniškai. E 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse 

Laisvę pažinus Tauta «**['* r 

Jungo Nevilto 1 

Vaikai Kovoja Prieš Bolševizmą 
Vaikai Mokyklose Niekino Svetimų Okupantų Atvaiz
dus; Kalbėjo Maldas ir Giedojo Himną, nors Drausta, 

Kareiviai taipgi Tęsė Atkaklią Kovą prieš Rusus 

JAUNAMEČIAI ATKAKLUS 
KOVOTOJAI 

1940 m. vasarą Rusams-bol-
ševikamš okupavus Lietuvą, di
delio dėmesio bolševikų "apa
štalai" atkreipė į vaikus. Gir
di, tai ateitis ir iš jų galima 
bus išauklėti gerus bolševikus. 
Tačiau skaudžiai apsiriko. Lie
tuviai vaikai pasirodė atsparus 
prieš bolševizmo raudonuosius 
nuodus. Jeigu suaugusieji dau
giausia veikė slaptai ir šaltu 
protu apskaičiavę atsargiai, tai 
vaikai priešingai. Jie—jausmų 
pasaulis ir veikė gryno Lietu
viško .jausmo skatinami. Jie 
dažnai viešai išsišokdavo ir ne
maža jų — po 12 -14 metų 
amžiaus — sėdėjo bolševikų 
kalėj imuose kaip politiniai ka
liniai. Būdavo ir po 10 metų 
amžiaus vaikų kalinių. 

O už ką vaikai dažniausia 
pakliūdavo į kalėjimus? Ogi 
visai paprastai! Vaikai padė
davo išplatinti priešbolševikinę 
slaptą literatūrą, mokyklose mė
tydavo ir išniekindavo bolševi
kų vadų paveikslus, draudžia
mi mokyklose prieš pamokas 
ir po pamokų kalbėjo maldas, 
viešai išsireikšdavo prieš bol
ševikus ir daug kitų išdaigų 
bolševikams prikrėsdavo. Vai
kų išdaigos baisiai erzindavo 
ir pykindavo raudonuosius "apa
štalus". Už vaikus dažnai nu
kentėdavo ir jų tėvai. 

1940-1941 m. žiemą einu Kau
ne Laisvės Alėja (kurią bol-
Sevikai buvo pavadinę Stalino 
prospektu) ir susitinku savo 
draugą mokytoją. Eina galvą 
nuleidęs ir tik man užkalbin
tas pažino mane. 

Ko taip užsimąstęs? — 
juokais paklausiau. 

— Et, — numojo ranka ir 
apsidairė, ar greta neina koks 
nepažystamas asmuo. Mat, gat
vėje vengdavome ką nors kal
bėti prieš bolševikus kad neiš
girstų bolševikų pataikūnų au
sis. 

Kol paėjome nuošaliau kur 
nebuvo žmonių, kalbėjomės ne
reikšmingomis temomis, tik įsu
kus į mažesnę gatvę, mano drau
gas pradėjo skųstis sunkia mo
kytojo dalia. Girdi, sunku da
bar mokytojui. Mokykloje rei
kia kalbėti tai kas Lietuvio 
širdžiai nemiela ir kuo patys 
vaikai netiki. Ir jis pradėjo 
man pasakoti savo būklę. 

Sako, ateinu į pamoką, vai
kai sustoja ir klausia mane: 
"Drauge mokytojau, kodėl da
bar nebėra maldos prieš pamo
kas, kaip seniau būdavo?" Sun
ku atsakyti, kodėl, nes tarp 
keliasdešimt gerų Lietuviukų 
keletas sėdi nelietuvių vaikai, 
kurie mano atsakymą tuojau 
parneš namo tėvams, o tie. to
liau, kur mano likimą tuojau 
pakreips į Sibiru arba kalėji
mą. šiaip-taip sukuos ir vai
kams trumpai paaiškinu kad 
dabar religijos pamokos ir tuo 
pačiu maldos mokyklose panai
kintos. Vaikų veiduose nepa
sitenkinimas. Jie man atsako: 
"Mes tikintieji ir norime mels
tis. Mes patys kalbėsime mal-

* dą. Mokytojas už mus neatsa
kai. . . " Ir visi vaikai susto
ję atkalbėjo maldą. 

Prasideda pamoka apie Leni-
nizmą-Stalinizmą, vaikus švie
sti bolševikiška "šviesa". Vai
kai alkūnėm atsirėmę į suolus 
ir rankom prilaikydami smak
rus, r klausosi ir šypsosi. 

"Ko jųs šyposotės V* — klau
sia mokytojas. 'Iš tamstos 
pamokos," atsako vaikai. "Juk 
ir tamsta patys netiki ką dabar 
kalbi". 

Ir ką gi, — guodžiasi man 
mokytojas, — ką aš jiems ga
lėjau f tfti atsakyti. Juk jie 

r 

tikrą teisybę man į akis pa
sakė ir gerai suprato mane. 

IR SARGAS PRIEŠINGAS 
BOLŠEVIZMUI 

Netrukus susitikau kito Kau
no priemiesčio vienos pradžios 
mokyklos sargą. Toji mokykla 
kaip tik buvo darbininkų apgy
ventame kvartale ir jos moki
niai — darbininkų vaikai. Jei
gu mokytojai nepatenkinti, tai 
maniau kad sargai, turbut, 
bus patenkinti bolševikine san
tvarka, todėl su sargu pradė
jau atsargią kalbą. Tačiau čia 
aš apsirikau. Sargas su ma
nim kalbėjosi visai neatsargiai 
ir atvirai, nes jau iš seniau 
gerai mane pažino ir pasitikė
jo. Ir jis nusiskundė kad da
bar laikai labai sunkus. Ne 
tik algos mažos ir pragyveni
mas labai sunkus, bet ir mo
raliai reikia daug nukęsti. Bol
ševikai kimba prie kiekvienos 
smulkmenos, reikalauja jiems 
išdavinėti prieš bolševikus nu
sistačiusius mokytojus ir mo
kinius, o jam, kaip Lietuviui, 
visa tai neįmanoma ir šlykštu 
įdavinėti savo brolius. Tie vai
kai irgi visko pridaro moky
kloje ir už juos tenka nukentė
ti mokytojams ir jam. Ir pa
pasakojo man keletą atsitikimų 
iš savo mokyklos gyvenimo. 

STALINO PAVEIKSLAS 
l TUPYKLĄ... 

Vieną rytą atlekia pas mane 
nusigandęs mokyklos vedėjas ir 
klausia kur dingo iš mokyklos 
bolševikų vadų paveikslai. Iš
girdęs tai nusigandau ir aš: juk 
rytą, kai pečius, kurenau, jie 
kabojo. Bėgame abu su vedėju 
jieškoti, visur išlandžiojame, bet 
paveikslų nerandomo. Paga
liau šovė man į galvą mintis 
nueiti į išeinamąją vietą. Nuei
name su vedėju ir ten randa
m e  s u k a b i n ė t u s  n e g a r b i n g  o j e  
vietoję visus bolševikų vadų 
paveikslus. Leninui ant kak
tos kryžius nupieštas, Stalinui 
ant kaktos ragai, ir ūsai pail
ginti, kitiems vadams irgi kas 
nors pripiešta, o kuriems ne
suspėta nupiešti, tiesiog išba
dytos akys. Vaikai visa tai 
padarė per labai trumpą laiką, 
kada sargas apleido mokyklą, 
o mokytojai dar buvo neatėję. 
Vedėjas pradėjo tardyti vaikus 
ir jieškoti kaltininkų, bet ne
pasisekė surasti: vaikai vienas 
kito neišdavė. 

Tokių vaikų išdaigų pasitai
kydavo daugelyje mokyklų. Daž
niausia bolševikų vadų paveik
slams išbadydavo akis arba nu
piešdavo kokius nors pajuo
kiančius priedus, šią vaikų iš
daigą pasekė ir didieji — mu
sų jaunimas — Lietuvos ka
reiviai, kurie buvo palikti prie
varta tarnauti sovietams. Kaip 
visur taip ir kariuomenės da
lyse buvo įtaisomi visokie Le
nino arba raudrtnieji kamba

riai ar kampeliai, kur būdavo 
iškabinėjami bolševikų vadų pa
veikslai, įvairus bolševikiški šū
kiai ir išdėliojama bolševikiška 
literatūra. 

Lietuviai kareiviai tų kam
barių arba kampelių labai ne
kentė ir vadindavo juos "rau
donomis koplyčiomis" arba ir 
kitaip. Ir jie dažnai, ypač nak
timis prieš bolševikines arba 
Lietuvių tautines šventes išnie
kindavo tuose*kampeliuose bol
ševikų vadų paveikslus. Bolše
vikai statydavo sargybas iš kom
jaunuolių arba nelietuvių ka
reivių, bet ir tie neišsaugoda
vo : Išryto rasdavo viską at
virkščiai. „ 

LIETUVIŲ PAVEIKSLAI 
VIETOJE SVETIMŲ 

Viename Lietuvių dalinyje 
1941 m. Vasario 16 d. rytą rau
donajame kampelyje rado iš 
rėmų išimtus visus bolševikų 
vadų paveikslus, o į rėmus gra
žiai įdėtus iš Nepriklausomy
bės laikais ėjusio karių laikraš
čio "Kario" iškirptus spalvotus 
Lietuvos Prezidento A. Sme
tonos, Dr. J. Basanavičiaus, bu
vusios Lietuvos kariuomenės ir 
kitokius tautinius paveikslus. 
Bolševikų apaštalai ir NKVD 
pareigūnai siuto iš pykčio, j ieš
kojo kaltininkų, krėtė kareivius 
ir j ieškojo pas ką randasi seno
jo "Kario" numeriai. "Kario" 
senų numerių rado pas daugelį 
kareivių ir karininkų, net bata
liono štabe, adjutanto stalčiuje 
rado. Įvyko didžiuliai tardymai, 
o kaltininkų vis dėlto nesusekė. 
Kituose kareivių daliniuose ra
do ant Lenino paveikslo paka
bintą rožančių. Raudonieji apa
štalai irgi siuto už rožančių. 

Kalbėdamas apie vaikus, tru
putį nuklydau nuo temos, 'pa
lietęs ir musų kareivius. Tai 
padariau, norėdamas pabrėžti 
kad panašių išdaigų ir Suau
gęs jaunimas nevengdavo. Da
bar vėl gryšime prie vaikų. 

Krikščionių švenčių, o ypač 
Lietuvių tautinių švenčių metu 
b o l š e v i k a i  v e r s d a v o  m o k y k  l a s  
veikti. Mokytojai iš baimės tu
rėdavo eiti į mokyklas pamo
kų dėstyti, bet atėję į moky
klas rasdavo jas tuščias. Vos 
keletas mokinių teateidavo. Dau
guma tyčia neateidavo ir kitą 
dieną mokytojų klausiami drą
siai atkirsdavo kad buvo šven
tė, ėjo į bažnyčią ir todėl ne
galėjo į mokyklą ateiti. Drą
siausia atsikirsdavo darbininkų 
vaikai. Dažnai jie pareikšda
vo: "Mes esame ne buržujų bet 
d a r b i n i n k ų ,  t i k i n č i ų  L i e t u v i ų  
vaikai, todėl per šventes neisi
me mokytis". 

Vieną naktį einu Kaune pro 
buvusią Gusarų aikštę, kur se
niau būdavo Lietuvos kariuo
menės paradai. Ištolo matau 
kad tamsoje prie šalia gatvės 
esančio suoliuko kažkas juda. 
Man arčiau priėjus, nuo suo
liuko pabėgo kokių 12 metų 
amžiaus vaikas. Susidomėjęs 
dirstelėjau į# suolą ir pama
čiau baltuojantį popieriaus la
pelį. Elektros lempute pašvie-

LVS SKYRIŲ VASARINĖ VEIKLA 
APLĖTĖJO, BET DIRBTI YRA KAS 

ŽUVININKAS. Gen. Eisen-
hower, išvykęs atostogų į Wis
consin valstiją, čia parodoma 
džiaugiasi savo sugautomis žu
vimis Big Lake .ežere. 

čiau ir pamačiau ranka para
šytą raštelį su Šukiu: "Paleckis, 
Salomėja Neris, Liudas Gira — 
Lietuvos išdavikai. Ateis lai
kas — Lietuvių tauta atkeršys 
jiems." Panašių lapelių daug 
kur prilipydavo, ir rytais rau
donoji milicija arba NKVD pa
reigūnai turėdavo darbo juos 
nurankiojant. Ir tokius lape
lius daugiausia priklju o d a v o 
greitakojai vaikai, kuriuos bol
ševikai norėjo perauklėti, bet 
nesisekė tai jiems.' 

Norint plačiau apibudinti Lie
tuvių vaikų kovą prieš bolševi
kus ir Vokiečių nazius, tektų 
parašyti plačias ' studijas, nes 
ir jie veikliai ir su pasišventi
mu kovojo. Ne tik jie padėjo 
suaugusiems dirbti tautinį dar
bą, bet ir patys savarankiškai, 
suaugusiems apie tai nieko ne
žinant, dirbo kaip vaikų jaus
mai liepė ir jų protas diktavo. 
O kai 1941 m. Ęirželio 22 d. 
kilo karas tarp Vokiečių ir Ru
sų, ir kai sukilo Lietuvių tau
ta prieš Rusus, daugelis Lietu
vių vaikų nuo 14 iki 17 metų 
amžiaus nuėjo į partizanų ei
les ginklu kovoti prieš bolše
vikus. Ir kovojo jie atkakliai, 
didiesiems neužsileisdami. Ne
padėdavo nei motinų ašaros— 
vaikai nuo ginklo nesitraukė 
kol nebeliko bolševikų Lietuvo
je. Viename Lietuvių partiza
nų štabe Kaune man pačiam 
teko išgirsti tokį vaiko pasi
kalbėjimą su savo motina, kai 
ši prašė jį gryžti namo: "Ką 
gi, mamyte, anksčiau ir mo
kykloje mus mokė, ir "Karys" 
rašė, ir per įvairias tautines 
ar šiaip iškilmes kalbėdavo apie 
tėvynės gynimą, o kai dabar 
atėjo laikas tikrai tėvynę gin
ti, mama nenori manęs leisti. 
Juk aš jau suaugęs, turiu 15 
metų ir ginklą galiu pakelti.'* 

R. Jakelaitis. 

LVS skyrių veikla vasaros 
laikotarpiu dalinai apsistojo, 
tačiau ne visai. Nekurie sky
riai nors nelaiko reguliarių 
mėnesinių susirinkimų, tačiau 
daro savo draugiškus ar vie
šus išvažiavimus. 

Detroito skyrius turėjo sa
vo draugišką išvažiavimą Lie
pos 14, ir nors nedaryta pas
tangos aukas rinkti LVS rei
kalams, geraširdžiai vistiek su
dėjo aukų parėmimui Dirvos 
rašytojų bendradarbių, kurie 
vargsta pabėgėlių gyvenimą. 

Clevelando skyrius rengia 
visuomenišką pikniką Rugpju-
čio 4 d., kurio pelnas skiria
mas LVS reikalams. 

Prie viešo pikniko rengiasi 
ir Waterbury, Conn., skyrius. 

Apie kitų skyrių vasarinį ju
dėjimą žinių neturime, tačiau 
nekurie kiti skyriai vis ką toors 
daro. 

Darbo yra 
Skyrių valdyboms primena

me kad ir vasaros metu pasi
naudotų proga suėjimuose su 
Lietuviais kalbinti juos tapti 
Lietuvos vadavimo pastangų 
rėmėjais, įstojant į LVS. Me
tinė mokestis tik $2.00. 

Reikalinga nuolat pardavinė
ti LVS išleistas knygas, kurių 
skyriai paprastai turi. 

Kitas didelis ir niekad ne
paliaujamas darbas yra tai 
rinkimas prenumeratų knygai 
"Lietuva Tironų Pančiuose". 

Ši knyga leidžiama Lietuviš
kai, ir kadangi yra pačių LVS 
narių pagefdavimas ir net LVS 
Detroito Seimo pritarimas lei
sti tą knygų Angliškoje kalbo
je, reikalinga sukelti pakanka
mai pinigų iš musų gerų rėmė
jų kad butų galima Angliškai 
išleisti. 

Nenuleiskime rankų! 
Musų kova turi buti pagy

vinta, juk nenuleisim rankų ir 
nesutiksim su Lietuvių tautos 
pavergimu, mes gyvendami šio-

vių spaudos iki jos atgavimo, 
ir nuo to iki 1918 mefų Lietu
vos Lietuviai po svetimų prie
spauda, ir mes čia Amerikoje 
tęsėme kovą ir privedim iki 
laimėjimo. 

Dabar Lietuvai vėl atitekus 
tiems patiems laukiniams Ru
sams, nenuleisime rankų ir ne
pasakysime kad mes sutinkam 
pavesti Lietuvą jų barbariškai 
globai. 

Toks tai yra Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos tikslas ir tam mes 
privalom nuolat traukti į savo 
eiles kiekvieną susipratusį A-
merikos Lietuvį. 

Naujos nario kortelės 
LVS Centras ruošia ir neuž

ilgo išspausdins ir LVS sky
riams išsiuntinės LVS narių 
korteles, kuriai skyrių valdy
bos išduos užsimokantiems ir 
naujai įstojantiems nariams. 

Visais reikalais kreipkitės į: 
LVS CENTRAS 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio. 

Laikraštines Fopieros 
Truks dar Ilgą Laiką 

Laikraštinė popiera ne tik 
kad pabranginta, bet jos gavi
mas vis yra sunkus, ir neišro-
do greitai pasitaisys. 

Iš žaliavų kurios reikalingos 
gaminimui laikraštinės popie-
ros daroma daug kitokių popie
rinių dalykų, ir ims laiko kol 
bus galima gauti laikraštinio 
popierio atitinkamais kiekiais, 
žymesnis šios popieros padau-
kėjimas tikima pasirodys 1947 
ar net 1948 metais. 

Alekas Banys Surinko 
Virš $50.00 

Clevelando LVS 1 skyriaus 
organizatorius Alekas Banys 
sunaudojo savo iš darbo gau
tas atostogas pasidarbuoti Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai. Jis 
turi brolį gyvenantį Niagara 
Falls, N. Y., taigi išvažiavęs 
atostogoms į Niagara Falls, 
laiką sunaudojo aplankydamas 
to miesto Lietuvius, taipgi ap
silankė į netolimą Buffalo, ir 
toliau į Rochester, N. Y. 

Visuose trijuose miestuose 
išplatino LVS knygų, "Time
less Lithuania", "Am. Lietuvių 
Misija ir Jos Darbai" ir "Lith
uania Under the Sickle and 
Hammer". 

Niagara Falls Lietuvių baž
nyčioje jis užpirko dvejas mi
šias du paskirus sekmadienius, 

je laisvoje šalyje kur galime vienos mišios buvo už jo tė 
tęsti kovą už musų tautos lai
svę ir Lietuvos nepriklausomy
bę. 

Nuo Rusų uždraudimo Lietu-

vus, jau mirusius, antros už 
žuvusius Lietuvius kareivius. 

Buffalo mieste, kur apie Lie
tuvius mažiausia girdima A. 

Banys suėjo tokių Lietuvių ku
rie yra ir geri Lietuviai patrio
tai ir savo vaikus auklėja tik
rai Lietuviškai; užtiko jauni
mo kalbančio visai gražiai Lie
tuviškai, net nuostabu, sako. 

Rochester, N. Y., apsilanllg 
Lietuvių parapijoje, aplanke 
kleboną Kun. J. Bakšį, kuris 
yra žinomas kaip didelis Lie
tuvis patriotas. Kun. Bakšio 
bažnyčioje iš altoriaus šonų 
stovi Lietuvos ir Amerikos vė
liavos, ir per tautines šventes 
vargonai užtraukia Lietuvos 
Himną. 

Lietuvių bažnyčia dabar nau
jai dekoruojama ir išrodys tik
rai puiki. 

A. Banys užpirko mišias UŽ 
žuvusius Lietuvius karius Ko-
chesterio Lietuvių bažnyčioje; 
mišios bus laikomos sekmdieuįj 
Spalių 27,^8:00 vai. ryte. 

AUKAJO IR PIRKO LVS 
KNYGAS Iš A. BANIO 

ŠIE 
Anna KuMk, 

Buffalo, N. Y. 4.00 
J. Novicki, 

Buffalo, N. Y. 1.00 
Alex Waitkevicius 

Buffalo, N. Y. 3.00 
Juozas Urbonas, 

Buffalo, N. Y. 1.00 ^ 
John G. Nowicki, 

Buffalo, N. Y. 3.00 
Joseph F. Dobinski, 

Buffalo, N._ Y. 3.00 
Motiejus Keršis, 

Niagara Falls, N. Y. 1.00 
Chester G. Tūbinis, 

Niagara Falls, N. Y. 4.00 
Albert Shupenis, 

Niagara Falls, N. Y 3.00 
Juozas Vosilius, 

Niagara Falls, N. Y. 1.00 
Juozas Genis, 

Niagara Falls, N. Y. 2.00 
Vincas Sautkevičius, 

Niagara Falls, N. Y. 1.00 
W. Zelones, 

Niagara Falls, N. Y. 3.00 
Mikas Teresevičius, 

Niagara Falls, N. Y. 3.00 
Juozas Yajrusevičius, 

Niagara Falls, N. Y. 4.00 
Stanley Tūbinis, 

Niagara Falls, N. Y. 3.00 
Ant. Varanauskas, 

Niagara Falls, N. Y. 4.00 
Jurgis Jakimavičius, 

Niagara Falls, N. Y. 1.00 
Zofija Normantienė, 

Niagara Falls, N. Y. 3.00 
Adam Pinialis, 

Niagara Falls, N. Y. 3.00 
Ant. Benner, 

Rochester, If. Y. LOO 
Frank Kripas, 

Springfield, Ohio 3^00 

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu 
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
cisco. Albumas ?>2 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $LQ0 už vieną. 

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

1 knyga $1 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas^ 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1302 Liamar St. Dayton, 0. 

LĖKTUVO GALAS. 'Vaizdas parodo gaisrą kurį sudarė 
nukritęs lėktuvas, kuriuo skraidė orlaivių išdirbėjas Howard 
Hughes. Tas lėktuvas buvo vienas iš naujai padarytų didžiau
sių ir juomi buvo daroma bandymai. P&ts Hughes sunkiąi 
susižeidS. LėktuVas nukrito ant Beverly Hills, Calif., namų, 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtinu. 

'Kaip Jie Mus Sušaudė' 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

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

6 J J3 
(Su Lietuvos vaizdais, m Autoriaus Dr* Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knyga#, 

šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 
(ftnygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

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

Siųskit savo užsakymą! 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avtf, Cleveland 3, Ohio 
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ŠTAI INFORMACIJA 
APIE VAŽIAVIMĄ 

I AUSTARLIJ4 

iš 
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Lietuva Tironu Pančiuose BOLŠEVIKŲ 
VIEŠPATAVIMAS 

mmm 

(tęsinys iš pereito nr.) 
M "anos puses pasauli®*, 

tolimos Australijos, Dirvos re
daktorius gavo sekančio turinio 
laišką, rašytą Liepos 10: 
_ Jusų redaguojamas įdomus 
laikraštis Dirva ateina pas mus 
| tolimą Australiją jau apie 6 
mėnesiai laiko, mes ją pasida
lindami skaitome, ir už ją ta
riu širdingai ačiu! 

Paskutiniu laiku taipgi iš 
kitų pasaulio šalių ten gyve
nančių Lietuvių redakcijos pri
siunčia savo leidžiamus laik
raščius. Kartais paštorius su 
dideliu "buntu" Lietuviškų lai
kraščių ateina, nes dažnai paš
te laikraščiai susilaiko ir to
kiu budu susirenka daug. 

Džiugu sulaukti namuose 
Lietuvišką "svečią", bet kuo
met paimu laikraštį į rankas 
man savyjauta prislegia, nes 
aš žinau kad visi laikraščiai at
siunčiami neapmokėti, Jo kiek
vienas spausdintas žodis kaš
tuoja laiko ir išlaidų. Visi jie 
įdomus ir patriotiški laikraš
čiai. Aš tikiu kad Australijos 
Lietuviaj atsileps, užsiprenu
meruos. 

Karo laiku svetimšalių sąly
gos visur buvo nepergeriau-
sios, tas pats ir pas mus. Ge
riausia Luvo laikytis tykiai. 
Dabar sąlygos pagerėjo ir mes 
Lietuviai vėl pradedam glaus
tis j vieną Lietuvišką kupetą. 

Malonus redaktoriau! Jūsų 
prisiųstą knygą "Alpis" gavau. 
Labai įdomi ir puoš ji musų 
Australijos Lietuvių draugijos 
knygynėlį. ' v 

Gaunu daug laiškų nuo Lie
tuvių pabėgėlių Vakarų Euro
poje, visi nusiskundžia savo 
nelaimėmis ir dabartiniu sun
kiu gyvenimu. Dauguma iš 
jų nori atvaduoti Australijon 
apsigyventi. 

Čia apsigyvenimui sąlygos 
geros, gali įsigyti visokios rū
šies ukį, taipgi biznį, amatą, o 
kurie moka Anglišką kalbą ga
li gauti dar' ą sulyg savo pro
fesijos. Patartina visiems ku
rie yra apleidę savo tėvynę 
kad mokintųsi bent kokio ama-

prie" namų "statvbos^' kirptas' i ^4 savo naujose pareigose pasakydamas tiesa 0 pripazy-
siuvėjas, batsiuvis, ypatingai j sta kad jis gavęs bsoliucią balsų daugumą (is tų 167c 
juodos duonos pepėjas — visi balsavusių....)? 
yra reikalingi. 

Dabar Australijoje labai sto-

•ĮfriiIlM •iiM* nil nil m nlliiiiiniiiiiMni 

įMoyybe turėjo h* tikra# leąfp 
vo su balsavimu. Ištikimieji jiems komisijų nariai į pro
tokolus rašė skaičius tokius kokie buvo reikalingi pro
pagandai, o į-savo bloknotus rašė tikrus duomenis ir juos 
pranešė savo centrui slaptuose raportuose. Tų raportų, 
žinoma, niekas nematė, bet užtat iš kitų šaltinių yra tik
ros žinios kaip atrodė tikrieji rinkimų rezultatai. Štai 
ką pasakoja buvęs "liaudies seimo" prezidiumo sekreto
rius rašytojas Liudas Dovydėnas, kuris į tą seimą irgi 
buvo "išrinktas" visai be jo sutikimo, bet kuris dar ban
dė seime šiek-tiek ir prisitaikinti, kuris pasakė ten ir Lie
tuvio ausiai labai nemalonių kalbų, kaip jis paskui aiš
kina, manydamas tuo jsigyti pasitikėjimo ir gal turėti 
Lietuvai naudingos įtakos. Jis sako: 

"Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas M. Getvi-
las, Liaudies Seimo II sesijos metu 1940 metų Liepos 25, 
Seimo prezidiumo kambaryje, girdint J. Paleckiui, P. 
Cvirkai, Tarybų Lietuvos' redaktoriui Jonui Šimkui, 
'Tiesos' redaktoriui G. ,Zimanui, man ir dar keliems, už
sirūstinęs, ypač redaktoriams ir spaudos darbininkams 
aiškino: 'Koks velnias įsipainiojo, ar musų' propaganda 
šlubuoja, ar mes'dar nemokame.... Per busimus rinki
mus tokių kurjozų kaip su 'Melchioru Putele' neturi dau
giau pasikartoti! Toks mažas balsuotojų procentas. Na. 
galėjo buti 50%, na tegul trijų dešimtų procentas: nėra 
ko tikėtis iš nesenai buvusio fašistinio krašto. Bet kad 
į Liaudies Seimą daugelyje apygardų balsavo tik.... še
šiolika procentų tai jau skandalas!" 

"Ne visai šešiolika. Galima sakyti, aštuoniolika pro
centų", abejingai pataisė Justas Paleckis, o G. Zimanas 
ironiškai pridūrė: "Bet užtat 'Melchioras Putelė' gavo 
absoliučią daugumą." 

Štai jsis pasikalbėjimas atskleidžia tikrą tiesą. Ko
misarų Tarybos pirmininkas Gedvilas pykdamas išsita
ria kad balsavo tik 16%, o pats "prezidentas" Paleckis 
pataiso kad gal ir 18?r Tuo ir galima patikėti, tai 
jau panašu j tiesą. Tai nereiškia kad Lietuvoje buvo 
tiek žmonių palankių komunistams, bet tai reiškia kad 
Lietuvoje galėjo buti tiek žmonių kurie įšdalies buvo pa
tikėję kad naujas seimas atneš naujus geresnius laikus, 
o išdalies ė;o balsuoti iš baimės. Žinoma, į tą 16-18% 
ineina visi kurie tik nuėjo balsuoti, nežiūrint ką jie ten 
į vokus įdėjo: suplėšytus lapelius, koliojamus laiškus ar 
.... "Melchioro Putelės" atvaizdus. 

Kas tas "Melchioras Putelė", del kurio labiausia py
ksta Gedvilas ir kuriam "Tiesos" redaktorius (bent kar-

Lietuvoje prieš anuos laikus gyvenusiems tas var-
. . . .  .  d a s  l a b a i  g e r a i  ž i n o m a s .  T a i  b u v o  " L i e t u v o s  A i d o "  d i e n -

to Rb£ <u£r7t!K! raštyje ko ne kasdien dedama karikatūra, kurioje buda-
stato namus; mąno 1947 me- į vo vaizduojami vieno senio įvairus kvailai juokingi nuo-
tais ypatingai prasidės didelė j tikiai. Tai tipas, kaip, pavyzdžiui, garsioji karikatūra 
namų statyba. 

Dabartiniu laiku Australija 

vienas streikas 
neužsibaigė, kitas prasideda. 
Kartais išvažiuodamas miestan 
nežinai ar parvažiuosi, ar pri
sieis pėkščiam pareiti — gal 
traukiniai, tramai ar busai su
streikavo. 

Del emigracijos Australijon. 
Gavęs tikrų žinių iš Imigraci
jos Biuro sužinojau kad žygiai 
įvažiavimui Australijon^ tokie: 

Visų pirma reikia užpildyti 
formas Nos. 47 ir 47A. Vie
na iš jų yra prašymas, antra 
daktaro pastabos. Formas sių
sti į: Australia House Strand, 
London, England. 

Formos gaunamos iš Austra
lia House arba vietinis Britų 
Konsulas gali tuomi padėti. 

Garantijų jokių nereikia, tik 
nurodyti kiek pinigų turi pra-
gvvenimui pakol susirasi dar
bą, ir nurodyti asmens adresą 
Australijoje kur manai apsi
stoti. Nėra jokių varžymų, ne
svarbu jei neturi giminių, tik 
priklauso nuo eilės gavimo lai
vo. ... 

Gimines atsiimti Australijon 
vietiniai paduoda kitokį prašv-
mą, į Immigration Depart
ment, Canberra. Nereikia ir
gi jokios piniginės garantijos, 
tik privalo garantuoti už įva
žiuojantį asmenį, ir atsakyti uz 
jį penkiems metams, tai yra 
pragyvenime, ir nusižengime, 
kad nebūtų našta kraštui. # 

Australija nusistačius įsilei
sti 70,000 Britų imigrantų per 
metus kuriam laikui. Karo 
veteranams su šeimomis įva
žiavimas nemokamai, o kitiems 
Britų piliečiams su šeimomis, 
10 svarų pinigais. 

Pasirodo, 1947 metais 
susidarys 35,000 minėtų 
grantų, todėl manome 
kreiptis į Europos 

"Adamsonas", "Džiggs" ir kitos panašios. Lietuvoje tas 
...... . . senis, iš kurio "Lietuvos Aido" skaitytojai kasdien juok-

"streiku^ii^a'^-^vienas^ streikas I davosi, buvo vadinamas "Pensininkas Melchioras Pute-s rei U iga . \ ... j_„ 

Tos "Pensininko Melchioro Putelės nuotikių" kari
katūros buvo dydžio kiek panašaus į balsavimo korteles. 
Taigi daugelis balsuotojų kurie jau buvo nutarę eiti bal
suoti, nešėsi išsikirpę iš laikraščio "Melchioro Putelės" 
karikatūrą ir dėio ją j vokus vietoje "Darbo Lietuvos 
Sąjungos" kandidatų sąrašo Nežinia kam pirmam 
ta mintis atėjo j galvą, bet ii suskubo trumpu laiku pa
sklisti per visą Lietuvą ir tikrai labai didelis balsuotojų 
skaičius tuo pasinaudojo. Ne veltui todėl "Tiesos" re
daktorius Zimanas pats iš savęs šaipėsi kad "Melchioras 
Putelė" gavo absoliutinę balsų daugumą, ir ne veltui siu
to del to Gedvilas "Pensininkas Melchioras Putelė" 
nukonkuravo "geriausius iš geriausių". Gaila tiktai kad 
jis buvo popierinis ir negalėjo pats ateiti j "liaudies sei
mą" ir pareikalauti ten sau pirmininko vietos.... 

' Savanoriškas" prisijungimas 
Jeigu šitaip "išrinktas" seimas butų ir tikrai lais

vai nutaręs prisijungti prie Sovietų Sąjungos tai vis-
vien nebūtų galima to jo nutarimo pripažinti teisėtu, ka
dangi iis neturėjo tam įgaliojimų, jis neturėjo tokios tei
sės. Jis nebūtų tos teisės turėięs net ir tada jeigu jis 
tikrai tvarkingai butų buvęs išrinktas, jeigu jo nariai 
butų galėję remtis tautos daugumos balsais. Nes kada 
tas seimas buvo renkamas tai ne tik nebuvo sakoma kad 
iis turės teise nubalsuoti tokį prisijungimą, bet buvo tvir
tinama priešingai — kad apie jokį prisijungimą ir kal
bos nedali buti. kad tokias mintis kelia tik provokatoriai, 
kapitalistų ir fašistų agentai.... 

Kai Amerikoje renkamas prezidentas, jis pasako sa
vo proeramą. Ir rinkėiai už jį balsuoja ne del to kad 
jis erražus, o del to kad jie pritaria jo programai. Ir iš
rinktas jis negali taip sau be niekur nieko imti ir pakei-
sti'savo programą, daryti priešingai negu jis sakė. Jei-
pu iis taip padarytų tai jis apgautų tuos kurie jam pasi-
tikėio. iis pasielgtų prieš tautos valią, jo veiksmai butų 
neteisėti. 

# O Lietuvoje "liaudies seimą 5" dvigubai neturėio tei
sės sutikti su Lietuvos nepriklausomybės panaikinimu: 
ir del to kad kandidatu vardu buvo prižadėta nepriklau-
somvbe išlaikyti, ir del to kad tas "seimas" nebuvo tei
sėtai išrinktas. 

Bet prie tų dviejų spragu prisideda dar ir trečia 
snraga. kuri dar aiškiau parodo kad "seimo" nutarimas 
del prisijungimo negali turėti jokios teisinės reikšmės. 
Nes ir tair> neteisėtai išrinkto seimo dauguma vis dėlto 
buvo priešinga Lietuvos nepriklausomybės panaikinimui, 
bet ta dauguma neturėjo laisvės pasakyti savo nuomonę; 

ta nuomonė už juos buvo pasakyta paties Dekanozovo, 
kuris juos ir "išrinko".... ' » 

Nuo "seimo" "išrinkimo" iki jam susirinkti paskir
tos dienos buvo tik viena savaitė laiko: rinkimai buvo 
Liepos 14-15, o pirmas posėdis turėjo įvykti ir įvyko Lie
pos 21 dieną. Matyti, Maskvai buvo labai skubu susi
tvarkyti su tuo prijungimu, taigi viskas ėjo tikrai "bol
ševikišku tempu", kuris yra taip budingas bolševikų vie
špatavimui. 

Visi žinome kaip lėtai vyksta kokie nors politiniai 
posūkiai demokratiniuose kraštuose. Tam reikia ilgo 
viešosios nuomonės parengimo. Kas nežino kiek daug 
laiko reikėjo kol Jungtinės Valstybės nusisuko nuo izo-
liacianistinės politikos prie tarptautinio bendradarbiavi-
m°! 

Pas bolševikus viskas vyksta nepaprastai greit. Iki 
rinkimų ir per pačius rinkimus apie prisijungimą prie 
Sovietų — nei žodelio (neskaitant pirma minėto įsišoki
mo, kuris buvo tuojau smarkiai suniekintas). . Bet vos 
tiktai rinkimai pasibaigė ir jų rezultatai, kad ir suklas
toti, buvo paskelbti, tuojau pasigjrdo nauji balsai. Tuoj 
įvairiose įmonėse buvo pradėti kasdien šaukti darbinirv 
kų mitingai. Tų mitinąs tikslas — neva duoti instruk-
cijas-pageidavimus naujai išrinktam seimui. Bet tuose 
pageidavimuose jau pasirodė tai kas ikšiol buvo griežtai 
draudžiama prasitarti: "Norime pavyzdingiausios ;pa-
saulyje santvarkos — sovietinės santvarkos!" "Norime 
ineiti į garbingą sovietinių tautų šeimą!" ir tfc; 

Kas gi čia pasidarė? Juk ir prieš rinkimus buvo 
daug mitingų fabrikuose, kodėl gi tada niekas tokių no-
rų-nepareiškė. o tik dabar po rinkimų staiga įsinorėjo? 
A.r pirma darbininkai nesusiprato to pasakyti ir tik da
bar atsiminė? Ar pirma jie to nenorėjo, o dabar staiga 
visi, kaip rikiuotėje pagal komandą, pakeitė savo nuo
monę? 

Kitur toki dalykai nesuprantami ir taip neatsitinka. 
Bet kur vadžias į rankas paima bolševikai ten tik šitaip 
ir buna. Mitingų buna visada labai daug, viskas kas tik 
darosi, darosi "pasiremiant liaudies balsu, jos reikalavi
mais", bet tie "reikalavimai" nuostabiu budu atsiranda 
tik tada kai jie reikalingi valdovams, nei anksčiau, nei 
vėliau, ir tie reikalavimai niekad nebūna kitokie negu 
tie kurie reikalingi valdovams.... 

Kaip tai atsitinka? Ogi taip kad kiekvienas^"liau
dies" arba "darbininkų" reikalavimas atnešamas į su
šauktą mitingą surašytas išanksto, ir surašytas taip kaip 
iš viršūnių liepta. Mitingas sušaukiamas taip kad dar
bininkai visi privalo dalyvauti. Jis šaukiamas fabrike 
pietų pertraukos metu, arba tuoj darbui pasibaigus. Prie 
fabriko durų visada pas bolševikus stovi sargyba (ne pa
čių darbininkų, o policija). Ta sargyba neleidžia nie
kam išeiti iš fabriko, jeigu šaukiamas mitingas — mi
tinge dalyvauti yra darbininko pareiga beveik svarbes
nė kaip dirbti! Mitingo šaukėjai pasako eilę prakalbų, 
kurios kiekvienos pabaigoje pagarbina visų išmintin
giausi ir visų teisingiausį Staliną, o paskui perskaito rė-
zoliuciią, kurią čia pat ir paskelbia esant priimta. 

Mitingo viduje visada yra būrys slaptosios policijos 
agentų, kurie budriai seka ar visi ploja, ar kas nors ne-
murma ko nors po nosim priešingai. Apie tai kad kas 
nors pasakytų kitokią nuomonę, negali buti nei kalbos. 
Tiesa, Lietuvos darbininkai, papratę drąsiaj savo nuo
monę pasakyti ir dar nesuterorizuoti, išpradžių nesupra
to šitos tvarkos ir dažnai susikirsdavo su kalbėtojais bei 
rezoliuciju siulytojais. Bet tie jų atsikirtimai bęi nepri
tarimai visvien neturėdavo jokių pasėkų, kadangi rezo
liucijos vis vien būdavo viešai skelbiamos kaip su entu
ziazmu priimtos. Bet paskui greit pastebėjo kad kiek
vienas tas kuris paprieštaraudavo, kitą dieną ar vėliau
sia po kelių dienų išnykdavo be žinios. Po kelių savai
čių paaiškėdavo kartais kad jis yra kalėjime, o kai 
kurių pėdsakai taip ir dingdavo galutinai. Kai tas dar
bininkams paaiškėjo tai jau rezoliucijų skelbėjams dar
bas kiek palengvėjo 

Taigi štai šituo budu staiga "pasikeitė" darbininkų 
nuomonė. Per šešis dienas į buvusio seimo prezidiumą 
priplaukė daugybė rezoliucijų, kurių prasmė buvo visų 

vos 
imi-

turės 
pabėgėlius 

apribotą skaičių, ir 
lengvomis sąlygomis 

sudaryti 
tada gal 
jie bus įleidžiami. 

Vienu žodžiu, pabėgėlis Lie
tuvis, norintis atvykti Austra
lijon, juo greičiau paduos pra
šymą tuo greičiau sulauks sa
vo eilės įvažiuoti. v_ 

Antanas Bauze. 

ta pati: seimas turi nubalsuoti prisijungti prie Sovie
tų Sąjungos! 

^ Dekanozovas išrinko seimą, Dekanozovas rašo dar
bininkų rezoliucijas, Dekanozovas lygiai taip pat nutars 
ir prijungimą.... Tas tapo aišku "išrinktiems" atsto
vams. Dar kai kurie, kaip Dr. Garmus, manė su Deka
nozovu pasikalbėti, bet jau pirma minėjau ką jis atsa
ke: "Tik pamėginkit!" 

Tie seimo nariai kurie priklausė partijai (o tokių' 
buvo mažuma), visai ir neginčijo prieš "nepartiečius 
seimfo narius, prijungimo nutarimo iš seimo reikalauja 
visai ne darbininkai, o Maskva, tačiau, kaip tas pats Dr. 
Garmus pasakoja, ramino taip: 

"Mes neokupuoti, mes garbingai įsijungiame j So
vietų Sąjungą." 

Štai kaip Dr. Garmus pasakoja apie tą dieną kada 
buvo suvaidintas tas nutarimas: 

"Pagaliau atėjo nelempta Liepos 21 diena — Liau
dies Seimo į pirmąjį posėdį susirinkimo diena. Lietus 
iš pat ryto lyja, tartum pati gamta pritaria musų nuo
taikai, Lietuvos laidotuvių nuotaikai. Posėdis turi įvykti 
Valstybės Teatre. Nieko nepadarysi, atėjus nustatytai 
valandai tenka vykti. Liūdna, nepaprastai liūdna, ro
dos, žmogus gyvas žemėn lystum kad tik netektų toje 
tautos tragedijoje dalyvauti. Bolševikams, Maskvos val
dovams, žinoma, tai komedija, o mums didžiausia trage
dija. Tęatro vestibiulyje sutinku kitus seimo narius. 
Daugumas jų taip pat labai nusifriinę, geriau jaučiasi tik 
partiečiai, kurių akys spindi džiaugsmu. Mat, pagaliau 
atėjo senai jų laukta valanda — dabar jie yra padėties 
viešpačiai, todėl visa gerkle kiekvienu momentu pasiry-* 
žę rėkti panegirikas ir saldliežuvavimus "draugui, mo
kytojui, tėvui, genialiam pasaulio darbo žmonių vadui 
Stalinui". Teiraujuosi pas geriau pažystamus nepartie
čius seimo narius kaip laikysimės. 

"Išeities nėra, tokie grąsinimai Ne tik mus su
naikins, bet nukentės ir daug kitų žmonių", — taip trum
pai atsakė. Kiekvienas sprunka nuo manęs šalin, nes 
aplinkui vestibiulis ir koridoriai buvo pilni privaryto! če
kistų ir šnipų,, kurie stebėjo ne tik kiekvieną musų žodį, 
bet ir kiekvieną judesį. čia mes jau tikrai pasijutome 
tarybinėje atmosferoje, apie kurią tiek daug per dvide
šimtmetį buvome girdėję, ir ji visai atitiko tuos pasako
jimus. 

. Bolševikinis teroras jau buvo prasidėjęs. Kuo pir-* 
mojo masinio Lietuvių areštavimo, naktį Liepos 11 į 12, 
nepraeidavo nei viena diena kad neišgirstum apie nau
jus areštus. Nei vieno suimtųjų nepaleido, o keletas bu
vusios vyriausybės narių brutaliai su šeimomis buvo iš
gabenti į Sovietų Sąjungos gilumą. Niekas apie jų to
lesnį likimą nieko nežinojo. Raudonojo teroro šmėkla 
jau kabo i o ant kiekvieno galvos, kas tik drystų vienu ar 
kitu budu bolševikams pasipriešinti. Daugelis žmonių,, 
viską palikę, bėgo į Vokietiją ir į kitus kraštus. Tokios^ 
sąlygose susirinko vadinamas Liaudies Seimas. 

(Bus daugiau) 

T I K Ė K  
Tik tu pažvelgk, kaip tyliai rausvos ryto žaros, 
Kaip aušta rytas, blaivosi dangus 
Pažvelgk, juk vėl bus dienos tėviškėj nemarios, • 
O tu tikėjai vis kad laisvė žus. 

Pažvelgk, regiu tėvynę metant savo pančius, 
Jos  l iūdnas veidas švinta pamaži. . . .  
Tiktai drąsos tvirtos, kantrybės begalinės, . 
įlr vėl laukai tėvynės bus laisvi. 

Tikėk, išarsi vagą tėviškės laukuose, 
įaisvai aidės tavo skambi daina 
Tikėk, tikėjimas į laisvę visus veda, 
O bus tikrai mųs tėviškė laisva. 
(Vyčiai" M. šarkytė. 

#l*ffcANCTj£TJ0JE dabai* gaminami avalai 40 nuoš. 
yra mediniais padais, del odos nedatekliaus. 
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Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

METITTA TIRONtJ 
PANČIUOSE 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama knygoje, bus 
apie 350 pusi.  d idumo. Kurie  užsisakys š ią knygą išanksto,  tų '  
vardai tilps knygoje. Skubėkit! Knygos kaina $3, dvi už $5. 
Pageidaujama stambesnių aukų knygai paremti—tai buh prisi
dėjimas prie Lietuvos vadavimo pastangų rėmimo. 

- ISrašykit (Ha telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo p&numeratą Šiai naujai leidžiamai knyg£f£ 

/ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

VAMIM 
AMERIKOS kariai saugojanti Vokietijos-čekijos-Rusijos 

rubežių, apie 1,600 ilgio, naudoja arklius, kaip šiame paVeik- u. 
sle parodoma. Vienas karys nusėdęs nuo arklio, peržiūri ci
vilinio ii Ukraipos pasą. Abu šie' kariai paeina iš Troy, Ohio./ 
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DEMOKRATŲ PAVOINGAS ELGIMASIS 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Amerikos Žodis ir Jiega 
Eina Niekais 

r\EMOKRATŲ partija Amerikoje pavojingai pasiveda 
^ CIO Politinės Akcijos Komitetui, kas lemia pavojų 
ne tik pačiai tai partijai, bet ir visai šaliai. Kadangi ko
munistai turi didelę įtaką į CIO, ir kadangi Politinės 
Akcijos Komiteto veikla yra pavojingai radikališka, tai 
CIO-PAC gali pasitarnauti Demokratų partijoje kaip 
peržengimo akmuo Į komunizmą, ir tada jau butų pervė-
lai Demokratams gelbėti savo kailį ir šalies likimą. 

Komunistų veržimasis į CIO vadovybę ir kaip kur 
net atviras jų vadovavimas CIO priklausančiu unijų, 
parodo kad jie siekia didelio tikslo, nepasitenkinę vien 
tik patrukšmavimu, ar streikų surengimu. • 

Visiems atmintini yra 1944 metai kuomet CIO Po
litinės Akcijos Komitetas buvo pačiupęs Demokratų par
tiją į savo nagus išrinkimui Prezidento Ėoosevelto ket
virtam terminui. Nors Hillman tada buvo skelbiamas 
ne komunistas, tačiau jis mažų mažiausia buvo gal tik 
uždanga viskam kas užpakalyje jo slėpėsi. Maskva, ir 
Amerikos komunistai tada stojo išvien su CIO ir su De
mokratų partija Roosevelto išrinkimui, ir žinodami kad 
Roosevelt yra sergantis žmogus, spyrėsi už pastatymą 
į vice prezidentus Henry Wallace, tada buvusio vice pre
zidentu, kuris buvo jau atviras Maskvos garbintojas. 

Nors su Wallace nelaimėjo, tačiau dabar jau žino
me kad net State Departmente yra prigrūsta komunis
tų ir jų agentų, kas buvo didelis P AC* laimėjimas. Tai 
buvo Roosevelto atidėkojimas komunistams už jo išrin
kimą ketvirtam terminui. 

Dabar jau pirmos žinios apie Demokratų pasivedi
mą CIO-PAC ateina iš Pennsylvanijos, kur valstijos De
mokratų partija autorizavo CIO-PAC priimti ir leisti pi
nigus Demokratų rinkimų vajuje Lapkričio mėnesį. 

Kaip kuriose valstijose kandidatai per nominacijas 
šį pavasarį atsikandę CIO-PAC talka, pasirūpino atsi
kratyti jų, tačiau kaip kur politikieriams susikombina-
vimas su PAC išrodo išeis į naudą. Tie politikieriai, aiš
ku, yra silpni, beverčiai, nenaudingi visuomenei nei vie
tai kur jie nori buti išrinkti. Vertingus žmones pati vi
suomenė iš jų nuopelnų pažysta ir išrenka, nežiūrint ar 
jie turi kokios partijos užgyrimą ar ne. Tie kurie jieš-
ko tik sau pelningų vietų ir jose atsidūrę tik pelnauja-
si, jie nepaiso kas juos išrinks ir su kuo jie susitars — 
jiems svarbu tik laimėti, ir laimėti šiądien.^ Rytojus, 
ant jų, lai pats savimi apsirūpina. Reiškia, šalies liki
mas ir ateitis, metamafguilims.11 \ . 

JEIGU prezidento rinkimus turėtume šymet, tai, ka
dangi karas jau pasibaigęs, laimėjimas tikrai butų 

užtikrintas Republikonų partijai, nes Amerikos visuo
menė jau nuo 1940 metų pageidauja permainos. Prezi
dentavimas tris ir net keturis terminus vienam' žmogui 
yra, galima sakyti, svetimas Amerikos tradicijoms, ta
čiau pasinaudojant pasauline suirute ir karu į kurį ši 
šalis buvo įvelta, Demokratai pajiegė išrinkti Roosevel-
tą 1940 ir 1944 metais. 

Dabar šalis kaip tik prinokus permainai, Demokra
tų partijai, ir toliau vedant savo kenksmingą užsienio 
politiką ir nesutvarkant šalies vidaus reikalų. 

Prezidento rinkimams įvykstant dar tik 1948 me
tais, iki to laiko, — kaip jau duodasi matyti, — Demo
kratų partija sudarys sau tokias kombinacijas ir tokią 
rinkimų mašiną, sudėtą iš įvairių tamsiausių gaivalų, 
kada sekančiuose prezidento rinkimuose reikia tikėtis 
jei ne ko daugiau tai dikčiai kraujo praliejimo. CIO ir 
tie kurio už jos ir už PAC stovi lengvai nesutiks pra
laimėjimą priimti. < 

Jei Amerikos žmones butų daugiau protaujanti jie 
plačiau atsižiūrėtų ir į Kongreso rinkimus, nelaukdami 
vien-prezidento rinkimų. Šį rudenį bus kongreso narių 
rinkimas, ir jeigu balsuotojai nori permainos privalo 
dalyvauti kongreso atstovų išrinkime — išrinkime to
kių kurie nebus parsidavę svetimoms įtakoms, bet ku
rie stovės už teisingumą pasaulyje ir už, tradicinę, šios 
šalies gerovę. 

Pastaruose Gallup bandomuose balsavimuose pasi
rodė devyniose Rocky Kalnynų valstijose, kur nuo 1932 
metų balsavimai iki 60% ėjo už Demokratus, dabar ten 
Demokratams numatyta tik 48 nuoš., Republikonams 52 
nuoš. Net 1944 metais Demokratai ten gavo 53 nuoš., 
Republikonai 47 nuoš. balsų. Tos valstijos, tiesa, nenu
lemia rinkimų, jos turi mažai gyventojų. Tačiau tai ro
dymas į kur ši šalis krypsta, norėdama permainų. 

Pietinėse valstijose Demokratai ir toliau turi visiš-
H paramą. 

Lieka industrinės valstijos, kurios turi ir daugiau
sia gyventojų. Čia tai jr yra gera dirva CIO-PAC siau
sti, darbininkų vardi* ir priedanga. 

"YAUTINĖS grupės turėtų čia ineiti, padarymui permai
nų Amerikos valdžioje ir Kongrese. Atmetant į šalį 

kad esi darbininkas ir kad esi CIO ar kurios kitos uni
jos narys,, prievarta spiriamas balsuoti už Demokratus, 
padėk ant svarstyklių savo senosios tėvynės likimo rei
kalą ir balsuok už permainą, nes kaip iki šiol matome, 
ne tik Prezidentas Roosevelt Teherane ir Jaltoje, bet ir 
Prezidentas TįYuman Potsdame užrištom akim tarėsi su 
20-to amžiaus klastingu barbaru siaubunu ir neatsižiu-
rėdamas į žmonijos reikalus ir pasaulio taiką ateityje, 
davė ir atidavė tam barbarui visą viršenybę ant Euro
pos ir Azijos, pavesdamas kelioliką valstybių ir virš šim
to milijonų žmonių svetimon vergijon. Šiame dvide|im 
tame amžiuje tokią išdavystę gali padaryti tik didžiau 
si nežinėliai, nemokanti permatyti dalykus, todėl netin
ka jie buti šalies vadais. ^ ^ . t v 

Tpjfrn vafii ad mi n i r traflifošfl vadai tik jjg*l 

Prezidentas. Truman, skubin
damas silpninti Amerikos ka
rines pajiegas, skelbia reika
lingumą įsteigti galingos tarp
tautinės policijos United Na
tions kontrolėje. Jis siūlo su
daryti tarptautinę armiją, lai
vyną ir oro jiegą tokią stiprią 
kuri galėtų sumušti visas kitas 
armijas, laivynus ir oro jiegas. 

Turėdama didžiausią ir galin
giausią karo laivyną ir orlai-
vyną, Amerika turi to visko 
atsižadėti, o jos prezidentas no
ri kad kas nors išlaukiniu pasi
darytų galingesnis už mus ir 
sulyg reikalo mus sutriuškintų. 

Pasirodo, kaip pastebi Chica
go Daily Tribune, Truman ne
gali buti patikėtas apginti tai 
ką mes laikome mums brangiu. 

Amerika taptų tuoj susilp
ninta kaip tik Amerikos jiegos 
butų pavestos tarptautinio ge
neralinio štabo komandai, ši
toks pavedimas, prezidento ma
nymu, prisidės prie taikos pa
laikymo. Bet tokia tvarka pa
vestų Amerikos karines jiėgas 
užpuolikų kontrolei ir jų reika
lams. 

Todėl, Chicago Tribune sa
ko, prezidentas kuris rimtai no
ri įvesti pasaulyje taiką nepri
valo aikvoti laiko gaminimui 
savižudiškų skymų susilpnini-
mui Amerikos ir sustiprinimui 
numatomų priešų. Jis steng
tųsi pravesti užgyrimą tokių 
išlygų kurios galimos įgyven
dinti ir yra teisingos., 

Atomo Vagis — Žydas 

Padorus ir ištikimi Amerikai 
ir Kanadai žydai turėtų padėti 
pastangų kovoti su savo pačių 
žmonėntis išmokymui jų buti 
ištikimais tai šaliai kurioje gy
vena ir turi pilną apsaugą. 

Visais .laikais žydai pasiro
dė vis savo gerosios globėjos 
šalies išdavikais1 ir jos žmonių 
išnaudotojais iki tiek kad ne
apsikęsdami tų šalių žmonės 
griebėsi įvairių žiaurių priemo
nių prieš žydus. 

žydai Amerikoje deda daug 
pastangų iškovoti sau lygybės 
ir rasinės tolerancijos, tačiau 
kiek jie laimi tiek tuos laimė
jimus išnaudoja prieš juos pri
glaudusios šalies interesus. 

Taigi, padorieji žydai turėtų 
stoti į sunkų darbą mokyti sa
vo žmones ištikimybės ir dė
kingumo savo globėjams. 

Šiais laikais žydai didumoje 
rodo viešą ar slaptą palinkimą 
remti, dirbti ir net kovoti už 
Rusijos interesus, už komuniz
mą, už Stalino laimėjimus. Ar 
tie neištikimieji neužtrauks 
sau neapykantos? Ar del to 
negali nukentėti 11 padorieji, 
rimti žydai? 

Visi skaitėme apie Kanadoje 
susektą sovietų špiegų veiki
mą pavogti atomines bombos 
paslaptį. Ir štai kas pasirodė: 
F?ed Rose, komunistas ir Ka
nados Parliamento atstovas, 
žydų kilmės, pirmutinis parsi
davė sovietų šnipams ir dirbo 
kiek galėdamas pavogti ir iš
duoti sovietams atominės bom
bos paslaptį. Jis suimtas ir 
nuteistas 10 metų kalėjimo. 
Kitoje šalyje, ar ir pačioje Ru
sijoje, už daug mažesnį prasi
žengimą jis butų buvęs sušau
dytas. 

I I #  
•ŽUDYSČIŲ šioje šalyje per 

metą buna 20 kartų daugiau 
negu Did. Britanijoj. 

S K A I T Y M A I  

Andrius Vilkaviškietis. 

TRAUKIAME J "KURŠĖNUS 

'  *  • *  «  1  *  

mano kad nuvažiavę { naujas tarybas su sovietais vis 
daugiau ir daugiau jiems nuolaidų padaro, jie neveda 
pasaulį į taiką, jie negrąžins mažoms, pavergtoms tau
toms nepriklausomybes. Juos reikia pakeisti kad nepa
vestų sovietams ir visą šią laisvą šalį, kur mes turime 
prieglaudą, bet kur gali buti užtraukta ta pati paviet
rė kokia užtraukta senajam pasauliui ir musų jaunai, 
niekam neprasikaltusiai valstybei, per vadų netinkamu
mą. 

BŪVIO VERPETUOSE 
Reiks mums, broliai, šiuose metuos 
Būvio užburtuos verpetuos, 

Stot į kovą žut-butinę," 
Vaduot brolius ir Tėvynę. 

Šiuos' verpetuos' būvio nauja — 
Kovoti žmogžudžių gaują. 

Nes jie kaip pikti šarančįd 
Neša mirtį musų genčiai. 1 

Skelbkim kovą tvirtą, viešą, 
Vykim iš Tėvynės priešą, 

Kad jis gryžti negalėtų * 
Džiaugtis mųs dangum saulėta.,;; 

Jei mes norim laisvi buti 
Turim greit darban sukrusti; 

Tik per pastangas ir mirtį 
. Galim tautai laisvę pirkti! 

Laisvi buvę, nevergausim, 
Kovoj laisvę mes atgausimi 

Ryžtingai krauju ją pirksim — 
Jei reikės už ją ir mirsim! 

Mųs tauta nuo amžiaus seno 
Tam gražiam krašte gyveno; 

Laisvi buvo, lokius gaudė,' 
Juodas vargas jų nespaude. 

Bočių pėdomis mes seksim, 
Ir vieningą tinklą megsim; 

Kad Tėvynėj, po šiam karui, 
Vietos nebūtų barbarui..>*• 

Kuris tukstančius mųs broliįj 
Žudo tundrose Mongolų.... 

Ir už ką, pasauli margas, 
Skirta tautai mųs toks vargaaf s 

Ar kad gynėsi nuo maro, * 
Už tai mirt į šiaurę varo? 

Kad gryžt, džiaugtis negalėtų 
Tėviškės dangum saulėtu? 

Tęskime kovą vieningi — 
Bus mųs pergalė garbinga. 

Žio gyvenimo verpetuos — -
trys vėl laisv# dar šiuos metuos! 

«LS. SvyruneliS. 

(Fragmentas iš atsiminimų "Svetimoje 
Padangėje") 

gg^ADIENIS, Balandžio 21 d., 1945 me
tę. Blumegg'o kaimas, kaip kasdien, pradeda 
savo sunkią darbo dieną. Jaučiai maurodami 
traukia sunkias statines "mošto" (vietiniai gy
ventojai taip pašaipiai vadina skystąjį gyvulių 
mėšlą laukams tręšti); vienas-kitas ketvertu 
jaučių spaudžia į mišką žabų, kiti ruošia padar
gus, rengdamiesi sunkiems, daug prakaito iš-
spaudžiantiems, žemės ūkio darbams. 

Bet šiądien visą tą kasdienybę gaubia neri
mas. Ypač, mes, pabėgėliai, jau ne kartą dar 
savo tėvynėje pergyvenę artėjančio fronto ga
mą, daromės apdairus, visa kam jautrus. 

Jau prieš porą dienų pasklido gandas apie 
pradėjusį braškėti frontą Vokietijos pietuose. 
Jankiai ir Tomiai (taip čia buvo vadinami Ame
rikiečių ir Anglų lakūnai) vis grėsmingiau ir 
atkakliau puola geležinkelių stotis, riedančius 
traukinius, didesnio judėjimo kelius. Plentais 
ir vieškeliais vis dažniau ima rodytis pavienių, 
kaž kur skubančių karių, kariškų sunkvežimių 
ir motorciklių. Kartkartėmis, vis artėdami, 
griaudžia kurtus tankų šūviai, Suvalkietiškai ta
riant "riuksi". 

Juo artėja pietų metas, juo nuotaika daro
si neramesnė. Sėdint už stalo, per langą maty
ti į kaimą įslenka, lydimas Vokiečių pasieniečių, 
su kaupu prikrautas municijos, kariškas sunk
vežimis. Dalinio vadai, pasitarę su burmistru, 
ruošiasi savo karius skirstyti tarp ūkininkų. 
Vienas viršila užeina ir pas ūkininką Bausch, 
kurio ūkelyje mudu su žmona dirbame. Virši
los nuotaika prislėgta, šeimininkui jis Vokiškai 
pasakoja, esą Prancūzai smarkiai veržiąsi į prie
kį, o jų šarvuočių smailgaliai jau visai netoli, 
daugių daugiausia 26 kilometrai. 

ŠI ŽINIA priverčia mane imtis skubių žy
gių. Nueinu pas priešais dirbantį Mykolą Regi
ną, kuris jau aukščiau drauge su kitais Blu-
megg'e dirbančiais Lietuviais susirupino kelione 
į "Kuršėnus" (Kuršėnais čia sutartinai vadino
me Šveicariją). R. pasakoja kad dedamos pa
stangos susisiekti su Kun. Jonu Borevičium, ku
ris įsikūręs netoliese esančiame Lausheim'o baž
nytkaimyje, sužinoti kas Lietuviams daryti. 

Beveik visų jau iš anksčiau manyta trauk
tis f Šveicariją. Ypač šis sprendimas įsigali pa
sklidus gandui kad paskui besitraukiančią Vo
kiečių kariuomenę slenkančios kolonijinės Pran
cūzų "juodukų" voros. Antra vertus, neretas 
ir Vokiečių skersomis žiuri į "verfluchte Aus-
landerį" ("Prakeiktas svetimšalis", taip dažnai 
Vokiečiai vadindavo jų žemėn varu atgabentus 
darbui ar pabėgusius nuo bolševikų kitataučius) 
Lietuvį, kuris, priartėjus frontui, gali kokią šu
nybę mus 'svetingai' priglaudusiems Vokiečiams 
iškrėsti. 

O Šveicarija juk taip ne vieną viliojat Se
nesnio j o amžiaus pabėgėliai vaizduojasi Šveica
riją palaimos šalimi, garsią savo ilgaamže tra
dicija priglaust politinį emigrantą. Juk anuomet 
rado ten priglaudą net pats Leninas, o kiek Ru
sų revoliucininkų-teroristų, parengusių ir daly
vavusių pasikėsinimuose prieš galingos Rusų 
Imperijos carą ir jo gimines, ramiai gyveno ir 
net tolesniems teroro žygiams ruošėsi Šveicari
jos paūksmėje. Jei jau tokius tuzus Šveicarai 
buvo priglaudę ir neišdavė tai ko dvejoti mums, 
Lietuvos pabėgėliams, kurie tuo tesame kalti 
kad, savo kailiu patyrę bolševikinės santvarkos 
baisybes, ryžomės su didele širdgėla palikti sa
vo mylimą Tėvynę ir svetur laiduoti sau gali
mybę kovoti del jos laisvės ir geroves. 

DEJA, gryžę iš Lausheim'o, Blpmegg'iečiai 
pranešė kad Kun. B. nepasisekę surasti ir del to 
jie nieko tikra negali pasakyti. Čia pat Blu-
megg'e iš Latvių tepasiseka sužinoti kad atitin 
karnos Vokiečių įstaigos nedarysiančios kliūčių 
Lietuviams per sieną eiti. 

Bet kada geriausia į kelionę leistis? Kas 
mus ves? Kaip eiti per sieną: ar tiesiog per 
"žaliąją" mauti, ar jieškoti pereinamojo punk
to nežinome. Kada Lausheim'iečiai pajudės 

nežinia. Visa tai dilgina nuotaiką. Kun. B. 
atžvilgiu pasigirsta balsų, kaltinančių jį tesirū
pinant vėliau savotiškai pagarsėjusia "Šiaulių 
parapija" (taip buvo vadinami Lietuviai pabė
gėliai iš Šiaulių, kurie su Kun. Borevičium prie 
šakyje buvo susimetę Lausheim'o bažnytkaimy
je) ir apleidus kitus nieko nedėtus Lietuvius. 

Regina pažada pats nueiti į Lausheim'ą. 
Iš ten gryždamas susitinku Jievą Urbonaitę. Ji> 
kaip visuomet, apatiška, sakosi nieko nežinan

ti. Akis Išplėtus išklauso mano naujienų ir sa
vo dideliais vyriškais žingsniais nuskuba į ne
toli esančią daržinę. Ten jos brolis, Giliardas Ur
bonas, išsijuosęs kasa duobę, kurioje jo šeimi
ninkė p. Frey ruošiasi slėpti lašinius, dešras ir 
vertingesnę mantą. 

Sujunda ir kiti Blumegg'o Lietuviai: Sta
sys Pocius, Joana ir Aleksandras Stasiuliai, Ade
lė Mickeliunaitė, Barbora ir Domas Jurkai su 
sunais Algirdu ir Rimantu, Anelė Riškienė su 
sunum Rimantu, Joana Kvedarienė su- dar ne
krikštyta dukrele, Juzė Skėraitytė ir dvi jau 
suaugusios jos dukterys: Lilija Kleinytė ir Ele
na Mankutė, ir Antanas Kairys. Viso iš Blu
megg'o ruošiasi nežinomon kelionėn 21 Lietuvis. 

Kortų žaidėjams šis skaičius lemia laimę, 
o argi mes šiuo metu nesame panašus į žmones 
žaidžiančius, mėginangius laimę? 

VOS BESIBAIGIANT pietums, suduzgia 
lėktuvų motorai. Kaip tik laiku kaimo gatvėse 
buriuojasi Vokiečių pasienio sargybos kariai, 
prie vieno-kito trobesio iškraunami kariniai 
sunkvežimiai. Iš patyrimo spėju kad lakūnai, 
pastebėję kariuomenės judėjimą, puls. Jieškau 
savo žmonos. Jos neradęs, per šeimininko sodą 
skubu į laukus, toliau nuo kaimo. Neabejoju 
kad ir žmona, pergyvenus daugelį sunkių oro 
puolimų Linc'e (Austrijoje), paseks mano pa
vyzdžiu. 

• Aplinkiniai sodai prigužėję Vokiečių karei
vių, kurie išnaudoja kiekvieną medį, krūmą ar 
kurį kitą užsimaskuoti padedantį daiktą. Lėk
tuvai tebesuka apie kaimą. Jų motorų dūzge
sys vis aiškiau išduoda lakūnų ketinimą. 

Staiga vienas po kito lėktuvai ima smigti 
žemyn, sutrata jų kulkosvaidžiai ir patrankėlės. 
Prisiglaudęs prie atokiau laukuose stovinčios 
daržinės, matau iš kaimo bėgančius civilius žmo
nes, girdžiu klyksmą, vaikų verksmą. Bet lėk
tuvai jau nešasi tolyn, lyg: vanagai, žvalgyda
miesi naujų aukų. : 

(Bus daugiau) 

M I R A Ž A I  

Viduryj kaatriaugnės Saharos, 
nuo oazų ir upių toli, 
karavanas, lyg mirštantis aras, 
karavanas pargriuvęs smėlyj. 

Prieš akis vaidentuvės audringos, 
tarp karštųjų uolų ir akmens, 
kyla vaizdas oazės ūksmingos, 
drasko širdį skambumas vandens. 

Junta rankos per diglųjį smėlį — 
lyg širdis, po juo plaka versme. 
Junta širdys mirtingą šešėlį — 
paskutihio samumo gręsmė. 

Ir trošku, tartum išmestai žaviai 
ant įkaitusio kranto akmens; 
blanksta akys, pleišėja liežuviai — 
imk gyvybę už lašą vandens! 

Palaima apgaulingo mirašo — 
už gelsvųjų samumo varsų, 
jiejjis dangus gyvinai nusidažo, 
oras pilnas lietingų garsų. 

Duria srftiltys ir aštrios ir skaudžios 
jiems tos smiltys ištrokštas lietus. 
Tiesia ranką, prie lupų jas spaudžia, 
jiems svaigus tas miražas kartus. 

Smėlio debesis verčia samumas, 
karavanas pavirto kapais 
ir svetingas Anapilio rūmas . 
juos paguos ne miražo vaizdai®.... 

Už kalnų, už viršūnių snieguotų, 
kyla mano miražo šalis, 
kyla mano oazė svajota, 
kyla ilgesio mano pilis. 

Kyla mano kukli ;tėviškėjp» 
girdžiu šuvius miškų gludumoj, 
byra kruvinos, rusvosios gėlės, 
byra ašaros vargšėj šeimoj. 

- Musų bokštuose'vėliavos kitos, 
mųs šventovėj ne musų dievai, 
ir ašarom ten nusipuošia rytas, 
ir kakton gula raukšlių ravai. 

Man miražas neteikia paguodos, 
man miražas kančia ir vargai; 
m&no švelnios ir griuvusios godos, 
mano laimes palūžę sparnai. 

Ir per kalnus į tėviškės vaizdą 
tiesi ranką ir laimės prašai'— 
žėri tėviškės kruvinos žaizdai, 
sunkias rankon jos kraujo laSai. r 

fjBtytfa. 



Pakeliui j Mirtį (Vokiečiu kalėjimuose) 
Rašo 

Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys i£ pereito nr.) 18. Užsimezga nuolatinis ryšis 
_ . . ^ x „ f Dvi dienas praleidęs kliedejimuose pa-
Gatvėje matytas vaizdas nia-ne degino. jutau pagerėjimą ir vėl išėjau j darbą. 

Mintys kryžiavosi kaip plačioje erdvėje 
paklydę paukščiai, lėkę tolyn k. vis atsi
mušę j kalėjimo užraktus. 

Dar prieš vakarienę atėjęs prižiūrėto
jas išvedė mane pas kalėjimo inspektorių. 
Tikėjaus kad gausiu progos pasimatyti, 
pats išgirsti iš jos lupų viską kas man taip 
sava ir brangu. Koridoriuje susitikau ir 
Dr. D. Vadinasi, einam abu į pasimatymą. 

Prižiūrėtojas, kaž ką pasižiūrėjęs į 
rankose turimą knygą, pasakė kad musų 
laukia geros žinios. Apsidžiaugėm. Bet 
inspektorius mums teperskaitė tik du ma 
ius raštelius, iš kurių paaiškėjo kad musų 
žmonos pas* jį buvo atsilankiusios, kad jos 
apsigyvenusios Austrijoje, kad visi sveiki.' 

Paprašėm ar negalima nors kelioms 
minutoms pasimatyti. 

— Ne, — atsakė jis. Tai nė nuo jo 
priklausą ir jis žmonoms pataręs kur turi 
kreiptis. Trumpai atsakęs j musų prašy
mą, mums liepė išeiti. Išėjom Į koridorių, 
vienas į kitą lyg ko klausdamiesi pasižiu-
rėjom, o prižiūrėtojas, musų laukęs kori
doriuje, liepė skubiai eiti j celes. Ėjau nu
sivylęs, ėjau sunkiais žingsniais ir dar sun
kesnių minčių kankinamas. 

Naktį negalėjau nei valandėlės, užmig
ti. Vis buvau Lietuvoje, buvau tremtinių 
kolonose, buvau drauge su savo vaikais. 
Girdėjau kaip miesto bokštuose laikrodis 
į^iušė valandą po valandos, o aš kankina
mas ir persekiojamas vis įkyresnių ir 
resnių minčių. 

Taip sulaukiau ryto. Tik atsikėlęs iš 
šalto patalo pastebėjau kad buvau vakar 
užmiršęs vakarienę pavalgyti. Ant stalo 
tebebuvo duonos ir margarino gabaliukas, 
puslitris juodos nesaldytos kavos. Išgė
riau kavą. Bandžiau valgyti — viskas bu
vo kartu ir neskanu. Gerai žinojau kad 
esu išbadėjęs, bet valgyti nesinorėjo. 

Tai buvo pirmas kartas po keturių su 
puse mėnesių kalėjiminio gyvenimo. Vi
sada buvau tiek alkanas kad niekad nega
lėjau išmesti nei bulvių lupenų, o dabar 
nieko nesinori. Rengiausi naujai darbo 
dienai, o galva svaigo ir sukosi. Jaučiau 
turįs pakilusią temperatūrą. Kelis kartus 
turėjau vėl sėstis ant lovos ir vėl keltis. 

Šiaip-taip išsijudinau, bet protarpiais 
vis pasirodydavo mėlyni dūmai. Atėjus 
darbo laikui, išvedė į koridorių. Atsisto
jau į eilę, kaip visada kad rikiuodavomės. 
Šalia manęs stovįs Dr. D. paklausė kodėl 
aš toks išbalęs. Nespėjau jam nieko nei 
pasakyti, kaip susmukau. Atsibudau jau 
tik paguldytas gretimoje celėje ant stalo. 
Nieko neatsiminiau kas su manim buVo. 
Davė vandens ir man pasidarė geriau. Vėl 
stojau į eilę, bet ir vėl negalėjau išsilaikyti. 
Mėlyni dumų kamuoliai sukosi akyse, o 
visas kūnas virpėjo. . 

Mane įsakė nuvesti J celę, bet aš sa
kiau kad nenoriu, kad man tuoj praeis ir 
galėsiu į darbą eiti. Tai buvo turbut vie
nintelis kartas, visų jų kalėjiminėje prak
tikoje, kada kalinys, jau nepaeidamas, ver
žiasi eiti, nors ir patys prižiūrėtojai liepia 
pasilikti. Mane tą rytą traukte traukė į 
gatvę. Gerai žinojau kad gatvėje galėsiu 
vėl pamatyti savo žmoną, galėsiu ją nors 
akim pasveikinti. O kas žino ar daugiau 
beteks kada pamatyti. Gerai žinojau ir 
tai kad jei aš gatvėje nepasirodysiu, ims 
galvoti ir ji kas su manim atsitiko. Todėl 
noras išeiti, noras atrodyti sveikam, kad 
saviesiems nesudaryčiau jokio viltį pra
randančio įspūdžio, buvo nepaprastai di
delis. 

Vienok, pakilus temperatūra mane nu
galėjo. Laiptais užlipti į antrąjį aukštą 
jau nepajiegiau. Mane paėmė už rankų, 
veste nuvedė ir paguldė. Atsirado ir pri
žiūrėtojas su termometru. Termometras 
rodė 39.2 laipsniu mano temperatūros. Da
vė man kelias tabletes ir liepė ramiai gu
lėti. Galvoje viskas ėjo ratais. Sukosi lo
va, sienos, visas kalėjimas. Aiškiai jutau 
kad kliedžiu, bet vis norėjosi keltis, eiti, 
ir pro sunkius kalėjimo vartus išsiveržus 
susirasti tai ko buvau nepaprastai išsiil
gęs, senai nematęs ir su kuo turėjau labai 
daug apie ką pakalbėti. 

Taip begulintį celėje pradžiugino nją-
ne ir mažutė staigmena. Inėjo prižiūrėto
jas ir man atnešė dantims valyti šepetuką 
Ir miltelių dėžutę. Bet daugiau nieko. 

Kliedėdamas viską atydžiai patikri
nau, manydamas rasti kokį nors praneši
mą. Išsipyliau visus dantims miltelius ant 
stalo. Juose radau tik mažų vitamino O 
tablečių. Ir tai buvo nelegaliai surizikuo
ta įduoti. Skirsčiau kaip beprotis ant ne
švaraus stalo pabertus dantims valyti mil
telius, rinkau tabletes, nors tuo laiku tu
rėjau gulėti lovoje. 

Jaučiau kad temperatūros dar yra, bet iš
sijudinęs tikėjaus atsigauti. Man vis dar 
rūpėjo ar nepamatysiu savųjų ir ar nega
lėsiu kaip nors su jais susirišti. Vienam 
gulėti celėje tuo metu kada galima nusi
tverti ryšio siūlų, buvo perdaug skaudu ir 
nevyriška. Deja. Jie buvo jau išvažiavę, 
kiek galėjome suprasti iš Dr. D. žmonos 
pasakojimo gatvėje, praeinant kalinių ko
lonai, išvažiavo į Berlyną rūpintis musų 
reikalais. Tikėjomės kad gal kaip nors 
pasiseks gauti leidimą pasimatyti su mu
mis. Kitko geresnio sulaukti nebuvo jo
kių davinių, bet save guodėm ir. tuo kad 
gali įvykti ir staigmenų. 

Pirmą po trumpos ligos darbo dieną, 
mane meistras paskyrė dirbti kiek leng
vesnį darbą nuošalinėje vietoje nuo visos 
kolonos. Kai prižiūrėtojas maišėsi toliau, 
mane meistras kalbino įvairiausiomis te
momis. Po ilgesnės pertraukos meistras 
vėl gryžo prie manęs ir paklausė: ar gat
vėje, prie inėjimo į kalėjimą, kur jis matė 
dvi moteriškas, kalbančias panašia kalba 
kaip mes kad kalbame, buvo musų kurio 
giminaitės. 

Galvojau ką atsakyti į tokį nelauktą 
klausinią. Mane gąsdino tas faktas kad 
kiekvienas kalinių kolonos meistras buvo 
kalėjime davęs iškilmingą pasižadėjimą 
kalinius prižiūrėti, sekti juos kad neuž-

!Pa~l mėgstu ryšių su laisve, ir visus pastebėji-
^ mus tuoj pranešti kalėjimo administraci

jai. Ar šis klausimas man negali skau
džiai pakenkti, o gal ir žada pagalbą. Su
rizikavau ir pasakiau: 

— Taip, tai buvo mano žmona. Ji bu
vo pas kalėjimo inspektorių, prašė pasi
matymo, bet jis nedavė ir liepė važiuoti, 
greičiausia, į Berlyną. 

— Gerai, — atsakė meistras, kai ji vėl 
atvažiuos čia, prašė jam nurodyti, o jis 
jau žinos ką reikia padaryti. Kalbėjom 
labai draugiškai ir patylomis, kad kiti ne
girdėtų.. Apie tą musų pasikalbėjimą lie
pė griežčiausia tylėti. 

Radęs progą priėjau prie Dr. D. ir pa
sakiau ką esu patyręs iš meistro. Jis man 
pasakė kad panašiu klausimu meistras ir 
su juo kalbėjosi. Vadinasi, tai ne pripuo
lamas, bet meistro apgalvotas manevravi
mas. Tik mums buvo neaišku ar visa tai 
žada mums pagalbą ir ryšį su šeimomis, 
ar tik dar didesnį įklimpimą ir kitų įklam-
pinimą. 

Radę dar geresnę progą, pietų per
traukos metu, klausimą vėl persvarstėm. 
Priėjom išvados kad Vokiečiams jau fron
tuose einasi blogai, ir kad iš jų protinges
nieji j ieško sau tam tikros, reikalui atėjus, 
užuovėjos. Jau anksčiau žinojom kad mu
sų meistras išanksto linkęs į įvairias kom
binacijas, kad iš kiekvienos padėties nori 
ir sau šiokią-tokią naudą susidaryti, kad 
vienam musų kolonos kaliniui Vokiečiui 
dažnai paduoda duonos, su juo pasikalba. 
Priėjom tvirtos išvados kad pirmąją pro
ga reikia susirišti su šeimomis, bet buti 
labai atsargiems ir daryti tik tokius žygius 
kurie mus, jei ir paaiškėtų apgaulė, per
daug neskaudintų. 

Už savaitės laiko savo žmoną vėl pa
mačiau Landsbergo gatvėse. Ji mums, ei
nančius kolonoje, pralenkė ir ištolo mačiau 
kaip praėjus pro kalėjimą atsisuko atgal 
ir ėjo labai palengva. Mes susitikom be
veik priešais prieš inėjimą į kalėjimą. Pri
žiūrėtojas, nieko neįtardamas, inėjo pir
mutinis į tarpvartę, o meistras buvo užpa
kalyje kolonos. Nors buvau pirmoje eilė
je, bet aiškiai jai pasakiau kad mano rei
kalais kreiptųsi į žmogų kuris yra užpa
kalyje ir važiuoja dviračiu. Girdėjau jau 
ineidamas į tamsų kiemą kaip tą patį rei
kalą žmonai aiškino ir kiti kaliniai Lietu
viai. By vau tikras kad viską ji suprato ir 
kad artimiausiu laiku reikia laukti davinių. 

Neapsirikau. Rytojaus dieną mane mei
stras nusivedė visai atskirai, neva atneš
ti jam reikalingų įrankių. Tik inėjus į 
uždarą patalpą, jis ištraukė iš kišeniaus 
keliolikai kilogramų duonos maisto korte
lių, parodė šimto markių banknotą ir pa
sakė kad visa tai mano reikalui, kad aš 
kasdien gausiu po gerą riekę duonos ir dar 
kai ko. Džiaugiaus ir dėkojau. Taip pat 
tuoj prašiau jo kad duotų ne tik man bet 
ir mano draugui Dr. D., o kai atvyks jo 
žmona ar jo brolis, viską sutvarkys, ir už
teks mums abiem. Prižadėjo tai padaryti 
ir pasakė kad didesniam skaičiui jis nega
li taip padėti. Jis nuolat padedąs vienam 
Vokiečiui, todėl bus išviso ir taip jau trys 
aptarnaujamieji. Kai jis visa tai atliksiąs 
jis patvarkys ir praneš ryt ar poryt. Taip 

j pat pažadėjo kad rytoj dieną aš gausiu 

p T it y A 
iš žmonos laišką, kad tą laišką perskaityti 
jis sudarys sąlygas. Po to laiškas turi bū
ti, tuoj sunaikintas. 

Taip mums besikalbant, netoli musų 
atsirado meistro viršininkas ir į mus pik
tai pažiurėjo. Meistras tuoj ėmė kaž ką 
jam aiškinti, kad aš turiu jam skubiai pa
dėti. Jis man nurodė pirmus pasitaikiu
sius lentgalius ir liepė juos perkelti į kitą 
vietą, kad nesimaišytų po kojomis, o į čia 
tuoj bus įvedamas elektros kabelis. Be
veik nesusigaudžiau jo įsakymuose, bet 
kai įmonės vyresnysis-vergų pirklys pasi
šalino, meistras man liepė jo ypatingai 
saugotis, kad tai esąs didelis velnias, visai 
be širdies kaliniams, nors pats už žulikys-
tę buvo sėdėjęs net porą metų kalėjime. 
Tą įmonės vyresnįjį mes visai jau gerai 
pažibom. Tai buvo tarsi piktos dvasios 
apsėstas. Jis visur mus spaudė iki kraš
tutinumo. Jis pats mušė kalinius ir karo 

belaisvius, priskirtus atstovaujamai jo fir
mai, jis nelaiku nutraukdavo ir taip mažą 
pusės valandos pertrauką, jis mus vaiky
davo ir keikdavo kaip įmanydamas. Todėl 
meistro pastabą kad jo saugočiaus laikiau 
tik priminimu to ką mes jau labai gerai 
žinojom. 

Pažadėtą laišką iš jo tikrai gavau. Jį 
perskaičiau pačiam meistrui dežuruojant, 
kad nepamatytų prižiūrėtojas. Jame ju
tau mylinčios moters širdį, kartu tremti
nės dalią ir kančias. Apie viską rašė po 
truputį, daugiausia apie vaikus ir dabar
tinį nelengvą gyvenimą tarp svetimų žmo
nių, keli tūkstančiai kilometrų nuo savo 
tėvynės. Rašė kaip sunku buvo palikti na
mus, kurie, vėliau sugaudytomis žiniomis, 
karo veiksmų pasėkoje nuėjo pelenais. Iš
važiuojant jie visi verkė, kaip dar niekad 
gyvenime neverkė. 

(Bus daugiau) 

KOKIA DABAR PA
BĖGĖLIU PADĖTIS 

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

DIRVOS SKAITYTOJAI PRI
SIUNTĖ SEKANČIAS 

AUKAS: 
P. J. Žiuris, Cleveland, Ohio, 

Dirvai pabėgėliams siunti
nėti 20.00 

Magdalena Bard, vietine 3.00 

Pabėgėliams Bendradarbiams 
Ai\dy Kudzius, Detroit 2.00 
Al. Kvedaras, Chicago 5.00 
Jonas M. Navickas, 

Scranton, Pa. 2.00 
Chas. W. Wosilius 

Plainsville ,Pa. 1*00 
Antanas Kunsaitis 

Waterbury, Conn. 2.50 
Barbora Ivaškevičiene 

Montreal, Canada 1.00 
J. S. Galinaitis 

Baltimore, Md. 2.00 
Frank Kripas, 

Springfield, Ohio 5.00 
Ronald Gasiunas, 

Prince Rupert, Canada 2.00 
Marė Sims prisiuntė rašyto

jams pabėgėliams aukų $31.00 
nuo šių Detroitiečių: 
J. ir M. Smailiai 6.00 
Z. ir J. Kundrotai 5.00 
Viktoras Petrikas 5.00 
J. ir J. Gužauskai 5.00 
Dr. Jonas Sims 2.00 
Antanas Aurila 3.00 
A. ir H. Raubai 3.00 
Kenneth Kandra 1.00 
Uršulė Savickienė 1.00 

DIRVOS PRENUMERATOS 
Sekanti Dirviečiai mokėjo savo 

prenumeratą už Dirvą po 
daugiau negu $2 reguliarės 

metinės mokesties: 
Adv. Antanas A. Olis, 

Chicago, už 5 metus 20.00 
Pius Balanda, Chicago 3.00 
Ad. Petrila, Amsterdam, 

N. Y., už du metu 10.00 
Leonas Kubilius, vietinis 3.00 
J. Salasevičius, vietinis 3.00 
Juozas Pečiulis, vietinis 3.00 
Patriotė, vietinė 5.00 
Jurgis Rainys, vietinį# •, 3.00 
A. Navickienė, vietini 3.00 
Ant. Pielikis, vietinis 3.Q0 
Marcella Petrauskas, 

vietinė ,, 4.00 
Mike Kudzius, vietinis 3.00 
Morta Dabulis, vietinė 3.00 
J. Apanaitis, vietinis 3.00 
Jos. Bindokas, vietinis 4.00 
Andrew Senkus, vietinis , 

už du metu 6.00 
Geo. Rokus, Akron, O. 3.00 
Mary Katlin, Perry, O. 3.00 
L. B. Klubas, 

Steubenville, Ohio 3.00 
Ona Suski t us, 

Springfield, Ohio 3.00 
J. M. Trucen, 

Barberton, Ohio 3.00 
Antonina Sereychas 

Canton, Ohio 3'<i00 
John Katlin, 

Ypungstown, Ohio 3.00 
B. Yarašius, Akron, O. 3.00 
Jonas Valukas 

Van Dyke, Mich. 3.00 
Viktor Petriks, Detroit 3.00 
Joseph Miknis, Detroit 3.00 
Harry A. Kapres, Detroit 3.00 
Andy Kudzius, Detroit 5.00 
Ben Walatka, Detroit 3.00 
Dr. J. J. Sims, Detroit 3.00 
A. Kizis, Detroit 3.00 
Anthony Gudaitis, 

Detroit, Mich. 3.00 
K. Danisevičius, 

Amsterdam, N. Y. 3.00 
A. Lukšys, Amsterdam 3.00 
Jonas BablinskaSį 

Amsterdam, N«„ Y. 3.00 
Julius Stankus, 

Amsterdam, N. Y. 5.00 
Veronika Rachynskas 

Amsterdam, N. Y. 3.00 
Mrs- Chas. Wengras, 

JUtoona, Pa. 3.00 
C. Sanders, 

Hagaman, N. Y. 3.00 
Stanley Teckus, 

Central)*, 111. 3.00 

Pa. 

Frank Bartkus, 
Muilins, W. Va. 

F. Kazakevičius, 
Inkerman-Pittston, Pa. 

Joseph B. Gailius, 
So. Boston, Mass. 

Valerija Shimon, 
So. Lawrence, Mass. 

Chas. W. Wosilius, 
Plainsville, Pa. 

Michael Butkus, 
Naugatuck, Conn. 

Albina Dragūnas, 
Baltimore, Md. 

A. Miliauska, 
Baltimore, Md. 

C. I. Stokes, 
Baltimore, Md., ui 2 m. 

Anna Lukas, 
Baltimore, Md. 

Anton Aitches, 
Grantville, 111. 

Jonas M. Navickas, 
Scranton, Pa. 

D. Slivynas, Dorby, 
Joseph Raymond, 

Branford, Conn. 
Katherine Chutela, 

Albion, Pa. 
Ray Sauciunas, 

Greenport, N. Y. 
Juozas Ivanauskas, 

Philadelphia, Pa. 
Verną Zlotkus, 

Rochester, N.. Y. 
T. Cirkelis, 

Brooklyn, N. Y. 
John F. Baltramaitis, 

Brooklyn, N. Y. 
John Kiškis, 

Mayfield, N. Y. 
John Mazilauskas, 

Amsterdam, N. Y. 
Joe Šnipas, St. Louis, Mo. 
Joe Ragažinskas, 

Herrin, 111. 
Frank Wikswo, 

New Egypt, N. J. 2 m. 
Anthony Leonas, 

Buffalo, N. Y. 
Bruno Aleknevich, 

Baltimore, Md. 
J. Chemerka 

Brooklyn, N. Y. 
Mrs. L Grusas, 

Norwalk, Conn. 
Andy L. Bakshas 

Binghamton, N. 
Felix J. Vilkas, 

Naugatuck, Conn. 
J. S. Walukonis, 

Muskegon, Mich. 
D. Pruchinskas, Schenec

tady, N. Y., 2 metu 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.00 

IR JIS TAIP DARO. Pase
kant Indi jonų paprotį, ir karo 
nuotakas, kurios taip nešėsi 
savo kudikius, šis tėvas, išėjęs 
pajurin pasivaikščiot nešasi su 
savim ir savo kūdikį pravėdin
ti. 

Y, 

5.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

5.00 

KAS DAUGIAU? 
Pinigus siųskit laiškuose pa

duodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai užadresuo-
tuos vokus. Siųskit: 

DIRVA 
Cleveland 3, Ohio 

6820 Superior Ave. 

Jacob S. Potofsky, 51 metų, 
Rusijoje gimęs žydas, paskir
tas CIO Amalgamated Rubsiu-
vių unijos prezidentu, mirusio 
Hillmano vietoje. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimam® 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

"C 
'  Savings will  always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

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

security and personal 

independence!" 

£avers always welcome 
at our 47 offices 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

- T§fc9 Euclid Avenue 

(Tęsinys nuo 1-mo psl.) 
žiau ten bus komunistinio gai
valo tuo ten bus simpatingiau. 
Bet Prancūzija užsieniečiams* 
iki šio laiko jokių, bent mini
malių, sąlygų nesudarydavo. 
Keista, ta tauta miršta, bet iš 
kitur atvykusį gyventoją tuoj 
pastato vargą. 

Yra ir kituose Europos kraž-
tuose dar daug vietos, bet vi
suose juose bolševikinis polit-
rukas siaučia ir peiliu švaistosi. 
Liktis Vokietijoje, jei butume 
atiduoti visiškai Vokiečių glo
bai, visiškai nesimpatiška ir 
sunki padėtis. Apie tai mes 
jau anksčiau esame užsiminę. 

PO ŠIŲ samprotavimų kyla 
visai rimta išvada, kad nega
lint gryžti į savo kraštą gali 
tekti ir užjurin keliauti. Tat 
kur? Emigracijos reikalams 
tirti specialistai jau yra pasa
kę savo nuomonę. 

Ta nuomonė yra tokia: jei 
teks užjurin keliauti tai pirmo
je eilėje reikia stengtis tremti
nius nukreipti į Jungtines A-
merikos Valstybes, antroje vie
toje į Kanadą, vėliau tik į ki
tus kraštus. 

Kaip pabėgėliams patekti f 
tuos kraštus, jei Amerika nu
statė pasibasėtinai juokingą 
kvotą, o apie Kanados priėmi
mą mes dar neko nežinome? ^ 

čia mums į pagalbą gali ir 
turi ateiti jusų Amerikiečių 
pagalba. 

šiądien gauti affidavitą į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
tai dar kaip ir nieko negauti, 
nes jei per metus į JAV teįsi
leidžia tik apie 390 kilusių iš 
Lietuvos, ir dar jokiu budu, 
kaip praktika parodė, ne Lietu
vių, tai tas skaičius yra toks 
ubagiškas, kuris prak t i š k o s 
vertės kaip ir neturi. 

Ypač, kaip praktika parodė, 
Lietuviai, kurie ir affidavitus 
turėjo ir jau į konsulatų lage
rius buvo nugabenti kelionei i 
Ameriką, po dviejų mėnesių vėl 
iš ten buvo išmesti, nes į jų 
vietas atsirado kiti "Lietuviai", 
kurie taip dažnai ateina iš 
Lietuvos, jie vadinasi žydeliais, 
bet kalba kad Lietuvoje labai 
gerai. Tat daug kam labai ne
aišku ko gi jie Lietuvos krau
stosi. Net kyla klausimas ar 
tai ne specialiai siunčiami. Tie 
iš "Amerikos" gryžusieji, ku
rie konsulatų buvo baisiai ap
gauti, nes kada važiavo į lage
rius kelionei Amerikon, išsipar-
davė visokius daiktelius, nes 
pasiimti galėjo tik po^ 35 kg., 
šiądien vargsta su šeimomis 
daugiau negu anksčiau vargo. 

Nežinia ką šiuo atveju reikia 
daryti, bet tokia tvarka ne 
tvarka. Amerikos Lietuviai ir 
čia turėtų kreiptis į atitinka
mas įstaigas reikalus išaiškin
ti. O jei tokia tvarka nustaty
ta mes prieš tai nieko negali
me turėti, nes mums nevalia 
kištis į svetimos valstybės rei
kalus, bet tokiu atveju mes ne
norime buti apgaudinėjimo au
kos. 

Tat šalia tų nenormalumų iš
aiškinimo Amerikos Lietuviai 
turi išgauti didesnę Lietuvos 
pabėgėliams kvotą. Kitaip vi
sokie važiavimai į Ameriką yra 
maždaug kaip ir pasakos, be
reikalingas erzinimas vargan 
patekusių žmonių. 

—y •——————.—— 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos | 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums u2 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O. 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarai* 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

MAUDYMOSI KELNAITĖS 
Su viduje'įsiūtais prilaikyto jais 
$1.95 — $2.95 — $3.95 

Šiaudinės Skrybėlė# 
Visokių pavidalų! 
Visokių Spalvų! 

Ndpiginta kaina! 

Vyrams 
Odibiai Diržai 

daugybė pasirinkimui 
$1.00 ir $1.50 

VAIKŲ POLO MARŠKINIAI 
Argyle Patterns $1.15 

DYKAI GREEN STAMPS su koinu pirkiniu. 
Čia sralit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 
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MUSŲ $ ALI ES SAUGUMAS PIRMOJE 
VIETOJE 

SAVO prakalboje nesenai sa
kytoje karo veteranų susirin
kime New Yorke, susirinkimo 
pirmininkas, Pulk. Benjamin 
T. Anuskewicz pasakė: 

"Mes norime kad musų ša
lies saugumas butų užtikrin
tas. Del to mes padarėme auk
ščiausią pasiaukojimą. Mums 
visiems musų šalis pirmoje 

vietoje...." 
Faktas kad musų karo vete

ranai pilnai pažysta rimtą pa
vojų šiai šaliai pergreitai sku
binamu demobilizavimu. Jie 
žino kainą, kraujuje, kurią ša
lis užmoka kada nepasiruošus 
priešo atakams. Jie nenori ma
tyti pakartojimą musų nepasi
ruošimo klaidų. Todėl karo 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Cos. 
BASEMENTE 

*9 «* 
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Nepaprastos Vertybės! < 

Guzikais Priešakyje Styliaus! 

Nenorėsit praleist šios nepaprastos vertybės! <3®#* 
žiai pasiūtos, guzikais priešakyje kasdieninės suk-
•ftelės iš geros rūšies chambray rudos, rožinės arba 
mėlynos spalvos. Tos pat medžiagos diržas. Mie-
ros 12 iki 20. * 

Tinkami Jusų Rudeniniam Dėvėjimui 

Corsets & Girdles 

Girdlės: švelniai tinkančios, šone susegados, vieno
dų spalvų ar margintų. Lenkvo svorio ir patogios. 
Atieroi^ Ž6 iki 32. 

Korsetai: Lengvo svorio, užpakalyje surišami ge
ros rūšies gėlėtų arba vienos spalvos medžiagų. La
bai reikalingas pagrindas po Rudens rūbais. Mie-
ros 25 iki 30. 

• % •>>" * 

BRANGIAUSIAS ARKLYS. 
Sayaji Rao, lenktynių arklys, 
pastaru laiku buvo nupirktas 
už $123,000. Jo naujas savi
ninkas yra Indijos didžiūnas 
Maharaja Gaewar. 2Šis arklys 
bus naudojamas lenktynėse An-
glijoje. ' 

veteranai remia One Year Mili
tary Trairfing jauniem® vyrams 
taikos metu. 

TOKIS musų kareivfrj nusi
statymas nėra naujas dalykas. 
Net ir per karą, 1943 metais, 
kada kareiviai visuose frontuo
se buvo paklausti ką mano apie 
taikos meto kareivių paruoši
mą, net 63 nuoš. stojo už Tai
kos meto Militarinį Lavinimą. 

Po karo, Pulk. McDermott, 
Direktorius Selective Service 
New Yorke, suorganizavo pa
našų balsavimą tarp gryžtan-
čių veteranų. Iš 25,000 užklau
stų, net 86 nuoš. rėmė milita
rinį lavinimą taikoje. 

Viršminėtą susirinkimą su
šaukė Citizens Committee for 
Peace Time Military Training. 
Dalyvavo atsižymėję veteranai, 
tarp jų Pulk. John W. Castles, 
Jr., Kapt. Worthington Thomp
son, ekzekutyvis susirinkimo 
sekretorius, Nicholas Biddle, 
iždininkas, Pulk. Loeb ir daug 
kitų. Visi dalyviai pilnai pa
sižadėjo remti Citizens Com
mittee ir pareiškė kad jie dirbs 
gauti Suv. Valstijų Kongreso 
paramą pravesti Prezidento bi-
lių — Peace Tittle Universal 
Military Training. 

NE TIK Amerikiečių vete
ranų organizacijų atstovai da
lyvavo tame susirinkime, bet 
dalyvavo ir kitataučių grupių 
veteranų atstovai. 

Kreipdamasis į tautinių gru
pių veteranų atstovus, Pulk. 
Anusewicz pasakė: 

"Mes, veteranai, dviejų pa
saulinių karų, susirinkę šį va
karą, esame įvairių tautinių 
kilmių, bet musų patriotizmas 
vienodas/' Teisingi žodžiai! 

Bet ne tik New Yorko susi
rinkimas pareiškė veteranų su
sirūpinimą musų šalies saugu
mu. Kitos organizacijos ku
rios išsireiškė už Peace Time 
Military Training yra: Ameri
can War Dads, Jewish War 
Veterans, Military Order of 
the World Wars, Reserve As
sociation of the U. S., Army 
and Navy Legion of Valor, 
77th Division Association, Po
lish Legion, of American Ve
terans, American Veterans of 
World War II, Army and Navy 
Union USA, Disabled Ameri
can Veterans, Military Order 
of the Purple Heart, American 
Legion ir Veterans of Foreign 
Wars. 

Veteranai Eina į Viso
kius Biznius 

Iki šiol, kaip valdžia prane
ša, karo veteranai išėję iš tar
nybos, pasinaudodami valdžios 
paskolomis, eina į įvairius biz
nius, kurie prasideda nuo va
balų naikinimo iki griežimo 
simfoniniuose orkestruose. 

Valdžia yra išdavus apie 48 
milijonus dolarių paskolų ir 

i apie 16,000 veteranų yra įsi-
| kurę kokiuose nors biznio ar 
| profesijų užsiėmimuose. Kiti 
daugybė sugryžo j savo sėnus 
darbu*, į mokslus, ir tt. 

•BRAZILIJĄ atrado ir^en 
apsigyveno Portugalai, taigi ir 
savo kalbą tai šaliai davė. Bra
zilija plotu yra didžiausia Pie* 
tų. Amerikos respublika. 

PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
Consulate of Lithuania 

w0 N. LaSalle Street 
s Chicago 2, 111. 

Cltfcagos Konsulate 
Aleksa, iš Lukšių parapijos. 
Askaitytė - Naumenienė, Marė, gyv. 

New Britain. 
Avižius, Jonas, gyv. Chicago. 
Bagužas, Stanislavas, iš Luokės vai. 
Bakanavičius, Jonas ir Juozas, iš 

Vikaviškio aps., gyv. Philadelphia. 
Balcytaitė, Barbora, gyv. New York. 
Balčytis, Juozas. 
Baltakis, Julius, apie 6$ m. amž., 

gyv. Chicago. 
Bartkienė, Ieva§ ii Ramygalos, gyv. 

Chicago. 
Bekenytė - Pauliukevičienė, iš Su

bačiaus vai., gyv. Cleveland, O. 
Bernotienė - Mikėnaitė, Anelė, iš 

Debeikių vai., gyv. Chicago. 
Blaževičius, Aleksas, iš Subačių vai. 
Bučis, Stanislava, gyv. Chicago. 
Bučnys, Mykolas, gyv. Baltimore. 
Budrikas, Vincas, iš Tauragės aps., 

gyv. Chicago. 
Budvytytė, Adele, iš Švėkšnos, gyv. 

Chicago. 
čečkauskaitė - Stumbrienė, Eleonora, 

iš Šiaulių aps., gyv. Binghamton. 
čekėnai, Antanas, Jurgis, Angelė, 

gyv. prie New York. 
česnavičius - Česnius, Simonas, iš 

Virbalio vai. 
česnienė - Sakalauskaitė, Elzbieta, 

iš Pajevonio vai. 
Dapkutė - Kaliošienė, Bronė. 
Dargytės, Adelė, Stefanija ir 

gyv. Chicago. 
Daugirdai, iš Suvalkų Kalvarijos. 
Daunis, Mykolas, Jonas, ir Kazi

mieras, iš Rokiškio, gyv. New 
Britain. 

Domeikaitė - Jokubauskieni, Elz
bieta, gyv. Chicago. ' 

Eitvydaitė, Elena, gyv. Chicago. 
Gabrienas, Jonas, gyv. Chicago. 
Gaidis, Joana, pavardė po vyru ne

žinoma, turi kirpyklą Bingham
ton ar Rochester. 

Gečienė, Agnieška. 
Giraitienė, gyv. Chicago. :b 
Griškėnas, Jonas ir Feliksas}) ji 

dasių vai., gyv. Chicago.,: 
Gritėnaitė, Pranciška, gyv. Chicago. 
Imbras (Imbrasas), Pranas ir Ma

rijona, gyv. New York. 
Izbickis, Jurgis, iš Rokiškio, gyv. 

Chicago. / ( 

Jokubauskienė - Domeikaitė, Elz
bieta, gyv. Chicago. 
Jonavičiai, iš Vilkaviškio. 
Jonikas, Jonas, iš Skaudvilės vai., 

gyv. Paterson, N. J. ^ 
Juozapavičiai, iš Vilkaviškio. 
Jurgaitienė - KasperavičiutS, Elz

bieta, gyv. Chicago. 
Jurgaitis, Stasys, gyv. Chicago. 
Kaliošienė - Dapkutė, Bronė, išl Jo-" 

niškio vai., gyv. Chicago. 
Kaminskas, Antanas, iš Tauragės 

aps. 
Kaminskas, Kazyg, gyv. Chicago. 
Karalienė, Konstancija, iš Čedasų 

vai., gyv. Chicago. 
Katauskas, Ignas, iš Pagramančio 

par., gyv. Chicago. 
Kavaliauskas, Tomas, ii Marijam

polės aps. Arba jo įpėdiniai. 
Kavoliunas, Viktoras, Julė, ir Ur

šulė, gyv. Chicago. 
Kelly, Felix, gyv._ Binghamton ar 

Rochester. 
Kepalaitė, Marė, gyv. New York. 
Kerbedis, Pranas, gyv. Boston. 
Kisielienė - Gritėnait6, gyv. Mel

rose Park, 111. 
Končius, Pranas, gyv. Chicago. 
Kopūstas, Domininkas, iš Panevė

žio aps., gyv. Ziegler, 111. 
Lukas, Jurgis (Lukavičius), s. Pra

no, iš Alsėdžių vai., gyv. Chicago. 
Majauskienė, Marija, gyv. Chicago. 
Masaitis, Izidorius, iš Veliuonos vai., 

gyv. Chicago, 
Matuliauskas, Jonas, iš Debeikių 

vai. 
Mazeliauskienė, Zofija, ii Naumies

čio vai. 
Medžius, Jonas, iš Panevėžio aps*, 

gyv. Chicago. 
Mikelis, Jonas, iš Akmenės vai. 
Mikėnaitė - Bernotienė, Anelė, iš 

Debeikių vai., gyv. Chicago. 
Miknaitė, Albertina, gyv. Chicago. 
Miknis, Juozas, gyv. Chicago. 
Miliauskas, Juozas ir Vincas, iš Sim

no, gyv. Brooklyn ir New Ken
sington. 

Miltakiai, iš Pagramančio par.? gyv. 
Chicago. 

Motiejūnienė - Ramoškaitė, Kostė, 
gyv. Chicago. 

Naumenienė - Askaitytė, Marė, gyv. 
, Ne>V; BrttaiA.^! į •' i... ' 
Naureckienė' - ^lipahlfikaiiS, jtjlwta, 

duktė Petro. I'; * -• . t 
Norkus, Antantfll, iš Sedos vali| gyv. 

New York. 
Palubeckis, Antanas ir Konstantinas, 

iš Jurbarko. Antanas, turi ukį 
Chicagos apylinkėj. Konstantinas 
gyv. Baltimore. 

Panavas, Juozas, sunus Antand, iš 
Švenčionių aps., gyv. Chi«ag$. 

riSMiMHBia ifiititiiflMiriii 

Papieviai, Anicetas ir Povilas. 
Paulavičiūtė, Uršulė, gyv. Chicago. 
Pauliukevičienė - Bekenytė, iš Suba

čiaus vai., gyv. Cleveland, O. 
Petrulevičius, Adolfas, Leonas, ir 

Mateušas, iš Skuodo vai., Leonas 
gyv. Boston. 

Petruševičius, Bronius, iŠ Kuršonų, 
gyv. Boston. 

Pilipauskaitė * Naureckienė, Morta, 
duktė Petro. 

Pilipauskas, Kazimieras, sunus Pet-
ro, gyv. Chicago. 

Plukas, Jonas, gyv. Waukegan, 111. 
Radomskis, Jonas, sunus Adomo, iš 

Marijampolės. 
Ramanauskaitė, Valerija, vyro pa

vardė nežinoma, gyv. Binghamton 
ar Rochester . 

Ramoška, Vaclovas, ii Širvinta}, gyv. 
Brooklyn. 

Ramoškaitė - Motiejūnienė, Kostė, 
gyv. Chicago. 

Razutis, Antanas, arba Razutytės, 
visi, gyv. Brooklyn. 

Rėkus, Antanas ir Jonas, g f v .  Bal
timore. Arba jų vaikai. 

Rimkienė - Triukytė, gyv. Chicago. 
Rinkevičiūtė, Elena, iš Marijampolės 

gyv. Chicago. 
Rumčiakienė, Marcelė, gyv. Chicago. 
Rušinskas, Vincas gyv. Chicago. 
Sakalauskaitė - česnienė, Elzbieta, 

iš Pajevonio vai. 
Sakalauskas* (Sekolosky), Dominin

kas iš Latvijos. Turėjo mėsinę 
McAlester, Okla. 

Šatkienė - Kaminskaite, Teklė, ii 
Tauragės ap. 

Šaučunas, Jonas, gyv. New York. 
šereika, Alfonsas, iš> Panevėžio mst. 

gyv. Chicago. 
Šeronaitė - Urbonavičiene, Petronelė, 

iš Vilkaviškio aps., gyv. Water-
bury. 

Šidlauskai, Vrubliauskų giminės, gyv. 
Chicago ar New York. 

Siežienė - Jasaitė, Barbora, gyv. 
Philadelphia. , 

Skiragis, Saliamonas, sūnui Jono, 
iš Vilkaviškio aps., gyv. Detroit. 

Šlamas, Amelija, gyv. Chicago. 
Staričienka, Vincas, gyv. Chicago, 

prieš karą buvo kariuomenėje. 
Stravinskas, Leonas, iš Kėdainių, 

gyv. Chicago. 
Strikulis, Mykolas ir Stanislovas, 

gyv. Amsterdam, arba Mykolo vai 
kai Edmundas ir Zofija. 

Stumbris, Antanas ir Eleonora, iš 
Šiaulių aps., gyv. Binghamton. 

Szymkowski, Bronislovas, gyv. De
troit, dirba Ford fabrike. 

Tamošaitytė, Marija, iš Pagraman
čiu par., gyv. Chicago. 

Triukytės, viena ištekėjusi už Rim
kaus, gyv. Chicago. 

Unskienė, Agota, gyv. Chicago. 

Urbonavičienė - šeronaitė, Petronelė, 
duktė Juozo, ii Vikavičjcio aps., 
gyv. Waterbury, 

Uždavinienė - Daunytė, Marija, ii 
Rokiškio, gyv. New Britain. 

Vaičiulėnas, Algirdas ir Genovaitė, 
iš Vabalninku vai., gyv. So. Bos
ton, Mass. 

Valantiejus, Antanas, iš Kražių vai. 
Valantiejus, Motiejus, iš Batakių 

vai. 
Viibikaitis, Vinepti 
Viliunas, Juozas, gyv. Chicago. 
Virbickai, iš Suvalkų Kalvarijos. 
Žemaičio, Petro, ii Varnaičių, gimi

nės. 
Žemaitytė, Stasė, iš Šilavos vai., gyv 

Chicago. 
Žičkus, Leonas, iš Šiaulių, dirba,sker

dyklose Chicago. 

N. Y. Konsulate: 
AdfoWiaityti, iš Vensloviškių kaimo, 

Skirsnemunės vai. 
Ališauskis, ir jo dvi seserys, Palšių 

k., Šimkaičių v., Raseinių ap. 
Banevičius Jonas, sunus KostantO, 

Kašeburių k., Panevėžio vai. 
Baranauskas Kazys, Troškūnų vai., 

Panevėžio ap. 
Budavičius, Jonas, Upytės m., Nau

jamiesčio v., Panevėžio ap. 
Čiapas Mykolas, Mikuliškių dvafo, 

Jonavos v., Kauno ap. 
čiupsis Antanas, Čiurių k., Nauja

miesčio v., Panevėžio ap. 
Dapkus Anuprai, brolis Juliaus, ii 

Joniškio. 
Dubetis Vincas, Musnikių k., Uk

mergės ap., ir jo žmona Olipija, 
iš Pivašiūnų, Alytaus ap., gyve
nę New Yorke. 

Dumbrauskienė (Gerulaitytė)' Moni
ka, iš Kalnėnų, Raseinių ap., gy
venus Chicagoje. 

Endzelis Jurgis, Papiškio k., Gel
gaudiškio v., Šakių ap., gyvenęs 
New Yorke. 

Grans Zofija, gyv. Detroit, Mich. 
Jurevičius Romualda? 
Juškevičius Antanas 
Kaminskienė Beata 
Kasper-Kasperavičienė Barbora bei 

jos sunųs: Jonas vaistininkas ir 
Adolfas daktaras, gyv. Bostone. 

Knoll-Jančevskytė Augustė, gyve
nus Peoria, 111. 

Leleikienė (Reivytytė) Staro, ir jos 
vyras, Juozas Leleika, gyv. Chi
cagoje. 

Marcinkus Aleksandras, gyv. Chi
cagoje. 

Matulevičienė Kostancija ir jos su
nus Vladas Matulevičius, gyvenę 
Brooklyn, N. Y. 
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Mažonaite Genovaitė, gyv. Chicagoj. 
Paceyičius, Antanas ir Pranas, bei 

Antano žmona Viktorija Klimo-
naitė, iš Babtų, Kauno ap. 

Pacevičius Mykolas, sunus Adolfo, 
Daužnagių k., Pašušvės v., Kė
dainių ap., gyvenęs Chicagoj. 

Pangonis, gyv., Detroit, Mkk, tu
jos V, j 

taus ap. > 
Radzevičius, Leonas ar Leonardas, 

iš Šakių, gryžo Amerikon 1939 nr. 
rudenį. 

Reivytis Augustinas, Ir jo žmona, 
Uršulė Mikužaitė, gfV. Chicagoj. 

Sarcevičienė-Pacevičiutė Schole, du
ktė Adolfo, gyv. Philadelphia. 

Sargelis Juozas, iš Rastalindžių k., 
Gelvonų v., Ukmergės ap., ture-, 
jęs siuvyklą New Yorke. » 

Saulekienė (Verbliugevičiutė) Petrė, 
su vyru, kilę iš Šeduvos. 

Simonauskienė-Beturytė, Agota, iš 
Šeduvos, Panevėžio ap., spėjamai 
gyvena Kenosha, Wis. 

Svetikienė-Vaiciekauskaitė Modesta, 
ir jos sunus Henrikas Svetikas, 
baigęs Prekybos Institutą Klaipė
doje, gyvenę Rochester, N. Y. 

šečkus, Martynas ir Juozas, spėja
mai gyvena New Yorke. 

Šivickas Stella, gyv. Detroit, Mich. 
šmigelskis Juozas, gyv. Jei*sey Ci

ty, N. J. 
Šukys (Shulces) Dominikas, nuo Ža

garės, gyv. Illinois valst. 
Tebero Eugenijus, spėjamas gyve

na Chicagoje. 
Urbonas, iš Raseinių, brolis Domi

cėlės, J ievos ir Matulienės-U rbo-
nytės. 

Urbonienė - šneideraitytė, Liūtė, iš 
Vainuto, Tauragės ap., gyv. Chi
cagoje. 

Vainauskas Aleksandras, spėjamai 
gyvena Chicagoj, ir Vainauskas 
Izidorius, gyv. New Yorke. 

Vencytė Stasė, iš Raseinių, chorve
džio Patapavičiaus giminaitė. 

Vilkas Anna, gyvenus Scranton, Pa. 
Žilinskaitė Petronėlė, ištekėjus be

ne už Šeštakausko, kilus iš Pasie
kę k., Liubavo v., Marijamp. ap. 

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

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

,. Chicago, 111. 

REIKALINGI ATSIMINTI DALYKAI-

jeigu planuojate 
šildyti savo narna GASU 

American Gas Association's žinomose Testing Labora
tories Clevelande, inžinieriai daro bandymus fvairių ru
sių ir išdirbinių Gaso padargus atsargiai patikrinimui 
teikimo užtikrino patarnavimo kokio jųs tikitės— 
navimo kokį tik vienas Gasas gali teikti. 

Štai yra reikalavimai šildymo Įrengimams kurios pa
žymi A. G. A. Laboratorija pirm negu suteikia užtikri
nimą. Žiūrėkit kad jie butų jusų įvedimuose. 

1. Automatiškas saugumo pilotas 

2. Automatiška gaso valve 

3. Gaso spaudimo, reguliatorius 

4. Užgirtas traukio uždangas ant kamino 

5. Kambario thermostatas 

6. Limit kontrolius, jei šildytojas yra boileris 

Patikrinkit kad šie dalykai yra jusų šildymo kontrakte 
—ypatingai jeigu jųs jsitaisot Gaso šildymo prietaisus. 
Imlesnių informacijų gausit kreipdamiesi į House Heat
ing Department 

THE EAST OHIO GAS COMPANY 

' W  
• 
% 
I 

5 ^^5* ^ 

-i 

• : - C'M 

. /t 

! -

i 

P 
/n 

Ą -M 

l! 

i-
•i 

- <  t *  \  



SįiRgr* *\1*-

— ̂  . . - ii >m >niiii»i T**l- ^**4 
©f .T H V <* » 

CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS I 
— $ 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais | 

Kvietimas \ LVS Smagų 
Pikniką 

J * — 

Visi nuoširdus Lietuviai yra 
kviečiami į smagų Lietuvai Va-
tftioti Sąjungos 1-mo skyriaus 
draugišką pikniką, kuris ren
giamas šį sekmadienį, Rugpjū
čio 4, Dr. S. T. Tamošaičio so
de, prie ežero, ties E. 260-ta 
st. Adresas yra 26001 Lake 
Shore Blvd., Euclid, Ohio. Au
tomobiliams vietos pasistatyti 
yra pakankamai. Pikniko pra
džia nuo .2:00 vai. po pietų, 
įžanga po 50c. Atvažiuokit ku
rie mėgstat atvirą, gražų orą, 
kiirie norit pasimatyti su sa
vo draugais. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND; 8, OHIO PHONE: ENdicott 448* 

SVEČIAI 
Dirvos redakcijoje apsilankė 

dar pirmą kartą Frank Kripas 
su žmona, iš Springfield, Ohio, 
kur jie turi didelį biznį, Royal 
Tavern. Sako, uždarė taverną, 
patys išvažiavo pasivažinėti ir 
gavo darbininkams davė ato
stogas. Jų biznyje dirba sep
tyni darbininkai. Patys jie gy
vena ukėje, South Vienna, O. 

Ponas Kripas nusipirko kny
gų už $10, davė $5 Paryžiu
je išleisto leidinėlio autoriui, ir 
$5 Dirvos rašytojams pabėgė
liams paremti. 

Taipgi lankėsi Dirvos redak
cijoje Andy Kudzius, Detroitie-
tis biznierius, taverno savinin
kas, kuris su žmona vyksta pa
sisvečiuoti apie Pittsburghą. 
Čia paviešėjo pas savo brolį, 
Mike Kudzius. 

Andy Kudzius yra taip pat 
geras Dirvos rėmėjas ir daž
nai aukoja Lietuvos reikalams. 

Smailus LIS Piknikas 
RENGIA LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 1 SKYRIUS 

ŠI SEKMADIENĮ, RUGP.-AUG. 4 
Dr. S. T, Tamošaičio sode — 26001 Lake Shore Blvd. 

f Euclid, Ohio. E. 260-ta gatvė, ežero pusėje. 

Užkviečiame visus į šią smagią vietą, prie ežero, po dideliais, , 
medžiais, praleisti popietį su savo artimais draugais. Senai Į 

jau buvot gerame piknike, taigi pasinaudokit šia proga. Ju- ! 
sų atsilankymas labai pageidaujamas. Atsikvieskit savo ar-
mus draugus, vitos yra pakankamai visiems. 

Independent Opinions 
on the Baltic States 

Pradžia 2:00 po pietų Įžanga 50c. 

JULIUS SMETONA 
KALBĖJO AMERIKIEČIAMS 

Liepos 28 d., p. Julius Sme
tona , pakviestas kalbėti Ep-
worth-Euclid Methodist Sunday 
School, pasakė Angliškai kal
bą šioje temoje: "Light from 
the West will Save Europe 
from Communist Threat". 

(Jo kalba tilps Angliškame 
skyriuje kitame numeryje.) 

KORTAVIMAS, &OKIAI IR 
VAKARIENĖ 

Moterų Labdarybės Draugi
ja rengia skanią spaghetti va
karienę, su kortavimu ir šo
kiais, gros Buknio orkestras. 

Atsibus šį sekmadienį, Rugp. 
4, P.Š.N.P. parapijos salėje — 
18.22 Neff Road. Pelnas nau
jos bažnyčios altoriaus įrengi
mui. Kortuotojams bus duo
dama dovanos prie kiekvieno 
stalo. Pradžia 3 vai. po pie
tų, įžanga 50c. 

Kviečia Komisija. 

STATYS MILŽINIŠKĄ 
DIRBTUVĘ 

Valdžios įstaigos davė suti
kimą pradėti statyti milžiniš
kas General Motors Corp. dirb
tuves, kurios bus didžiausias 
statybos projektas Clevelando 
istorijoje. Tos dirbtuvės bus 
statomos viena Parma ir antra 
Brookpark srityje, galės išlai
kyti 10,000 darbininkų dviem 
šiftais ir 15,000 darbininkų kai 
dirbs tris šiftus. Abi dirbtu
vės kaštuos 65 milijonus dola-
rių. 

COLUMBUS, Ohio, prie val
stijos Universiteto statydina
ma dar 35 pastatai, kuriuose 
bus sutalpinama mokiniai. Jų 
šymet tas universitetas turės 
apie 20,000. 

ONŲ PIKNIKAS 
Liepos 28 d , Maksvičio ukė

je, prie ežero kranto, Lorain, 
Ohio, būrelis Onų surengė sa
vo vardines, Onines; dalyvavo 
ir jų vyrai ir artimi draugai. 
Gražiai pasilinksmino, pasikai
tino saulėje, pasimaudė, ir pri
siminė kaip Lietuvoje žmonės 
važiuodavo į Alvitą per Šv. 
Onos atlaidus. Ačiuojame po
nioms Onai Jasulaitienei ir O-
nai Maksvitienei ir linkime il
giausių metų. Ten Buvęs. 

RUGSĖJO mėnesį Clevelan-
de pasirodys nauji gatvekariai, 
kurių 50 padirbta Worcester, 
Mass. Keli jų jau atvežti, vie
nas išstatytas parodai. 

Miestas taipgi užsakė 175 
naujausius pasažierinius busus 
už apie $2,000,000. 

CLEVELANDO gyventojams 
dabartiniu laiku reikalinga apie 
90,000 gyvenamų butų. 

OPA panaikinus, buvo pra
dėta mesti iš namų šeimos, ir 
tokių buvo pašokę net 330 nuo 
šimčiai. 

V. MITCHELL, Dirvos skai
tytojas, paaukojo $2 Lietuvos 
našlaičių parėmimui. 

PAJIEŠKOMI Pijušas Šan
kus ir Jurgis Murauskas, žinau 
kad gyvena Clevelande. Turiu 
labai svarbų reikalą. Prašau 
atsiliepti šiuo adresu: 

M. Masiokas 
4233 So. Maplewood Ave. 

Chicago, 111. 

Girdėkite apie Taikos 
Karalių 

Jehovos liudininkai turės sa
vo konvenciją Clevelande, nuo 
Aug. 4 iki 11. Užprašome vi
sus Lietuvius atsilankyti, iš
girsite svarbių dalykų. Ar šir
dingai nori žinojimo kuris vie
nas padarys tikrą teisybę žmo
nių tarpe? 

Lietuvių kalboje bus kalba
ma Rugpjučio 5 d., nuo 10 v. 
ryto, Municipal Stadiume. Vi
siems įžanga dykai. Kolektų 
nera. (Skelbimas). 

PARSIDUODA SMUIKĄ 
IR KONCERTINA 

gerame stovyje, kaina prieina
ma. Galima pamatyti vakarais 
po 4 v. ir sekmadienį visą die
na. Adr.: 1633 E. 50th Place. 

PARSIDUODA DU GAZO 
PEČIAI — gerame stovyje. 

Kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj. Galima matyti 
7513 Lexington ave. Suite 2 

F. Aksenavičius. 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

NEGRAS NUŽUDĖ 
LIETUVI 

Liepos 27, apie 2:45 v. ryto, 
gatvėje ties Harmony Lunch, 
6603 Wade Park ave., negras 
Cecil McFadden peiliu papjovė 
Lietuvį vaikiną, karo veteraną, 
Petrą Krėvą, 30 m. amžiaus, 
nuo 6704 Zoeter ave. Jo drau
gą kitatautį tas pats piktada-
ris peiliu subadė. Krevas mirė 
už pusvalandžio po nuvežimo į 
Mount Sinai ligoninę. 

žmogžudis susektas iš liudi
ninkų nurodymų, kurie tą įvy
kį matė. Jis yra 32 m. amž., 
nuo 2024 E. 65th st. 

Krevas, jo draugas ir viena 
Lietuvaitė, kuri buvo su jais 
Harmony valgykloje, vėlai nak
tį, pamatę ineinant į tą valgy
klą McFadden, su juoda mer
gina ir kitu vyru, atsisakė im
ti savo užsakytą valgį ir išėjo 
gatvėn. 

Krevas su ta Lietuvaite ir 
savo draugu sėdo į automobilį 
važiuoti sau. Tik tas draugas 
dar norėjo pažiūrėti į kitą au
tomobilį, kuriuo buvo atvažia
vę tie negrai. Per langą iš vi
daus tai patėmijęs McFadden 
piktas išbėgo laukan ir užpuo
lė tą kitą vyrą kam jis žiuri 
į jų automobilį, kur gulėjo gir
ta kita negrė. Jie suginei j o, 
ir negras, turėjęs automobily
je peilį tuoj pasiėmė jį ir šo
ko ant to kito balto vyro. Kre
vas iš automobilio puolėsi sa
vo draugui -pagalbon, ir neg
ras atsisukęs į jį persmogė jam 
krutinę, po ko leidosi su saviš
kiais važiuoti sau. 

Krevas, mirtinai sužeistas, 
pabėgęs į tarpnamį ten ir su
krito. Pribuvus policija nuve
žė jį ir jo draugą ligoninėn. 
Jo draugas tik mažai sužeistas 
po apžiūrėjimo paleistas, o Pe
tras Krevas netrukus mirė. 

Negras apkaltintas antro lai 
psnio žudystėje. 
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NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

PADAROMI AFFIDAVIT AI 
REIKALINGI. GIMINIŲ 

PATRAUKIMUI Į • 
AMERIKĄ 

Suteikiami patarimai 
tais reikalais. 

K. s, KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
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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  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. t 
AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, 

THE BALTIC NATIONS 

Russia has formally subscrib
ed to the Atlantic Charter; has 
confirmed her adherence with 
all other United Nations in 
Washington on January 1st, 
1942; has entered into the 20 
years alliance with Britain on 
the basis of the principles enun
ciated in the declaration made 
on August 14th, 1941 by the 
President of the United Statjes 
of America and the Prime Min
ister of Great Britain to which 
the Government of the Union 
of Socialist Soviet Republics 
has adhered. Ant yet ther< 
remains one question, put b> 
Russia herself: the Baltic ques
tion. The fate of Estonia, Lat 
via and Lithuania, members al • 
of the League of Nations, it 
in the balance. They may b 
Small Nations — not smailei 
though than England was be 
fore the industrial revolution 
their population may not be 
more numerous thftn say Cana 
da's, yet they constitute a tesi 
case. Nobody doubts that the 
principles of the Atlarttic Char ' 
ter are to be applied to Nor 
way, Czechoslovakia, to Greect 
or to Belgium, if we want a 
true peace. Equaly they mus! 
be applied to the six millions 
who belong to the ancient peo 
pies of Estonia, Latvia and Lith
uania — as ancient and dis
tinct as any in varied Europe 
— if we want peace. 

Soon after its foundation the 
Soviet Union fully recognizee 
this. Russia then was ready 
to make good the crime of the 
conquest tarried out by Petei 
tne ureat far beyond the needs 
of his Window to the West. . 
Again the realist may add that 
the Soviet Union could thus act 
in 1920 in accordance with the 
principle of self-determination 
because moelern Leningrad, un
like Peter's primitive foundation 
in the midst of swamps and 

POP KONCERTAS 
Arthur Loesses, plačiai žinomas 

koncertinis pianistas ir Clevelande 
gyventojas, bus solistu šeštadienio 
koncerte Rugp. 3, Public Audito
rium, kuriuos teikia Cleveland Sum
mer Orchestra, vadovaujant Dr. Ru
dolph Ringwall. Tai bus septynio
liktas koncertas eilėje 20 šio sezo
no koncertų. Rugpjučio 14 d. bus 
paskutinis. 

šeštadienio vakare bos pirmas 
Arthur Loesser'o koncertinis pasi
rodymas šioje šalyje po to kai jis 
paliuosuotas iš armijos majoro lai
psniu, kelios savaitės atgal. Savo 
pasirodyme jis skambins Chopino 
pirmą piano koncerto E minor, ką 
jis išpildė pereitą Vasario mėnesį 
kaip svečias artistas Japonų Sim
foniniame Orkestre Tokyo. 

THE PERISCOPE 
By ŠAKUMAS. 

forests, ii capable of handling 
all traffic and securing all in
tercourse with the West. More
over, that Baltic bastion of 
hers, unconquerable Leningrad, 
is now linked by canal with 
both the Volga to the South 
and the White Sea to the 
North. 

For over twenty years these 
and other moral reasons prov
ed their worth. Yet, today, in 
the hour of common triumph 
over Hitler, Russia hesitates. 
Being stronger than Peter the 
Great, she seems poised as if 
to follow him rather than Len
in's Foreign Secretary who had 
guaranteed the. indepenelence of 
the Baltic countries, "in view 
)f the proclaimed principle of 
.he Republic of Socialist Fed 
irative Soviets of Russia estab-
ishing the right of all peoples 
o  s e l f - d e t e r m i n a t i o n . "  T h a t  
principle, of course, ir ours too. 
t brought peace to the Baltic 
is it establishes the pre-condi
tions of peace at all times ev-
rywhere. We cannot do with

out it. It is here that we and 
Russia truly meet. 

In the United States the a-
chievement and the rights of the 
hree Baltic Nations have been 
stated in a manner that makes 
;his test case of our pledges to 
the peace principles well under
stood there. . . . Great Britain 
has a peculiar duty toward the 
Baltic. She was the first of 
the three Powers to fight Hit
ler. She was the first to wel
come Russia as an ally when 
Hitler had launched his attack. 
She is nearest to Russia, near
est to the Baltic. In fact, sh' 
acted almost as a god-father tc 
these Baltic countries in 1918-
19. Her trade with them all 
through the inter-war period 
was as great as with the whole 
of the Soviet Union. She knows 
they form an integral part of 
Northern Europe, as much as 
Sweden or Denmark. She is 
aware of their achievements 
— Even if Britain, for expe
diency's sake, wanted to for
get them — how can she? She 
protested against Hitler's con
quest of the Czechs and the 
Slovaks; she went to war a-
gainst Hitler bent on the des
truction of Poland; without 
self - determination, we know, 
there is no salvation. 

Unprincipled expediency can
not build a new peace. . . If 
judged with the help of prin
ciples or of so-called practical 
considerations, the result is. 
the same. Peace without lib
erty, without independence al
so for Estonia, Latvia and Lith
uania, is a contradiction in all 
terms, is impossible. 

From The Baltic Nations 
by F. W. Pick, London. 

Behind" 
Your Bonds 

Lies the Might of America 

THE present regime in Lith
uania, according to all reliable 
reports, feels itself very inse
cure, and, therefore maintains 
itself by instilling fear. This 
fear, as Winston Churchill re
cently pointed out in a speech, 
is a fear that hangs over all of 
Russian dominated territories. 
It consists of a fear that the 
secret armed police will sudden
ly appear at the door, arrest 
anybody without a warrant, 
spirit the prisoners away and 
keep' them without . trial or 
charges, just on the whim of 
a commissar, or a police offi
cial. It is inconceivable that 
such a regime can last very 
long. It's not American, and 
it's not democratic. 

/ / # 

VERY few reports appear in 
the Lithuanian papers about 
how Lithuanian Americans and 
Lithuanians in Europe plan to 
bring to world's attention the 
tragic and undeserved plight of 
unhappy Lithuania. 

/ / / 

THE Current News on the 
Lithuanian Situation goes into 
its 66th issue on June, 1946, 
and contains a very interesting 
article on Lithuanians and their 
claims in East Prussia. The 
Current News is published by 
the Lithuanian Legation in our 
capitol. Among other items of 
interest is the Lithuanian state
ment to the International Mili
tary Tribunal at Nuremburg, 
and quotations from an article 
in the New Leader of New York 
to the effect that Stalin really 
urged Hitler to begin the Eu
ropean war, by signing with 
him the famous (or infamous) 
non-aggression treaty, which di
vided Europe. 

, / / / 

THE United Lithuanian Re
lief Fund of America is calling 
a convention in New York for 
September 2, 1946. This Fund 
will receive no more money out 
of the National War Fund, as 
the latter has been dissolved. 
The Lithuanian Americans will 
have to maintain their Fund 
by their own efforts from now 
on. An interesting feature 
of the convention will be a re
port by the Chairman of the 
Fund, Father Končius, who has 
toured all the Lithuanian re
fugee camps in Europe. 

t # / 

THE Lithuanian Merchant 
Marine had a fleet of 21 ships, 
9^ motor vessels ami 47 barges, 
in 1940. After Russian confis
cations and war destruction, 
there now remain only two ships 
— two motor vessels, and one 
barge. 

r i i 

DURING a series of rallies 
in July, Senator Walsh, Sena
tor Hawkes, Congressman Hart
ley and O'Konski spoke to Lith
uanian Americans and expres-

' • x~ '  

PENNSYLVANIA GLASS 
Henry W. Seigel, ironmaster who 

turned to blowing and molding deli
cate and beautiful glassware, pio
neered an industry in Pennsylvania 
that - leads the Nation in many 
grades. Albert Gallatin, once Sec
retary of the Treasury, established 
the first flint fiass industry at Pitts
burgh in 18Gr<r It adds wealth to 
guarantee Savings Bonds. 

U. S. 7 reasury Dffdrtmwl 

sed their determination to press 
for the restoration of freedom' 
to Lithuania. 

i i t 

LITHUANIAN AMERICANS 
will greet sadly the news that 
attorney and poet, Nadas Ras
tenis, of Baltimore^ failed to" 
secure re-nomination as dele
gate to the Maryland House, of 
Delegates. He missed just by 
a few votes. 

t i is. 

WHAT apology can be of
fered for the failure of the 
protagonists of democracy to 
protest the absorption by force 
and artifice of the Baltic coun
tries into the Union of Soviet 
Republics? This question, pos
ed by the American Bishops 

l in 1945, still has no answer 
1 from the representatives of the 
United Nations, or the peace
makers, who talk a lot about 
Spain, or Trieste, but are afraid 
to talk turkey to Russia. 

REIKALINGA 

MERGINA 
kurt mėgsta siuvimą, 

mokytis austi. 
Gera mokestis 

pradžiai. 
Krdpktis tuoj į 

PARISIAN TEXTILE 
WEAVING CO. 
308 Old Arcade 
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Ihe Golden Lamb—Lebanon 
CfrUftTESV—TME STANDARD Oil CO. (.OHIO) HO.8 
For those who like the scenery 

well seasoned with history, or 
their history well seasoned tvith 
scenery, a drive through the area 
around Lebanon in southwest 
Ohio will prove well worthwhile. 

West of Lebanon on Route 350 
are remains of those prehistoric 
Ohioans—the Mound Builders. 
. At Fort Ancient, a fortified area 
surrounded by 3V2 miles of con
tinuous embankments, the Ohio 
State Historical and Archaeologi
cal Society has constructed a mu
seum. This shows modern-day 
Ohioans the handiwork of the 
long-ago inhabitants of the Buck-
cye State. _ 

The fort itself is on a flat, open 
tablehcad overlooking the little 
Miami River. It served as a ref
uge for the people of the entire 
yalley from powerful foes. _ 

, In Lebanon itself on the Cincin-
flati.Pike is the newest acquisition 

of the Ohio State Histor ical  and 
Archaeological Society. I t  is  The 
Durbin Ward House, an architec
tural treasure which -contains an 
authentic document of the com
munity and the times. 

Built more than a century ago, 
it has never been remodeled or 
modernized. 

The house was constructed by J. 
Milton Williams, the prosecuting 
attorney of Warren County, and 
later an Ohio legislator. It was 
later occupied by Durbin Ward, 
the first man in Warren County to 
answer President Lincoln's call 
for volunteers. _ ___ 

In the house are-many of the 
possessions of early Ohio settlers. 
The building and its contents 
serve to carry us back to the early 
days of the state. 

In Lebanon is the Golden Lamb 
—Ohio's oldest hotel. It opened 
in *.1803 as a.2»gtoryA fog-re^ 

Zebra incinnati 

tavern. In 1815 a new brick fcui 'd-
ing was erected, which is a p a* t 
of the present hotel. 

The guest register includes the 
names of ten presidents 
United States and many otnci 
mous personages. 

The building itself is listed in 
the historic American Building 
Survey of the United States De
partment of the Interior. 

From Lebanon it is only a short 
distance south to Cincinnati with 
its fine parks, its interesting zoo, 
its great Union Terminal, its art 
galleries, and other attractions. 

Northeast of Lebanon is the 
tallest mound in Ohio—Miamis-
burg Mound—68 feet high. 

And only a litle north of Mi-
amisburg is Dayton with its 
world-famous Wright Field, where 
so many of the aii-plane improve
ments of the last war were ^evel-
©Ded and tested* ~ - — ~ 

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-
Jraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

e \ 
BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGĄ 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ alus vynas 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 
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JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkafnavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East I23rd St 
Telefonas POtomac 6899 
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