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MAS "VIERNOPQIJANNYJ"? ^ 

MANO rankose Pravdos nu
meris kuriame sieksninis re
portažas apie begalinį sovieti
nių piliečių entuziazmą kokiu 
jie skubėjo į rinkimų vietas, 
atiduoti savo balsus už vienin
teli sąrašą — komunistų ir be-
partyvių bloką. 

^ Štai ką pareiškia balsuoti at
silanką sovietiniai pavaldiniai: 

%% t 

J"? °$V i<r. Byrnes Apkaltino Molotovą 
Diktatoriniu Akiplėšiškumu 

Rinkikė Rotmistrova: Aš su
jaudinta, kaip maža mergaitė. 
Aš vieno tetrokščiau, kad drau
gas Stalinas dar ir dar mums 
kalbėtų. O kokias naujas jie-
gas jis augina mumyse! 

Terentjeva: Aš buvau pir
miau skurde, dabar aš gyvenu 
pertekliuje. Jei tik aš galėčiau 
Jį išvysti (Staliną) aš spaus-
čiau jo rankas ir iš visos šir
dies sušukčiau — ačiu Tau, 
mano Vade! 

Nikanorova: Brangus drau
ge Staline, iš Kazakstano atvy
kau aš čion, del Tavęs, mano 
brangusis, norėdama čia bal
suoti. Tegyvuoja musų didy
sis dar ilgus šimtmečius! 

Šepelov: Brangus tėve Josi
fai Visarionovičiau! Su giliau-

Į KONFERENCIJĄ UŽKVIESTA PRIE 
ŠU VALSTYBIŲ ATSTOVAI 

Rugp. 6, Amerikos Valsty
bės Sekretorius James F. 
Byrnes piktai smerkė so
vietų atstovą Molotovą, ap
kaltindamas jį dalykų iš

kraipymais ir naudojimu 
j j diktatorinės taktikos verti-
| j rnui kitų šalių atstovus pri-

Paraguajaus prezidentas Hi- | k®tui . didžiųjų pa-
ginio Morinigo, kuris sakoma i tvai kymus. Žinoma ir Mo-

Paryžiaus konferencijoje tinka su jo |sutarptautini-
mu. Tuo klatisimu padary
ta ^ keli pasiūlymai, ̂  kurie 
toliau bus sprendžiami. 

nori pasitraukti iš tos vietos, | lotovas atsikirto jog ketu-
kai prasidėjo sukilimai Bolivi- rių didžiųjų sudarymas bu
joję,, kur gauja prezidentą nu
žudė. 

PABĖGĖLIAI SAKO 
BUS PER KILNOTI 

Sąjungininkės valstybės 
svarsto naujus planus grą
žinimui ir naujai apgyven-

, . ... , dinimui Europoje esančiu 
s.a padėka balsuoju as uz tave. j jšvietintu asmenu. Tą dai-

Kurtcin: As balsuoju uz b n0,.į jvvkdvti nirm nep-,1 
draugą Staliną, kuris begaliniai 
myli musų žmones. Mes dirb
sime dar geriau ir dar greičiau, 
kad prieš mus pastatyti milži
niški planai butų išpildyti. 

Karasejeva: Aš esu vienuo
likos vaikų motina. Aš pareiš
kiu kad niekas neklysta kad su 
draugu Stalinu žengia .koja ko
jon. 

Kornejeva: Vakar su di
džiausiu įsidegimu klausiausi 
musų didžiojo Stalino kalbos. 
Jeigu draugas Stalinas kalbė-

bą nori įvykdyti pirm negu 
užstos žiema. 

Svarstoma galimumai j-
leisti daugiau išvietintu as-
men į Ameriką; Anglija 
ragina savo kolonijas pa
rūpinti vietas tiems kurie 
negali gryžti į savo šalis, ir 
Brazilija įleisianti 100,000 
asmenų i savo šalį. 

Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje dabar priskaitoma 
apie milijonas tokių išvie
tintu asmenų. 

Pranešimu iš Washingto-
tų per ištisą dieną, aš su lygiu j neišrodo kad nenorin-
įdomumu, užgniaužus kvapą, 
klausyčiau Jojo žodžių. Kaip 
jis yra didis! 

O Nikitiną, atsivedus savo 
dukras, rodydama Vado por
tretą, pareiškė: Čia, mano du
krelės, musų laimė, mes bal
suojame už musų brangų, my
limą vadą. 

Tokių pareiškimų tame laik
raštyje įdėta begalinė eilė. 

NAZIŲ Dr. Goebbels buvo 
teišgalvojęs per Vokiškojo na-
zių Reichstago "rinkimus" rėk
snių chorus, kurie laukiniais 
balsais šaukė: "Wir danken un-
sern Fuehrer!" (Mes dėkoja
me musų Vadui!) 

O Rusų carizmo laikais, 
šventikai per pamaldos išneš
davo besimeldžiančiųjų akivai-

tieji gryžti į savo senas tė
vynes bus verčiami gryžti. 

Nors žydai nesudaro pa
bėgėlių didumą, tačiau jų 
padėjimo išsprendimas yra 
pats sunkiausias. Lenkijo
je iš 2,251,000 Žydų tėra li
kę 80,000, tačiau ir tie nori 
iš Lenkijos bėgti, ir slap
tai bėga. ̂  

Vokietijoje likę apie 20,-
000 vietinių Žydų ir suvirs 
70,000 iš kitur pasitrauku
sių ir apsigyvenusių Ame
rikiečių globoje. 

Gelžkelių darbininkai iš
kovojo valdžios užtvirtini
mą jiems įvairių pensijų, 
bedarbės apdraudų, gyvas
ties apdraudų ir ligoje pa-

AMERIKAi APIPLĖŠĖ 
VOKIETIJĄ?! 

Iš Maskvof skelbia kad 
Vokiečių industrinės dirb
tuvės Amerikos ir Britų 
zonose, kurio? buvo skirtos 

vo pačios Amerikos suma- Rusams kaip karo atlygi-
nymas. •• • .nimas, tapę Amerikiečiu ir 

Byrnes pareikalavo kad Britų apiplėštos, apvogtos 
Molotovas paskelbtų _sovie-, ar paraUotoM Vokiečių fir-
tų spaudoje tai ką Byrnes momo I 
pareiškė, ir Molotovas pa
sakė sutinkąs tai padaryti. 
Ar sovietų cenzoriai leis ir 
kaip jie tai skelbs tai kitas 
reikalas. 

moms. r 
Taigi, Maskva atsilvgina 

tiems kurie sako kad bolše
vikai apiplėšia visas šalis 
kur tik jie įsilindę. 

Prieš keliaį savaites US 
Susikirtimai buvo ir te-, viršininkai paskelbė sulai-

beina už visokias mažas ir kymą pervežimo iš savo zo-
didesnes smulkmenas, ne nos Vokišku .dirbtuvių ma-
už pačius taikos klausimus. | šinų Rusams, ką Potsdame 

Ilgai tąsytasi už priėmi- j Prez. Trumafc buvo paža-
mą balsavimo taisyklų nu-įdėjęs Stalinai, kaip karo 
tarimui patiektų balsavi- grobį. 
mui klausimų. Slavų gru
pė, Molotovo vadovaujama, 
laikėsi už dviejų trečdalių 
daugumą; Byrnes reikala
vo kad paprasta dauguma 
balsų spręstų tam tikrus 
balsavimus; paprastqs dau 

ITALIJOJE KOVOS 
TĘSIASI 

Italijoje paskirose daly
se laikas nuo laiko iškyla 

gumos nutarimai butų per- riaušės, kuriose užmušama 
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..i A PKkA>, K.^'l I. šiedu maz.\ liai jau s>-u; pike
tų eilėje, jie kovoja prieš pabranginimą "aiskrymo" ir pike
tuoja vieną Ice cream parduotuvę Pittsburgh, Pa. Reikalau-' 
ja sugrąžinimo senos aiskrymo kainos. 

duoti Keturių Didžiųjų uz-| žmonių, 
sienių ministrams kaip re
komendacijos. 

Pasiruošiamų klausimų 

LĖKTUVAI ATSKRI
DO BE LAKŪNŲ 

2.400 MYLIŲ 

Orlaivininkystes Istorijo
je padaryta dar vienas di
delis žingsnis pirmyn kai 
Rugp. 6 iš Hawaii salų į 
Muroc, Calif., atskrido du 
Amerikos kariški bombe-
riai be jokių lakūnų, tik iš
tolo # kontroliuojami radio 
bangomis. Jie atliko 2,400 
mylių kelionę j apie 15 va
landų. 

Tas bandymas parodo 

SOVIETŲ KOMISA
RAI BAUDŽIAMI UŽ 

ŽULIKYSTES 

Visoje Rusijoje tęsiama 
gaudymas ir baudimas ko
misarų kurie pasinaudoda
mi savo vietomis, pradėjo 
daryti visokias žulikystes, 
suktybes ir išnaudojimą, 
kas Rusams paprasta, ne
žiūrint ar jis buvo caro val
dininkas ar Stalino bernas. 

Komunistų partija, paša
linus ir nubaudus neištiki-

, , , . .i muosius, atsikratys didelio 
kad nuo^ dabar, užkrauti I skaičiaus savo narių, ir su-
atomimnėm bombomis lėk-, mažėjus tiki galės stipriau 

kilo prieš valdžios pareika-
lavimą atiduoti valdžiai 

eigoje jau įvyko skilimas nustatytą kiekį grudų. 
tarp rytinių ir vakarinių Į »Valdžia nutarė surinkti 
sąjungininkų, tarp Rusų iri iš ūkininkų grudus sulaiky-
Britų-Amerikiečių. į mui juodos rinkos preky-

Rugp. 7 nutarta pakvies-!®50®- ., . . 
ti į konferenciją nugalėtų! Atsibuna riaušesir mie-
šalių, buvusių Vokietijosįsuose J^btuvuj (laF" 
šalininkių, atstovus: Itali-i^"inkų, kurie protestuoja 
jos, Rumanijos, Bulgarijos, del bedarbes 
Vengrijos ir Suomijos, ku-

Sicilijoje kaimiečiai su-! Juvai be jokių žmonių ga- {palaikyti valdžią savo kon-
•i _ • ^ i ^ • I AR miftW'Viaf i f^n Irnv* *iJ ± i - • 

riems bus duota balsas iš
reikšti savo pažiūras ir 

lės nuskristi ten kur jieitrnlčip 
bus nuskirti. ' " 

Sovietų atstovas Gromy-
ko UN saugumo konferen
cijos posėdyje vėl užataka-
vo Amerika už tesimą dir
bimo atominių ginklų, tuo 
metu kai j ieško budu suda
ryti visuotiną atomines e-
nergijos kontrolę. 

BOLŠEVIKAI sako jie 
lengvai laimėtų Kinijoje 
prieš Gen. Kai-šeką jeigu 
iš Kinijos butų ištraukta 
Amerikos kariuomenė. 

Bolševikai ypač Ameri
koje kelia trukšmą reika
laudami kad Amerika ap
leistų Kiniją. Žinoma, jų 

KONGRESAS p a s k y r ė '  ^  ^  .  T r  .  v .  :  
10 bilijonų dolarių šio karo-?a" zonoje Vokiečių, 

VOKIEČIAI skundži a s i noras yra kad Rusija ten 
id Rusu zonoje Vokiečių !slvel'zt*i, su Kinų komu-

I CIUOU "»'U f""* I J-\J k/mjumj ~ ̂  . . i . 

mintis apie taikos sąlygas veteranų reikalams fiska- i jaunimas renkamas ir na
toms šalims. įliam metui iki Liepos ijbenamas į nuskiltas bolse-

Kurios tų šalių yra sovie- 1947. Veteranams bus duo-l"™^ vietas) kur jiems skie 
• i i i niifliDf! komunizmas. 

nistų pagalba. 
Viename pastarame pra

nešime iš Kinijos sakoma 
20,000 Kinų komunistų ka-

MĖSOS KAINA PAKILO, 
ŽINOVAI tikrina kad neii»' 

mato artimoje ateityje galimy
bės nupiginti mėsos kainą, see 
OPA bus ar nebus. Viena tam 
priežastis yra kad galvijų skai
čius šioje šalyje nesidauging 
sulyg žmonių daugėjimo. 

Clevelande galvijiena pasiu
ke aukščiausios kainos kada 
už ją pradėta šiomis dienomis 
mokėti po $24 už 100 svarų. 

Chicagoje kiauliena pasiekė 
S24.50 už 100 svarų ir galvijie
na pašoko iki $27.50. 

Mėsos, dabartiniu laiku pa
gaminama kiekvienam valgyto
jui po 4 svarus savaitėje. j|f 
jums tiek užtenka? 

JUODOS rinkos biznieriai' 
per kurių rankas laike OPA 
kontroliavimo ėjo apie 90 nuoš.? 

geriausios šalies mėsos, dabar 
dirba išsijuosę kad vėl butų 
įvesta mėsos kainų kontrole, 
kaip įrodinėja Amerikos Mėsos 
Instituto biznio reikalų TtftH 
jas, John Milton. 

Laike OPA mėsos kainų kon-~ 
trolės, jautienos pietus kašta
vo $3, nors tikra jų verte turė
jo buti tik $1.50. Tada niekas 
neklausę "steako" kainos, tilt 
džiaugusi kad slaptai gauna. 

Dabar, kaip sako John Mil
ton, sveikausias ženklas yra tas 
kad pirkėjos šeimininkės pir
miausia paklausia ir apsižiūri 
kokia mėsos kaina, o tik ta
da perka. 

CIO VISKAM TURI 
VIENĄ "RECEPTĄ** 

PHILIP MURRAY, €10 pir
mininkas, atsišaukė į visus 
CIO narius prisidėti visuotinon 
demonstracijon Rugpjučio 8 d, 
išraginimui Price Decontrol 
Board kad butų vėl nustatyta 
lubos maisto kainoms. 

Murray nepatenkintas Kon
greso priimtu OPA pratęsima 
ir kursto visuomenę "stoti J 
kovą" išreikalavimui įvedimo 
s t i p r i a u s i o s  g a l i m o s  m a i s t o  
kainų kontrolės. 

CIO vadai turi vieną recep
tą visokioms pusėms savo ko
vos : prireikia pakelti algas, 
pastato didžiausius reikalavi-«uxiv» lfftmnmVmQc zu,uuu ivinų Komunijų pastato didžiausius reutaiavi-

tų įtakoje, reikia tikėti jų dama piniginiai atlygini-įP. unvo daroma* ir t^Jreiviu pametė savo raudo- mus, išveda darbininkus į strei-
atstovai reikalaus to kas išimai už negalėjimą turėti arnT11„ T iptuvos ian- nuc/i?us vadus ir pristojo į ką, apstato dirbtuves piketais, 
Maskvos anksčiau padik-( jokių laisyiį 4ienH' -UOm^ nimn ian n*r> 1940 mptn tautinę armiją. | pridaro darbininkams milijoni-tuota. i buvo išvežti į užjurius, ir nimu jau nuo 1940 metų, 

Zdon komunijos kieliką ir pa-1 šalpų"'' Tas apima 1,500,000 j Jugoslavų atstovai reika- visokios paskolos jų reika r . v , I 
" A t m i n k  ViošnaJeelžkeliečiu. lauja sau Triesto, ir nesu- aprūpinimas ,ų. apdrauda Darbingumas šioje saly-, 

garsinaavo ai , v ^ s * : bei vienkartiniais išmokė-je siekia aukstesmo laips-
jimais atlyginimų jų pavel- noh'i1-
dėjams ftūitikime veterano 
mirties. 

tie, musų vienvaldį, Dievo pa-
teptinį, pamaldžiausi Impera
torių" .... išvardindami visą 
jo šeimynėlę. "Viernopoddan-
ni" pavaldiniai žegnojosi ir len
kėsi. s 

ISTORIJA kartojasi: moder
nizuotose pamaldose, kokiomis 
paversta diktatorių rinkimai, 
Vadai paverčiami Dievo patep-
tiniais, o pavaldiniai vėl gauna 
progos pašliaužioti prieš juos 
ir padievinti juos. 

Laisvam Amerikos žmogui 
tai atrodo keistenybe, o amži
nai pavergtam Rytų vargšui 
tai kasdieninė duona. 

Tik visiškai neturįs kritikos 
pakvaišėlis, arba niekšingas 
parsidavėlis, gali tvirtinti lais
vam Amerikos žmogui kad Ry
tų diktatūra neša žmonijai ger-
fcuvį ir laisvę. K* $• 

. NAUJAUSI ATOMO IŠRADĖJAI. Prof. Ernest O. Law
rence, dešinėje, ir Prof. J. Robert Oppenheimer, pabaigė iš-
statydinti didžiausį cyclotroną, prie California Universiteto, 
kur daroma bandymai su naujai išrasta padidinta atomine 
energiją. ' 

ARGENTINOS preziden
tas Peron pareiškė, jeigu 
ištiktų kitas pasaulinis ka
ras, Argentina kariaus U. 
S. ir kitu Ameiikas valsty
bių pusėje. • 

Tuo tarpu, kaip iš Pary
žiaus praneša, Rusija slap
tai aprūpina Argentiną ka
ro pabūklais, atimtais iš 
Vokiečių, kuriuos paveda 
Švedams gabenti į Argen
tiną. 

ŽEMĖS drebėjime Kari-
bejos juroje, ant Domini
kos salos žuvo apie 60 žmo
nių, tūkstančiai liko be na
mų. 

nio, ir spėjama kad netru 
kus bus pasiekta 60,000,000 
Skaičius dirbančiųjų už at
lyginimą savo pragyveni
mui. Industrija dar nėra 
pasiekus taikos meto ga
mybos aukščiausio laipsnio. 

Kongresas nutarė pakel
ti aleas visiems federalės 
valdžios ištaigų ^ tarnauto
jams visoie šalyje. Tas ne
paliečia tik prezidento, jo 
kabineto ir jų aukštųjų pa
dėjėju. Algų pakėlimas pa
liečia^ apie 6,000,000 asme
nų. 

Kongresas baigė savo po
sėdį Rugp. 2 ir susirinks 

nius nuostolius per ilgą strei-
kavimą. 

Sugalvoja kad krautuvei* 
reikmenų kainos perbrangios, 
pastato piketus prie krautuvių 
durų. 

Užsimano sugrąžinti OPA— 
vėl žmones šaukia į piketų ei
les, protesto streikui. 

VISA kaltė kainų pakilimo 
! yra tai valdžios išanksto pa-
skatinimas unijų vadų didinti 

' algas. Valdžia per karą turė-
I jo nustačius algų lubas, bet 
karui pasibaigus Prezidentas 

j Truman tuoj prašalino algų lu-
I bas ir paragino CIO vadus "ei-
j ti ir pasiimti aukštas algas'*, 
i Tuo prasidėjo dideli streikai, 
į kurie iš vienos pusės padar§ 

KAS ČIA? Šis keistas pauk- darbininkams milijoninius nuo-
štis, išstatytas Williamsburg, 

iš tik Sausio 3, 1947. Bet jau i Va., kolegijoje, sudarytas 
^ • «+TTTrlro noc ši S1V gyvūnų kaulų: kates uzpa-

nekune atvyks t , . J kalinių kojų, vištos sparnų ir 
rudeni bus kongreso nariu j ^un0( įr lydekos galvos. Stu-
rinkimai, ir nekurie senieji j dentai negalėjo nuspėti koks 
nebus išrinkti. 'tai butų sutvėrimas. 

stolius algomis, iš kitos puses 
privertė pakelti reikmenų kai
nas, su algų pakėlimu, ir ši%-
dien turime tą mišinį, iš kuri® 
CIO vadai dar daugiau nori 
košės virti. 
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PENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
jMmi 

PHILADELPHIA 
BALSAS IŠ SAULĖTOS FLO

RIDOS 

Šį pavasarį išvykę iš čia į 
Floridą musų viengenčiai vei
kėjai, Kristopas ir Emilija že
maičiai, prieš porą savaičių at
rašė savo draugams čia laišką, 
kuriame tarp kitko rašo: 

"čia turime išnaujo viską 
persitvarkyti, sulyg šios val
stijos teisių, todėl prisieina ir 
panešti sunkumus, bet visgi 
pasiryžome nugalėti juos. 

v.- v- • 

"Rengiamės atidaryti Grožio 
Salioną, gal but apie Gruodžio 
mėnesį. Mums Jloridoje gy
venti patinka. Aš ir mano 
žmona jaučiamės daug stipres
ni negu kaip buvome Philadel-
phijoje. Oras čia labai gražus, 
malonus.... 

"Musų miestelis Hollywood 
yra nedidelis, bet labai gražus, 
randasi prie jurų, turi gražų 
pakraštį maudytis, čia jurų 
vanduo yra šiltas, galima mau
dytis bent kuriuo nors laiku, 
jfakių mokesčių nereikia. Mes 
manome, čia yra geresnė vieta 
poilsiui vasaros laiku negu 
šiaurėje...." 

Gaila kad p. žemaičiai aplei
do Philadelphiją, nes iš č:a iš
vykdami tarytum kartu išsi
vežė ir visą darbštumą vietini.: 
veikėjų, nes jiems išvykus, čia 
liko lyg kokia užkerėta apati
ja, apsileidimas, apsnūdimas. 

Teisybė, dabar yra vasaros 
laikas, kada visi žmonės mėgs
ta šiek-tiek pasiilsėti, atsikvė
pti ; bet juk vasarų buvo ir se
niau, o tų pasilsiu ir neveiki
mo tokių ilgų nebūdavo. 

Dabar, kada Lietuvos laisvė 
yra didžiausiame pavojuje, tie 
musų uolus veikėjai kaip nie
ko nebuvę, visai nesirūpina ką 
veikti, o saldžiai snaudžia. Pa
buskite, niekas kitas už mus 
Lietuvius nedirbs ir nekovosi 

Senas Tėvynainis. 

PIRMUTINĖ. Senate Wa
shington iki šiol buvo nusista
tymas neįsileisti į posėdžių sa
lę laike posėdžio jokios mote
ries. ši moteris, Mrs. Frances 
E. Dustin, iš Dexter, Me., se
nato raštinių tarnautoja, pir
mutinė turėjo progą patekti į 
senato rumą posėdžio metu. 

PITTSBURGH 

BALF SEIMAS ATI
DĖTAS SPALIŲ 18 

Liepos t d., BALF Direkto
rių Valdybos vardu buvo pra
nešta kad Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo metinis seimas 
šaukiamas Rugsėjo-Sept. 2 d., 
Hotel McAlpin, New Yorke. 
Del nenumatytų techniškų kliū
čių seimas tą dieną įvykti ne
gali. 

šiuomi pranešama kad BA 
LF seimas įvyks Hotel McAl
pin, New Yorke, Spalių 18 d., 
10 vai. ryto, o Spalių 19 d., 7 
vai. vakare, tame pačiame vieš
butyje įvyks poseimine vaka
rienė. 

BALF Valdyba. 

KANADIEČIŲ REZO
LIUCIJA 

SUNUI SUTIKTI POKILISI ' 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

nariai pp. Michaels, Liepos 28 
d. surengė* savo namuose gra
žų pokilį išreiškimui džiaugs
mo del savo sunaus Marino 
Leonardo Michaels sugryžimo 
iš karo tarnybos. Tėvai Mi
chaels' nesimatė su Leonardu 
per du metus, tai ištisą jo tar
nybos laiką. Dideliai pasiilgę 
sūnelio ir jo sulaukę tėvai iš
reiškė savo džiaugsmą sukvies-
dami ir savo draugus ir visus 
nuoširdžiai vaišindami. Rodos 
sakyte sakė Leonardo tėveliai, 
"Džiaugkitės ir gėrėkitės visi 
musų draugai ir prieteliai, nes 
musų mielas sūnelis gryžo 
sveikas, linksmas ir lai 
laimingai sveikas ir linksmas." 

Pokilyje dalyvavo Leonardo 
žmona, Mirga Motuzaitė, uoš
viai Motuzai ir didokas buris 
svečių, tarpe'jų ir pora Lietu
vių daktarų. 

s 
Detroito Lietuviai 

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

šeštadieniais WJLB 
1400 kilocycles. 

Lietuviškos Liaudies dainos 
ir muzika oro bangomis. „ 

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

IŠ LAIKRAŠČIU 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

TAMAŠAtTŠftffcNfi Petronėlė AIDUKAITIS 'Juozas, mirė Lie-

RENGIASI STREIKUOTI 
šiomis dienomis eina aptari 

mas Duquesne Light kompani
jai dirbančių darbininkų strei-
kavimo klausimo. Streikas ap 
ims 3,500 darbininkų ir supa-
raližiuos elektros teikimą mie
ste ir apielinkėse. Tūlas lai
kas atgal šios pat dirbtuvės 
darbininkų unija buvo pagrą-
sinus streiku, bet laikinai nu
raminta. Ji dabar vėl balsuo
ja streiko klausimu. 

NUSIŽUDYMAI 
Pereitos savaitės pabaigoje 

Pittsburgho srityje nusižudė 
penki asmenys, du iš jų karo 
veteranai, kurie nusišovė. 

Nei vienas iš jų nėra Lietu
vis. 

WALLACE UŽSIIMA 
KLAIDINIMU 

PAKELIA ALGAS. G u ei 
natorius Edward Martin prr 
neša kad pakelia visiems Peni. 
sylvanijos valstijos raktinių i. 
biurų tarnautojams algas si 
Rugpjūčio 1 d. Pakėlimas ei 
na nuo 15 nuoš. tiems kuriems-
mokama žemesnės algos, ir 5 
nuoš. tiems kurie uždirbo vir-
šiau $3500 metuose. 

VALDŽIA TRUKDO 
KASYKLOMS 

Pennsylvanijos valstijos ka
syklų sekretorius kaltina fede-
ralę valdžią už kišimąsi į min
kštos anglies kasyklų saugume 
patvarkymus ir tuomi išstate 
pavojun tūkstančių angliakasių 
gyvybes. 

Valstija turi išleidus saugu
mo taisykles kasyklų prižiūrė
jimui griežtesnes negu federa
tes valdžios agentai siūlo. 

TURI PINIGŲ. Karo metais 
Penna valstijos iždas susiaugi-
no gerą perviršių iš suvirš 55 
milijonų dolarių, del to kad ne
buvo kaip pinigus išleisti, ne
buvo galima tam tikrų darbų 
atlikti ir pirkimų užpirkti. 

PIENO gamyba Pennsylva-
nijoje šymet nuo Gegužės ir 
Birželio mėnesio ėjo žemyn pa
lyginant su pereitų metų pieno 
kiekiu, šymet per Birželio mė
nesį pieno ūkiai davė 502,000,-
000 svarų pieno, arba 2 nuoš. 
mažiau negu tą patį mėnesį 
pernai. 

" - t  

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street* 

BALTIMORE 1, MB. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

Henry Wallace, buvęs Ame
rikos vice prezidentas, dabarti-

; nis Komercijos Departmento 
Sekretorius, stojo už OPA ir 
norėdamas daryti spaudimą į 
Kongresą kad OPA butų at
naujintas, Wallace griebėsi vėl 
klastos. Jis pagamino ir pa
tiekė statistikas kurių tikslas 
buvo įrodyti kad OPA įstaty
mui pasibaigus su Birželio 30 
diena, pagrindinių reikmenų 
kainos šalyje pakilo 25 nuošim
čiais. 

Dalykų tėmytojai pajuto kad 
čia kas nors negero daroma, 
nes visiems buvo žinoma kad 
išskyrus sviestą ir mėsą kitos 
reikmenys nepabrango taip žy
miai kad sudarytų tokį didelį 
nuošimtį. 

Ir štai ką Wallace panaudo
jo. Jo skaitlinėse kainų paki
limo buvo įkergta ir šilko kai
na, kuri pašoko 140 nuoš., kas 
yra didelis nuošimtis ir tas pa
kėlė bendrą nuošimtį. Tačiau 
šilko kainos pakėlimą nustatė 
federalė įstaiga, Reconstruction 
Finance Corporation. Tai ne
buvo privatinio biznio transak
cija ir nieko bendro neturėjo 
su pragyvenimo reikmenų pa
brangimu. 

Sudėjus visų pabrangintu 
dalykų nuošimtį, kuris ėjo gal 
nuo 1, 2, 5, iki 10 ir kaip 1 
15 nuoš., su 140 nuoš. pabran 
ginimu šilko kainos, ir padali
nus į bendrą nuošimtį, pasida
rė apie 25 nuoš. — ir tokias 
suklastotas skaitlines Wallace 
grūdo Kongresui, dirbdamas už 
OPA sugrąžinimą. 

Pereitą rudenį tas pats Wal
lace sukurstė unijų vadus rei
kalauti darbininkams algų pa
kėlimo, savo klastotais apskai
čiavimais padarydamas išvadą 
kad dirbtuvės gali pakelti dar
bininkams algas iki 25 nuoš. 
be prireikimo pabranginti reik
menų kainų. Visos unijos šo
ko reikalauti algų pakėlimo, o 
paskui pasirodė kad dirbtuvės 
negali pakelti padidėjusių kaš
tų ir negali gamybos tęsti. Del 
to ir šlubavo visa šalis iki šiol 
spaudžiama žemų OPA kainų, 
ir aukštai iškeltų algų. 

MONTREAL. — Kanados 
Lietuvių Taryba priėmė rezo
liuciją, savo posėdyje Liepos 
21 d., Lietuvos ir jos kaimy
nių, Estijos ir Latvijos, nepri
klausomybės reikalais. Rezo
liucija išsiuntinėta įvairių šalių 
ministrams pirmininkams ir 
Taikos Konferencijos delegaci
jų pirmininkams, Valstybių 
sekretoriams, įvairių šalių am
basadoriams, United Nations 
atstovams, pasiuntinybėms ir 
konsulatams, ir spaudai. 

Rezoliuciją pasirašo: Kana
dos Lietuvių Tarybos pirminin
kas Antanas Navickas, sekre
torius Leonas Gudas. 

LANKĖSI CLEVELANDE 

CHICAGO, ILL. 

CHICAGO LIETUVIAI DEMO-
MOKRATAI PRADEDA RIN

KIMŲ VAJŲ KUMSKIO 
GOLFO SUEIGOJE 

Lietuvių Golfo Dienos Komi
tetas, vadovystėje Judge John 
T. Zuris ir Frank E. Woidat, 
praneša jog rengia visos die
nos golfo ir vakarienės pokilį 
pagerbimui Al. G. Kumskio, 
prezidento Natidnal Lithuanian 
Chamber of Commerce ir Lie
tuvių Demokratų Lygos Cook 
Apskrityje. Tas viskas atsibus 
trečiadienį, Rugp. 41, Ever
green Golf Club, 92nd ir South 
Western Avenue. 

Specialus svečiai užkviesti 
Mayor Edward J. Kelly, ir Col. 
Jacob M. Arvey, pirmininkai 
Cook County, Central Demo
cratic Committee ir Demokra
tai kandidatai. 

Komitetas susideda iš šių: 
Lt. Wiliam Balswick, Al. C. 
Allen, William Poppel, Lt. An
ton Paulus, Al Vaitis, Charles 
Kriscunas, Vic Pocius, Joseph 
Nezelskis, Vic Bartz, Jack Ja-
tis, Bruno Smardack ir Norbert 
Tumavick. 

LVS Centro vice pirminin
kas Dr. Jonas Sims ir spaudos 
komisijos narės Stephania Č. 
Douvan ir Marija Sims buvo 
Clevelandą pas čiurlionius, ku
rių gražiame vasarnamyje prie 
Vermillion paviešėjo. 

Ta proga visi dalyvavo LVS 
1-mo skyriaus piknike, kuris 
įvyko taipgi LVS Centro val
dybos nario Dr. S. T. Tamošai
čio sode, prie Erie ežero. Bu
vo smagu ir malonu susieiti su 
draugingais Clevelandiečiais ir 
pasiviešėti pas nuoširdžius są-
jungiečius Tamošaičius. Vien 
tik vieta žmogų patraukia, pa
vilioja. Tai gal tik pirmas Lie
tuvis įstengė įsigyti tokius 
gražius ir ruimingus namus, 
kur jų jauki šeimynėlė, dvi du
krelės ir sūnelis, turi visus pa
togumus. Dargi yra pažymė
tina kad Dr. Tamošaitis ir jo 
žmona atvykę iš Lietuvos ir 
čia sukurę gražų gyvenimą. 

Taipgi buvo begalo malonu 
apsilankyti pas tuos malonius 
tikros Lietuviškos sielos Lietu
vius Smetonus, gyvenančius 
netoli Tamošaičių, čia mes ne 
tik pasigerėjome jų šeimos ži
diniu, dviem gražiais jų sūne
liais, bet ir daugybe gėlių, ku
rios lyg vainiku apipina jų jau
kų namelį. Gėlių augintoja yra 
poni Smetonienė, velionies a. a. 
Antano Smetonos, Lietuvos 
prezidento našlė. 

Viešint Clevelande pasitarta 
su LVS Centro valdybos nariais 
ir veiklos reikalais, taipgi pa
bėgėliams affidavitų parupini-
mu. M. Sims. 

SEKANT Vienybes ir N-nų 
korespondentų aprašymus SLA 
atsibuvusio seimo, pirmiausia į 
akis metėsi SLA viršininkų pa
skirta Komisija ir Komisijų 
Komisija, kurios susidėjo iš
imtinai iš kairiųjų sandariečių 
ir socialistų. 

O tas jau Ir parodė į kurią 
pusę vėjai pučia. 

Seime aiškiai domiroš?vo Gri 
gaičio diktatoriška politika. Jis 
žiauriai atakavo Apšvietos Ko
misijos mažumos patiektą ra
portą, kuris ir buvo atmestas 
ačiu pirmininko neaiškiam bal
savimo pravedimui. 

FAKTIŠKAI šiame seime 
Grigaitis turėjo neribotą žodžio 
laisvę, opozicijai gi net balsus 
buvo atimamas. Dėka tokiai 
Grigaičio politikai, Apšvietos 
Komisijoje ir toliau pasiliko 
G-tis su savo klapčiuku Vaidy-
la, kurie po senovei cenzuruos 
organą Tėvynę dar per du me
tu. 

Kokiu išskaičiavimu į Ap
švietos Komisiją įstatytas A. 
Mikalauskas dar ir šiądien ne
vienas seimo rimtesnis delega
tas stato sau klausimą. 

(Kulikauskaitė), pusės am
žiaus, mirė Liepos 17, Chica-
goj. (Kėdainių ap. Airioga-
los p. Negirvos k.) Amerikoj 
išgyveno 35 m. 

MAČERNIS Kazys, pusamžis, 
mirė Liepos 13, Chicago j e. 
(Kretingos ap. Kartėnų p.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

ANDRIJAUSKAITĖ Kazimiera 
(Sesuo M. Eucharia), 59 m., 
mirė Liepos 18, Chicago j. 

MERKEVIČIUS Juozas, 60 m., 
mirė Birž. 25, Detroit, Mich 

JOKŪBAITIS Kazys, 82 metų, 
mirė Birž. 24, Detroit, Mich. 
(Jurbarko par.) 

BELECKIENĖ Marė (Abra-
mavičiutė), 66 metų, mirė 
Liepos 16, Indiana Harbor, 
Ind. (Amerikoj išgyveno 40 
metų.) 

LUKAS Julia, 50 metų, mirė 
Liepos 13, Brooklyn, N. Y. 

ZABIELSKIS Vladas, mirė 14 
Liepos, Maspeth, N. Y. 

RADŽIŪNAS Andrius, mirė 8 
Liepos, Plymouth, Pa. 

JASONIS Jonas, mirė Liepos 
2, Wilkes-Barre, Pa. 

KARESKEVIČIENĖ Ona, mi 
rė Liepos m., Philadelphia. 

MARTIŠIENĖ Ona, mirė Lie 
pos m., Philadelphia, Pa. 

BALČAITIENĖ Ona, mirė Lie
pos m., Philadelphia, Pa. 

MAČIULOKAS Juozas, mirė 8 
Liepos, Kearny, N. J. 

BALTARAGIS Antanas F., 33 
metų, mirė Liepos 17, Chica
go j, kur buvo ir gimęs. 

VALUNGEVIČIENĖ Marė, 50 
metų, mirė Liepos 11, Brook
lyn, N. Y. 

pos m., Mahanoy City, P&. 
AIDUKONIENĖ Anelė, 72 m., 

mirė Liepos 13, Grand Ra
pids, Mich. 

PETRAVIČIUS Antanas, 84 
m., mirė Liepos 23, Chicago], 
kur buvo ir augęs. 

MATULEVIČIUS " Juozas, 68 
m., mirė Liepos 18, Brook
lyn, N. Y. 

VILEMAITIS Jonas, 59 metų, 
mirė Liepos 19, Brooklyn, 
N. Y. 

VAŠKAS Kazys, mirė Lie$0š 
23, Newark, N. J. 

BYLA Pijus, mirė Liepos m., 
Baltimore, Md. 

AUTO GAMYBA GERĖJA 
Didieji automobilų išdirbėjai 

praneša kad šiomis dienomis 
automobilių gamyba tiek paki
lo kad jau pradės daryti poka
rinius daugumo rekordus. 

Šią pastarą savaitę padaryta 
jau 85,000 nauji automobiliai, 
ir tai yra didžiausias skaičius 
padarytų vienos savaitės bėgy
je nuo to kai automobilių dir-

ŽODIS 'chauffeur' (šoferis) 
reiškia pečkurį, ir paeina iš tų 
laikų kai automobiliai buvo va- bimas pradėtas metas laiko at-
romi garu ir kūrinami anglim, gal. 

Waterbury, Conn. 

LINKSMAS PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugpjučio 18, 

nuo 1 v. po pietų, Linden Par
ke, Union City, Conn., įvyksta 
Waterbury Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinis piknikas. Vi
sas pelnas skiriamas Lietuvos 
laisvės ir Lietuvių pabėgėlių 
reikalams. Kalbės Prof. Jur
gis Žilinskas, Kauno, vėliau 
Vilniaus universiteto profeso
rius, Kun. Dr. Kazys širvaitis, 
Karo Kapelionas Kun. Alfred 
Cabitor. Dainuos Šv. Juozapo 
parapijos choras vadovaujant 
A. J. Aleksiui, ir bus šokiai 1 
iki 7 v. vakare. Gros K. Gluo-
denio orkestras. 

Sulyg Lietuvos buvusio pte-
zidento Dr. Kazio Griniaus vė
liausio atsišaukimo tai Lietu-GRISAITIS Jonas, 63 metų, . 

• - t • o vių tauta dabar yra didziausia-mire Liepos 9, Brooklyn, Į * . . ^ ^ , s 

N. Y. 
TAUTIŠKŲ Centų padalini

me taip pat pasirodė G-čio įta
ka ir didelis šališkumas. Ta
ryba gavo $1,000 iš to fondo, 
o kitos kad ir tautiškesnės or
ganizacijos gavo tik trupinius 
nuo diktatorių stalo. 

Likusius Tautiškus Centus, 
nepasakant kiek jų liko, paves
ta SLA viršininkų malonei, 
kuriems, aišku, padiktuos Ap
švietos Komisijos bosas kur ir 
kam juos paskirti. 

Tik del to SLA seime taip 
dalykai dėjosi kad Susivieniji
mo aukščiausias "suprimas" 
politikoje yra labai nenusisto
vėjęs asmuo. 

VIENAS SLA aukštas par
eigūnas seime pasakė kad jam 
tas kryžius (suprask Susivie
nijimo pareigosš ne tik nebuvo 
sunkus, priešingai malonus, ir 
jis per du metu tą kryžių nešęs 
su malonumu. 

Kurgi nebus malonus kad 
apyskaitose Tėvynėje mes ma
tome $100 algos, o $300 dar su 
magaryžiom už sugaištą laiką 
ir keliones tik viename mėne-
syje. 

Patėmijęs tokias skaitlines 
Tėvynėje vienas SLA narys 
man sako: "Seniau SLA Pildo
moji Taryba turėdavo savo su
važiavimus kartą į tris mėne
sius, o dabar suvažiuoja tris 
kartus į vieną mėnesį. Taip 
važinėdami jie iščiulpė lėšų 
fondą ir privedė Susivienijimą;E « . » 
prie tos nelaimingos konversi-!j| 6202 Superior Ave. 
jos, kuri Susivieoijimui su
trumpins amžių keletu dešimr 
čių metų". 

NEŽIŪRINT kaip SLA cen
tro ponų apmokami agitatoriai 
neteisintų ir negirtų tą konver
siją, ji užkirto kelią įsirašy
mui į Susivienijimą ir-niekas 
dabar jiems netikės kad dau
giau tokių konversijų Susivie
nijime nebus. 

Gaila Susivienijimo kad jis 
prilygino prie to, tik dėka sa? 
vo viršininkų netaupumui. 

P. P. Jaras. 

ARKUS Margaret, 61 m., mirė 
Liepos 2, Brooklyn, N. Y. 

JOKŠIENĖ Zuzana (Jaraitė), 
pusamžė, mirė Liepos 21 d., 
Chicago j. (Šiaulių ap. Žaga
rės p.) Amerikoje išgyveno 
36 metus. 

KRIŽEVIČIENĖ Agota (Nor-
kaitė), mirė Liepos 21, Chica
go j. (Telšių par.) Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

MILIAUSKAS Pranas, mirė 
Liepos mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

NORKEVIČIUTĖ Stasė, mirė 
Liepos m., Shenandoah, Pa. 

GRIGAS Jurgis (jaunuolis), 
mirė Liepos 10, Brockton, 
Mass. 

BALIUNAS Juozas, mirė Geg. 
18, Buenos Aires, Argentina. 
(Svėdasų p. Grikėnų k.) 

GERDAUSKAITĖ D., 46 metų, 
mirė Gegužės m. Rosario, 
Argentinoj. (Kelmės par.) 

DELTUVA Antanas, 44 metų, 
mirė Geg. mėn., Santa Fe, 
Argentinoj. (Marijamp. ap.) 

MISEVIČIUS Juozas, 62 metų, 

me pavojuje. Todėl prašome 
šiame piknike skaitlingai daly
vauti, įdomių kalbų bei gražių 
dainų pasiklausyti ir paremti 
Lietuvos nepriklausomybės bei 
Lietuvių pabėgėlių reikalus. 

Rengimo komisijos nariai bei 
darbininkai-darbininkės: Klebo
nas Kun. J. Valantiejus, komp. 
A. Aleksis, T. Matas, M. Kari-
nauskienė, P. Jokubauskas, A. 
Šambaris, M. Stankevičienė, J. 
Bernotas, O. Girdžiauskienė, B. 
Petrauskas, J. Kairys, K. Pet
rauskienė, J. Jakštas, K. Jesai-
tienė, J. Trečiokas, O. šmotie-
nė, A. Dzimidas. M. Andrikis. 

""" A 

' Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškojo 
Kalboje, su visais Amendmentais, 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus «lu metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visai 
dovanai už pasidarbavimą. 

_ T . -r-x i . , LIETUVIŲ NAUJIENOfi 
mire Liepos m., Palmerton, j g32 N gth gt Philadelphia 6,. Pa. 
Pa. v -— —' 

RENGIASI LENKTYNĖMS. Fred Kerwin ruošiasi daly
vauti vandens lenktynėse, Kalifornijoje, kurios atsibus šį mė
nesį. šios lenktynės yra tai čiuožimas ant lentos pririštos 
prie smarkaus motorinio laivo. Vyrai ir merginos atsistoję 
ant tų lentų, kurie ilgiausia išsilaiko nenuvirtę, skaitosi lai
mėtojais. Per karą šios lenktynės buvo nutrauktos. 

APtĖ 19$0 metus sakotna ši 
šalis bus pasiekus aukščiausią 
savo gyventojų skaičių — .150 
milijonų, ir po to pradės mažė
ti. 

! Wilkelis Fanerai Home I 
r £ 

! PILNAS LAIDOTUVIU Į 
I PATARNAVIMAS | 

HEnderson 9292 | 
riiiiiiiti!nmuiimimiu>mininii»ini»mnni»»miiitm»mn»mitiimmn»minn* ^ 

Delia E. Jakuto 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIALIS PERVEŽTI, 
ftaittbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

i n n  ū i i if! um iiiTriiiiiiHiiuiWiTm»ii iiį 

P J. 
s 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, OliUT 
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Tegul meile Lietuvos 
- Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta «-* %. ' 

Jungo Nevilks! 
wtOm 

Keli Žodžiai iš Austrijos 
•ėmm 

Kryžių Kraštas kaip Žemaitijoje. Lietuviai Menininkai 
Kuria, Jaunimas Tęsia Mokslus. Lietuviai Diplo

matai Turėtų Drąsiau Prabilti. Dr. Jono šliupo 
Paskutiniai žodžiai 

Rašo V. Nagius-Nagevičius, Specialiai Dirvai 

Nuo Redakcijos: Prie eilės 
kitų žymių Lietuvos žmonių ra
šančių Dirvai, šiame numeryje 
patiekiame skaitytojams rašinį 
vieno žymaus Lietuvos veikė
jo, Karo Muziejaus globotojo, 
Gen. V. Nagiaus-Nagevičiaus, 
kurį likimas nubloškė Austri-
jon. 

ČIA BUVO PASITRAUKĘS 
IR DR. JONAS ŠLIUPAS 

Iš įvairių Vokietijos ir Aus
trijos vietų, kur susispietė di
desnis Lietuvių būrys ir mus 
Vorarlberge (Austrijos provin
cijoje, Šveicarijos .pasienyje) 
gyvenančius Lietuvius pasiekia 
kartais gandai, o retkarčiais ir 
spausdintas žodis. Ir mes ne-
rėtume savo ištrėmimo drau
gams, o ypač užjuryje gyve
nantiems tautiečiams šį-tą pra-
nąšti apie savo gyvenimą, apie 
tai kas mums ypatingai rupi ir 
ko geidžiame. 

Visame Vorarlberge bendra
me Baltiečių 790 skaičiuje Lie
tuvių yra 300. Gyvename tarp 
aukštų gražių kalnų, išmėtyti 
po visą kraštą. Stovyklose ne
daug kas tegyvena. Iš musų 
tarpo yra 10 . mirusių. Nusto
jome didžiojo Aušrininko Dr. 
Jono šliupo ir dviejų musų ka
riuomenės savanorių: Geležinio 
Vilko pulko steigėjo, o vėliau 
diplomato Vlado Natkevičiaus 
ir Pulk. Aleksandro šumskio, 
garsios Suvalkų sutarties su 
Lenkais pasirašymo dalyvio ir 
ilgamečio S-to pėstininkų pul
ko vado. 

Vorarlberge esama aštuonių 
tautų tremtinių. Juos globoja 
Prancūzų "Service Social des 
Personnes Deplaces en Vorarl-
berg", kurio pirmininkas yra 
Lenkas, o generalinis sekreto
rius Lietuvis. Pirmininkas Lie
tuvių atžvilgiu draugiškai nu
siteikęs. 

Vorarlbergo kaimiečiai-kata-
likai su mumis sveikinasi: 
"Gruess Gott". Visur- čia pil
na kryžių, kaip Žemaitijoje. 
Vyrauja čia pieno, ir vaisių 
ūkis. Kraštas neturtingas. Duo
na importuojama. Nusipirkti 
maisto sunku, nes gauni atsa
kymą: "Selber brauchen". 

Netenka girdėti kad ūkinin
kas leistų savo vaikus į aukš
tąją mokyklą. Krašto inteli
gentija daugiausia kilus iš mie
stų. Su vietiniais gyventojais 
santikiai buvo neblogi, bet kai 
Austrijos centrinė valdžia ofi
cialiai pareiškė norą musų at 
sikratyti tas labai neigiamai 
paveikė į gyventojus HP jie 
pradėjo šnairuoti į mus. 

KULTURINfi VEIKLA 
Musų gyvenimas buvo pa

įvairintas Čiurlionio ansamblio 
choro ir šokėjų pasirodymais 
įvairiose vietose. Tas iškėlė 
Lietuvių vardą Prancūzų oku
pacinės valdžios ir vietinių gy
ventojų akyse. Reikšmingi bu
vo pianisto Kuprevičiaus kon
certai, o pagaliau ir Lietuvių 
dalyvavimas kartu su kitais 
pabėgėliais etnografiniai ir 
meno parodose. 

Meno parodoje dalyvavo še
ši Lietuviai dailininkai. Deja, 
nei vienas iš jų nepalietė savo 
kuriniuose pergyvenimų aplei
džiant Tėvynę, vargų kelionė
je, ar vaizdų ištrėmime. Gerai 
butų kad musų dailininkai at
eityje pasirūpintų šitomis te
momis. Toki paveikslai yra pa
geidaujami Karo Muziejuje, o 
gal ir kitame kuriame ruzieju-
je Lietuvoje. 

šia proga tenka ^pastebėti 
kad dailininkas Valius, šioje 

parodoje dalyvavęs, gražiai iš
leido savo kurinių albumą, ku
riam žymus Austrijos skulp
torius, Prof. Albert Bechtold, 
parašė įvadą, atspausdintą ke
turiomis kalbomis, štai kelios 
ištraukos: 

"Didžiojo b ė g i Wi o srovėje, 
randame jauną Lietuvį, kuris 
vaizdais pasakoja savo tautos 
sielą.... Telesforo Valiaus iš
raiški kalba yra subtiliai kulti
vuotas medžio raižinys.... Ne 
tik virtuoziškos rankos, bet ir 
skaidrio^ dvasios vertingi pa
sisakymai. Tai kūrybos lapai 
į kuriuos reikia žvelgti kaip į 
kurinį žmogaus ir menininko 
kartu.... Vienas jo raižinių, 
sukurtas — ir tai rodo Valiaus 
kūrybinės jiegos stiprumą — 
sunkiose lagerio sąlygose Vo
rarlberge." 

JAUNUOLIAI TĘSIA 
MOKSLĄ 

Vorarlbergo Lietuvių koloni
ja gali pasidžiaugti savo jau
nuoliais, kurie nugalėdami di
deles kliūtis ir atstumus, daž
nai nedavalgę uoliai tęsia pra
dėtą Lietuvoje mokslą; gerai 
pasirodo vietinės profesūros 
akyse ir gryždami Lietuvon ga
lės parsivežti ne tik diplomus 
bet ir vakarų Europoje įgytas 
žinias. Tenka paminėti musų 
Raudonojo Kryžiaus pastangas 
tęsia moklsą sunkiose sąlygose 
padėti jaunimui. 

Daug džiaugsmo suteikė at
siųsti iš Amerikos drabu
žiai, jie buvo labai reikalingi 
tiems kurie jau buvo visai bai
gę sudėvėti savo rubus. 

Dabar pas mus lankosi BA 
LF atstovas Kun. Dr. Končius. 

Nusiskundžiame nedavalgy-
mu. Daug kas žymiai nusilpęs, 
vos "pavelka kulnis".... Kiti 
negali dirbti ir net skaityti, 
"marga akyse" .... 

Nors UNRRA iškabos tenka 
matyti, bet pagalbos iš jos 
šiuo tarpu nebuvo. Kai ku
rie dirbantieji gavo rubų ir 
senų batų. Iš "Service Social" 
du kartu gavome po paketą ir 
cigarečių. 

ŽMONĖS KILNOJASI 
JIEšKODAMI DARBO 

Jieškodami darbo ir geres 
nių gyvenimo sąlygų, žmonės 
yra linkę keltis į kitas vietas, 
bet del menko kalbos mokėji
mo ir nemokėjimo prisitaikyti 
gyvenimas visur sunkus. Tuo 
tarpu juodos mintys apie liku
sius Tėvynėje, gandai apie 
naujus išvežimus ir spėliojimai 
apie Lietuvą ir musų ateitį 
drumsčia ir nakties poilsį. 

Susirenkame iškilmingai per 
Vasario 16 šventę; šiaip gi at 
vykdami į "Service Social", ar 
bažnyčiose. 

Iš Lietuviškų laikraščių šį-tą 

sužinome ir pasiskaitome gra
žių eilėraščių, o kartais net 
naujų iš sielvarto gimusių mal
dų. Tikrai ateis laikas kada 
Tautos Dainius apraudos musų 
kelius, įamžins pabėgėlių var
gus ir troškimus gryžti į lais
vą Lietuvą. 

Girdėjome ištrėmime esamu 
Lietuvos Vyskupų atsišauki
mus, ypač jų raštą pasaulio ka
talikų vyskupams, prašant už
tarti Lietuvos reikalą. 

Nei Šveicarijos, nei kitų šti
lių laikraščiuose beveik neuž 
tinkama žinių apie Lietuvą ir 
apie kitus Baltijos kraštus; 
apie tai ir per radio netenka 
išgirsti nei Lietuviškai ne ki
tomis kalbomis — nei iš Ang
lijos, nei iš Prancūzijos, nei iš 
Amerikos, kuomet iš ten įvai
riomis kalbomis, ko ne visoms 
pasaulio tautoms skelbiamos 
jas liečiančios žinios. 

Girdėti kad į okupuotus kra
štus, tik ne į Pabaltijį, prasi
skverbia korespondentai ir iš 
ten siunčia pasauliui nors ap
karpytas žinias. Taigi atrodo 
kad Lietuva, o taip pat Latvija 
ir Estija, laikomos lyg gyvos 
palaidotos. Tai jau nebe gele
žinė ChurchiU'o siena, o tikras 
antkapio akmuo, slegiantis mu 
sų tris kraštus. 

KĄ VEIKIA MUSŲ 
DIPLOMATAI? 

Turime didžiose valstybėse 
savo ministerius-atstovus; apie 
40 valstybių dar nėra pripaži
nusios musų Tėvynės anekci-
jos,; turime išsilikusį ištisą di
plomatinį korpusą, kuris savo 
laiku nemažai musų valstybei 
kaštavo, — tai kodėl šiądien 
jie nieko nesako nei pasaulio 
viešajai opinijai, nei mums pa-
bėgėliams-bastunams, ištrošku
siems išgirsti žodį apie musų 
Tėvynės ateitį? 

Karys prireikiant guldo už 
Tėvynę galvą. Diplomatams 
gal nereikia guldyti galvų, bet 
tokiu opiu laiku kaip dabar ir 
jiems reikia pasireikšti. Ne
jaugi jie tokie silpni, neįtakin
gi kad be memorandumų rašy
mo nepajiegia nei pasaulio 
spaudoje, nei per radio Euro
poje ar Amerikoje prabilti ir 
užtarti musų politinį reikalą? 
Bent pasikviestų kitus tinka
mus padėjėjus ar pavaduoto
jus! 

Lietuva, Latvija ir Estija 
nors labai pavėluotai (1934 m.) 
susiburė į trijulį politinį kolek
tyvą ir net turėjo savo atsto
vą Tautų Sąjungoje; šią sun
kią valandą tai trijulei reikė
tų taip pat pasireikšti: trijų 
balsas yra tris kart didesnis 
negu kiekvieno atskiras bal
sas. Sunku tikėti kad didžio
sios valstybės, pripažystančios 
musų valstybių teises, nesutik
tų per spaudą ar radio leisti 
pasisakyti skriaudžiamų kraš
tų atstovams, ypač tų kurių 
aneksija šiuo tarpu nėra įtei
sinta. Nusiskundžiame šituo 
musų diplomatų tylėjimu dau
giau negu pusbadžiavimu. 

Vienintelę paguodą sudaro 

Molotovas vis Reikalauja 
Slaptos Derybos ir Mainai Tęsiama ir Dabartinėje 

Neva Viešoje Taikos Konferencijoje 

Joaquin M. Klizald<\ pirmu
tinis Filipinų Respublikos am
basadorius, atsiųstas į Wash-
ingtoną šiomis dienomis. 

A 

žinios ateinančios iš Amerikos 
Lietuvių, apie jų organizuotą 
veikimą ir didelį susirūpinimą 
Lietuvos reikalu. Vilimės Pre
zidento Roosevelto 1940 metų 
Spalių 15 d. Lietuvių delegaci
jai duotu pažadėjimu kad Lie
tuva, kaip ir kitos mažos tau
tos, po karo bus atsteigta ne
priklausoma. Tai buvęs pir
mutinis Roosevelto kam nors 
duotas pažadas. Tikime kad 
dabartinis Prezidentas Truman 
išpildys Roosevelto pažadą Lie
tuvių tautai, kaip jis pildo ir 
kitus jo duotus pažadus.... 

DR. ŠLIUPAS RENGĖSI 
VYKTI AMERIKON 

Nežinome ar yra Amerikos 
Lietuvius pasiekęs Dr. Jono 
šliupo 1944 metų Lapkričo 5 d. 
parašytas atsišaukimas, kurį 
jis norėjo prieš išvykdamas į 
Amerką pasakyti per radio. 

Deja, vos parašęs tą atsišau
kimą pasijuto blogai ir tarė: 
"Jau mirsiuJo širdis 
pavargus nuo sielvarto ir susi
jaudinimo nustojo plakus tiek 
savo Tėvynei, tiek anoje pusė
je okeano mylimiems tautie
čiams. 

Paskutiniai jo atsišaukimo 
žodžiai skamba lyg testamen
tas: "Jusų užduotis, brangus 
Amerikos Lietuviai, dabartiniu 
atveju yra aiški. Reikėtų pa
dėti tremtiniams išgujimo var
gelį vargti, tautines pastangas 
paremti ir papildyti, svetimus 
puolimus atremti ir pasaulyje 
Lietuvių atlaisvinimą bei eilėn 
laisvųjų tautų atstatymą už
tarnauti ir piršti". 

Mes Vorarlsbergo Lietuviai 
esame tikri kad jųs ir ateityje 
neliksite akli ir kurti musų ir 
Jusų gyvos palaidotos Motinos 
Lietuvos likimui. 

Pasitikėdami didžiųjų USA 
vyrų — Prezidentų Wilsono, 
Roosevelto ir Trumano pasau
liui skelbtais pasisakymais kad 
kiekviena kad ir mažiausia 
tauta, bent kuriame pasaulio 
kampe, turės gauti tokią vals
tybinę tvarką kokią ji laisvu 
apsisprendimu pasirinks — rei
kalaujame savo Tėvynei demo
kratinės teisės pareikšti savo 
valią ir savo nusistatymą lais
vuose, nesuvaržytuose rinki
muose, be okupacinės kariuo
menės, tarptautinių pajiegų ap
saugoje, prižiūrint tarptautinei 
kontrolei. 

Prašytume brolius Amerikos 
Lietuvius dėti energingiausių 
pastangų kad Lietuvą pasaulio 
visuomenė neužmirštų. Lau
kiame kad Jųs laisvojo krašto 
laisvi žmonės Lietuvos reikalu 
per radio prabilsite į pasaulį 
įvairiomis kalbomis, o į savo 
Tėvynę Lietuvą ir į mus trem* 
tinius — musų gimtąją Lietu
vių kalba. 

Amerikos laikraščiu kores
pondentai Paryžiuje, nuvykę 
ten aprašyti taikos konferenci
jos darbus, praneša kad ši kon
ferencija, Byrnes pasiulymu ir, 
nelauktai, Molotovo sutikimu, 
atsibuna viešai, gali dalyvauti 
posėdžiuose spaudos atstovai. 

Tačiau, kaip praneša rašyto
jas Drew Pearson, tulus svar
bius klausimus Byrnes, Molo
tovas, iBidault ir Attlee apta
ria savo slaptuose posėdžiuose. 

Jis patiekia kelis slaptus da
lykus, kurie yra dideli ir svar
bus : 

Slaptas posėdis No. 1: Byr
nes gavo iš Britų raportą kad 
Rusija slaptai parduoda Švedi
jai nuo Vokiečių atimtus gin
klus, kad ji juos parduotų Ar
gentinai. Kai U. S. laikosi nu
sistatymo neleist fašistinei Ar
gentinai apsiginkluoti, pasiro-1 
do Rusai surenka Vokiečių pa
grobtus ginklus ir perduoda 
juos Švedijai nugabenti ir par
duoti Argentinai. Byrnes pa
siryžo asmeniškai tą reikalą su 
Molotovu išnagrinėti. 

Slaptas posėdis No. 2: Mo
lotovas pakartotinai reikalauja 
kad Byrnes suteiktų ant visa
dos ir oficialį pripažinimą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos in
korporavimo į Sovietus. 

Viename posėdyje Molotovas 
pasakęs Byrnes kad Churchill 
ir Rooseveltas yra davę Stali
nui sutikimą prijungti tas tris 
valstybes prie Sovietų. Roose
veltas ir Churchill tą padarę 
Teherano ir Jaltos konferenci
jose. Byrnes, tačiau, kolei kas 
dar atsisako pripažinimą sutei
kti. 

Slaptas posėdis No. 3: Bi-
dault, Prancūzijos užsienių mi
nistras, sutinka pritarti Ame
rikos ir Anglijos planui sujun
gti šių trijų valdomas Vokieti
jos dalis po viena administra

cija, jeigu Prancūzijai bus duo
ta dar šmotas Italijos, ir jeigu 
bus pavesta Prancūzams kon
trolė Saar Slėnio su jo turtin 
gais anglies sluogsniais ir in
dustriniai turtingas Reinlan-
das. 

Iš šito matot kokia ta tai
kos konferencija ir kaip visos 
pusės nori tik prisiplėšti, iš
skyrus Ameriką, kuri atsisako 
ir grobius imti ir žemes prisi
savinti. Bet turėtų uždrausti 
ir kitoms grobti svetimas že
mes. 

Prancūzai taipgi nori pasi
naudoti proga, ir taikosi grobti 
Vokiečių valdytas žemes, ku
rios dažnai priveda prie karo. 

Jugoslavų atstovas, žinoma, 
su Molotovo pakurstymu, kelia, 
reikalavimą kad Trieste butų 
visiškai atimtas nuo Italijos ir 
atiduotas Jugoslavijai. Su jo
kiu kitokiu patvarkymu Jugo
slavai nesutiksią. 

Nukrypę Simpatijos 

Amerikoje įsisteigė organiza
cija American Friends of De
mocratic Sudetens. Tai organi
zacija taikoma užtarimui Sude
tų Vokiečių, kurie buvo Čeko
slovakijos mažumų dalis, bet 
kurie greit susiplakė su na-
ziais ir pagelbėjo okupuoti pa
čią Čekoslovakiją, šią organi
zaciją, kaip pasirodo, remia 
daug žymių Amerikos asmenų 
ir organizacijų. 

Todėl Cleveland Plain Dea
ler pastebi: "Kur yra Ameri
kiečiai draugai demokratiškų 
čekų ir Slovakų?" 

To neužtenka. Plain Dealer 
dar daugiau pasako: 

'Ar tie asmenys organizavo 
kokį vajų arba pasirašė kokį 
nors atsišaukimą prieš masinį 
deportavimą žmonių iš Lenki
jos, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pradinėse karo dienose, ar
ba protestavo prieš priespaudą 
ir deportavimą visų žmonių 
kurie nesutinka su Sovietų po
litika šalyse kurias raudonosios 
armijos okupavo, mums neteko 
patėmyti". 

Keista kad tų asmenų ir or
ganizacijų dėmesį nepatraukia 
tai kas bolševikų daroma už 
"geležinės uždangos", bet jie 
susirupino likimu mažos dalies 
žmonių, Sudėti jos Vokiečių. 

AMERIKOS spauda aiškina 
kaip Amerika šelpia nekurias 
Europos šalis, o tą pašalpą iš 
jų pagrobia Rusai sau kaip ka
ro atlyginimus, arba Rusų ar
mijos esančios tose šalyse pa
siima ir suėda. Taipgi, rau
donosios armijos atima ir su
ėda viską ką tik tos šalyse pa
sigamina ir užsiaugina, ir bol
ševikų okupuotos šalys niekaip 
negalės atsigaivelioti iki jose 
raudonarmečiai viešpataus. 

Bet kad Amerika darytų ką 
Rusų sulaikymui nuo to nesi
girdi. Amerika tik patiekia 
didžiausią dalį UNRRA orga
nizacijai, kuri turi maitinti 
karo nualintas šalis. 

Amerika tose šalyse neturi 
balso, viskas eina bolševikų pa
tvarkymais, bet pašalpa prista
toma kaip galint reguliariai. 

Iš Niagara Falls, N* Y. 

IŠPLATINO KNYGAS. Per
nai aš atsilankęs pas vietos 
Lietuvių parapijos kleboną Ku
nigą P. Aukštakalnį palikau 
jam kelias knygas "Timeless 
Lithuania" ir "Lithuania Un
der the Sickle and Hammer". 

šymet vėl, nuvažiavęs į šią 
koloniją praleisti atostogas ir 
paviešėti pas savo brolį, apsi
lankiau pas kleboną. Jis pa
pasakojo man kad tas knygas 
išdalino žymiems Amerikie
čiams dvasiškiams, šiaip asme
nims ir įteikė miesto knygy
nui. 

Kun. Aukštakalnis yra jau
nas kunigas, geras Lietuvis pa
triotas ir vietos Lietuvių myli
mas. Alekas Banys. 

LVS 1 sk. organizatorius, 
Cleveland, Ohio. 

Amerikos Lietuviu Misiia 
įr Jos Darbai 

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

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

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

1 knyga M 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk Petruičio biografija, BU Lietuvos istorija) 

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

TIKI STEBUKLAMS. Ši grupė raišų Chicagos moterų iš
vyko į pragarsėjusią stebuklingą vietą Kanadoje, tikėdamos 
atgauti sveikatą. Ten suvažiuoja tūkstančiai tikinčiųjų, ta
čiau ar kas sveikatą atgavo negirdėti. 

VALDŽIA galiaus sutiko lei
sti panaudoti milijoną y ardų 
kariuomenei supirktos medžia
gos perviršių siuvimui vyriškų 
rubų, kurie pradės atsirasti se
kančių kelių savaičių bėgyje. 

Kodėl iki šiol tą viską laikė 
nuo civilinių gyventojų? 

Timeless Lithuania' $3 
(Su Lietuvos vaizdais, Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

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

Siųskit savo užsakymą! 

šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. v 

LIETUVAI VADUQTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohift 
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90 METŲ AMŽIAUS. Gar
sus Anglu rašytojas George B. 
Shaw sulaukė 93 m. amžiaus, 
bet jis dar yra veiklus ir da
bar dar rašo. 

LIETUVIS LENKŲ 
KAREIVIS RAŠO 

IŠ ŠKOTIJOS 

DŽIAUGIASI NETIKĖTAI 
GAVĘS DIRVĄ 

Liepos 26, 1946. * 
Didžiai Gerbiama Dirvos 
Redakcija: 

Aš nepažystamas Lietuvos 
klajūnas iš Vilniaus krašto, 
kuris šio karo esu ištremtas iš 
savo gimtojo krašto ir tapau 
klajunu. Beklajodamas po pa
saulį per keturis metus, paga
liau atsiduriau savo brolių tar
pe. Aš esu Lenku kareivis. 

Mano širdį spaudžia didelis 
skausmas, nes mano gimtasis 
kraštas Vilnius yra pagrobtas 
ir pavergtas nuolatinių Lietu
vos priešų; mano broliai Lietu
viai sukaustyti raudonojo tiro
no pančiais. 

čia Škotijoje prieš 12 dienų 
sutikau Lietuvį, kuris supažin
dino mane su Škotijos Lietu
viais, nors tik per laiškus. 

Vakar, vakarinio patikrini
mo metu, buvo iššaukta mano 
pavardė ir gavau siuntinį. Ir 
koks mano džiaugsmas, nes iš
vyniojus žiuriu Lietuviški lai
kraščiai: Dirva, Amerika, Sau
lė. Nežinomas geradaris man 
juos atsiuntė sužinojęs mano 
adresą ir jausdamas mano al
kaną troškimą Lietuviško žo
džio, savo spaudos. Nebuvo 
jokio laiško kas man atsiuntė, 
tik ant vieno laikraščio buvo 
parašyta rašalu : "G i- r i au;-ių 
sveikinimų. K. G," 

Perskaičius tuos laikraščius 
tuojau sužinojau kad tas Lie
tuviškas žodis yra iš laisvos ša
lies Amerikos, gerų patriotų 
Lietuvių, kurie kovoja del Lie
tuvos nepriklausomybės. 

Tuojau šiądien griebiau s ra
šyti Dirvos Redakcijai ir l&Lai 
prašau vardan pavergtos mū
sų Lietuvos, patalpinti mano 
parašytus eilėraščius, kurių po-j 
rą su šiuo laišku prisiunčiu. 

Po eilėraščiais mano tikros 
pavardės prašau nerašyti, nes 
mano senutė motina dar tebe-į 
gyvena pavergtoje Vilnijoje, j 
bijau kad nesudaryčiau mano i 
motutei daugiau kančią nuo 
bolševikų persekiotojų. 

Jeigu mano eilėraščiai bus 
geri tai parašysiu toliau dau
giau. Man dabar jau kiek ir į 

sunkoka suburti mintis gerai! 
ir aiškiai, nes jau 4 metai kaip j 
man neprisiėjo rašyti Lietuviš
kai. Klajūnas. 

"Visas teatras buvo paverstas lyg j kokį balaganišką 
irką. Visur pilna raudonų skraisčių, sienos nukabinė-

LOS ilgais ^raudonais plakatais, ant kurių didžiausiomis 
raidėmis išrašinėti įvairus "liepsningi" bolševikų sveiki
nimai "draugui Stalinui" ir kiti panašus bolševikinės 
propagandos atributai. Pagaliau sėdame į vietas. Dau
gumas provincijos apygardų atstovų tokiame teatre pir
mą kartą savo gyvenime: nesiorientuoja pro kur ineiti, 
kur sėsti ir ką čia išviso reikės daryti. Visas tas trukš-
mas, gausybė žmonių, tos cirkiškos dekoracijos dar la
biau prislegia jų nuotaiką ir juos padaro dar nedrąses
niais. Juos į vietas vedžioja specialus tvarkdariai. Su
sėdo visi atstovai. Teatro parteris, be seimo narių, dar 
buvo pilnas "kviestinės" publikos: kompartiečių, kom
jaunuolių, čekistų, šnipų. Taip pat visos ložos ir visi 
aukštai pilni publikos. Mes, seimo atstovai, iš visų pu
sių buvom apsupti čekistų, žodžiu, iš visų pusių didžiau
sias moralinis ir fizinis spaudimas į atstovus kad jie vyk
dytų komunistų partijos valią. 

"Prasidėjo ofieialė dalis. Sudarius didžiuli prezidiu
mą, j kurį komunistų partijos buvo parinkti patys pati
kimieji, Respublikos Prezidento pareigas ėjęs J. Palec
kis perskaitė deklaratyvaus pobūdžio pranešimą apie 
vadinamos Lietuvos Liaudies vyriausvbės maždaug še-
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sių savaičių darbą, apie padalytas refoimas bei kitusj^gg ^ j0kįų tam reikiamų pasiruošimų, suor 
pakeitimus, apie musų santikius su Sovietų Sąjunga, ir! • • • - J - - - 1 -• ™ -
tt. Pagrindinė tos deklaracijos mintis buvo kad kelio 

mas yra visiška nesąmone turi buti aišku kiekvienam ku
ris tik nė^a toks lengvatikis kad jo lengvatikystė butų 
tikrai sunku atskirti nuo kvailumo. O jeigu aišku kad 
tai nesąmonė tai tikrai visas pasaulis turėtų įsižeisti kad 
drystama jam sakyti į akis tokias nesąmones. Pateisi
nimas čia tiktai vienas tegali buti kad pasaulis perma-
žai dar žino kas ištikrųjų 1940 metų Liepos mėnesį at
sitiko rytiniame Baltijos pakraštyje. Bet kiekvienam 
vidutiniškam protingam žmogui, man rodos, nėra reika
lo viską smulkiai žinoti apie tuos rinkimus kad jis susi
darytų teisingą nuomonę. Man regis, kalbantis su tuo 
kuris dar nežino kas ten atsitiko pakanka tik trumpai 
išdėstyti reikalo esmę kad ir šitokiu budu: 

"Buvo trys nepriklausomos valstybės — Lietuva, 
Latvija, Estija. Jos per pirmą Pasaulinį Karą išsilais
vino iš Rusijos okupacijos ir nepriklausomai tvarkėsi 
apie 20 metų. Sekėsi joms gana gerai. Tai yra ištisai 
vidutinių savininkų kraštai, neturį didelių miestų ir to
dėl beveik visai neturį tikros proletariato klasės. Aiš
ku, tokie kraštai niekad nenorėjo turėti ką nors bendra 
su komunistine tvarka ir net ir didelėmis pastangomis 
kominternas negalėjo tuose kraštuose išplėsti žymesnės 
komunistinės propagandos. Tie kraštai tvarkėsi taip 
kaip visas Vakarų Pasaulis. Ir štai 1940 metų Birželio 
15-16 dienomis Sovietų armija staiga tuos kraštus už
ėmė. Užėmę skelbė kad visai nenori jų prie Sovietų pri
jungti. Bet Liepos 14 dieną visuose trijuose tuose kraš-

atgal nebėra ir Lietuvai reikia jungtis prie Sovietų Są-
j jungos. Po to prasidėjo balsavimas, kuris vyko esant 
didžiausiam trukšrnui, dirbtinai komunistų partijos į te
atrą suvestų agentų sukeltam. Visi jie tariamai reiškė 
nepaprastą savo džiaugsmą ir tiesiog negalėjo tverti sa
vo kailyje. Iš visų pusių, iš aukštų, ložų, parterio, salės, 
koridorių sklido šūkavimai ir visoki riksmai." 

Čia reikia pastebėti kad Dr. Garmus savo pasakoji
me kai ką praleido. Tas posėdis, nors ir ne visas, buvo 
perduodamas per radio. Balsavimas įvyko ne tuojau po 
Paleckio kalbos. Po Paleckio kalbėjo dar Pakarklis, ku
ris bolševikų buvo pastatytas teisingumo ministeriu. Jis 
nežinia kodėl pavėlavo ir kurį laiką buvo pasidarius la
bai nejauki pertrauka, panašiai kaip atsitinka mėgėjų 
teatre: reikia kad išeitų į sceną naujas artistas, o jis už
miršo ir nušliaužė kur nors toliau. Scenoje esantieji lau-
kiolaukia, nežino ką daryti, o publika pradeda šaipytis. 
Ir čia buvo tokia pertrauka, tiktai publika šaipytis ne-
išdryso. Pagaliau Pakarklis atsirado ir tikrai "paka
ruoklišku" balsu pradėjo skaityti deklaraciją apie prisi
jungimą, kurią ir siūlė seimui priimti. Tada ir kilo tas 
didysis trukšmas, apie kurį pasakoja Dr. Garmus. 

Apie pat j balsavimą Dr. Garmus taip pasakoja: 
" Prieš pat balsavimą aš vis dėlto keletą kartų pra

šiau balso, bet seimo pirmininkas J. Adomauskas, maty
ti, gerai žinodamas mano nusistatymą, man balso neda
vė. Pati balsavimo procedūra buvo atlikta grynai bolše
vikine technika. Pirmininkui pasiulius kad kas balsuo
ja už Lietuvos prijungimą prie SSSR, pakeltų rankas, 
rankas kė!e ir ne seimo nariai. Kiek ištikrųjų balsavo, 
kiek susilaikė ir kiek, nežiūrint to teroro ir grasinimų, 
gal butų prieš pasisakę, tain ir liko neaišku. Tačiau tai 
bolševikams nekliudė paskelbti kad Liaudies Seimas vie
nu balsu nutaręs prašvti Aukščiausią SSSR Tarybą kad 
ji priimtu Lietuvą Į SSSR sudėtį, kaip sąjunginę tarybi
nę respubliką. Taip buvo baigtas tas Lietuvių tautai ne
laimingas spektaklis." 

Visas pasaulis turėtų įsižeisti 
Taigi štai po šitokių "rinkimų" ir balsavimų" bolše

vikai jau penkeri metai kaip skelbia kad Lietuva savo 
noru prisijungė prie Sovietų Sąjungos. 

Argi pasaulis toks aklas kad nesuprastų kaip čia 
buvo? Rodos, suprasti labai lengva. Ypač kad lygiai 

ganizavo rinkimus. Rinkimuose visuose trijuose kraš
tuose buvo kandidatų tik tiek kiek reikia išrinkti. Nie
kas nepasiūlė kitokių kandidatų. Paskelbta kad balsa
vo niekur negirdėtas procentas gyventojų — 95—96% 
visose trijose valstybėse. Ir visi jie balsavo už komuni
stų pasiulvtus kandidatus. Išrinktųjų (komunistų pa
siūlytųjų) tarpe buvo ne vien komunistai, bet Liepos 21 
dieną visi jie visuose trijuose kraštuose, be nei vieno bai
so prieš, nubalsavo prisijungti prie Sovietų...." 

Manau kad to užtenka. Protingas žmogus turi su
prasti kaip čia buvo ištikro. Ir tai žinodamas jis negali 
neįsižeisti jeigu jam tvirtinama kad tie kraštai prisijun
gė savo noru. O jeigu kas tam patiki tai.... 

2. Antri bolševikiški rinkimai Lietuvoje 
Antri rinkimai bolševikų viešpatavimo metu Lietu

voje įvyko beveik lygiai po pusmečio — 1941 metų Sau
sio 12 d. Tai buvo rinkimai Lietuvos atstovų į Sovietų 
Sąjungos aukščiausius organus: į Aukščiausią Sovietų 
Sąjungos Tarybą ir į Sovietų Sąjungos Tautybių Tarybą. 
Mat, Sovietų Sąjungoje, panašiai kaip ir Amerikos Jung
tinėse Valstybėse, yra kaip ir dvejų rumų pariiamentas. 
Aukščiausioji Taryba yra kaip ir Kongresas, o Tautybių 
Taryba yra kaip ir Senatas. Į Aukščiausiąją Tarybą 
(Kongresą) renkama po vieną atstovą nuo b00,000 gy
ventojų, o į Tautybių Tarybą (Senatą) renkama po 25 
atstovus nuo kiekvienos respublikos, visvien nuo didelės 
ar nuo mažos. Tik yra didelis skirtumas tarp tų "Ta
rybų" ir tarp Amerikos Kongreso ir Senato. Amerikoje 
Kongresas ir Senatas turi didelę galią, o Sovietuose tos 
"Tarybos" yra tik dekoracija. Juos sušaukia kartą ar 
du kartus į metus, paskaito pranešimus, pasako kalbas, 
atstovai paploja, kada reikia pakelia rankas, ir išsiskir
sto. Per 28 metus Sovietų Sąjungos gyvavimo nebuvo 
tokio atsitikimo kad sovietiškas "Kongresas" ar "Sena
tas" nepatvirtintų kokio nors "biliaus". Tos Tarybos tik
riesiems Sovietų valdytojams visada yra labai geros ir 
visada viską patvirtina Kodėl taip yra, galima su
prasti iš to kaip tie "svarbus" valstybės organai renka
mi. 

Lietuvoje tie antri rinkimai daugeliu atžvilgių bu
vo panašus į "Laudies Seimo" rinkimus, tik jie jau buvo 
maž-daug organizuoti, prisilaikant iš seniau Sovietų Są
jungoje vartojamos tvarkos. O tas gana plačiai parodo 
ir tas priežastis kodėl ir kaip Sovietuose laikosi bolševi-

gardų kiek reikia išrinkti atstovų, taip kad kiekviena 
apygarda rinktų tik vieną atstovą. Bet kadangi tą pa
čią dieną reikėjo išrinkti 35 ir 25 atstovai tai Lietuvos 
teritorija turėjo buti padalinta tai pačiai dienai atskirai 
j 35 apygardas ir į 25 apygardas. Kiekvienoje rinkimų 
apielinkėje turėjo buti po dvi balsavimų dėžes — viena 
rinkti atstovui į "Aukščiausią Tarybą", kita j "Tautybių 
Tarybą". Komisija turėjo sudarinėti po du balsavimo 
protokolus ir išsiųsti vieną vienai apygardos komisijai, 
kitą kitai. Tas sudarė gana daug painiavos. Bet ta pai
niava butų kebli, jeigu butų norima rimtai patirti balsa
vimų rezultatus. Dabar gi balsavimų rezultatai, kaip ir 
pirmą kartą, jau buvo nustatyti išanksto, o pats balsa
vimas trųkšmingai organizuotas.... tik lengvatikiams 
apgauti. 

Rinkikų sąrašai 
šitą kartą tačifttr buvo jau tas skirtumas nuo pirmųjų 

rinkimų kad jau buvo sudaryti turinčių teisę balsuoti są
rašai. Jiems sudaryti jau buvo beveik gana laiko. .Tai
gi dabar jau buvo galima tikėtis kad nebebus tokių ko
medijų kaip per pirmus rinkimus kad daugelyje vietų 
balsavusių skaičius pasidarė didesnis kaip 100% 

Bet su tais sąrašais kaip tik ir išėjo didelė bėda. Pa
čių rinkimų metu teko tuos sąrašus skubiai taisyti, t. y. 
juos žymiai sumažinti, išbraukiant iš jų daugybę pavar
džių. 

O privertė tai daryti vienas patiems bolševikams la
bai nemalonus, bet del reklamos pasaulyje į sovietišką 
rinkimų įstatymą įrašytas straipsnis. Tai yra rinkimų 
įstatymo 108 straipsnis, kuris suredaguotas štai kaip: 
"Jei apygardoje paduotų balsų skaičius sudaro mažiau 
kaip pusę turinčių teisę balsuoti toje apygardoje rinkė
jų skaičiaus tai.... centrinė rinkimų komisija skiria 
naujus rinkimus ne vėliau kaip per dvi savaites po pir
mųjų rinkimų. Mat, rinkimų įstatymas reikalauja kad 
kiekvienas kandidatas butų išrinktas dauguma balsų. 
Jeigu gi išviso rinkimuose mažai dalyvauja tai kandida
tas negali gauti balsų daugumos.... 

Šitas straipsnis Lietuvos bolševikams buvo baisiai 
nepatogus. Jie puikiai žinojo kad jeigu tiktai jie sąži
ningai taikys įstatymą, jie galės amžius skirti rinki
mus kas dvi savaitės ir niekad nesusilauks kad ateitų 
balsuoti daugiau kaip pusė rinkėjų ir atneštų jų kandi
datui reikiama balsų skaičių. Išviso jie negalėjo pasiro
dyti ir prieš Maskva kad čia tinkamai nesusitvarko. Nes 
Rusijoje tokių atsitikimų kad reiktų kur nors rinkimus 
pakartoti niekad nepasitaiko. 

Betgi prasidėius balsavimui tuojau pasidarė aišku 
kad balsuotojų nebus daugiau kaip per Liaudies Seimo 
rinkimus. Tada apygardų rinkimų komisijos atsiminė 
kad labai gera išeitis yra sumažinti rinkikų skaičių 
sąrašuose. 

Šiaip jaw visame pasaulyje yra tokia rinkimu tvar
ka kad rinkikų sąrašai sudaromi ir tikrinami išanksto. 
Kai tas tikrinimas pasibaigia tai iuose jau negalima da
ryti jokių pakeitimų, iokiu kombinacijų. Bet pas bolše
vikus to nežiūrima. Didžiausia rinkikų sąrašų reforma 
buvo padaryta.... naktį iš Sausio 12 į 13 dieną, tai yra 
tada kai balsavimas jau buvo baigtas ir buvo skaičiuo
jami balsai. Apygardų komisijos telefonogramomis iš
siuntė apielinkių komisiioms isakymus peržiūrėti rinki
kų sąrašus ir išbraukti iš jų ištisas grupes asmenų. Kas 
gi turėjo buti išbraukti? 

(Bus daugiau) 

MASKVA nenurimsta negau
dama į savo nagus atominės 
bombos paslaptį. Dabar pradė
jo visu balsu Rusijoje šaukti ir 
kaltinti Artieriką kad ji suda
rius militaristų komisiją kon
troliavimui atominės bomboj ir 
stiprinimui savo karinių jugų 
užpuolimo tikslais. 

Prikiša Amerikai kad ji tai
kos metu laiko didžiausią ar
miją negu kada savo istorijoje 
turėjo. 

Bolševikai titi daro kėlimui 
didesnės baimės ir neapykan
tos savo. mužikų tarpe prieš 
Ameriką. 

KAS platina Dirvą 
platina apsviety. 

— tag 

tokia pati istorija kaip tik tomis pačiomis dienomis buvo kų režimas. ^ 
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~~ " atstovus. Pagal 
tiek rinkimų apy 

pos 21 dieną "vienbalsiai" nutarė prisijungti prie Sovie
tų Sąjungos.... Kaip sau nori, bet joks sveikai galvo
jąs žmogus tuo negali patikėti. Niekur pasaulyje, jei 
paimsi net ir nedidelį kaimą su keliomis dešimtimis gy
ventojų, nerasi tokio atsitikimo kad taip jau visi butų 
vienos nuomonės, kad neatsirastų nei vieno kuris butų 
kitokios nuomonės Vienos "nuomonės" galima pa
siekti tik taip kad reikia visus apstatyti į juos atkreip
tais kulkosvaidžiais ir paskelbti kad jeigu kas išdrys iš
sitarti kitaip tai kulkosvaidžiai pradės veikti.... Tada, 
žinoma, visi gali buti tokios "nuomonės" kokia bus įsa
kyta. Ir tai dar gali atsirasti drąsuolių kurie net ir mir
ties akivaizdoje neatsižadės savo įsitikinimų, jeigu tik 
gaus progos juos pasakyti. Todėl, norint visiškai išven
gti priešingų balsų reikia visai neduoti progos kalbėti, 
reikia tiesiog pąkelti aplinkui didelį trukšmą, o ęo to 
paskelbti kad visi buvo vienos nuomonės. Kitaip niekur 
pasaulyje net kelių dešimčių gyventojų kaimelyje neiš
girsi vienodos nuomonės tokiu klausimu kaip prisijun
gimas prie kitos valstybės. Dabar gi trys iki tol nepri
klausomos tautos staiga, vieną dieną, kaip pagal tvark-
raštį nustatytu laiku, nei nemirktelėdamos, "vienbalsiai" 
pasisako norinčios prisijungti prie SSSR. Jokios tam 
opozicijos, jokio priešingo balso! Kas gi tuo gali pati
kėti ! 

Jeigu kas nors pradeda tvirtinti kitam aiškią nesą
monę ir tikina kad ištikrųjų taip buvo tas kitas papras 
tai įsižeidžia: "Ar laikai mane tokiu kvailiu kad tuo pa
tikėčiau?" Tai ką gi turi pasakyti visas pasaulis į bol
ševikų triubijimą apie Lietuvos ir kitų Baltijos tautų sa
vanorišką prisijungimą prie SSSR? Kad tas. tvirtini-
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ALIEJŲ šaltiniai kartais reikia gręžti labai giliai, 
ir tai yra didelė rizika iš pusės tų kurie deda didelius pi
nigus jieškant naujų šaltinių aliejaus. Moderninėmis 
gręžimo mašinerijomis yra galima jau išgręžti 20,000 
pėdų, arba apie 5 mylias. Tačiau jeigu po tiek gręžimo 
nieko neužtinkama, panešama dideli bereikalingi kaštai. 

Išrasta būdas perdirbimui naturalio gaso į gasoli-
ną; sako iš 1,000 kubiškų pėdų galima gauti 4 galionus 
gasolino. Taigi jeigu šaltiniuose aliejaus negalėtų ras
ti ir dabartinis gasolinas mažėtų, iš žinomų gaso rezer
vų butų galima padaryti apie 560,000,000,000 galionų 
inžinams varyti gasolino. 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 

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

Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu, savo prenujneratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

f Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANCIUOSf" 

• NĄUJAS ČAMPIONAS. Bobby Riggs, kairėje, naujasis 
profesionali© . teiusol čairipiopas, laimėjęs pastarame turnire 
Forest Hills, N.rY. Kairėje, buvęs čampionas, Don Budge. 

Vardas 

Adr 
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NEPRIPAŽYSTA — BET NIEKO NEDARO 

FYU verti dėmesio dalykai sąryšyje su Paryžiuje vyk-
stančia taikos konferencija yra šie: 
1—Molotovas atvykęs į Paryžių su savim atsigabe

no, kaip katarinkos grojikas ant šniūrelio bezdžionkas 
kad vežiojasi, ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienių 
reikalų'ministerius. Nors manyta kad Molotovas parei
kalaus ir jiems pilnateisių vietų taikos konferencijoje, 
jis to nedarė, tik pranešė kad jie atvyko kaip Sovietų 
Sąjungos delegacijos nariai ir nereikalauja vietų kaip 
tų šalių atstovai. Tas parodo kad Maskva laiko tas tris 
Pabalti j os šąli savo imperijos dalimi. 

Kaip tą perstato tų šalių žmonėms tai kitas dalykas: 
gal but, už tos geležinės sienos, kur nepateks jokia ži
nia apie Paryžius taikos konferencijos eigą kitokia ne
gu sovietų delegacijos specialiai atvežti cenzoriai sufu-
šeriavę siuntinėja, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų 
rolė konferencijoje bus išpučiama kaip didelės svarbos 
dalykas: va, "saulė" Stalinas leidžia tų šalių atstovams 
pilnateisiai dalyvauti Paryžiaus konferencijoje ir gin
ti (?) savo interesus! 

2-—Pranešimas iš Paryžiaus sąryšyje su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienių ministerių dalyvavimu toje 
konferencijoje pažymi štai ką: "Buvo bijoma kad Molo
tovas gali pareikalauti konferencijos priimti ir Baltijos 
šalių atstovus, kai tuo tarpu Rusijos pajungimas tų tau
tų niekad nebuvo oficialiai Amerikos ir Britanijos pri
pažintas. Tokiam pasiulymui butų Amerikos ir Brita
nijos delegacijos pasipriešinusios." 

Keistas dalykas: kada sprendžiama Suomijos, vie
nos iš Rusų užpultos kaimynės, sienos ir jos likimas, 
greta su kelių kitų šalių klausimais, Lietuva, Latvija ir 
Estija ir ištolo neprisileidžiamos j taikos konferenciją, 
jų likimas iš Amerikos ir Anglijos pusės visiškai už
tylimas, neminimas, lyg kad jų klausimas visai jau baig
tas ir nesvarstytinas. Sovietų atžvilgiu tai baigtas — 
tą Maskva pakartotinai aiškiai pasakė, bet kodėl Ame
rika ir Anglija, už kurias pakartoja tik korespondentai 
"nepripažinimą'V nepasako kada jų klausimą svarstys? 

KADA Amerikos Lietuvių Misijos pastangomis Kon
gresui buvo įteikta Willis-Kelly rezoliucija Lietuvos 

bylai kelti, ta rezoliucija laikyta rezoliucijų komisijoje; 
raginant tą rezoliuciją perduoti Kongresui svarstyti, 
vis buvo delsiama ir teikiama atsakymai kaip "dar ne-
laikas tai rezoliucijai", "State Departmentas nenori py-
kintis ir bloginti santikių su Maskva" ir tt. 

Kokia žulikystė už to slepiasi ir kodėl State Depart
mentas, kurio pats galva, Valstybės Sekretorius Byrnes, 
visą metą su Molotovu ir kitais Maskvos atstovais tąso
si už daug didesnes šalis ir platesnius klausimus ir ne
bijo Maskvai "nervų gadinti", o Lietuvos klausimu tu
ri bijoti sovietus "neerzinti daugiau"? 

Londonas ir Washingtonas, pašalinių koresponden
tų pareiškimais, vis "oficialiai nepripažysta" Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Rusijai, tačiau tik tuo tuščiu sakiniu 
dalykas ir atstuminėta. Ar, paleidęs Rusams įvesti vi
soje Europoje komunizmą, pagrobti visas kiek tik gali 
šalis savo įtakon, Sekretorius Byrnes vėliau imsis trijų 
Pabaltijo tautų likimo išsprendimo atskirai? Ar del 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo panaudos atominę 
bombą prieš Maskvą ir visą Rusiją? 

Tame tai ir yra visa klasta Lietuvos klausimu, ku
ri kada nors turės iškilti aikštėn — ir paaiškės kad tie 
kurie vis kartoja "nepripažystą" tų trijų šalių sovie
tams, jas jau senai padarė kruvino sąjungininko auka, 
ir tik leidžia dalykams patiems savaime nusistovėti. 

Gal jie mano, maža, bejiegė Lietuvių tauta vistiek 
nieko negalės padaryti, ir Amerikos Lietuviai parėkavę 
nustos, ir jų senosios tėvynės likimo klausimas išsispręs 
tylėjimu ir nesipykinimu su Rusija. 

PREZIDENTAS Truman vienoje pastarų savo kalbų, 
sakytų Rugpjučio 2 d., vėl pakartojo kad Amerika 

"nesiekia jokių žemių užgrobimų nei galybės" w tiktai 
trokšta "teisingos taikos". 

Taip bergždžiai kalbėdami U. S. vyriausybes va
dai jau pavedė visą rytinę Europą sovietų komunizmo 
įtakon, ir netrukus Vokietija, Austrija ir Ispanija liks 
šitos tuščios "teisingos taikos" aukomis, nes visame ka
me iki šiol sovietams užsileidę, jie jau neturi galimybių 
išgelbėti Europą nuo klimpimo į komunizmo pelkes. 

Jeigu šioje taikos konferencijoje nebus prieita prie 
atviro susikirtimo su Rusija už atstatymą nepriklauso
mų valstybių kurios yra bolševikų kontrolėje, ir kurios 
visiškai Rusų apiplėštos, kurių žmones Rusai tremia iš 
jų tėvynių į Sibirą, kaip daro su Lietuviais, Amerika tu
rės priimti "teisingą taiką" kokią Maskva padiktuos, ir 
skubiai trauktis iš Europos su savo kariuomene kiek jos 
dar ten yra likusios. 

Visi rimti tėmytojai tikrina ir skelbia kad Rusija 
viską iki šiol gavo ir gauna kas tik jos programe inei-
na, ir Europos jiegos persvyra perėjo iš Vokietijos Ru
sijai. Tos šalys kurios pirmiau buvo Vokiečių vadovy
bėje dabar atiteko Maskvai ir ima įsakymus iš Maskvos 
vietoje iš Berlino. 

Amerikonus apmuilina tokie pranešimai kaip dabar 
vėl paleistas iš Maskvos, kad Rusija rengiasi daryti su 
Amerika "didelį biznį": esą, kaip šis Maskvos praneši
mas sako, Sovietu Unija tuoj pirktų iš Amerikos įvairių 
reikmenų už du bilijonus dolarių, jeigu Amerika duotų 
Rusijai reikalingus kreditus Ir tuos kreditus gaus, 
reikia manyti, nes tie godus Amerikiečiai kurie tikisi 
Rusijai ką nors parduoti, ar net jau slaptai Rusų agen
tų įkalbami kokis didelis biznis jų laukia jeigu tik Ame-

Kova prieš Komunistus 
CIO Plečiasi 

€1# organizacijoje pradėjo 
apsireikšti didelis nepasitenki
nimas komunistais,- kurie pasi
rūpino toje organizacijoje įsi
galėti. Pradžioje ir vėliau ko
munistai susiskverbė į CIO va
dovybes, paėmė į savo vadovy
stę daugelį unijų. Jie turi žy
mią įtaką CIO centre, kurio 
pirmininkas yra Philip Murray. 

Komunistams priešingi CIO 
vadai iš įvairių vietų grąsina 
pasitraukimu iš CIO tarybų ir 
kitaip atsisako su jais veikti. 

Vietomis komunistai kontro
liuoja CIO Politinės Akcijos 
komitetus ir net CIO organą. 

Daugelyje atvejų rezignavo 
iš unijų vadovybių žymus CIO 
veikėjai, kurie tai padarė pro
testuodami prieš komunistų 
laikymą tų unijų vadovybėse. 

Net Joseph Curran, National 
Maritime Unijos pirmininkas, 
kuris buvo laikomas ištikimas 
komunistų šulas, ir tas neapsi-
kenčia komunistais toje unijo
je: jis viešai išėjo paskelbda-

ą 
m 

mas kad komunistai stengiasi 
paimti kontrolę jo unijoje. Vi
si iki šiol manė kad ta unija 
jau tikrai komunistų rankose. 

Kur unijų valdybose arba 
daugelio unijų CIO tarybose 
kontrolę turi komunistai, kiti 
negali jų išmesti, todėl jie ge
riausia ką gali tai rezignuoti 
iš tarybų. 

;j, Vienaip ar kitaip, CIO yra 
Susirišus su komunistais ir to
dėl negreit galės jų apsivalyti. 
Niekas ir negali pasitikėti CIO 
vadais, nes negalima žinoti ku
ris yra tikras bolševikų agen
tas, o kuris tik suklaidintas. 

CIO rengiasi plačiai dalyvau
ti 1946 metų politiškuose rin
kimuose. PAC, tam tikslui įs
teigtas CIO komitetas, iki šiol 
dirbo visais radikališkais ko
munistiškais planais, ir todėl 
kas yra CIO-PAC užgiriama ir 
remiama to reikia saugotis, iki 
ilganiui CIO neatsikratys ko
munistų kontrolės. 

# / / 

Atomas Geradarys 
Atominė bomba taikyta nai

kinimui davė ir taikiai žmoni
jai savo naudą. Armijos va
dovybe, kurios kontrolėje yra 
atominė bomba, iš savo labo
ratorijų pervedė į civilines la
boratorijas pirmą paskyrimą 
radioaktyvių elementų naudoji
mui gydyti vėžį ir kitas sun
kiai nugalimas ligas, kaip dia-
betis, leukemia, dantų gedimas 
ir kitos. 

rika taikiai su sovietais sugyvens, — pasirūpins kad tie 
kreditai butų duoti. Tie pinigų godišiai dirba už "tei-
singą taiką", paliekant Europą sovietų kontrolėje. 

Ar tokie Amerikiečiai supranta kas yra mažos tau
tos laisvė ir nepriklausomybė? Ar jiems reiškia ką At
lanto Čarteris ir šios šalies garbė ir principai? 

. komunistai, su Maskvos pagalba, ruošia Ameri
kai pražūtį, ir kad tuos pačius godišius komunistai kars 
ir pjaus — tą jie atsisako matyti, nes Rusai juk yra "ge
ri žmonės" ir nori taikos taip lygiai kaip jos nori pati 
Amerika 

S K A I T Y M A I  

Andrius Vilkaviškietis. 

TRAUKIAME l "K URŠĖNUS" 

VU J f \ SRAUNIOJI 
Tark, o Vilija sraunioji, 
Ko gi taip gailiai vaitoji, 

Kam vanduo tavo rustus 
Blaškos į žalius krantus? 

Ko gi bangos sidabrinės 
Audros sužeistos krutinės, 

Stiepias link skliautų aukštų, 
Skundžias nerimo kerštu? 

Bangos Vilijos sparnuotos, 
Musų dainių apdainuotos, 

Tarkit ar mųs Lietuva 
Prisikels ir vėl laisva? 

Upės bangos užė, kaukė, 
Lyg ką vijosi ir šaukė.... 

Bangų aidai versmėje 
Nyko upės gelmėje. 

Nuo lengvutės srovės vėjo 
Upės bangos suvirpėjo, ^ 

"O Lietuvi, buk narsus «— 
Laikas išgelbės visus! 

Karas čia sugryš išnaujo — 
Prasilies upeliai kraujo.... 

Vėl patrankos plieno griaus, 
Upių veidai krauju raus.... 

Priešą aš pati kiekvieną 
Kuris Lietuvį šiądieną 

Varžo, skriaudžia kruvinai 
Paskandinsiu amžinai. 

Tik Lietuviai nesiriekit, 
O bendron talkon skubėkit; 

Darbas didelis, sunkus 
Kviečia baran mus visus." 

Bet čia vilties nenustosiu, 
Vilija, tau vėl kartosiu, 

Kol Tėvynės sužeistos 
Hunai draskyt nesustos. 

Ją per šimtmečius jie drasfcf, 
Mantą vogė, brolius blaškė; 

Jie, kaip amaras mirties 
žudė sunus tos šalies.... 

Jie viliugiai žiauraus budo, 
šimtmečius mųs tautą žudo; 

Hunai — vilkai alkani, 
Eina laukais staugdami.... 

Verkia motinos sūnelių, 
Verkia seserys brolelių; 

žaizdos mųs gimtos šalies 
Kelia nerimą širdies 

Jei Lietuvis, kožnas vienas, 
Gins Tėvynę, josios sienas, 

Tai vėl kelsis Lietuva 
Iii trispalve vėliava! 

J. 8. Svyrūnėlis* 

(Fragmentas iš atsiminimą "Svetimoje 
I&dangėje") 

(Pabaiga Ii pereita nr.) 
NUTARIAU gryzti atgal į kaimą, nerimau

ti del savo žmonos. Kiek paėjėjęs, pakelyje, auk
štai nuaugusioje pievoje pamatau gulint savo 
žmoną, Jievą Urbonaitę ir Giliardą. Urboną. 
Trumpai pasikalbėję, nusprendžiame, nieko ne
laukdami, susitvarkyti savo pabėgėlišką mantą 
ir žengti toliau sunkiu, tėvynę praradusių žmo
nių keliu, keliu į nežinią. Imame su savim tik 
tiek kiek kuris pajiegiam pakelti. Mažiau rei
kalingus daiktus paliekame savo šeimininkam's. 
Tai vis nuobiros tos mantos kurią pasisekė atsi
gabenti iš Lietuvos ir didelėmis pastangomis iš
saugoti gyvenant Vokietijoje. 

Gryžęs iš žvalgybos, Mykolas Regina prane
ša kad Kun. Borevičiaus Lausheim'e neradęs. 
Vietos Lietuvių .pabėgėlių pranešimu, jis dvira
čiu išvykęs į Grimmelshofen'ą. Nieko nepešęs, 
R. pasuka į Grimmelshofen'ą. Eidamas susitin
ka Zigmą Prielaidą, kuris, užuot rimtai atsakęs 
į R. teiravimąsi, ima naiviai klausinėti ar R. ne
žino kur ir kas čia šaudąs. Palikęs jį, R. skuba 
į Grimmelshofen'ą, tikėdamasis ten rasiąs Kun. 
Borevičių. Deja, ir čia jo surasti nepasiseka. 
Tada R. užeina pas Grimmelshofen'e gyvenusį 
su šeima Lietuvį Bronių Vilką, kurį randa jau 
pasiruošusį eiti per sieną. B. V. pasisako pats 
skubąs ir mus visus raginąs nedelsti.* 

Tuomet Blumegg'o Lietuviai ryžtasi patys 
vieni eiti prie sienos ir ten, vietoje, tirti gali
mybes perėjimo į Šveicariją. Artilerijos, tik
riau sakant tankų, šūviai vis skardesni, kartais 
rodos visai netolimi. Vienas-kitas pakreipia au
sį, tarytum norėdamas išgirsti šovinio švilpesį. 

E I'll norint nepertoliausia, bet per visus 
daiktų prisirenka nemaža. Jieškome vežimo. Vi
siems didelę paslaugą padaro Antanas Kairys, 
kuriam pasiseka iškaulyti iš savo šeimininko ne
didelį vežimėlį, vieno jaučio traukiamą. Bet 
šeimininko įsakymas griežtas: vežti daiktus tik
tai iki Lausheimo-Blumegg'o stotelės. Pasku
bomis suverčiame savo daiktus į vežimą. Tuo 
tarpu visai arti sugriaudžia perkūnas. Netru
kus įsitaiso taip lyti jog neįmanoma nei nosies 
iš pastogės iškišti. Dalis musų vis dėlto pėksti 
patraukia palaukių takeliais Šveicarijos sienos 
kryptimi. Likusieji sustojame kaimo galinio 
ūkininko pasvirnyje ir lūkuriuojame kol lietus 
bent kiek aprims. Blykčioją žaibai dažnais tar
pais skriodžia dangų, lyja kaip iš kibiro. 

Lietui kiek sumažėjus, žvilgsniais atsisvei
kiname su Blumegg'u kur buvome aptikę laikiną 
prieglaudą ir, sekdami paskui vežimą, keliu pro 
kaimo kapines, imame leistis pakalnėn, kur ne
toliese medžių protarpiuose pradeda kyščioti 
įvairiaspalviai Grimmelshofen'o trobesiai. 

BESILEISDAMI nuo miškuoto kalno, prie ma
lūno, netoli nuo Lauaheim'o-Blumegg'o stotelės, 
susiduriame su Lausheim'iečių vilkstine. Jų vi
sa manta tvarkingai sukrauta į ilgvežimius, net 
po ketvertą jaučių traukiamus. Iš pirmo žvilgs
nio gauni įspūdžio kad jų traukimasis organi
zuotas ir iš anksto paruoštas. Tą vilkstinę lydi 
dviračiu ir Kun. Borevičius. Prisišliję prie jų, 
ir mes, Blumegg'iečiai, vykstame toliau. Kelyje 
pasitaiko pavienių ar būreliais Vokiečių pasie
niečių, bet jie nieko mums nesako. Iš vienų jų 
skersomis mesto į mus žvilgsnio numanu kad 
jie pavydi mums, paliekantiems paskutiniais ka
ro atodūsiais gyvenantį kraštą, kiti žiuri abejin
gai, nieko nesakančiu žvilgsniu. 

Įvažiavus į Grimmelshofen'ą ir pasiekus 
kryžkelę, kurios viduryje auga didelis, išsikero
jęs medis, musų vežėjas, jaunas vaikinas, griež
tai atsisako toliau daiktus vežti. Siūlome jam 
markių ir visokiais gražiais žodžiais stengiamės 
prikalbėti — nieko nepadeda. Tenka vėl virsti 
kupranugariais, o tai juo blogiau kad perėjus 
tiltu upokšnį, reikia kilti į palyginti gana aukš
toką kalną, kurio vingiuotas kelias traukiasi be
veik iki pat Šveicarijos sienos. 

VARGAS neapsakomi Ypač moterys, sle
giamos kuprinių, maišų ir rankose nešamų laga
minų, atrodo neištvers. Vienas-kitas iš Blu-
megg'iečių Lietuvių ima prašyti Lausheim'iečius 
Lietuvius pavėžėti kurį sunkesnį nešinį, bet šie 
atsisako,' teisindamiesi esą jų pačių daiktų labai 
daug ir, be to, jaučiai vos bepavelką. Kai kas 
iš Blumegg'iečių piktinasi tuo, tardamas vieną-
kitą nepalankų žodį Lausheim'o Lietuvių atžvil
giu. Tuo budu čia, Šveicarijos pasienio kalno 
papėdėje, gimsta tarp Lausheim'o ir kitų, ten 

negyvenusių Lietuvių pabėgėlių antagonizmas, 
kuris ilgainiui didėja ir grąso virsti tikru pavo
jum labai tokiu sunkiu laiku reikalingai vieny
bei. Kas kaltas? Apgailestaudamas turiu pa
stebėti kad šis klausimas dar ne kartą teks pa
kartoti. 

O žmonių virtinė, lydima salvių ir lėktuvų 
motorų dūzgesio, kildama į kalną, slenka | prie
kį. 

Mudu su žmona nei mėginti nemėginame 
keno nors pagalbos prašyti. Nors labai neri
maudamas žvalgausi į savo silpnos sveikatos 
žmoną, kuri, vos atgaudama kvapą, kopia į kal
ną, tačiau tikrai žinau kad tokiais atvejais kiek
vienas tesirūpina tik savimi. Juk toje pačioje 
Vokietijoje kiek kartų teko matyti kaip oro 
puolimų metu žmonės gyvuliškai gelbsti tik sa
vo gyvybę. Dorinių normų tokiais atsitikimais 
nepaisoma. 

VARGAIS-negalais pasiekiame kalno viršū
nę, kur pamiškėje musų jau laukia Grimmels-
hofen'o Lietuviai. Tuo tarpu padangėje be per
stogės skraido Amerikiečių lakūnai, iš visų pu
sių šūviai skardena orą. Lendame gilyn į miš
ką, kad lakūnai, žmonių sambūrį pastebėję, ne
pradėtų pulti. Kiek paėjėję, išlendame iš miš
ko ir pagiriu artinamės pfie sienos. 

Staiga, už medžių kupetos, atšlaitėje, pa
matome neaukštus akmens stulpus, ant kurių 
raudęname dugne ištolo baltuoja šveicariški kry
žiai. Su dviguba sparta tų ženklų siekte siekia
me. Kiekvieno širdis vis smarkiau plaka ir, pa
galiau, visi lengvai atsidustame kai, perėję sie
ną, palyginti reto miško taku žengiame jau 
Šveicarijos žeme. Kiekvienas kaip įmanydamas 
tvarko savo dokumentus; visi ruošiamės pasitik
ti šveicariečių pasienio sargybą, į kurios rankas 
atiduodame save, savo elgetišką mantą, o svar
biausia viltį kad Čia, humaniškoje," neutralioje 
Šveicarijoje, rasime bent kiek ramybės ir šilu
mos, o to visų musų širdys begalo pasiilgo ir 
jau senai beviltiškai troško. 

Yverdon, Šveicarija. 

•Laikydamasis visiško objektyvumo, turiu 
pastebėti kad p. E. Turausko viešas pareiškimas 
Yverdon'o Lietuvių pabėgėlių židinyje 1945 m. 
Spalių 28 d., esą Kun. J. Borevičius atsivedęs į 
Šveicariją 160 Lietuvių pabėgėlių, deja, nieko 
bendro su tikrove neturi, o tas pabėgėlių skai
čius yra iš piršto išlaužtas. Būrys pabėgėlių, 
kurių tarpe buvo ir Kun. B., 1945 m. Balandžio 
21 d., 19 vai. 15 min. perėjo "žaliąją" Šveicari
jos sieną šios sudėties: Lausheim'o — 23, Blu-
megg'o — 21, Grimmelhofen'o — 13. Isviso 57 
žmonės, įstaitant ir mažus vaikus. 

TARP SVETIŲ ŽMONIŲ 

Dar daug, dar daug mums teks kentėti, 
j ieškoti ir nerast namų, 
toli dar toliai pažadėti 
gimtosios žemės palaimų. 

Kas mus supras, mums tars paguodą, 
atvoš svetingai mums duris, 
pakvies įžengt į ramų sodą, 
su meile gydys mųs širdis? 

Jau miršta žmonės karo duoklę, 
jie vėl menkos buities vergai, 
jau mes atrodom jiems vaiduokliai, 
sugryžę siaubulio sapnai. 

O mes, skeveldros idealo 
žmonių paniekintos tiesos, 
todėl prieš mus keliai be galo — 
keliai golgotos amžinos. 

Ir kaip, ir kaip supras mus žmonės, 
menki menkos buities vergai, 
jei keistos mųs žvilgsnyj klajonės 
ir laisvės ilgesio vargai? 

Dar daug, dar daug mums teks kentėti, 
jieškoti ir nerast namų, 
toli dar toliai pažadėti 
gimtosios žemės palaimų. 

Kastytis. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

Štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit "Dirvoje* 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Qhic i 
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Pakeliui j Mirtį (Vokiečiu kalėjimuose) 
Rašo 

Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Rašė ir apie tai kad senų draugų da
lis, kurie nuolat musų tarpe maišėsi, ma
ne suėmus, ne tik užmiršo bet ir prašant 
pagalbos atsikalbinėdami kitais reikalais 
venge ir slapstėsi. Bet džiaugiaus tuo kad 
atsirado ir tokių kurie anksčiau daug to
liau nuo musų buvo, bet tuoj ištiesė pagal
bos ranką, ir kiek galėjo padėjo. 

Laiško žodžius ryte rijau didžiausiu 
nekantrumu. Jutau kaip kartais akyse su
žiba ašaros ir kartais širdis ima smarkiau 
plakti. Baigęs skaityti, paprašiau meistrą 
leisti dar kartą perskaityti. Ir jei tada 
butų leidęs, kažin ar tą laišką nebučiau 
skaitęs dešimt, o gal ir dvidešimt kartų. 
Bet reikėjo greitai skirtis su laišku nebai
gus beveik nei antrą kartą skaityti, nes į 
musų pusę pajudėjo prižiūrėtojas. Sutry-
niau laišką tarp rankų kad niekas nei ne
išskaitytų, po to suplėšiau mažyčiais gaba
liukais ir paleidau vėjais. Vėjai nešė j di
deli ir nurudavusia žole apaugusį lauką, 
kaip savo ir artimos širdies žodžius. 

Padėkojau meistrui ir paprašiau ar aš 
negaliu parašyti. Jis tuoj atsakė: 

— Aš kitaip ir nesuprantu. Dar ry
toj turiu jam įduoti atsakymą. Laišką iš 
pat ryto tuoj turiu perduoti ir perduoti 
taip ir tada kada nematys ne tik prižiūrė
tojas bet ir kiti kaliniai. 

Apie galimybę parašyti laišką tuoj 
pranešiau artimiesiems draugams. Visi 
patarė perdaug nerašyti ir pradžioje dar 
žiūrėti kad nebūtų kokių pinklių. 

• Gryžęs į celę susijieškojau popierio ga
baliukų, ant kurių tuoj pradėjau rašyti 
savo žmonai laišką. Rašiau atsargiai, ne
užkabindamas nei bjaurių kalėjimo prižiū
rėtojų, nei nepakenčiamų kalinio sąlygų. 
Pirmuoju laišku turėjau tikslą duoti pil
nesnį vaizdą už ką esame kaltinami, kad 
visi esame jau tokioje padėtyje jog tuoj 
reikia pagalbos. Tada kai kurie draugai 
prašė įrašyti kad nuo nuolatinio badavi
mo jau pradedam tinti. Bijojau tai rašyti 
kad nepakirsčiau saviškių tikėjimą musų 
išsilaisvinimu. Bet primygtinai laiške pa
kartojau kad be pagalbos ilgai jau neišlai
kysime. Tame pačiame laiške sudariau vi
sų Lietuvių sąrašą, kad giminės ir artimie
ji galėtų orientuotis ir pradėtų rūpintis 
savaisiais. 

Taip pat prašiau kad dėtų visas pas
tangas musų bylą neprileisti iki teismo 
posėdžio. Teismas mums buvo peilis po 
kaklu. Įrodamosios medžiagos prieš mus 
buvo tiek daug kad mus kiekvieną galėjo 
labai lengvai ir po kelis kartus pakarti. 
Todėl musų visų noras buvo kad byla vil-
kintųsi ir mes be teismo sulauktume karo 
pabaigos. Išeiti iš kalėjimo jau į teismą 
pakliuvus, neturėjom jokių vilčių, nes bu
vome pakankamai žinių surinkę kaip pa
našius kaip mes teisia Volksgerichtas. 

Parašęs laišką jį suvyniojau į rutuliu
ką ir praardęs kelnių juosmenį ten įsiki
šau. Jkišau tokioje vietoje kur prižiūrėto
jas, kad ir kratydamas, be specialaus at
kreipimo tikrai negalės surasti. 

Sekantį rytą nuėjęs į darbo vietą ir 
prižiūrėtojui barantis su kitais kaliniais, 
praeinančiam pro šalį meistrui įsprau
džiau laišką į delną. Šis tuoj įsikišo į lie
menės kišenių, ir kaip niekur nieko, nuėjo 
aukaudamas kad mes negerai dirbame. 

Ta diena man buvo gera: gavau ir pir
mą sumuštinį. Jį pasidalinau pusiau su 
Dr. D. Bet vieno sumuštinio buvo tiek ma
ža kad abu pradėjom meistrą beveik keik
ti. Šis, turbut nujausdamas kad dviem ba
daujantiems kaliniams tikrai nėra ko val
gyti, rado reikalo man pasakyti kad už po
ros dienų prasidės nauja savaitė, tada at
eis naujas ir geresnis prižiūrėtojas. Ta
da bus galima atnešti tiek kad abu busime 
sotus. 

Rytojaus dieną, man dirbant paskirai, 
meistras pakišo du sausainiukus ir pasakė 
kad jo portfelyje yra keli sumuštiniai, kad 
ten esą ir bulkučių. Visa* tai buvo beveik 
kaip pasaka. Kalbėti apie sumuštinius su 
lašiniais ir bulkutes po tiek skaudžiai al
kanų dienų tai kalbėti apie pasakos šalį, 
į kurią tuoj gali pakliūti. 

Diena ėjo. Sulaukėm pietų, ir jie pra
ėjo, o meistras vis nesiteikia mums žadė
tų bulkučių. Pradėjom beveik nervuotis 
ir įtardinėti kad mus apgaudinėja. Mes 
nieko kito ir negalėjom galvoti — prieš 
akis tik stovėjo valgis ir valgis. Bet, mu
sų džiaugsmui, meistras pasišaukė Dr. D. 
ir pasakė kad iš budos atneštų ten esantį 
pjūklą. Girdėjau kaip patylomis ir apie 
sumuštinius užsiminė. Siunčiamasis nu
ėjo nepaprastai greitai. Budoje jis kiek 
ilgiau užtruko, ir kaip vėliau paaiškėjo tik 
todėl kad greit jų negalėjo susikišti j ki-
šenius taip kad nebūtų jokių žymių. Bu-
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da nuo musų darbo vietos buvo už kokių 
200 metrų. 

Tos savaites prižiūrėtojas buvo skru
pulingas tvarkos atžvilgiu ir lukterėjęs 
kelias minutas pats nuėjo į budą. Kada 
pamačiau į tą pusę slenkantį prižiūrėtoją 
rimtai susirupinau. Radau progą tuoj at
kreipti ir meistro dėmesį. Mačiau kad ir 
jis nervąvosi. Po kelių minutų Dr. D. gry-
žo išraudęs. Gryžo ir prižiūrėtojas kolio-
damasis kad jis jau išryto sekęs Dr. D. ka
da iš vietos į vietą pernešėm elektros ka
belį. Jis buk matęs kad Dr. D. vis nuo ki
tų kalinių atsilikdavęs ir stengęsis buti ar
čiau tvoros, kur buvo civilinių gyventojų ju
dėjimas. Bet tai buvo tik prižiūrėtojo li
guista vaizduotė. Nei Dr. D. sukosi apie 
tvorą, nei nuo kitų norėjo atsiskirti. Tas 
prižiūrėtojas jau kartą buvo gulėjęs be
pročių ligoninėje ir jam galvoje matėsi vi
sokie vaizdai. 

Kad atimtą maistą mes galėjom gauti 
iš kitur, prižiūrėtojui į galvą netilpo. Ka
dangi ir pats užpultasis pasiaiškino kad 
tą maistą gavo per tvorą iš nepažystamos 
moteriškės, prižiūrėtojas save skaitė die
nos didvyriu ir kalinių nepaprastai geru 
saugotoju. * < f f IT 

Toks pirmas musų nepasisekimas kė
lė rinitų galvojimų: ar meistras neatsiža
dės savo pažado, ar prižiūrėtojai mus ne 
pradės labiau sekti, ir vėl liksime be jokių 
ryšių. Tą dieną mes dirbom gilioje duobė
je kibirais traukdami ten subėgusį potvi 
nio metu purvą. Dr. D. iš kelnių ištraukė 
dar neatimtus du sumuštinius. Jie liko 
per kratą tokioje vietoje kur prižiūrėtojui 
buvo nepatogu žiūrėti. Suvalgėm krūpčio
dami kad ir tuos neištrauktų iš musų ran
kų. 

Gryždami iš kalėjimo manėm kad vis
kas taip dar nesibaigs. Bet apsirikom. Bu
vo tik tokios pasėkos kad porą dienų iš 
meistro nieko negavom ir kad tas mums 
kaštavo didelį nervų įtempimą. Bet pra
ėjo kelios dienos — į darbą mus prižiūrėti, 
keikti ir mušti atėjo geresnis prižiūrėtojas 
ir viskas kas buvo užsimiršo. Mes maudė 
mės toje prakeiktoje duobėje, kur dažnai 
tekdavo stovėti vandenyje ir šalti iki bai
saus drebulio. 

Atsirado ir daugiau pažystamų Lands-
bergo gatvėse. Išvažiavus žmonai, atsi 
rado Dr. D. brolis. Vieną dieną pasirodė 
ir kiti pažystami, kurie norėjo mus pama
tyti ir mums padėti. O po trijų savaičių 
atvažiavusiai mano žmonai meistras paža
dėjo suorganizuoti musų pasimatymą. Ir 
tikrai pažadą išpildė. Tuoj po pietų meis
tras musų koloną padalino į dvi dalis. Su 
viena kolona, toli nuo musų darbo vietos, 
nuėjo dirbti kalinių prižiūrėtojas. Mes li
kom devyni su meistru. Dirbdamas gerai 
mačiau kaip netoli vaikščioja mano žmo
na ir du vyriškiai. Vienas iš jų buvo adv. 
D., o antras inž. T, kurio nepilnametis sū
nūs taip pat buvo kalinamas už nelegalių 
lapelių platinimą. 

Meistras, tik iš akių dingus prižiūrė
tojui, man ii* Dr. D. liepė eiti paskui jį su 
kastuvais. Mus privedė prie tvoros. Iš 
antros tvoros pusės tuoj atsirado mus lau
kiantieji. Susitikimas tokiose sąlygose bu 
vo graudinantis. Žmona šluostėsi ašaras 
ir pasakojo visų ilgesį, dedamas pastangas 
mane išvaduoti, sutinkamas kliūtis, kai ku
rių Lietuvių visišką neveiklumą. Pasako
jau savo vargą, guodžiau buti tikrai kad 
pasimatysim laisvėje, ir galėsiu bent dali
mi atsilyginti už jos didelį pasiaukojimą. 

Kalbėjomės beveik pusvalandį, dairy
damiesi į visas puses kad niekas nepama
tytų. Pasimatymui vieta buvo tikrai blo
ga. Gatve važiavo ir pėksti ėjo, o mes gre
ta kalbėjomės uždengiami patvoryje au
gančių krūmų. Ir per tą pusvalandį, kada 
reikėjo skirtis, liko nepaprastai daug ne
pasakyta ir nepaklausta. Išsiskyrėm jau-
dindamiesi. Žmona nueidama prašė kad 
iš visų dvasinių jiegų laikyčiaus, kad ji 
darys visas pastangas man padėti. Pra
šiau ją visur laikytis atsargiai kad neįkliu 
tų arba važinėdama tolimą kelią nenuken 
tėtų nuo nuolatinių oro atakų. 

Lygiai kiek tas pasimatymas sugriau
dino, tiek jis ir sustiprino mane. Vėl at
sirado naujų jiegų laikytis, kad ir sunkio
se sąlygose, degti tikėjimu, gyventi, kada 
gyvenimui nei minimalių sąlygų nebuvo. 

Meistras, kuris tą pasimatymą orga
nizavo, neabejotinai turėjo nemažai mate
rialinės naudos, bet pakėlė ir nemažą rizi
ką. Jei tą pasimatymo sceną butų kas iš 
šalies matęs ir pranešęs, neabejotinai bu-
tume visi atsiėmę. Neišvengiamai j kalė
jimą butų atsisėdus ir mano žmona. Tai 
buvo didelės rizikos žygis Vokiečių kalini
mo sąlygose, kada mums nebuvo jokių ga
limybių net išcenzūruotą laišką parašyti., 

D I R V A  

Su tuo pasimatymu dar pagyvėjo mu
sų ryšiai. Atsirado naujų reikalų. Rašėm 
dažnai ir įvairiausiais klausimais. Tuos 
aiškus nešiojom paslėpę įvairiausiose dra-
užių siūlėse, ir paduodavom meistrui ka-

tia tik prižiūrėtojų akys nuo musų nukryp-
davo. 

Pagaliau musų ryšiai nuėjo tiek toli 
kad prieš Kalėdas pradėjom gauti iš "El
tos" ir politines apžvalgas. Gavom ir eilę 
žemėlapių, per meistrą pasisekė vėl pasi
matyti su žmona, pradėjom dažnai gauti 
laikraštį. Mes pradėjom vėl įsitraukti Į 

įvykių svarstymą ir svarstymui jau turė
jom minimalius davinius. Pradėjau išsių
sti ir savo parašytų kalėjiminio gyvenimo 
rašinių. O jų buvo susirinkus nemaža 
krūva. Įdėdavau rašinius į laiškų ritulėlį 
ir perduodavau meistrui kad įduotų žmo
nai, ir jos rankose išliktų, nes man visada 
jie sudarė didelį pavojų. Ypač kad fron
tui braškant reikėjo vengti bent kokių 
skaudesnių reiškinių kurie galėtų paken
kti, ir einant į pabaigą užsitraukti nelai
mę. 

(Bus daugiau) 

PAJ IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

Adomavičius, Boleslovas ir jo žmo
na Petronėlė Kaulytė-Adomavičie-
nė, iš Laurinaičių k., Žarėnų vai., 
Telšių ap,, jfiminėB prašomi atsi
liepti. 

Aniukštis, Feliksas, apie 60 m., iš 
Seiniunų k., Ukmergės ap., gyv. 
Kopenhagoje ir Stockholm#, o vė
liau grižęs Amerikon. 

Bagočiunienė-Masiulytė, Ona, ar tu
rėjusi giminių Jauniunų ir Abelių 
k., Kilkų-Skapiškio vai. 

Baziulis, Juozas. 
Beganskas, Petras. 
Beleckienė - Kaniušytė, Brigita, ar 

turėjusi giminių Joniškyje, Šiau
lių ap. 

Bitkeris, Oskaras. 
Bukienė - Urbonytė, Kazė, Lietuvo

je gyvenusi Daugniunų k., Nau
jamiesčio Vai. Panevėžio aps. ir 
jos vyras J. Bukis, gyv. Phil. 

Chmieliauskas, Petras, sunus Juoza
po, gyv. Chicago, Halsted St. 

Čepienė - Masiulytė, Emilė, ar tu-
rSjusi giminių Jauniunų ir Abe
lių k., ir Kilkų-Skapiškio vai. 

Danilienė - Dirmeitatė, Ona, gyv. 
Baltimore. 

Damijonaitienė - Kaniušytė, Teklė, 
ar turėjusi giminių Joniškyje, Šiau
lių. 

DraužinienS, Marijona, gyv. New 
York. 

DundztlienS, ar Dunziliene? Petro
nėlė, gyv. New York. 

Galinaitis, Albertas ir Galinaitis, 
Robertas, iš Dainių k., Jurbarko 
v., Raseinių aps. 

Gegaitės, Julija ię Vincė, viena jų 
ištekėjusi Vitkauskienė, kitos iš
tekėjusios pavardė nežinoma, Lie
tuvoje gyvenusios Pasuginčio k., 
Nemakščių v., Raseinių aps. 

Gliaudytė, Elena, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Liolių m., Kel
mės vai. 

Graičiunienė - RagauskaitS, Liuda, 
iš Kupiškio vai., išvažiavusi į 
JAV 1937 ar 1938 m. 

Grigonienė - Gudaitytė, Veronika, 
iš Agurkiškės k., Mariampolės ap. 

Griškaitis, Adolfas. 
Imbras, Pranas, brolis Salomėjos 

ir jo žmona Marijona Imbrasienė, 
gyv. New York. 

Jauniškis, Augustinas, iš Utenos 
aps. 

Jenčauskas, Juozas ir Jenčauskas 
Pranas, iš Surviliškiu vai., Kė
dainių aps. 

Jukonis, Povilas, iš Pabiržės ar Bir
žų ir jo dukterys Vincenta ir 
Birutė, spėjamai gyv. New York. 

Jusaitis, kilęs ar turėjęs giminių 
Obeliuose, Rokiškio aps. 

Karpavičienė - Pašukevičiutė, Ago
ta, gyv. netoli Lawrence* miesto. 

Kaniušis, Steponas, brolis Juozo, ar 
turėjęs giminių Joniškyje, Šiau
lių aps. 

Klikunaitė, Elzbieta, duktė Kristu
po, ištekjusios pavardė nežinoma, 
iš ' Pučekų k., Miežiškių parap. 
Panevėžio vai. Turi du sunus ir 
dvi dukteris. 

Kristutienė - Gudaitytė, Ona iš 
Agurkiškis k„ Mariampolės aps. 

Krumauskas, Juozas. 
Kubilytė, Marijona, iš Saldanierų k., 

Slavikų v., Šakių aps., gyv. Brook
lyn. 

Kureikytė, Paulina, iš Dainių k., 
Jurbarko y., Raseinių aps. 

Kvietkauskas, Juozas, iš Mokolų k., 
Mariampolės vai., gyv. Manchester, 

. Conn. 
Laurukėnas, Kazys, spėjamai gyv. 

New York. 
Leskauskienė - činiauskaitė, Veroni

ka, iš Sitkūnų k., Babtų vai., Kau
no aps., gyv. Chicago. 

Loda, Jurgis, gyv. Springfield. 
Lošciovienė, Magdelena. 
Masaitis, Juozas, brolis Antano, ar 

Antanas, brolis Juozo. 
Masiulis, kilęs ar turėjęs giminių 

Jauniunų ir Abelių k., ir Kilkų-
Skapiškio v. 

Miklowi, Antanas, gyv. Philadelphia. 
Mileikio, Vlado, giminės prašomi at

siliepti. 
Mozūras, Jurgis, iš Kaimelio • k., 

Kidulių v., Sakių aps., gyvenęs 
Bridgeport. 

Nesavas, Albertas ir Nesavas, Pet
ras, gyv. Brooklyn. 

Noreikienė, gyv. Mažeikiuose, Van
dens gatvėje. 

Paipalas, Jurgis, sunus Vinco, gyv. 
Worcester. 

Pakulaitis, Karolis. 
Petreikio, Aleksandro, giminČs ' pra

šomi atsiliepti. 
Petruliai, kilę ar turėję giminių Jau

niunų ir Abelių k., ir Kilkų-Ska
piškio vai. 

Pietkewicz, Leon fir jo žmona Julija 
Bonat. Jis išvyko Amerikon 'iŠ 
Liepojos ir Cleveland turėjo na
mų dažymo biznį. 

Platkowski, Karolis, Mamertas ir 
Pranas, prieš pirmąjį karą gy
venę Liepojoje išvykę Amerikon 
iš Archangelsko uosto, Rusijoje. 

Podwolski - Markeliun, Frances, iš 
Alytaus, gyv. Brooklyn. 

Rakšniai, broliai ir seserys, gyvenę 
Lietuvoje Ilgučiuose-Bumiškiuose, 
prie Mūšos upės. 

Smolskis, Petras ir jo žmona Bau
blytė-Smolskienė, iš Salovartės k., 
gyv. Elizabeth. 

Sviderskis, Mikai, buvęs povande
ninio laivo inžinierius, 1937 m. 
sužeistas prie Paragvajaus, gyv. 
New York. 

Šeštakauskai, Antanas, Stasys ir 
Vladas, iš Buniškių k., Lazdijų 
parap. 

Šipaila, ir Šipailytė, kilę ar turėję 
giminių ObeliilOM, Rokiškio aps. 

Šniukas, Jurgis. . 
špakauskis, Jonas, iš Minaičių k., 

Pakapės parap., Šiaulių aps., gyv. 
Geneva mieste. 

Vanagas, Jonas ir Vanagas, Juozas, 
iš Užpalių-Kamajų vai., gyv. Chi
cago. 

Tamaliunas, Vincas, sunus PraiMl» 
iš Kardokų k., Mariampolis aps. 

Varkalienė, Zofija. 
Vilkelienė - Stelmokaitė, Marija, gyv. 

netoli Lawrence, Mass. 
Vitkauskienė - Cecaitė, Julija, tit 

Vincė, gyv. Lietuvoje Pasuginčio 
k., Raseinių aps., spėjamai gyv. 
Boston. 

Platinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

Atimkit savo inžiną 
sau nuo minties! 

Jr 
f ft 

K 
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Naujas Soiiio Motor Oil 
su Pentosul teikia jums 

100% Padidėjusi Saugumo F aktorių 

f 

) 
\ 

KUOMET važiavimas yra keblus ir temperatū
ra karšta—visai naturalu yra rūpintis kaip 

yra su aliejum ten giliai jusų karo inžine. Bet tas 
rūpestis praėjo! Naujas Sohio Motor Oil, su Pen
tosul, padidino visu 100% Saugumo Galimybes. 
Jo "tęsėjimo pajiega" yra padvigubinta kaip bu
vo prieškariniame Sohio Motor Oil—ir todėl Sohio 
užima pirmą vietą apsaugojime. 

Pentosul yra didelis žingsnis pirmyn inžino ap
saugojime. Jis yra aprūpintas U. S. patentais ir 
kiti patentai U. S. ir Kanadoje gaunami. Jųs to 

!negausit jokiame kitame aliejuje, už jokią kainą. 
Pakeiskit | naują Sohio Motor Oil su Pentosul— 

pas Sohio Pardavėjus ir Service Stotyse. Jo eks
tra apsauga nekaštuoja nei cento daugiau! Dau
gybė žmonių gali tiesiog sutaupyti pinigus. 

(The Standard Oil Company (Ohio) 

Vis dar 25c... ir vertas 
(kvortai, 

is tax) 

KLAUSYKIT! 
"SOHIO Hayride"—Kas Šeštadienį 6:30 vakare, WTAM, 
WLW, WSPD. "SOHIO Reporter"—Žinios 4 kartus per 
dieną, TWAM, WLW, WTOL. 
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Tas Kruvinas Bjaurus Dokumentas 
Stalinas su Hitlerin Susitarė ir GrobS, Musę Komuna-

ziai Kėsinasi tai Užginčyti, Savo Tamsių 
Pasekėjų Muilinimui 

Raudoniesiems musų fašis
tams, kaip Clevelande taip ir 
Chicago j e, labai nepatiko Lie
tuvos Konsulo P. Daužvardžio 
kalba pasakyta Clevelande Lie
pos 23 d. Konsulo kalba buvo 
paremta faktais ir išcituota 
Cleveland Plain Dealer ir Cle
veland Press. Tas citatas, ma
tomai, Clevelando komunaziai 
pasiuntė savo organui V. Ji, 
kaip ištikima maskolių merga, 
išdergė Konsulą, bet nei vieno 
jo fakto nenuneigė. 

Konsulas Daužvardis sakė 
kad Lietuva yra komunazių 
konspiracijos ir neteisingumo 
auga; kad konspiracija prieš 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo val
stybes buvo padaryta tarp Mas
kvos ir Berlino, atseit, tarpe 
Stalino ir Hitlerio 1939 metų 
Rugpjučio 23 ir Rugsėjo 28 d. 
Komunazių organas sako savo 
durneliams kad tas teigimas 
yra melas. 

Kad išaiškinti ir parodyti 
jog melą skelbia ne Lietuvos 
teisėtas pareigūnas bet Lietu
vos okupantų maskolių gramo
fonas V., mes čia paduodame 
Konsulo prisimintų konspiraty
vių sutarčių ištraukas, būtent: 

"On the occasion of the sig
ning of the non-aggression 

treaty between the German 
Reich and the Union of Socia
list Soviet Republics the un
dersigned representatives of 
the two parties discussed in a 
highly confidential conversa
tion the problem of the demar-
kation of the spheres of in
fluence of either party in East
ern Europe. This conversation 
has the following result: 

"1. In the case of a politico-
territorial change in the terri
tories belanging to the Baltic 
States — Finland, Estonia, 
Latvia and Lithuania — the 
northern frontier of Lithuania 
shall form also the demarca
tion of the spheres of interest 
between Germany and the US 
SR 

"This protocol shall be trea
ted by both parties in a strict
ly secret manner.... 

"The second agreement bears 
the title 'Secret Agreement' 
and is dated Moscow, Septem
ber 28, 1939, and signed iden
tically with the first. The text 
runs: 

"The undersigned plenipoten
tiaries state that there is an 
agreement between the govern
ments of the German Reich 
and the USSR as follows: 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ava. Atdara Vakaraus 

VYRAMS ir VAIKINAMS 
MAUDYMOSI KELNAITES 

Su viduje įsiūtais prilaikytojais 
$1.95 — $2.95 - $3.95 

Šiaudines Skrybėles 
Visokių pavidalų! 
Visokių Spalvų! 

Nupiginta kaina! 

Vyrams 
Odiniai Diržai 

daugvbė pasirinkimui 
$1.00 ir $1.50 

VAIKŲ POLO MARŠKINIAI 
Argyle Patterns $1.15 

Dykai ^ A*~ — i;* ' *' -* ' \ ' l-  p ??(>•• •i !• »-• 11 f DYKA! 

/ "Paragraph No. 1 of the sec
ret protocol of Aug. 23, .1939 
is modified in that the territo
ry of the Lithuanian State 
shall fall within the sphere of 
interest of the USSR, whereas, 
on the other hand, the district 
of Lublin and parts of the dis
trict of Warsaw shall fall with
in the sphere of interest of 
Germany. As soon as the gov
ernment of the USSR shall 
take special measures on Lith
uanian territory for the pro
tection of her interests, the 
present German - Lithuanian 
frontier will be rectified in or
der to accomplish a natural 
and simple frontier so that the 
Lithuanian territory lying in 
the southwest of the line mar
ked on the attached map shall 
belong to Germany. 

"Signed: 
"For the German Government, 

J. Ribbentrop; 
"On behalf of the Government 

of the USSR, V. Molotov." 

TAI NEPASLEPIAMAS 
DALYKAS 

šių sutarčių nėra užsigynęs 
nei Molotovas, nei Stalinas. 
Jos yra. Jų niekas paslėpti ne
gali. Jos pasiliks istorijoje 
bjauriu-kruvinu dokum e n t u . 
Jas neigti gali tik maskolber-
niai ir žiopleliai iš V. abazo. 

V. ir jos šaikos žmonėms 
faktai ir argumentai nesvarbu. 
Jų didžiausias argumentas yra 
kolionės. Kiekvieną faktą jie 
atremia purvu. Kravčenko pa
rašė knygą apie sovietijos tiro
niją ir vergiją; komunistai ap
šaukė jį vagiu, nežiūrint to fa
kto kad jis buvo bolševikijos 
patikimas aukštas pareigūnas. 

Buvęs Amerikos ambasado
rius Rusijai Bullitt parašė kny
gą apie Rusijos diktatūrą ir 
plėšrumą, paduodamas faktą 
po fakto; komunistai faktų ne
nuneigia, bet knygos autorių 
fašistuoja ir visokiais vardais 
pravardžiuoja, 

Vienas iš rimčiausių ir ge
riausių užsienių reporterių, p. 
Atkinson, parašė New Yorko 
Times kelis straipsnius nuro
dant tai kad Rusijoje ir jos 
valdomose teritorijose nėra lai
svės, kad jos kaičjimuose ir 
vergų stovyklose yra pūdoma 
apie 10-15 milijonų žmonių, ir 

VIEN TIKTAI DUONA 
ŽMOGUS GYVAS 

S 

i 
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NEI VIENAS Lietuvos nelaimingas pabėgėlis, gavęs iš 
Amerikiečių savo giminių ar iš komiteto rubų ar mais
to nerašo tokių širdį veriančių gražių padėkos laiškų 
kaip tie kurie gauna dvasinio maisto — kaip tie kurie 
gauna paskaityti Dirvą! 

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

Ir dvasinio maisto — skaitymo — atžvilgiu nekurie yra 
kaip sena Lietuvių patarlė sako: "SOTUS ALKANO 
NENUMANO". Ne visi tie kurie pavalgę ir apsiren
gę užjaučia alkanam ir suplyšusiam ir visai nesirūpi
na aukoti pabėgėliams maisto ir rubų. 

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

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

] i s^šim "tiiš Dirvas j pabėgėlių ^ | 
! - 1 vaną;$5. Prisidėkit su savo parama. „- = 
| * 3 
\ SKAITYKIT Dirva nepertraukiamai ** atnauiinkit sa- S SKAITYKIT Dirvą nepertraukiamai atnaujinkit sa

vo prenumeratas tie kurių baigiasi. 

D I R V Ar 6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohte I 

tą žmogų komunistai išplūdo ir 
dar tebeplūsta, bet nei vieno 
jo fakto nenuneigia. Iš tokios 
komunistų taktikos yra aišku 
kad viskas ką aukščiau sumi
nėti žmonės pasakė yra tiesa, 
bet komunistai nori tą tiesą 
užrėkti ir bent vieną-kitą dur
nelį nuo faktų nukreipti. 

Komunistai remia visą savo 
politiką melu, šmeižtu ir dvi
prasme kalba. Jie vieną sako, 
o kitą turi mintyje, šitą tezę 
yra paskelbės pats Stalinas. Ją 
labai tiksliai pildo V. ir L. ko
munistėliai. Jie susiriesdami 
ir beveik plyšdami rėkia kad 
ne Stalinas su savo genge Lie
tuvą užsmaugė ir Lietuvius 
smaugia: Lietuviai patys savo 
laisvės ir nepriklausomybės at
sisakė ir prisijungė prie Rusi
jos. Tokiai komunistų pasa
kai, aišku niekas netiki, bet 
komunistai ir naziai turi par
šo akis ir drąsą — jokias niek-
šystės jie nesidrovi. 

ATSIKRAČIUS RUSŲ, AR 
LIETUVIAI VĖL PANORO 
TŲ PAČIŲ RUSŲ JUNGO? 

Pažiūrėkime į rekordus, kaip 
Al Smith sakydavo: 

1. Lietuvių Tauta kovojo 
per šimtą metų prieš Rusijos 
hegemoniją ir priespauda; pir
mo Pasaulinio Karo pasėkoje ji 
atgavo savo valstybines teises 
— Rusijos "provincija" Lietu
va tapo nepriklausoma valsty
be. Lietuvos teises pripažino 
visas pasaulis. 

2. Nepriklausom# Lietuva 
susikurė iš nieko ir pralenkė 
savo prispaudėją Rusiją viso
se srityse, išskiriant propagan-

I-
3. Rusijai tepatiko Lietu

vos pažanga ir jos žmonių ger
būvis. Rusija, kaip Molotovas 
prisipažino Krėvei- Mickevičiui, 
nusitarė pažangią ir laimingą 
Lietuvą pasigrobti ir jos žmo
nes vergais padaryti. Kad ši 
vagystė butų papuošta demo
kratinių valstybių aprobatu, 
Kremlius paprašė to aprobato 
iš Anglijos ir Prancūzijos, ši
tos garbingos valstybės atsisa
kė užgirti proponuotą vagystę. 

Tada Stalinas, dar tebesant 
Anglijos ir Prancūzijos atsto
vams Maskvoje, pasiūlė savo 
propoziciją grobimo ekspertui 
Hitleriui — jis jau turėjo pa
sigrobęs Austriją ir Čekoslova
kiją. Hitleris pasiūlymą pri
ėmė ir draugingumo, sutartį su 
Centralinės Europos pasidalini
mo protokolu sudarė. Sutartis 
pasirašė Molotovas ir Ribben-
tropas. 

4. Pasėkoje šitų sutarčių, 
Stalinas okupavo Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, lygiai taip pat 
kaip Hitleris okupavo Austriją 
ir Čekoslovakiją. Matomai Hit
leris savo draugą Staliną pa
mokino ir planą pateikė. 

5. Nuo dienos (Birželio 15, 
1940) Lietuvos okupavimo ir 
Molotovo padėjėjo komisaro 
Dekanozovo Lietuvon atskridi-
mo ir Lietuvos vyriausybes 
teisių uzurpavimo, Lietuva yra 
svetimų okupuota ir dominuo
jama — Lietuviai jokių teisių 
neturi ir savo valios pareikšti 
negali. Jų valią, šautuvo pa
galba, reiškia Maskva. 

Paleckis, Gedvilą ir Rotoms-
kis yra ne Lietuvių tautos at
stovai — jie yra Stalino ir Mo
lotovo atstovai. Tą labai ge
rai parodo ir dabartinis Molo
tovo atsivežimas Rotomskio į 
Paryžių. Rotomskis atvažiavo 
Paryžiun ne kaip laisvos Lie
tuvos atstovas, bet kaip ma
rionetė Molotovo, kaip beždžio
nė ant šniūrelio, Lietuvos pa-
ergėjų. . .. 

6. Raudonosios Rusijos va
gystę pripažino tik Hitleris, 
Mussolini ir jų vienminčiai, fa
šistai, neišskiriant ir Lietuviš
kai kalbančių raudonųjų fašis
tų abazo. . 

7. Rusai okupantai Lietu
vius naikina visokiais budais., 
grūda juos į kalėjimus, varo į 
Sibirą, šaudo ir karia be jokio 

i įėjimo. Tam žmogzudiš-

PRANEŠK1T 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirvaj i- CJlftveland ® 

AKINIAI 
galima gauti paįf 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenuįft ~ 

kam darbui pritaria marione
tės Paleckiai- Rotomskiai- Bim-
bos-Pruseikos. 

8. Konsulo Daužvardžio pa
skelbti daviniai nepadidinti b< 1 
sumažinti: į Sibirą ir į Rusi 
jos šiaurę yra išvežta ne 1(M 
tūkstančių Lietuvių, bet virš 
200 tūkstančių. Tą patvirtina 
pačių bolševikų daviniai. Vien 
vaikų yra išgabenta iš Lietu
vos 90 tūkstančių. O kur ka
reiviai, kur 80 tūkstančių dar
bininkų kurie "išvažiavo uždar
biams į broliškas respublikas" ? 

9. Tokių žmogžudžių ir brol
žudžių kaip komunaziai pasau
lis dar nėra matęs ir turbut 
niekad nematys. Jiems žmogus 
ir brolis, jeigu tik nesutinka su 
jų idealogija, nieko nereiškia: 
jei gali, jie jį sulikviduoja, o 
jei negali tai šmeižia, dergia 
visokiais budais, nesamus ir. 
nebutus griekus ir nusikalti
mus jam primeta; vartoja vi
sus nepadoriausius ir huliga-
niškiausius budus. 

10. Kaip dabar Lietuviai ko
munistai laižosi raudonajai Ru
sijai ir kaip jie dergia ir šmei
žia nelaimingą ir nekaltą Lie
tuvių tautos dalį tai ir bjau
riausiam parsidavėliui ir niek
š u i  j a u  b u t ų  p e r d a u g ;  n e t  i r  
supuvęs asmuo savo tėvo, mo
tinos, brolio bei sesers neder 
gia ir neniekina taip kaip Lie
tuviai komunistai niekina savo 
tautą. Komunistų bjaurumams 
ir niekšiškumui aprašyti žo
džių nėra. S. Kriauna. 
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Supirko Lorain Street 
Banko Akcijas 

Jauni neužsileidžia. šis vai
zdas parodo 11 metų berniuką 
svarbiame momente beisbolo 
žaidimo, jaunamečių mokinių 
klasėje, Somerville, Mass. Beis
bolas Amerikoje neapleidžia 
minčių nei vieno čiagimio nuo 
kūdikystės iki grabo. 

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

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

Chicago, 111. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Field, Richards & Co., invistmen-
tų ir underwriteriu firma, praneša 
supirkimą virš 80 nuošimčių Lorain 
Street Banko šėrų. 

Tą pirkimą užgyrė šėrininkų su
sirinkimas, ir kiekvienas šėrininkaą 
gaus po $2Ž2.50 nuo šėro, kurių paS* 
vertė buvo $60. Išviso yra išleist® 
5,000 šėrų. 

Kaip tikima, Lorain Street Bank 
perves savo depozitus ir visą turtą 
į Tre Cleveland Trust Company, ką 
tikima užgirs abiejų tų bankų Seri-
ninkai ir bankų vyriausybė. 

Sulyg Birželio 20, 1946 apyskai
tos Lorain Street Banko depozitai 
siekė apie $19,500,000. 

John R. Olderman yra preziden
tas Lorain Street Bank, kurio vy
riausia vieta prie Lorain ave. ir 
Fulton rd., ir skyriais 13021 Lorain 
ave., ir Detroit it Cook aves., Lake-
wood. 

The Cleveland Trust Company, įs
teigta 1894 metais, yra didžiausias 
Ohio bankas, ir turi 47 skyrius Di
džiajame Clevelande, Bedford, Lo
rain, Painesville, r Willoughby. Jo 
bendri depozitai viršija vieną bili
joną dolarių. Depozitų atžvilgiu 
stovi 16toje vietoje šioje šalyje, ap
tarnaudamas virš 668,000 depozitų 
sąskaitų. -Šis bankas pastaru laiku 
pranešė turįs kapitalo fondą virš 
$51,000,000. I. F. Freiberger yra 
tarybos pirmininkas, George Guml 
yra prezidentas. 

OVJNOf 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 

, dokumentus kreipkitės | 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 

K. S. KARPIUS 
$820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 
LT-

, Bias Cut 

for Comfort J 
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^Cpenjs Rušisš VBryžiiiota5 Rayon Crepe 
Štai kas skirtingo! Naujovinio bryžiuoto 
rayon crepe apatinis slipsas, su pritaiko
mais diržiukais. ' Arbatines rožės spal
vos, t^ros 32 iki 40. 

The May Co,V Basement 

Guzikais Priešakiu Dieninė Suknelė 

Geros rūšies spausdinto perkelio suknelė 
maišytų lašų marginių. Lengvai skalbia
si, guzikais priešakyje, rožinės arba mė
lynos spalvos. Mieros 14 iki 20. 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais » į 
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PIKNIKAS PAVYKO 
Nors lietingas oras kiek pa

kenkė, tačiau s LVS 1-mo sky
riaus draugiškas piknikas sek
madienį, Dr. S. T. Tamošaičio 
sode finansiškai pavyko^ Lie
tuvos vadavimo darbams pasi
darė gražaus pelno. 

Prie didoko skaičiaus vieti
nių, dar j svečius buvo atva
žiavę LVS centro valdybos 
nariai, vice pirmininkas Dr. Jo
nas Sims, seniau buvęs Cleve-
landietis, su ponia, Dirvos ra
šytoja Marija Sims, ir Stepha-
nia čiurlionytė-Douvan, iš Det
roito. 

Jaunimas dalyvavęs piknike 
sudarė savo būrelį ir p-lei Ta
mošaitytei pianu skambinant 
pasidainavo ir pasišoko. Su
augusieji rado savo kalbas ir 
užsiėmimus, o Detroitiečiai sve
čiai aptarė LVS veiklą su vie
tos centro valdybos nariais. 

Pikniko komisija dėkoja da
lyviams už paramą, pikniko pa-
gelbininkams už pasidarbavi 
mą, taipgi Juozui Blaškevičiui 
ir Aldonnai Wilkelis už jų su
teiktą pagalbą pikniko reika
luose. 

CLEVELANDO miesto cen
tre paežeryje bus statoma ki
ta lėktuvų stotis, kurią užgy 
rė federalė valdžia ir skiria 
tam tikrą sumą pinigų. Sto
tis bus įrengiama tarp 12-tos 
ir 30-tos gatvių pavandenyje, 
kaštuos apie $3,500,000. Dar
bas bus baigtas apie 1948 m. 

Dabartinė orlaivių stotis yra 
toli nuo miesto, pav. į Detroitą 
oru nuskristi ima 39 minutas, 
o j tą orlaivių stotį nuvykti 
reikia pašvęsti visą valandą. 

Mayoras Burke rekomendavo 
skyrimą 100 milijonų dolarių 
praplėtimui Clevelando srities 
orlaivių stočių, kurios ineina į 
9 aplinkinių apskričių ribas. 

Federalė valdžia skiria dalį 
pinigų tam tikslui, tik miestai 
ir apskričiai turi dadėti savo 
sumas jeigu nori lėktuvų sto
tis padidinti. 

San Carlo Opera 
The Cleveland Opera Asso

ciation praneša sutarimą par-
kviesti San Carlo Opera Com
pany į Clevelandą, kuri pasta
tys čia kelias operas pradedant 
Spalių 18 ir baigiant 20 d. 

San Carlo Opera atvyksta 
čia savo 35 metų keliavimų se
zonui, ir čia bus globoje For
tune Galio su G. Bernardi, vie
tiniu reikalų vedėju. 

Spalių 18 vakare bus stato
ma "Lucia Di Lammermoor". 

Spalių 18, po pietų, "Car
men"; vakare tą dieną statys 
"Rigoletto". 

Sekmadienį, Spalių 20 po pie
tų — "Madame Butterfly", o 
vakare — "Aida". Visi per
statymai atsibus Public Music 
Hall. 

M I R I M A I  

DUONA vėl pabranginta lc 
bakanėliui; didesni bakanėliai 
pabranginta dviem centais. Tą 
kainą leido pakelti OPA. 

REIKALINGA 
MERGINA 

kuri mėgsta siuvimą, 
mokytis austi. 
Gera mokestis 

pradžiai. 
Kreipktis tuoj j 

PARISIAN TEXTILE 
WEAVING CO. 
308 Old Arcade 

IŠSINUOMOJA 6 KAMBARIAI 
6 kambariai Lietuvių gyve
namoje srityje. 

7423 Star Avenue. 
laipgi vienas kambaris su 
baldais (furnished) tame pa
čiame name. 

REIKALINGA 
Viduramžė pora visokiam dar
bui ukėje. Gera mokestis, na
mai, šviesa, taipgi kiaušiniai, 
sviestas ir ūkės produktai mai
stui. Nuolatinis darbas ant vi
sados. Turi turėti ūkės patyri
mą. Atsišaukit į Dirvos Ad
ministraciją, 6820 Superior av. 
EN. 4486. 

1946 Metų Oro Lenk
tynės Ateina 

Nepaprastą įdomumą sukėlė 
1946 metais atnaujinimas Na-
cionalių Oro Lenktynių Cleve-
lande, kurios įvyks Rugpjučio 
30-Rugsėjo 2. Daugelis žymių 
lakūnų jau daro aplikacijos to
se lenktynėse dalyvauti. Jau 
įsirašė 149 lakūnai, palyginus 
su 22 įsirašiusiais dalyvauti 
1939 metų lenktynėse, kurios 
buvo paskutinės del karo pra
sidėjimo. 

Bus įvairios lenktynės, ku
rios vienos bus skersai šalį į 
Clevelandą, kitos visokios čia 
pat, su didžiomis atlyginimų 
sumomis laimėtojams. Atlygi
nimus ir garbės taures skiria 
žymios Amerikos kompanijos. 

THOMAS CEPLIKAS, 67 m., 
nuo 442 Dundee ave., mirė 

Rugp. 3, staiga. Palaidotas 6 
Rugp., Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko duktė, Mrs. Anna Valis, 
sunai Jonas ir Juozas. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia E. Ja-
kubs. 

JURGIS DAILIUA, 52 m., mi
rė Liepos 26, palaidotas Lie

pos 29 d., Kalvarijos kapinėse, 
Ashtabula, Ohio; pamaldos at
sibuvo šv. Juozapo bažnyčioje. 

Velionis Amerikoje išgyveno 
33 metus, paėjo iš šiauliškių k. 
Prienų parapijos. Buvo Dirvos 
skaitytojas per daug metų.^ 

Paliko žmona, Justina, čia 
Amerikoje, o Lietuvoje liko 
vienas brolis. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3,i OHIO PHONE: ENdicott 4486 

LIGHT FROM THE WEST WILL SAVE 
EUROPE FROM THE COMMUNIST 

THREAT 
Address by Julius Smetona at Epworth-Euclid Methodist 

Sunday Sdrool, Cleveland, Ohio, on July 28. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve-
lande per Liepos mėnesį žuvu
sių skaičius nupuolė iki žemiau
sio laipsnio, turėta tik trys 
mirtys per visą mėnesį. Tik 
1944 metų Liepos mėnesį netu
rėta nei vienos trafiko užmu
šimų mirties. 

Nuo metų pradžios trafiko 
nelaimėse čia žuvo jau 64 as
menys; pernai per tiek pat lai
ko žuvusių buvo 53. 

MĖSOS pardavėjų suvažiavi
me, kuris įvyko Clevelande šią 
savaitę, buvo daroma pranaša
vimai kad į porą mėnesių mė
sos kaina nupuls iki žemiausio 
laipsnio iš pastarų keturių me
tų, be valdžios kontrolės, to
dėl, sako, nėra reikalo rūpin
tis uždėti OPA ant mėsos. 

MIESTAS pradėjo vesti ko
vą prieš durnus, stengiamasi 
dirbtuves, namus ir traukinius 
kurie leidžia durnus sudrausti. 
Ta kova su dūmais toliau da
rosi griežtesnė. 

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, UI. 

Lausche Saukia Posėdį 
Gub. Frank J. Lausche šau

kia specialį valstijos seimelio 
posėdį aptarimui Ohio senat
vės pensijų ir išsprendimo val
stijos taksų sistemos bei ki
tų reikalų. 

Federalė valdžia pakėlė val
stijoms pensijų nuo $20 iki $25 
mėnesiui. Valstija turi nutar
ti pridėti savo tokią pat sumą 
savo senelių išlaikymui, taip 
kad vietoje $40 seneliai turės 
gauti $50 mėnesiui. 

Gubernatorius Lausche šio
mis dienomis pradeda savo an
tro termino vajų. Gubernato
riaus rinkimai bus Lapkričio 5. 

Lausche ir šį kartą kandi
datuoja bepartiniai, nesiskaity
damas su Demokratų partijos 
vadais. Jo rinkimų vajų vado
vaus John E. Lokar, guberna
toriaus asmeniškas sekretorius. 

Dirva ir šiais rinkimais re
mia Frank E. Lausche į Ohio 
gubernatorius. 

Prez. Truman rūpinasi Ohio 
rinkimais taipgi. Jis susirūpi
nęs išrinkimu Senatoriaus Ja
mes W. Huffman, Demokrato, 
kurį Lausche paskyrė po to kai 
Senatorius Burton pateko į 
Aukščiausį Teismą. Huffman, 
išbaigęs Burtono terminą, da
bar kandidatuoja savo nuopel
nais. Prieš jį Republikonai pa
statė buvusį Gubernatorių John 
W. Bricker. 

Prez. Truman, nenorėdamas 
prasikalsti partiniams Demo
kratams, į Gub. Lausche rin
kimų reikalą nesikiš, Lausche 
yra gana stiprus savaimi. 

DARBAI Clevelande taikos 
metu pakilo tiek kad pasiekė 
aukščiausį laipsnį, neįskaitant 
aukštus laipsnius kokie buvo 
pasiekti karo metais. 

Dabartiniu laiku darbingu
mas čia yra 22 nuoš. didesnis 
negu buvo Balandžio m. 1940 
metais, kada pradėta kariškų 
reikmenų gaminimas, bet Ame
rika dar nebuvo kare. 

Skaičiuojama kad iš 617,000 
galinčių dirbti šioje srityje as
menų, darbus turi 571,000. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojag 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

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 DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 0237. 

A.KRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium. 4793 

THREE ASPECTS OF 
COMMUNISM. 

When we talk of the Soviet 
Union and Communism, we al
ways seem to have in mind an 
economic system in which there 
is no private property and ev
erything is owned by the state. 
This is the economic aspect of 
Communism. When we think 
of it in political terms, we re
alize that a Communist State 
is a dictatorship, in which all 
power is concentrated in the 
Central Executive Committee 
of the Communist Party and 
the omnipotent NKVD. After 
these two aspects — economi
cal and political — our think
ing usually stops. 

We do not go any further. 
And yet there is a third aspect 
of a Communist State which 
is the most important — that 
is, the moral aspect. As we 
know, religion to the Commu
nists is a supersitition. WTiat 
is then their moral conception? 

They do not recognize the 
Ten Commandments. Their on
ly commandment is world Com
munist revolution and world 
dictatorship of the proletariat. 
Logically, everything what ser
ves this purpose, is, in Com
munist eyes, moral and every
thing that is contrary to their 
aim, it is immoral. If mur
der is necessary to achieve their 
aim, it is a good thing, and 
abstention from such necessary 
murder is a bad thing. This 
explains why Communist lead
ers do not feel guilty over a 
mass murder here or there and 
mass executions that they or
dered, are "just necessary." 

In their interpretation all of 
these acts are necessary to the 
success of their efforts to sub
due the world to the Commu
nist rule and, as such, they are 
not crimes, but commendable 
things. 

IDEALISM AND 
MATERIALISM 

Needless to say, the Commu
nist code is diametrically op
posed to the Christian moral 
code of which the United Stat
es and Great Britain are the 
chief proponents. Hence the 
misunderstanding between the 
Anglo-Americans and the Rus
sian. 

Communism is the extreme 
manifestation of materialism — 
there is no life after this life, 
and as such it is irreconcilable 
with Christianity which is the 
expression of idealism, of be
lief that spiritual part of man 
lives forever. If we transfer 
th«:se conceptions into political 
field, we find their expression 
in two other antipodes: world 
organization based on democra
cy and. justice — this is the 
Anglo-American conception — 
and world organization based 
on dictatorship and force — 
this is the Communist concep
tion. It is clear that between 
these two opposite poles no un
derstanding or compromise is 
possible, and sooner or later 
one of these opposite concep
tions will eliminate the other. 

WEAKNESS IS THE CAUSE 
OF COMMUNIST "COPERA-
TION". 

Today the Communist State 
is too weak to wage an all-out 
war against the democracies. 
Hence its seeming cooperation 
with the other nations. While, 
feigning cooperation however, 
the Communists are increasing 
their subversive activities thru-
out the world and are sapping 
the foundations of a democratic 
front. They have decided that 
when the right moment comes 
or when they believe it has 
come, to strike with their full 
fury and to proclaim a world 
communist dictatorship. The 
only way to prevent it from 
happening is to smash commu
nism before it gains too much 
power. 

SHIFT FROM PRINCIPLES 
TO OPPORTUNISM. 

There would be no doubt as 
to the final issue of the strug
gle against communism, if An

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

glo-Americans remained ' firm 
and true to their ideals. But, 
alas, just as a doctor fighting 
a contagious disease is subject 
to contraction of the disease, 
so Anglo - Americans, dealing 
with the Communists, are sub
ject to the influence of Com
munist teachings. Occasions 
where they should have acted; 
policies of appeasement at the 
expense of former allies and 
other decent people show clear 
enough the shift from respect 
of principles to expediency and 
opportunism. Anglo-Americans 
are today strong enough to say 
cne efficient "NO" to the Com
munists, and if they don't do 
that they cannot escape the 
responsibility. Morally one is 
responsible not only for his own 
wrongs, but also for the wrongs 
of another, committed with his 
consent or as result of his in
activity. 

COMMUNISTS IN EUROPE 
FOLLOW THE POLICY OF 
EXTERMINATION. 

While this country and the 
British persist in collaboration 
at any price with the Soviet 
Union, Communists in Russian 
occupied portions of Europe 
follow their usual policy of ex
termination of all non-Commu
nist elements. The rest of Eu
rope too, though not under 
Communist control, strongly 
feels the Communist breath. 
Generous American supplies of 
food and clothing and other 
goods to Europe is helping the 
European nations to survive the 
present crisis. But no supply 
of the best American goods can 
free millions of innocent Euro
peans from the Russian death 
camps or warrant the rest of 
Europe the freedom from fear. 

TOWARDS PAX-AMERICANA 
Starving, impoverished, and 

terrorized Europe looks hope
fully toward America. It needs, 
it is true, material goods to 
keep its population alive, but 
it longs even more, for a spir
itual leadership; for a guaran
tee that after many millions 
of her best children were mur
dered in a physical sense, the 
ideals of justice will not be 
buried in a moral sense. 

Two thousand years ago the 
light from the East saved the 
world, but today only the light 
from the West, from the great 
American continent, can save 
Europe.' Europeans cannot help 
believing that eventually pax-
Americana, American Peace, 
will be triumphant and that 
humanity will be freed from 
barbarism which today so often 
is preferred to civilization. 

MAXIM GORKY, the famous 
Russian author, once said that, 
in Russia, "more than in any 
other country, life is built on 
principles which lack all rea
son." The political leaders of 
America, who have to deal with 
the Russians, are beginning to 
find, however, that behind all 
the Russian "unreasonableness" 
there is a good reason — the 
eternal aim to Sovietize the en
tire world and make it One 
World and a "peaceful" one. 

no less than five clear, definite 
treaties. He was also asked 
why his Department recently 
informed justices of the High 
Court of certain indications that? 
the three Baltic States had dfc 
facto ceased to exist. 

• • • 

PROF. Walter C. Barnes has 
been invited by the editors of 
the Encyclopedia Britannica to 
write a new article on Lith
uania for the new edition. 

• • • ' 

"THE Story •©$•-• Lithuania" 
by Father Thomas Chase has, 
finally, appeared and is being 
distributed to all bookstores. 
Tt is a 390 page book, priced-
at $3.50. . __ 

THE latest speech by Molo-
tov gave a good indication as 
to which way the wind is blow
ing. American commentators 
saw in it Moscow's aim to es
tablish a Russian-German al
liance in Europe, which will So
vietize all Europe and be the 
strongest power in the world, j 
Some commentators feel that 
Poland, and even Czechoslova-: 

kia, will be sold down the riv-1 

er again, as in the good old 
days of the Stalin-Hitler agree- 1 

ment to offer a sop to German ; 

nationalists who, in turn, will 
be ruled by German-Russian 
Communists. | 

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 trečiadieniam. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

I Kada jusų namai arba ra-
• kandai tampa sunaikinti arba 

EDWARD SCHULTZ, a Lith- ^ 
uaman American attorney of r- . j ' 
Pittsburgh, Pa., won the Demo- Į?10' Y1**1 ne
crotic nomination for Congress- draudos komp;a J if 
man in the 31st District. At- ism°ka 

P. J. KERŠIS torney Schultz put much work 
into establishing the famous . 
Lithuanian Room in the Uni- 609-12 Society for Savings Bid. 
versity of Pittsburgh Building. 
He was also instrumental in 
raising a fund of $1,200 to send 
four Lithuanian Americans to 
the Lithuanian Sport Olympiad 
in 1938. 

• • • 

v THE Russians have trotted 
their wheel horse in Lithuania 
whom they call "The Lithuan
ian Foreign Minister", Mr. p. 
F. Rotomskis, to the Paris Peace 
Conference. The only true word 
in his title is that he is truly 
"foreign" to the Lithuanian 
people, their aims and aspira
tions. Soon the world will see 
why Moscow brought this dum
my to Paris. 

• • • 

THERE was an interpelation 
in the British parliament re
cently about the Baltic States. 
The British Government was 
asked pertinent questions by 
Prof. Savory and Mr. Pritt to 
draw out its attitude toward 
Lithuania, Latvia and Estonia. 
The representative of the Bri
tish Foreign Office, Mr. Mc
Neil, however, brushed them 
adroitly aside, promising to "ex
amine the matter without pre
judice". He was asked, wheth
er the British Government is 
aware that incorporation of the 
three independent Baltic States 
into the Soviet Union violated 

Telef.: MAin 1773. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

IfiOS E. 79lh Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo drausrus 

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS, 3«v. 

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 

jmwa*. 

C'iiuin at Xar lloUow 
CHIUICOTHI 

Main Dining 
Tar Hollow unoondsrrv 

BMNBaiDGS 

Clustered around Chillicothe, 
first capital of Ohio, are three 
state forests which are open t.o 
campers. They are Tar Hollow, 
near Route 327 and north of Lon
donderry, Scioto Trail Forest, be
tween Chillicothe and Alma on 
Route 23, and Pike Forest, near 
Route 41 and south of Bainbridge. 

All three of these state parks 
have areas set aside for the camp
er. These have been selected for 
the beauty of the surrounding 
territory, for natural drainage in 
case of storm, and for convenience 
to get water, and fishing. 

At all of them sanitary facilities 
are adequately furnished. 

At Tar Hollow is a successful 
state experiment. In this 16,000 
acre forest the State has built and 
developed a group camp, capable 
of caring for 175 campers at one 
time. It is available to organized 
groups having their own super
vision and direction. 

COURTESY — THE STANDARD OIL CO.(OHlO) NO.7 
Included is a main council and 

dining hall built of huge logs and 
with massive stone fire places, a 
kitchen and commissary, camp 
dining room for groups of cot
tages, bath houses on the lake 
shore, an infirmary, and living 
quarters for camp cooks. 

There are labeled nature trails, 
riding and hiking trails. There 
are swimming, boating and fish
ing, organized play spots, and an 
outdoor theater. 

Wild life abounds, and occasion
ally the careful hiker will see a 
deer. 

Arrangements for use of tfie 
camp are made through the Rang
er, Tar Hollow State Forest, R. F. 
D. 6, Chillicothe, Ohio. 

The 9000-acre Scioto Trail State 
Forest has two small impounded 
lakes open to public fishing, with 
picnicking facilities adjacent to 
.Caldwell Lake. 

Camping is  permiss ible  with the 
approval of the Forest Ranger. 

In the park are approximately 
25 miles of scenic forest trails. The 
area is located 10 miles south of 
Chillicothe and entered by US 
Route 23. 

Eight miles southeast of Bain
bridge, between US Route 5o ar<i 
State Route 124, is Pike Sunt* 
Forest. 

Use of the camping grounds can 
be secured by contacting the For
est Ranger. 

A lake within the park furnishes 
good fishing. 

Plans have been completed and 
funds appropriated for the con
struction of a 14-unit vacation 
cabin development, which will 
also include beach, bathhouse, 
boathouse, etc. It will be com
pleted in approximately two years. 

The old Zane Trace, wilderness 
pack-road from Maysville, Ken
tucky, crosses the forest. 

• f i r '  

.teiti *r*i 
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