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Lietuvos, Latvijos roP j£> 33 

ne.va "užsienių reikalų ^5^4» 
tr!|", tų Maskvos kvislif^ <fc, 
atvežimas į Paryžių su sovit^į^ 
tų delegacija sukėlė susidomė-
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jimo ir plačios Amerikos spau
dos. Ne tik kad laikraščių ko
respondentai apie juos rašo, 
bet ir redakcijos savo straips
niuose daro pastabas apje tai. 

Paveizdan, Molotovas, reika
lavęs išversti Ispanijos vyriau
sybę, po kelių dienų konferen
cijoje pakiša reikalavimą kad 
Albanijos delegacija butų pri
imta su patariamu balsu tai
kos tarybose. 

Albanija yra maža valstybe 
mažesnė už Lietuvą, gulinti 
pietuose nuo Jugoslavijos, sker
sai Adriatiko jurą nuo Itali
jos. Kai tik Italija stojo į ka
rą, ji užėmė Albaniją, ir pas
kiau Albanijos kariuomenės, 
kaip Graikijos atstovas prem 
jeras Tsaldaris įrodinėja, kar 
tu su Italų kariuomene daly
vavo užpuolime Graikijos. Rei
škia, Albanija buvo' Ašies pu
sėje. 

KAIP tik Italija pradėta nu
galėti, kaip pasalingai Jugo
slavija kvislingo Tito tapo pa
vergta Maskvai, patylomis ir 
Albanija įsukta į sovietų kil
pas, sukomunistinta. Moloto-
vos norėjo įsprausti Albanijos 
delegatus, kuriuos taip pat at-

.kvietė kaip ir Pabaltijo šalių 
atstovus, į taikos reikalų svar
stymą. 

Byrnes atmetė Albanijos de
legacijos įsileidimą. Tačiau, 
kaip pastebi Cleveland Plain 
Dealer gavo ilgame redakcinia
me straipsnyje, "Nervų Kare 
Nėra Paliaubų", atsikratymas 
Albanijos klausimo, tačiau, ne
išbaigia 
šposus 

ii vare 40 State Departmento Tarnautoju 
HEK LAIKĖ ŽINOMŲ KENKSMINGŲ 

GAIVALŲ, PATAIKAUJANT USSR 

Praneša iš Washingtono 
kad State Departmento Se
kretorius Byrnes, kurio lai
škas paskelbta Rugp. 13 d., 
įsakė prašalinti iš State 
Departmento tarnybos 40 
asmenų kurie "turi arti
mus ryšius ar kaip nors 
įsivėlę su svetimomis val
džiomis" arba kurie turi 
prastus rekordus iš praei
ties. To reikalauja šalies 

AMBASADORIUS. Robert j Saugumas. 
Butler, pirmas U. S. ambasado-j Kongreso paskirtas Sljo-
rius paskirtas į Australiją. Iki, jimo komitetas išegzamina-
šiol Amerikos atstovai buvo o nnn 4v. 
ten tik ministro titulu. 

buvo vo apje 3^000 tarnautojų ir 
tie 40 rasta kenksmingi iš 

ŽYDAI PASIRENGĘ 
KARUI SU BRITAIS 

Britanija visai uždarė 
Žydams įvažiavimą į Pales
tiną ir net karo laivai gau
do jurose laivus kurie šmu- -
geliuoja Žydus į Palestiną, 
bet Palestinos žydų slapta 
kovotojų organizacija at
sišaukė j visus Palestinos 
Žydus sukilti prieš Britus 
ir įsteigus savo ,Zionistų 
valdžią ir armiją, gelbėti 
savo žmones kurie neturi 

MASKVA NORI DAR
DANELŲ 

Kartu su taikos konfe
rencija Paryžiuje, dides
niam dalykų maišymui ir 
kitų valstybių supynimui, 
sovietai pakėlė reikalavimą 
kad Turkai tuoj padarytų 
naujus susitarimus su. Ru
sija del Dardanelų, geriau
siems bolševikų interesams. 

Tam nepritarimą parodė 
Britanija ir Amerika. 

Ar Maskva ras budus 
priversti Turkiją prileisti 

. sovietus prie Dardanelų 
Maskvos netikėtinus' kontroles parodys trumpa 
Molotovas atsigabeno! ateitis. 

su savim į Paryžių užsienių rei- j  Kartu su savo sąlygomis 
kalų ministrus Lietuvos, Latvi-' del Dardanelų, Maskva pa
jos is Estijos, tų šalių kurias j kėlė smarkų riksmą ir už-
Rusai okupavo ir apiplėšė dar atakavimą Turkijos vy-
prieš Vokiečių ataką. Ką ta riausybės. Tai Maskvos 
trijukė yes-vyrų veikia Pary- priprasta taksika, kaip da-
žiuje kuomet nei Britanija nei • rydavo Hitleris. 
Amerika nėra pripažinusios tų 
feci jų Pabaltijo šalių pagrobimo 
yra tai paslaptis kurią Molo
tovas atskleis kuomet jis ma
tys atitinkamą progą. 

kur kitur pasaulyje pasi-
79 paleistų "j ir plaukia i Palestinu 
tarnautojų. 
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Kongres. §abath pranešė 
Sekretoriui Byrnes kad iš 
State Departmento paliuo-
suota šimtai, jei ne tūks
tančiai, tarnautojų to ko
miteto išsijojimu, del jų ko-

MASKVOJE PILNA 
BIUROKRATŲ 

Kaip Amerikonai Su
viliojami Bizniu 

MUSSOLINIO kūnas, iš
vogtas iš kapinių pereitą 
Balandžio mėnesį, tapo su
rastas paslėptas Pavia vie
nuolyne. Jį iš kapo išvogė 
vienuoliai su keliais svie-
tiškiais. 

Sovietų organas Pravda 
Maskvoje Rugp. 8 Įdėjo ra-

Zn^tilu^DalinWrnu14 a" šin! užatakuoja so-
ba vdkluV arba narys- valdžios valdmmkus vietų valdžios valdininkus 

prikišant kad jų valdžioje 
jau perdaug biurokratiz
mo ir apsileidimo. 

Tai yra ženklas kad tie 
valdininkai jaučiasi gerai 
pasitenkinę. **Tai yra žen-

METAS laiko po atominės bombos sprogimo. Štai vaizdas 
Japonijos miesto Hirosima, kur pirmutinė atominė bomba bu
vo numesta ir tas nustebino visą pasaulį. Del stokos^ staty
bai reikmenų ma/ai kas padaryta to miesto atstatymui. Ap
valant vis dar atrandama lavonų po griuvėsiais. Spėja kad 
dar gali buti bent 10,0C0 lavonų'tame griuvėsių mieste. 

Pravda kaltina komunis
tus kurie dirba sovietų Įs
taigoje prisistatydami dau
gybes tarnautoju, bet ma-: tų Įtakon. 
žai darbo atlieka. L BuYfs prezidentas 

HOOVER ATIDEN
GIA TIKRĄ RUSŲ 

TIKSLĄ 

Suėjus metams laiko nuo 
antro pasaulinio karo pa
baigos, Japonija jau pusė
tinai sutvarkyta, nes ji pa
imta vienos Amerikos glo-
bon. 

Kas kitas'su Europa, ku
ri didumoje atiteko Sovie-

TAIKOS KONFEREN 
CIJOS EIGA 

Gero Derliaus Žinios 
ŠIŲ METŲ derlius, kaip j 

rikulturos Departmentas, su
rinkęs žinias iš visos šalies pa
skelbia, įrodo bus didžiausias 
šalies istorijoje: maisto ir pa
šaro grudų derlius žada viršy
ti rekordinį 1942 metų derlių 
trejetu nuošimčių. 

_ Rugp. 1 surinktos žinios ro-
*}$"j do rekordinį derlių kornų, kvie

čių, tabako, pyčių, slyvų ir 
daugelio daržovių; arti rekor
dinis derlius bus avižų, ryžių, 
bulvių, kriaušių, vynuogių, vy
šnių ir cukrinių lendrių; vidu
tiniškai gerai užderėjo šienas, 
soy pupos, žirniai, aprikotai ir 
cukriniai runkeliai. 

Nekurie kiti žemės ūkio pro
duktai užderėjo prasčiau. 

Kviečių, paveizdan, nustaty
ta 1,160,366,000 bušelių, arba 
apie 37,000,000 bušelių daugiau 
negu gauta 1945 metais. 

Laikraštinio popierio ga
vimas vis labai sunkus, ir 
praneša kad vėl bus pakel-

tės. 
Kaip Byrnes aiškina, už

darant kitus departmentus 
karui pasibaigus, apie 4,000 
įvairiu tarnautojų paimta 

L!^5e„uSTabąke„k-,WaB puvimo iš apačios 
smingi ir negalinti laikyti P-vda kaltina kom 
tas vietas, ir 79 jau palei
sti, o iš jų 40 yra aiškus 
šalies priešai. 

Jau prie Roosevelto bu
vo priimama ir grūdama į 
atsakomingas valdiškas Įs
taigas komunistai, palaiky
mui draugiškumo su Mas
kva. Kai užėmė valdžią ^ ^ ^ 
Trumanas, ir kai Byrnes r™afijantų ka-šiją. Mano įspūdis yra tas 
tapo State Departmento va-. ̂  virjjnin^as apkaltino U kad Rusai visa trukdo pra-
rln iis t.ftSP toliau taikymą—: XTT~>T"I A ,,X ni.10! focimni lsnkn išnaikinimui 

Her 

UNRRA UŽLAIKĖ 
RUSŲ ŠNIPUS 

Paryžiaus taikos konfe
rencijoje neprieinama prie 
rimtų svarstymų. Sovietų 
atstovas Višinsky pradėjo 
prikišti kad Amerikos at
stovas Byrnes tik "įžeidinė
ja" sovietus. Argumentas 
kilo del Italijos atstovo pa
reiškimo prie ko veda pir
miau padarytas sprendi
mas Italijos klausimu. 

Prieš Italų atstovą bol-, 
ševikai pastatė Jugoslavų j atsidėti j beit Hoovei, kuiis nesenaij pitotcn-c ^ugwciavu 

apkeliavo pasaulį tyrinėji-, atstovą, Maskvos agentą, 
mui bado padeties, paskel-. kuriam į]gaį Byrnes nelei-
jbia savo pažiūras į taiką: ldo kalbėti, iki nebuvo ap-

"Šiadien visas pasaulis j kalbėta Italijos atstovo pa-
jriifi Ru-! m | • • • v -i I AdlUCtd 1 tdilJv/O 

Šveicarijoje, UNRRA po- geidžia taikos išskyrus Ru- j reįkštos mintys. 
- 1 • • _I:. '  4-.. LRN 
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du, jis tęsė toliau taikymą-, -^rra už prisidėjimą prie tęsimui laiko išnaikinimui 
si Maskvai ir bijojo įsskir- j kenksmingų Europai veik- i jų užimtose šalyse nekomu 
ti komunistus aplikantus 1 jig ;ro(jg kad aukš_ nistinio elemento kad taip 
darbus, kad StalinasĮ nesu-1 tieji UNRRA vadai žinoda-

Jau Roosevelto pa-IL A ., 

Amerikos karo vadovybė 
sutiko perleisti didžiuosius 
Douglas lėktuvus komerci
nėms oro linijoms, sumaži
nimui didelio susigrudimo 
civiliniame oro trafike. 

U. S. Komercijos Departmen 
t uiaucoa X\O.VA ^ 

to Sekretorius, Sovietų draugas ta p0pįerio kaina. Daugu-
Wallace, pasiuntė į Maskvą Į ma laikraštinio popierio at-
du departmento atstovus pa-1 eįna įg Kanados. 
tirti ko Rusijai reikia iš Ame-' 
rikos, ruošiantis pokariniam 
bizniui. Tie atstovai, paimti į 
tam tikslui paskirtų sovietų ko
misarų globą, pumpuojami kad 
Rusijai tuoj reikėsią iš Ame
rikos įvairių reikmenų už porą 
bilijonų dolarių. 

Tai yra bolševikų sliekas vi- . . 
lioti Amerikiečius taikiai su- biznio, ir netekimu biznio ki 
gyventi su sovietais, kitaip toj tose Europos šalyse kur sovie-
biznio gali negauti. Užtai čia,tai turės savo įtaką, 
ir dedama visokios pastangos 
tik kurstyti Amerikiečius pa
likti Europą nežiūrint kas ją 
tvarkys (žinoma, bolševikai), 
o nuduoti gerais Rusijęs drau
gais ir laukti biznio. 

žinoma, tie komisarai pripa
sakojo Amerikiečiams esą Ru
sams reikės net tokių dalykų 
kaip elektriškų šaldytuvų ir 
oro nustatymo mašinų vergų 
bolševikų namuose ir dirbtuvė
se. Kadangi tų ir daug kitų 
dalykų Rusija nepirks ir neda
rys jokių pagerinimų, nes al
kani vergai lengviau prie dar
bo pririšus laikyti, tai Ameri
kiečiai yra dvigubai apgaudi
nėjami: ir suviliojimu Rusijos 

pyktų. Jąu  Koosevelto pa-|rn.Jle.do yeikti Rusų NKVD 
leidimas is kalėjimo komu-; g vak Vokietijo-
nistų vado Browder buvo: 'Amel.ikos ir Bl.iu, zono 
raudona dėmė U. Į gg kurie ten dirbo kaip 
silpnume, ir tas tęsėsi iki atstovai. NKVD 
šiolei. agentai tuo budu jsigavę J 

Apsivalymas komunistų j vakarų Vokietiją varė iš 
iš State turi gilesnę reiks- Maskvos paskirtą darbą. 
mę ir tas be abejo risasi: 
s u ' Byrnes nesusikalbėjimu( raKIETOS ŠVEDIJOJ, 
su Molotovu, už ko slepia- gve(jįjos pakraščius pasiekia 
si kas žymiai syarbesnio, šaunamų rakietų skeveld-

| ros, kurios spėjama yra ko^ 
Ikie nors slapti Rusų bandy-

Rusija pasipriešino pri- mai tam tikrais savo išras-
emimui Airijos į United tais karo pabūklais. 
Nations. Lyg pasaulis su-j 
sidės iš valstybių ^ pnklau- ( rxJSŲ raudonoji armija 
sančių prie UN ir nepn- gakoma sugabenama prie 
"T 1 V* I W * •• X M 1 U 
klausančiu, 

negu kas paskelbiama. 

galėtų sustiprint ir pavergt 
visas" sritis už 'geležinės 
uždangos' ir Mandžurijoje. 
Jos veiklus penktakolum-
nistai kiekvienoje šalyje di
dina sąmyšius." 

Bet išrodo Amerikiečiams 
neužtenka nei Hoovero nei 
kitų žinovų Įrodymų ir aiš
kinimų, jie laukia iki bol
ševikai duos jiems kuolu į 
galvą — bet tada bus per-
vęlai. 

BIJO GYŽIMO JUO
DOS RINKOS 

'Taikos konferencijoje iš
reiškė savo balsą ir kita 
Ašies sąjungininkė, Bulga
rija, kuri taipgi nusiskun
dė kad Graikai skriaudžia 
Bulgariją, užėmimu vaka
rų Trakijos. Ukrainų so
vietų atstovas^ parėmė Bul
garų reikalavimą. 

Kas *jau Rusų įtakoje, tų 
reikalavimus Maskvos at
stovai ir jų pakalikai re
mia, nors tie ir buvo prie
šai, Hitlerio talkininkai. 

Prancūzijos atstovas pa-
siudė nutraukti taikos kon
ferenciją Rugsėjo m., kad 

Su Rugp. 20 turi prasi
dėti ar neprasidėti OPA 

sakoma ^gaoenai * £«= k trolė maistui. Jeigu tas 
?la™. ̂ "„daloma dT-;butų padaryta, sako pla-ir Iranui vėl suuaioma tai trpl nra 
delis pavojus. 

Amerika turi tiesiog par
sidavėlių Maskvai, kaip pa
vyzdžiui Senatorius Pepper 
(Dem.) iš Floridos. Jisai 
pradėjo rėkauti kam, girdi, 
tuoj pradedama leimuoti 
kaip tik Rusija kur siunčia 
savo kariuomenes. Tas ak
las politikierius nežino^ ko
dėl bolševikai kur veržiasi. 

KUOMET šioje šalyje kvie
čių ir kitų grudų derlius ge
ras, negalima to pasakyti apie 
visą pasaulį, ir todėl žinovai 
vis tik tikrina kad sekančiam 
metui kviečių trukumas bus 
bent 10,000,000 tonų. šymet 
visame pasaulyje kviečių der
lius numatytas 20 milijonų to
nų, o reikia 30 milijonų. 

Kiti sako, didelis kornų der
lius galės kiek palengvinti tru
kumą kviečių maistui, nors ant 
kornų negalima visai žmonijai 

Kornus turėtų sunau
doti gyvulių pašarui, vietoje 
naudoti kviečius ar kitus gru-
dus gyvulių penėjimui. 

AUTOMOBILIAI PABRANGO 
OPA dar kartą sutiko leisti 

pabranginti automobilius, šį 
kartą 7.3 nuoš., ir sudėjus vi
sus pastaru laiku leistus auto
mobilių kainų pabranginimus 
pasidaro 25 nuoš. pakėlimas 
virš 1942 metų kainų. 

Taipgi OPA paskelbia pakėli
mą kavos kainų po 10c iki 13c 
svarui. Pabranginamą ir kiti 
nekurie dalykai. 

Šis OPA viršininkų sutiki
mas pakelti kainas taip žymiai 
reiškia tą patį kaip kad kainos 
pradėta kelti OPA įstatymui 
pasibaigus: OPA ar ne OPA, 
kainos vistiek keliamos, tik ta
me skirtumas kad taksų mo-

BALF pirmininkas Kun. Dr. Juozas B. Končius prižiūri atį? 
siųstų iš Amerikos drabužių išdalinimą, Lietuvių stovyklo-
|įį Vokietijoj«. 

H. G. WELLS, žymus An
glų rašytojas, 80 metų am
žiaus, mirė Londone R^gp-

13 dieną. (Dirvo turi įslei-
dus jo "Žmonijos Istorija , 

ILietuvių kalboje.) 

čiau žiurintieji tai vėl pra
sidės juodos rinkos biznis 
sviestu, mėsa ir dauguma 
ūkio produktu 

XJ. S. armijos agentai sa
ko susekę slaptą juodos rin
kos biznį, apimantį daug 
milijonų dolarių. Tą biznį 
varė vienos šeimos nai iai 
jie apėmė Paryžių, Šang-
hai, ir New Yorką. 

Detroite, del CIO auto
mobilių darbininkų grupės 
sustreikavimo ginčijantis 
del atostogų mokesties ve
teranams, Rugp. 14 liko be 
darbo 28,000 darbininkų. 

•' | Ilie BRll luniao 
galėtų United N ati°ns su-Į k_toj-ai dar turi SU(jeti milijo-
sirinkti savo posėdžiui New! s dojarįų išlaikymui visoje 
Yorke. Taikos^ konferenci- lyje armijos ,QPA valdinin-
ją siūlo atnauifnti P°v^au"ikų> kurie yra valdžios pasam-
sio 1, 1947. Byrnes^ šitam dyti už aukštas aigas. 
sumanymui nepritaria. Dadėjus dar kad valdžia mo

kėjo subsidijas ūkininkams ir 
perkupčiams už daugelį pro
duktų, kad tik palaikius kainas 
žemesnėmis, taksų mokėtojai 
nei kiek neišėjo pigiau, nes iš 
jų kišenių sumokėtais taksais 
tos kainos buvo valdžios pipil-

VENGRIJA ATGA
VO AUKSĄ 

Amerikos vyriausybe su
grąžino Vengrijai Vokie-
čių pavogtą piniginį auksą agentai k]astin. 
32 milijonų dolarių vertės. 
Auksas buvo užtiktas^ Ame
rikos kariuomenės užimant 
Frankfurtą. 

Šis auksas pagelbes su
stiprinti į nieką pavirtusią] 

gai rėkė ir įrodinėjo kad OPA 
panaikinus kainos pakils ir rei
kalavo OPA grąžinimo, tuomi 
neva parodyti kaip valdžia rii* 

kainų kontroliavimu fc 
t — r - . . Mog_ j palaikymu jų žemomis, bet to Vengrijos valiutą,_ jm Mas_ padarytl 

kva to aukso nepavogs ir 
neišsigabens sau. 

Pirmiau sukursčius unijai 
reikalauti algų pakėlimo, pas
kui ėmėsi kainų kontroliaVi-

U. S. TURI 630 milijonų ak- mo kas nėra suderinama ir na
rų miškų žemės, iš kurių 196 ,veikia. Tą įrodo reikalingumą* 
milijonai priklauso valdžiai. Įiiėlti kainas. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

KRATOSI KOMUNISTŲ 
Komunistai vadai CIO Uni

ted Electr ical  darbininkų u)t i-
joje susiduria su karinga opo
zicija, kurią sudaro 4komunis 
tų priešai, pasiryžę atsikrat> ii 
raudonųjų iš unijos vadovybes. 

Vajus komunistų atsikratyti 
iškeltas j viešumą, ir vadovy
bę tame darbe pasiėmė Harry 
Block su savo šalininkais, ku
rie turėjo susirinkimą Pitts-
burghe. Jie vadinasi "UE De
mokratinės Akcijos nariai". 

Block yra UE unijos vice 
prezidentas ir pirmininkas vi
sos Pennsylvanijos CIO Indus
trinių Unijų tarybos. 

/ AL 

Detroit> Mich., Naujienos 
PRASIDĖJO DIDELIS 

LABDARYBĖS 
VAJUS 

PRA-ANUKĖ. Mrs. Alexan
der McCormick Sturm, West-
port, Conn., seniau buvusio 
Prez. Teodoro Roose velto anū
kė, parodoma su savo naujagi
me dukrele, pra-anuke. 

PLEČIA ORO LINIJĄ 
Iš Pittsburgho veikianti Ali 

American Aviation kompanija, 
vežiojimui pasažierių ir pašto 
plačioje Pittsburgho apielinkė-
je. Tie lėktuvai siekia Buffalo 
šiaurėje, Maryland ir Virginia 
valstijų miestus pietuose, Phi
ladelphia rytuose ir Clevelandą 
vakaruose. 

Vežios pasažierius ir pastą, 
o mažuose miestuose kur neda
rys nusileidimų paims paštą ir 
siuntinius nuo specialiai įreng
tų pakabinimų;^ taipgi nuleis 
parašiutais atgabenamus siun
tinius. 

PHILADELPHIA 

UŽVERSTA MAISTU 
Pittsburghas užverstas kon

servuotu (kenuotu) maistu ir 
to maisto pardavėjai pradėjo 
reikalauti OPA pakelti tų da
lykų kainas kad galima butų 
juos leisti į rinką, kitaip neap
simoka juos parduoti ir jie ne
neša naudos. 

Krautuvės irgi negali tų da
lykų parduoti, nes OPA nusta
tytos kainos yra daug žemes
nės negu už tuos produktus 
krautuvninkai mokėjo pirkda
mi tuo laikotarpiu kai OPA 
buvo liovus veikti. OPA kai
noms sugryžus, krautuvninkai 
turi panešti nuostolius jeigu 
parduos OPA nustatytom, kai
nom. 

GUB. MARTIN PRIEŠ 
KOMUNISTUS 

Pennsylvanijos Gubernatorius 
Edward Martin, Rugp. 10 kal
bėdamas 10-tos Penna Savano
rių Infanterijos suvažiavime, 
pasakė: "Jokis tikras, ištiki
mas Amerikietis negali kartu 
buti ir komunistu ir Ameriko
nu." 

Gub. Martin tuomi aiškiai ir 
viešai išeina prieš komunistus 

Gubernatorius ragino pilie
čius imti dalyvumą valdžioje 
ir jos išrinkime jei norime pa
laikyti sau tuos dalykus už ku
riuos mes kovojame, "žmonės 
žaidžia su komunizmo ir kitų 
užrubežinių doktrinų nuodais. 
Komunizmas uždėjo savo gele-
linio bato diktatūrą ant dau-
kelio mažų šalių sprandų ku
rias jie sakėsi išlaisviną. Kai 
komunizmas užsiveisia, laisvė 
ir liuosybė dingsta. Komunis
tai užgrobia žmonių laisvę ver
žimusi iš vidaus; jie visur de
da pastangas pertikrinti žmo
nes buk jie gali buti komunis
tais ir kartu Amerikonais. Jie 
pasinaudoja spaudos laisve su
naikinimui spaudos laisvės. Jie 
pamina žodžio laisvę norėdami 
sunaikinti tą konstitucinę tei
sę". 

NĖRA NAMŲ, NĖRA 
BIZNIŲ 

Allegheny apskrities valdy
ba ir biznio žmonės turi daryti 
ką nors su gyvenamų namų 
parupinimo klausimu jeigu no
ri patraukti į čia daugiau in
dustrijų ir biznių. Tuo klau
simu besirūpinantis komitetas 
priėjo tos išvados. 

Pittsburgho sritis seniau bu
vo vadovė tarp industrinių sri 

DM 
Smulkios Žinios 

Akrone tarp darbininkų ky
la nesusipratimai su kompani
jomis. General gumų dirbtu
vė jau kelintas mėnuo kaip 
streikuoja, ir Imperial elek
tros kompanijoje eina strei
kas. Taipgi didžiulių gumų iš-

Čių rytinėse valstijose, dabar; dirbysčių Goodrich, Firestone 
ji turi kovoti prieš gręsianti j ir Goodyear darbininkai nubal-
smukimą. Namų klausimas nė-' savo išeiti į streiką. Darbi-
ra daugiau klausimas kad jie 
butų užimti, bet tiesiog klau
simas šios srities industrijos 

ninkai yra organizuoti ir pri
klauso į CIO. 

Ne tik Akrone bet ir kitose 
likimo. Dirbtuvės negali stei- valstijose tų gumų kompanijų 
gtis ir plėstis čia del gyvena- dirbtuvės atsisako kontraktus 
mų namų nebuvimo. 

TURI DAUG PINIGŲ 
Pennsylvanijos bankinėse įs

taigose yra padėta depozitais 
virš 5 bilijonai dolarių. Ban
kų skaičius yra 371. 

Tų pinigų išeina vidutiniai 
po $500 kiekvienam šios vals
tijos vyrui, moteriai ir vaikui. 
Tačau, iš 10 milijonų valstijos 
gyventojų tik 4 milijonai turi 
bankines sąskaitas. 

Tik per vieną pastarą metą 
bankuose depozitai pakilo 179 
milijonais dolarių. 

Tai koks skirtumas dabar 
su keliais metais atgal, kada 
valstija turėjo teikti pašalpas 
tūkstančiams žmonių. 

IšGĮERIA DAUG DEGTINĖS 
Valstijos degtinės biznis yra 

labai didelis, kaip iš Harris-
burgo praneša. Paveizdan, per 
pirmą šių metų pusmetį valsti
ją į savo parduotuves nupirko 
alkoholinių gėrimų už 104 mi
lijonus dolarių. Pirkėjai ir gė
rikai už tą degtinę ir vyną su
mokėjo žymiai daugiau. 

su unija atnaujinti ir todėl 
darbininkai nutarė streikuoti. 

Jei šiomis dienomis nebus 
pasiekta su kompanijomis su
sitarimas tai kils dideli darbi
ninkų streikai. Kadangi Ak-
rono Lietuviai daugumoje dir
ba gumų dirbtuvėse tai strei
kas palies ir juos, del ko dau
gelis susirupinę. 
' K. Jurevičius išvažiavo į Los 

Angeles, Kalifornijoje, ir ten 
gal bus laikinai, ar apsigyvens 
ant visados. 

Kun. B. Bartis darbuojasi 
buvusioje Lietuvių šv. Petro 
parapijoje. Kitataučiams ir 
Lietuviams jis patinka. Jis 
Čia yra vikaru prie kitataučio 
4tlebono. Tą Lietuvių bažnyčią 
jau prieš keliolika metų vysku
pas padarė bendra katalikiška 
parapija toje miesto dalyje, 
kai Lietuviai vieni nepajiegė 
savo bažnyčios išlaikyti. 

Kalnas. 

TUOJ ĮSIGYKIT KNYGELES 
IR PLATINKIT. GALITE 
PELNYTI DAUG [VAIRIŲ 
DOVANŲ Už PASIDAR

BAVIMĄ 

Netoli Chicago, Orland Park, 
111., baigiama įrengti senelių 
prieglauda (Old People's Ho
me), bet dar įrengimui ir pa
dengti skolas reikia nemažos 
sumos pinigų. Tuo tikslu da
bar pradėtas didelis vajus kad 
greitu laiku senukai ir senutės 
Lietuviai turėtų patogų namą. 

Jau atspausdinta vajaus kny
gelės. Viena knygelė turi 25 
tikietus; vienas tikietas kaš
tuoja 50 centų, visa knygelė 
kaštuoja $12.50. Nuo kiekvie
nos išplatintos vajaus knyge
lės platintojas gauna $2.50 at
lyginimo, nuo kiekvienos kny
gelės labdarybės reikalui eina 
$10.00. Taigi gera proga pasi
darbuoti labdarybei ir pačiam 
užsidirbti, šalia to yra dar 
numatyta $5,550 atlyginimų 
šių tikietų platintojams. 

Yra skiriama didelės dova
nos: $7,200 pinigais, $4,300 
(naujas automobilis, moteriški 
kailiniukai, pečius, laikrodis, 
elektrinis refrigeratorius ir ki
tų daiktų). Yra skiriamos 45 
dovanos už daugiausia išparda
vimą tikietėlių: pirma dovana 
yra $2,000 pinigais; antra — 
automobilis; trečia — $1,000 
pinigais; ketvirta — $500 pi
nigais, ir taip toliau. Kai gau
site knygeles, pamatysite vi
sas dovanas pažymėtas ant ti
kietėlių. 

šis vajus tęsis iki Gruodžio 
29, 1946 metų. 

Tuojau įsigykite knygeles ir 
pradėkite platinti tikietėlius 

Vajaus knygelių reikalu ra
šykite į: Šv. Kryžiaus kleboni
ją, 4557 S. Wood St., Chicago, 
111. Telefonas: Yards 1810 

K. Br. 

BALF PIRMININKAS 
PAS KONSTANZOS 

ŠEFĄ 

BALF raštinė iš New Yorko 
praneša kad Rugp. 7 d. BALF 
pirm. Kun. Dr. J. B. Končius 
aplankė mandagumo vizitui 
Konstanzos Militarinės Vyriau
sybės šefą. Kadangi pats gu
bernatorius Pulk. Degliane bu
vo kelioms dienoms išvykęs, 
BALF pirmininką priėmė gu
bernatoriaus pavaduotojas Ma
joras Signet. Dr. Končių lydė
jo Kun. Dr. Pranas Petraitis, 
BALF specialus įgaliotinis stu
dentų reikalams Vokietijoje, 
Austrijoje Ir Šveicarijoje. 

ANDES kalnuose, tarp Ar
gentinos ir Čile, Pietų Ameri
koje, planuojama iškasti tune
lis 12 mylių ilgio. Tai bus il
giausias kalnų tunelis pasau
lyje. 

SVEČIAI 16 CONNECTICUT 
Pas LVS 6-to skyriaus iždi

ninką Augustą Rinkuną lankė
si p. Rinkunienės brolis Anta
nas Shirka su sunum Antanu, 
buvusiu lakunu saržentu, iš 
Bridgeport, Conn. 

Svečiai Detroite išbuvo apie 
savaitę laiko. Jie Čia savo gi
miniečių vaišinami gerokai pa
ilsėjo ir apžiurėjo musų miestą. 

Rugpjučio 10 svečių išleis
tuvių išvakarėse pp. Rinkunai 
surengė išleistuves susiprašy
dami artimesnius draugus ir 
veikėjus. Svečiai buvo tik
rai širdingai vaišinami. Stalas 
buvo apdėtas Lietuviškai ga
mintais valgiais, skanumynais. 
Visiems prie bendro stalo buvo 
labai malonu susipažinti ir pa
viešėti su svečiais Bridgepor-
tiečiais, kurie linksmo Lietu
viško budo žmonės. Saržentas 
A. Shirka papasakojo keletą 
nuotikių iš savo ilgos, 5 metų 
karo tarnybos. Jis buvo radio 
teknikas. Jis išskraidė keletą 
kraštų, buvo Japonijoje. Ten 
nuskrido tik prieš porą dienų 
kai Japonai pasirašė taikos su
tartį su Amerika. Antanas sa
kė kad kai jie nuskrido prie 
Tokyo, buvo labai ūkanota ir 
tamsu, o jie neturėjo reikalin
gų nusileidimo vietą rodančių 
prietaisų ir žemėlapių. Jie ri
zikuodami leidosi į lygius lau
kus. Nusileido laimingai, bet 
į didžiulį purvyną. Pajutę Ja
ponai atvažiavo su sunkveži
miais, kas juos gerokai nugąs
dino, nes jie tikėjosi Japonai 
juos pulsią, bet vietoje pulti 
Japonai juos ir jų aeroplaną 
ištraukė Į sausumą. 

SUAUKOMĄ TREMTINIŲ Į 
MAISTUI 

štai ir vėl padarytas gražus 
žestas, pas pp. Rinkunus. Be
valgant išsikalbėta ir apie įvai
rius Lietuvos ir Lietuvių rei
kalus, ir ponios Rinkunienės 
padrąsintas LVS 6-to skyriaus 
pirmininkas J. Gužauskas savo 
trumpoje kalbelėje privedė kad 
nereikia pamiršti ir tų kurie 
šiądien nebegali stalą apsidėti 
skaniais valgiais ir gėrimais. 
Jo kalbą pasekė ir kiti, ypač 
nuoširdus ir draugiškas svečias 
Bridgeportietis Antanas Shir
ka: jis paaukoja $6 už save ir 
savo sunų. Kiti aukoja: Rin
kunai $2, Michaels $2, Gužau-
skai $3, Dr. Sims $2, R. Mika
lonis $1, M. Račiūnienė $1. Vi
so pasidarė $17. Už tuos pi
nigus bus nupirkta ir išsiųsta 
maisto Lietuviams pabėgėliams 
Belgijoje, Šveicarijoje, Pran
cūzijoje. Išsiuntimo darbą at
liks ponios Rinkunienė, Gužau-
skienė ir Sims. 

Gražu ir širdinga matyti to
kį pavyzdingą žmonių nusitei
kimą. Šiuo pavyzdžiu reikėtų 
ir toliau sekti ir įskiepyti žmo
nių širdyse duosnumą ir geru
mą. Toki nepamiršimai save 
brolių nelaimėje ir aukojimai 
parodo kad pas mus Lietuvius 
yra žmonių aukštos moralės ir 
didelio susipratimo ir gailesčio. 
Prie tokių reikia priskirti kaip 
tik p. Rinkunus. Kada jie ga
mino skanius valgius savo sve-

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

1400 kilocycles. 
Lietuviškos Liaudies dainos 

ir muzika oro bangomis. 
Programą veda Harry A. Kapres. 

choro vedėjas Jonas Valiukas. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(£inios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

lllfcili 

čiams, jų širdyse plasnojo tas 
gražus jausmas kad nepamir
šti ir tolimus nelaiminguosius 
musų brolius. 

BALF DRABUŽIŲ VAJUS 
Dabar eina drabužių rinki

mo vajus Lietuviams pabėgė
liams, apie ką gerokai apkal
bėta ir musų vietinio BALF 76 
skyriaus susirinkime Rugp. 1. 
Tą dieną susirinkimą vedė sky
riaus vice pirm. B. Keblaitie-
nė, nuolatinė skyriaus darbuo
toja ir Drabužių rinkliavos ve
dėja. 

čia apkalbėta ir apie artė
jantį BALF metinį suvažiavi
mą, kuris liko nukeltas į Spa
lių 19 d. Buvo klausimas ar 
siųsti atstovus, susirinkimas 
nutarė siųsti, bet jį išrinkti 
palikta sekančiame BALF su
sirinkime Rugs. 5. 

Buvo perskaityta laiškas iš 
BALF centro, kuriame prašo
ma mėgsti megstinukus mažie
siems nuo 1 iki 5 metų am
žiaus. Taipgi išrinkta komi
sija paruošti BALF suvažiavi
mui įnešimus bei sumanymui. 
Komisijon išrinkta H. Rauby, 
P. Bandzienė ir M. Sims. Ši 
komisija susitars su skyriaus 
valdyba. 

Susirinkime nedalyvavo sky
riaus užrašų raštininkė P. Me-
donienė. Ji prisiuntė laiškutį 
kad nedalyvauja del savo sesu
tės mirties. Susirinkimas rei
škia P. Medonienei gilios užuo
jautos ir nariai sudėję aukų 
užprašė mišias pas Kun. I. Bo-
reišį už jos sesutės vėlę. 

Dirvos korespondentė taipgi 
reiškia veikėjai P. Medonienei 
gilios užuojautos, jo mielai se
sutei, Marijonai Bagužienei, 
mirus. 

MEGSTINIS LIETUVIŠKAIS 
RAŠTAIS 

šiomis dienomis gavau labai 
įdomų Lietuviškais raštais iš-
megstą svederiuką nuo vienos 
Lietuvaitės iš Paryžiaus. Ji 
prisiuntė jį kaipo asmeninę do
vaną, padarydama savo simbo
linį žestą kad Lietuviai nors ir 
didžiousiuose varguose ir ne
laimėse nepamiršta savo bran
gios Tėvynės ir jos kulturos. 

Svederukyje įmegsti raštai 
yra tokie kaip kad pirmiau Lie
tuvoje buvo dažais išmargin
tos skrynios. M. Sims. 

DAILIDA Jurgis, 52 m., mi
rė Liepos 29, Ashtabula, O. 
(Prienų par. šauliškių km.) 
Amerikoj išgyveno 33 me
tus. 

ČEPLIKAS Tarnas, 67 m., mi
rė Rugp. 3, Clevelande. 

SEDLICKAS Antanas, 54 m., 
mirė Birž. 6, Binghamton, 
N. Y. (Trakų aps.) 

ADOMAVIČIUS Antanas, 63 
m., mirė Birž. 14, W. Frank-

- fort, 111. (Suvalkų rėd. Dau
girdų km.) 

YONUšKA Elena, 53 m., mirė 
Birž. 30, Worcester, Mass. 

BENKIENĖ Antanina, mirė 
Liepos 14, Kearny-Harrison, 
N. J. 

GELčIENĖ PraiiS, mirė Lie
pos mėn., Minersville, Pa. 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

BENDŽIENĖ Pranė, mirė 30 
Liepos, Brooklyn, N. Y. 

STANKEVIČIUS Vincas, 58 
metų, mirė Liepos 24, Brook
lyn, N. Y. 

BUZIENĖ Viktorija, 65 metų, 
mirė Liepos 27, Maspeth, 
N. Y. 

GAČIONIS Henry, pusamžis, 
mirė Liepos 22, Chicagoje. 
(Panemunės par.) 

SEMETAS Pranas, 60 m., mi
rė Liepos 22, Chicago j. (Še
duvos par. Šiaulių ap.) 

MIKENIENĖ Morta, 48 metų, 
mirė Liepos 23, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

VILIMAITIS Juozas, pusamžis, 
mirė Liepos 23, Chicagoje. 
(Panev. aps. Kupiškio par. 
Drulėnų k.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

BLAŽIS Bernardas, 67 m., mi
rė Liepos 23, De Kalb, I1Ū 
(Šiaulių aps. Šeduvos par.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

BARTASEVIČIUS Vincas, 62 
m., mirė Liepos 14, T'renton, 
N. J. (Lydos par. Pavainikio 
kaimo.) ; 

MARTIŠIUS Aleksandras, mi
rė Liepos mėn. Brooklyn, 
N. Y. 

NORBUTAS Petras, 61 metų, 
mirė Liepos 22, Haverhill, 
Mass. (Kauno aps. Kvietkų 
par.) 

SALEMONAVIČIUS Pranas, 
mirė Liepos m., Chicago j. 

VALENTIENĖ Ona, mirė Lie
pos m., Mahanoy City, Pa. 

KUDIRKA Juozas, mirė Lie
pos m., Mahanoy City, Pa. 

KUNAIT1ENĖ Zuzana, mirė 
Liepos m., Tuscarora, Pa. 

MONTVILA Jonas, mirė Bir
želio m., Waukegan, 111. 

KUZMICKIENĖ Marė, mirė 
Birž. 23, Waukegan, 111. 

BARTKEVIČIUS Juozas, 51 
m., mirė Birž. 3, Montevideo, 
Urugvajuje. (Panevėžio ap. 
Viešintų p. Atkočiškių k.) 

STRAVINSKIENĖ Anastazija 
(Rudžiutė), 41 metų, mirė 
Birž. m., Montevideo, Urug
vajuje. (Seinų ap. Liškevos 
p. Ringeliškių k.) " 

TAMAŠAUSKAITĖ Nelida, 16 
m., mirė Birž. 14, Buenos Ai
res, Argentina. 

ARMANAVIČIUS L i u d vikas, 
. 46 m., mirė Birž. 16, Bue

nos Aires, Argentinoj. (Sei
nų ap. Lazdijų p. Nevarų k.) 

RAVOTAS Antanas, 46 metų, 
mirė Birž. 14, Rosario, Ar
gentinoj. (Šiaulių ap. Papi
lės par.) 

ALELIUNAS Jonas, 54 metų, 
mirė Rugpj. 2, Chicagoje. 
(Panevėžio aps. Ramygalos 
par. šilgalių k.) Amerikoje 
išgyveno 36 metus. 

LEVICKAS Jonas, mirė Liepos 
18, Rochester, N. Y. 

GRIGALIŪNIENĖ Lucija, 55 
metų, mirė Rugp. 1, South 
Boston, Mass. (Žiežmarių p.) 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

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

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

LVS SUSIRINKIMAS 
Detroito LVS 6-to skyriaus 

susirinkimas įvyks sekmadie
nį, Rugp. 18, nuo 12:30 v. po 
pietų, šv. Antano parapijos 
mokykloje, 25th St. ir Vernor 
Hwy. Prašomi visi nariai da
lyvauti, yra svarbių reikalų, 
aptarimas LVS 6-to skyriaus 
darbuotis ateinančiame sezo
ne. Vyt. Markuzas, 

Užrašų sekretorius. 

NEPAPRASTA NAUJIENA! 

Vyksta Labdaros Vajus 
SKIRIAMOS DIDELĖS DOVANOS: $7,200 pinigais; $4,300 
daiktais (naujas automobilis, pečius, moteriški kailinukai ir 
tt). Kiekvienas gauna nuo knygelės $2.50 atlyginimo. Kny
gelė turi 25 bilietus, kiekvienas bilietas kaštuoja 50 centų. 
PASKIRTOS 45 DOVANOS: pirma dovana — $2,000 pinigais, 
antra — automobilis; trečia — $1,000 pinigais; ketvirta — 
$500 pinigais, ir taip toliau. Ir dar šalia to platintojams ski
riama $5,550.00 atlyginimo, neskaitant atlyginimo po $2.50 
nuo kiekvienos knygelės. 
VAJAUS knygeles galite gauti šv. KRYŽIAUS Parapijos kle

bonijoje, 4557 So. Wood St., Chicago, 111. Telef. Yards 1810. 
Platinkite vajaus knygeles!!! 

Miiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii)iiiiiiiiiiiiiiii!ii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii!i^ 

j  Wilkeias Fisnerai Home 

I PILNAS LAIDOTUVIU 
1 PATARNAVIMAS 
E 6202 Superior Avm* HEnderson 9292 

PIRMAS miestas šioje šaly
je turėjęs komercinę elektros 
šviesos sistemą buvo Cheyen
ne, Wyoming. 

ŽUVIS VERTA $6,351. Minnesota žuvų konservavimo de-
partmentas prileido į Minnesota valstijos ežerus veislinių žuvų. 
Nekurias jas sužymėjo, ir kas pagaus vieną tokią žuvį gaus di
deles dovanas pinigais. Viso paskirta $567,000 vertės pinigais 
dovanų.. Iki yra geras būdas privilioti žuvininkus 4 Minnesotą. 

BALTIMORE, MD. 
SUSILAUKĖ SUNAUS 

Rugp. 4, apie 8:30 vai. va
kare, garnys aplankė ponią El
zbietą Jerienę, Vytauto Jaro 
žmoną, ir paliko jiems gražų 
sunų. Motina ir siuiųs tarp
sta gerai. 

šis garnys klaidžiojo net 14 
metų kol surado Elzbietą ir 
Vytautą Jarus, palikimui jiems 
jau senai skirtos dovanos. 

Tėvai džiaugias susilaukę su-
naus, kaip pirmo savo meilės 
džiaugsmo; nemažiau džiaugia
si ir seniai Petras ir Katrina 
Jarai susilaukę pirmo anūko, 
ir linki jam sveikam augti. 

^valgas. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota La i do t u vi g Direktorfc) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONTAI.IS PERVEŽTI. 
fibariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

P J. KEJRSIS 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 

v OFISO TELEFONAS: MAin 1773, 

NorMami pi^ai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- į 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. j 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas į 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. ! 
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D I R V A  

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

Jungo Nevilks! 

Kas įpareigoja Mus Padėti Lietuviams Bėgliams 
• Z 

Artimi Gimines Bijo Atsiliepti f Nelaimingųjų Laiškus — 
Tai Gėda Musų Tautos Žinomam Svetingumui 

Rašo V. Beleckas. 

Ag PATS PABĖGĖLIŲ 
TARPE 

Daugeliui Amerikos Lietuvių 
vis dar neaišku kas per vieni 
yra tie bėgliai ir kodėl jie bė
go iš Lietuvos. 

Laimės ar nelaimės supuoli
me teko man pergyventi oku
pacijų metą Lietuvoje ir pil
nai pažinti Lietuvių galvoseną, 
politines sroves bei kovas už 
laisvą dvasią. 

Neminėsiu plačiau kaip U. 
S. A. pilietis buvau prievarta 
užlaikytas Rusiškame "rojuje" 
ir, kad iš ten per laimę išnešęs 
sveiką kailį užtektinai nema- j 
lonumų turėjau Vokiškų oku
pantą metu. Todėl dabar im
damas komunizmą ir nazizmą 
kaip tikrus brolius, noriu A-
merikos Lietuviams trumpai 
išreikšti tikrą bėglio-pabėgėlio 
dalią. 

Pirmutinė Rusų okupacija, 
kuri tęsėsi tik vienus metus, 
t. y. nuo 1940 metų Birželio 15 
iki 1941 m. Birželio 22 d., da
vė užtektiną supratimą kas 
yra komunizmas ant popieros 
ir kas jis per vienas tikrenybė
je. Apie komunistų darbus, 
žudynes Lietuvoje tankiai pa
sirodo straipsniai ir aš čia to 
nebekartosiu, tačiau viena no
riu pabrėžti kad niekas nega
li plunksna išreikšti tų žiauru
mų kuriuos komunistai padarė 
Lietuvai. 

Atsikratę Lietuviai Rusiškos 
okupacijos tikėjosi žymiai dau
giau iš antrojo okupanto-Vo-
kiečių. Tačiau šis pasirodė ir
gi esąe panašus į pirmąjį. Lie
tuvos liaudis išreiškė jų pana
šumą pagal partines spalvas 
gan vykusiai tarmiškai saky
dami: "Viens raudonas kaip 
šėtonas, kitas rudas kaip šu
va." 

Lietuvių tauta labai greitai 
pažino abu okupantus, jų ra
finuotus metodus bei galutinus 
tikslus. Todėl neperdedant a-
pie 90 nuoš. Lietuvių stojosi 
okupantams skersai kelią ir 
neleido, bent trukdė, eiti prie 
jų siekįamų tikslų, žinoma, 
buvo ir dabar yra Lietuvoje 
svetimiesiems bernų kurie už 
grašį parduoda sąžinę ir mau
dosi brolių krauju j e. 

Čia noriu paminėti tik ką 
gautą iš Lietuvos vieno kaimie
čio per laišką paklausimą, ku
ris skamba sekančiai: "Tikiu 
kad A. Bimba vis dėlto parašė 
į laikraščius kaip mes čia be
gyvename ir nieko nebeturime 
ir kiek musų čia bėra". 

Deja, A. Bimba savo atsimi
nimuose iš Lietuvos, už tą pa
tį grašį, piešia viską baltomis 
spalvomis, nors pats matė sa 
vo akim esant juoda. Mus tai 
visai nestebina, nes kas tar-

. nauja svetimiems tas turi .pa
miršti savus ir net sąžinės dik
tuojamus teisingumo principus. 

• Palikime tuos kurie dirba 
11$ jsvetimus interesus laikinai 
ramybėje ir pakalbėkime apie 
tuos kurie kovojo ir yra pasi
ryžę kiekvienu atveju vėl vis
ką paaukoti už Lietuvos lais
vę ir jos ateitį. 

AKLUMAS NEPERMATYME 
SKIRTUMO 

Lietuvių tauta sunkiai per
gyvenus ir kovojus, nuo 1940 
m. Birželio 15 dienos iki 1944 
metų vasaros vidurio, prieš abu 
okupantus buvo pastatyta ant 
bedugnės krašto ir nenuosta
bu kad daug žmonių nebema
tydami nei pas vieną okupantą 
sau gyvenimui galimybės, pa
siryžo per kančias ir išanksto 
jiems žinomą vargą kaip nors 
patekti į trečiųjų okupantų — 
USA ir Anglijos globą, tikėda
mies kad šie tikrai juos supras 
ir įvertins. 

Bet deja, ir ir šių kraštų 
žmonės nevisai gali suprasti ir 
išskirti tris taip paprastas, bet 
visai skirtingas sąvokas kaip 
būtent: bėglys, komunistas, na-
zis. Kadangi bėgliai nenori 
gryžti į Rusų okupuotus kra
štus tai jie jau nėra komunis
tai. Reiškia lieka dvi sąvokos 
— bėglys, ir nazis. Ir čia 2Q-
to amžiaus politikai negali su
prasti kad sveikos, tėvynę my
linčios tautos žmonės galėjo 
buti lygus tiek svetimam Juo
zapui, tiek svetimam Adolfui. 

Pagaliau iš kur jie visi ran
da dabar teisę primesti vieną 
ar kitą svetimą ir bjaurią idė
ją, apie kurias Lietuviai neno
rėjo nei girdėti ir tų idėjų ne
šėjų visai savo žemėje maty
ti. Kada okupantai prievarta 
teriojo Lietuvą, šie garbingai 
gynė savo teises. Dabar tei
singumo principu einant, vėl pi
lama sąšlavos jiems aut gal
vos. 

BE ŠIRDIES LIETUVIAI 
Nėra taip skaudu kada tai 

daro svetimieji, bet kada savo 
kalba, savo krašto žmonių lu
pom ar rašte sutinki tą patį, 
žmogus nesupranti kodėl dar 
jie kalba ar rašo Lietuviškai, 
juk jie nėra joki Lietuviai, nes 
dirba svetimiems ir dar savo 
tautos priešams. 

Dabar Lietuviams bėgliams 
tikrai skaudžiausias dalykas 
yra girdėti kada už jų kovą 
prieš nazizmą dar tebėra pri
metamas šis bjaurus šmeižtas 
— nazių šalininkai. Lietuviai 
bėgliai yra jau tiek užgrudinti 
kietų pergyvenimų kad nela
bai besibijo aukotis ir net mir
ti už savo kraštą, jo laisvę, sa
vuosius, tik niekuomet už vie
ną ar kitą svetimą ir klaidin
gą idėją. 

žinodami musų bėglių vidi
nę kančią, kurią nesiliauja da
bartinė politika darius, ir jų 
menką bei skurdžią materialia-
linę padėtį, mes negalime ir 
neturime teisės jiems nepadė
ti. Juk tik tas yra tautos na
rys kuris sielojasi jos ateiti
mi, laisve ir myli kitus savo 
tautos narius, kurie yra lyg 
broliai dirbdami už tos pačios 
tautos interesus. 

Yra mums nenaujiena pasi
darius kad artimas giminaitis 
Amerikoje bijosi atsiliepti į jo 
pa j ieškojimą, kad tik nereikė
tų kuo nors padėti likimo nu
skriaustam tremtiniui. Gėda. 
Musų tauta iš seno žinoma kaip 
artimo meilės pilna, kaip sve
tinga tauta, o dabar mes kar
tais išsiginame net savo kraujo 
giminystės. 

Jeigu mus svetimieji nori 
suskaldyti, jei jie nori musų 
tautą išnaikinti tai bent mes 
patys, nežiūrint partinio skir
tumo, eikime vieningai. Anks
čiau ar vėliau teisingumas iš
eina aikštėn, ir mažas keliasi 
ir didis griūva, istorijoje tas 
kartojasi taip dažnai. 

ATSILIEPKITE, IŠTIESKITE 
SAVIEMS PAGALBOS RANKĄ 

žinant kad musų bėgliams 
idabar trūksta vidinės stipry
bės mes ir turime nukreipti 
musų pagalbą ta linkme. Jie 
laukia musų broliškų laiškų bei 
atsiliepimo į jų pajieškojimus, 
ir kada jie mato kad mes bro
liškai užjaučiame jų nedalią 
jie gauna vėl gyvenimui impul
są ir lengviau perneša kasdie 
ninius vargus. 

Antra pagalbos ranka yra 
materialinė. Nešykštėkime sa
viesiems, kurie be savo kaltės 
prarado viską. Jie paliko iš 
tikimi ir mylį savo kraštą ir 
laukia tik dienos kada galėtų 
gryžti į tėvynę ir parodyti pa
sauliui kad jie nebuvo niekam 
nusikaltę, o tik savo teises gy
nę ir toliau pasiruošę jas gin 
ti. 

Tebūna BALF ir kitų Ame
rikos Lietuvių šalpos organiza 
cijų šauksmas bėgliams padėti 
pilnai suprastas ir išgirstas 
Mes galime ir padėsime kad 
kuodaugiali Lietuvių bėglių 
persikeltų f Ameriką ir liku
siems ištiesime musų brolišką 
duosnią Lietuvišką ranką. 

SIUNTINIAI Į BRITU 
ZONĄ PRIIMAMI 

V T* T Kas I le I rys 

Kvislingai 
os 

curie atvyko į Taikos Konferenciją Paryžiun su Mas
kvos Delegatų Gauja 

Rašo Vainis Dainoras. 
t 

(Oro paštu Dirvai) 

Švedija, Rugp. 6, 1946. 

U. S. paštas praneša kad 
jau galima siųsti siuntinius 
Vokietiją, Britų zoną, kas iki 
šiolei nebuvo galima. Iki šiq 
buvo galima siųsti tik laiškus. 

Siuntiniai gali buti po 11 
svarų sunkumo ir galima per
siųsti maisto, rubų ir kitų as
meninių reikmenų. Paštas ne
pataria siųsti spaudos, kaip tai 
knygų ir laikraščių, nes Bri
tai, nežinia ar tai pataikauda
mi Maskvai, ar kokius mainus 
su jais darydami, nuo šio pa
vasario suvaržė ne tik pačių 
pabėgėlių tarpe laikraščių lei
dimą, bet ir visokį pabėgėlių 
kulturišką veikimą. (Apie tą 
suvaržymą telpa šiame nr. Dir
vos Angliškame skyriuje pla
čiau.) 

Bendrai, kurie gavot iki šiol 
laiškus nuo savo giminių ir 
draugų, rašytus iš Britų zonos, 
"B.A.O.R. via Great Britain", 
dabar galit pasiųsti jiems do
vanų įvairių reikmenų Ameri
kos paštu, tuo adresu. 

Kariai Studentai Siekia 
Mokslo Daugybėmis 

šį rudenį Amerikos 200 kole
gijų galės suimti apie 1,600,-
000 jaunų vyrų ir merginų tę
sti savo pasirinktus mokslus, 
kuriems apie milijonui moky
tis galimybę davė valdžia, po 
jų gryžimo iš kariuomenės. 

Apie milijonas iš tų moki
nių bus karo veteranai, kurių 
mokslas valdžiai kaštuos apie 
bilijoną dolarių metuose per 
sekančius šešis metus, jeigu 
visi jie laikysis iki galo. 

GAL ši mano informacija, 
kol ji pasieks Dirvos skaityto
jus, bus jau kiek suvėlavus ži
nia, bet, manau, visgi verta 
aprašyti Amerikos Lietuviams, 
kurie taip seka ir gina Lietu
vos bylą, tokias charakterin
gas apybraižas apie tokius 

įžymius" delegatus kaip Bal
tijos valstybių — Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos — tariami 

užsienių reikalų ministrai", 
kurie ineina į virš trijų šimtų 
asmenų Maskvos skalikų są
statą šiuokart vykstančioje Pa
ryžiaus taikos konferencijoje 

Aš čia duodu santrauką šve
dų žymaus dienraščio Stock-
holms-Tidningen bendradarbio 
iš taikos konferencijos specia
laus pranešimo, kuris tilpo to 
laikraščio Rugp. 1 d. laidoje. 
Tas korespondentas tarp kit
ko rašo kad trys Baltijos val
stybių užsienių reikalų minis
trai, kurie formaliai ineina į 
'Rusų delegacijos sąstatą, bus 
laikomi kaipo rezervas iškilus 
Maskvos-Baltijos klausimams. 

AUTORIUS tuoj nusistebi 
kad originaliausias iš tų minis
trų yra Latvis Prof. Valeskalns. 
Jis yra gimęs Latvijoje, bet su 
laiku paliko savo gimtinę ir 
išsidangino į Rusiją. Jis tuoj 
paliko komunistų partijos na
riu ir po 1917 metų susidarė 
sąlygos jam likti "raudonu" 
profesorium. Jis moksliškai 
tiek tepasiruošęs kad "pažys
ta" marksizmą, leninizmą ir 
stalinizmą. Kada sovietai, 1940 
metais okupavo Latviją, tuoj 
V a l e s k a l n s  a t s i r a d o  R y g o j e  
kaip sovietinės respublikos au
kščiausias šefas kulturos rei
kalams. 

Įspūdinga kad tas "Latvis" 
Valeskalns gali kelis žodžius 
suraizgyti Latviškai. Tas "Lat
viškas" ministras tekalba vien 
Rusiškai ir truputį raizgo Pran
cūziškai ir Vokiškai. Taigi 
faktiškai jis tesuspėjo išbūti 
Latvijoje 2,/J> metus išviso ir 
neturi nepriklausomos Latvijos 
pilietybės. Latviai jį traktuo
ja kaip atėjūną. 

Sovietiškas Estų užsienių 
reikalų ministras, Prof. Kruus, 
daro rimtesnį įspūdį. Jis yra 
pilnateisis Estas, kuris savo 
laiku priklausė Estų radikal-
socialistų partijai. Senai yra 
susirišęs su Estų Dorpato uni
versitetu ir savo laiku buvo 
geras Estas patriotas. Dauge-

'lis jo gerų draugų ir kolegų da
bar yra pabėgėliais Švedijoje, 
Vokietijoje ir Anglijoje. Jisai 
yra komunizmo nelaimingai į-
pinkles įtraukta auka. 

vijos pasiuntiniu Londone), 
Feldmaniu (Latvijos pasiunti
niu Berne ir Kopenhagoje), 
taipgi su bu v. Latvijos užsi< 
nių reikalų ministru Felix Ci< 
lins (socialdemokratu, kuri 
atbėgęs į Švediją kaip tremti 
fiys). 

Estų delegacijai'• atstovauja 
nepriklausomos Estijos buvę 
ministrai (tremtiniai užsieny
je) su buv. ministru pirminin
ku Rei. 

Vienos Lietuvių pabėgėlių stovyklos pradinė mokykla, Bri
tų zonoje, kur moksleiviai, gavę iš Amerikos paišelių ir ra
šomos popieros, rūpestingai atlieka savo pamokas. Tokiema 
vaikučiams dar reikia daugiau mokykloms reikmenų. 

TAS Švedų dienraščio specia-
lis korespondentas, gražiai cha
rakterizavęs visus Baltijos de
legatus, savo pranešimą baigia 
pabrėžtinu klausimu: 

Kažin ar sovietų trys mario
netės ar laisvų Baltijos valsty
bių tikrieji reprezentantai ofi
cialiai bus įjungti į taikos kon
ferenciją. Ir kurie pirmieji iš 
tų dviejų grupių gaus teisę tar
ti pirmutinį Baltijos reikalu 
žodį? 

To paties dienraščio . kores
pondentas Rugp. 6 d. praneša 
iš Paryžiaus taikos konferen
cijos kad Bidault buvo infor
muotas apie Latvijos okupaci
ją. 

LATVIJOS katalikų vysku
pas Rancans, kuris ineina at
stovu į laisvosios Latvijos de
legaciją Paryžiuje, Liepos 30 
d. buvo priimtas audiencijai 
Prancūzijos ministro pirminin
k o  B i d a u l t ,  t a r p i n i n k a u j  a n t  
monsinjorui Tschamanis, lais
vos Latvijos atstovui iš Vati
kano. Privačioje audiencijoje, 
trukusioje 25 minutas, delega
cija įteikė Bidault'ui memoran
dumą apie Rusų okupaciją Lat
vijoje. Tuo pačiu Bidault bu
vo informuotas apie padėtį 
Baltijos valstybėse ir kad jų 
klausimas butų iškeltas taikos 
konferencijoje. 

DARBINGUMO VADAS. Ed
win G. Nourse, iš Washington, 
Prez. Trumano paskirtas pir
mininku naujai įsteigto ekono
minio komiteto, kurio tikslas 
yra rūpintis kad šalyje visi tu
rėtu darbus. 

Tai yra žiupsnelis autentiš
kų žinių kas liečia tris okupuo
tas Baltijos valstybes. Cha
rakteringa tai kad puikiai nu
šviesti trys Baltijos valstybių 
Maskvos pakalikai kvislingai, 
kurie net nebūdami tų valsty
bių tikraisiais nariais, drysta 
rodytis tarptautinėje arenoje 
ir kalbėti tų pavergtų tautų 
vardu. 

DAR NEPAMIRŠTA 
"VADO" 

KAS TAS ROTOMSKIS 
TREČIAS išeilės, Lietuvos 

užsienių reikalų ministras Ro-
tomskis, kilęs iš smulkių sluo-
gsnių ir tikrumoje yra tipin
gas Lenkas. Jis yra mažo iš
mokslinimo ir iš profesijos 
mokytojas. Jis kalba Lietu
viškai, Lenkiškai, Rusiškai ir 
šiek-tiek Angliškai — pastarą 
kalbą pramoko 1940-42 metais, 
kada jis buvo Rusų atašė Wa-
shingtone. Jis Lietuvos nepri
klausomybės laikais priklausė 
kraštutinių jų grupei ir sovie
tų okupacijos metu išvykęs į 
Maskvą. 

GRETIMAI tų Baltijos so
vietinių atstovų, Paryžiuje yra 
atvykus Lietuvių delegacija iš 
nekuriu atstovų reprezentuo
jančių laisvą Lietuvos valsty
bę. Latvių atstovų grupė su 

i įgaliotu ministru Zarins (Lat-

AIRIJOJE, industrinį 
holį darys iš runkelių. 

alko-

SALZBURGE išeinąs Vokiš 
kas savaitraštis Die Woge Ba 
landžio 20 d., Hitlerio gimimo 
dienos proga, įdėjo 'Fuehrerio' 
portretą, kur jis pavaizduotas 
savo pilna kariška uniforma, 
apsuptas jo artimiausių drau
gų Goeringo, Himmlerio ir kt. 
Sekančiame po to atvaizdo ra
šinyje, pavadintame "Dvide
šimta Balandžio", išdidžiai pa
žymėta kad "pasaulis šešis me
tus drebėjo prieš Fuehrerį." 

Atitinkamos Amerikiečių įs
taigos už tai uždarė tą savait
rašti keturioms savaitėms. 

Įdomu kaip pasielgtų Rusai 
su tuo Vokietuku, kurio bute 
butų aptikę ant sienos Fueh-
rerio paveikslą. Negreit dar 
Vokietis supras kas tai yra Va
karų demokratija. Jis tesu
pranta vieną argumentą — 
kumštį. K. ž. 

PRANAŠAUJA LIE
TUVOS ATIDAVIMĄ 

SOVIETAMS 

Maj. Gen. David P. Barrow, 
militarinis autoritetas ir bu-s 

vęs California Universiteto pre
zidentas, rašytojas politiškų 
straipsnių plačioje Ameriko
niškoje spaudoje, viename savo 
straipsnių užsimena apie dabar 
einančią Paryžiuje taikos kon
ferenciją ir padaro pranašavi
mą kad Rusijos grobimas Sla
viškų ir ne-Slaviškų žemių ga
li baigtis tuo kad pagaliau so
vietams gali buti paaukota 
Lietuva ir kitos Pabaltijo šalys 
ir gal but pasiliks bolševikų , 
įtakoje Austrija, Vengrija ir 
Romanija, kurios taipgi nėra 
Slaviškos. 

Barrows pamini kad taikos 
tikslai Europoje bus žuvę jei
gu bus leista Rusijai atsiekti 
jos imperialistinius tikslus. 

Jis teisingai įrodo kad Rusų 
bijo ir neapkenčia ne tik ne 
Slaviškos tautos, bet ir Slaviš
kos, kaip Lenkai, Pietų Slavai, 
Bulgarai. 

Barrows ir kitų rašytojų ir 
temytojų spėjimai gali ir išsi
pildyti, nes Amerikos taikos 
komisijos vadas Valstybės Se
kretorius Byrnes aiškiai pasa
kė Molotovui kad jis dar gali 
tikėtis iš Amerikos tam tikrų 
nuolaidų. Tos nuolaidos ir bus 
mažų bejiegių valstybių pave
dimas bolševikams, tikint kad 
su bolševikų pagalba bus gali
ma įsteigti pastovią taiką. 

Gen. Dwight D. Eisenhower, 
pastaromis dienomis lankyda
masis Brazilijoje, ten spaudos 
atstovams pareiškė kad kitas 
karas yra neišvengtinas ir sa
kė mažos taiką mylinčios tau
tos neprivalo apleisti ir pra
žiūrėti savo apsigynimų ir ap
saugos dabar, iki pasaulinė or
ganizacija neužims taikus pa
laikymo pareigą. 

Taigi, gal tik kitas karas, 
jeigu jis greitai kiltų, galėtų 
išgelbėti daugelį tautų iš bol
ševikiško teroro, kitaip tos tau
tos liks moderniškų barbarų iš
naikintos. 

KAS platina Dirvą — taa 
platina apšvietą. 

.Į. .Į. • • • M ' > ! •  • !  

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

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

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

i 
1 knyga Kaip Jie Mus Sušaudė' 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ 

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

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 reikalam. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6620 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Lietuva Tironu Pančiuose BOLŠEVIKŲ 
VIEŠPATAVIMAS 

GERAS PLAUKIKAS? šis 
paršiukas sakoma rastas beplu-
kant Pacifike po to kai buvo 
paskandintas Japoniškas karo 
laivas Bikini atominės bombos 
bandyme. Atmenate, ant lai
vu buvo palikta paršų, ožkų ir 
kitokių gyvunij. 

JEIGU MUS ATA
KUOS - KAS 

TADA? 

KADA nėra tikros garanti
jos išlaikymui taikos, musų 
egzistencija priklauso nuo mu
sų budrumo ir nuo prisirengi
mo jeigu karas vėl kiltų. Buti j 
pasirengusiems yra labai svar-, 
bu, nes jeigu vėl jvvks karas' 
"mes busime pirmutiniai, ne 
paskutiniai, kurie busime už-
atakuoti". Taip kalbėjo Major 
General Curtis E. Le May, De
puty Chief of Air Staff. j 

Kodėl mus pirma atakuotų ? i 

Atsakymas aiškus. Todėl kadi 
agresoriai žino jog su musų 
plačiais ištekliais — duodant 
mums laiko — mes galime pri- j 

sidėti prie bi kokio konflikto; 
pasaulyje ir įvykdyti pasaulio j 

taiką pagal musų idėjų. Ge-i 
riausia butų iš karo ištrenkti, 
vienu kirčiu, Suvienytas Vals
tijas. 

JEIGU mus staigiai žiauri 
jiega užpultų su naujais užpuo
lamais ginklais ir vėliausiais 
išradimais, galėtų mus supara-
ližiuoti. Jau 1944 metais Vo
kiečiai darė bandymus su "A-
10" milžiniška transatlantine 
rakieta. Gal kur nors, kas 
nors, jau pagerino ginklus, ku
rie jiems buvo žinomi prieš du 
metus. Mes negalime buti tik
ri kad kiti nesistengia atideng
ti atominę paslaptį — mes ti
kime kad tik mes vieni ją ži
nome. 

Mes nenorime kito karo. Bet 
turime buti realistai ir pritai-; 
kinti savo veiksmus ne su sa-. 
vo troškimais bet praktiškiems 
nuotikiams. Ir praktiškas nuo- j 
tikis gali buti kad dabar — ar j 

netolimoje ateityje — Amerika j 

pasijus užpulta tūkstančių vi- j 

šokių pabūklų iš oro tokiu di- j 

deliu greitumu kas ant vietos1 

sunaikintų musų miestus ir fa
brikus, plečiant epidemijas, už
nuodijant musų maistą ir van
denį. 

KAS TADA? Pačioje kal
boje, Gen. Le May atsako šį 
klausimą. Jeigu koks atakas 
įvyktų, jis sako, "Mes turėtu
me kontr-atakuoti — sunaikin
ti priešą". 

Kitais žodžiais, bukime pa
sirengę. Privalome turėti rei
kalingus ginklus, ir Gen. Le 
May ir jo štabo mokslininkai 
tą parūpina. Bet svarbiausia 
turėti reikalingų vyrų — išla
vinti juos vartoti ginklus ir 
pradėti kontr-atakas į musų 
priešo miestus ir fabrikus. 

Vienatinis tam būdas yra 
— priimti Universal Military 
Training be atidėliojimo. Tik 
šis žygis sustiprins U.S. tiek 
kad jos galės atmušti bent ko
kią agresiją. Kada mes susti
prinsime reikalingus atlygina
mus žygius tada galėsime tikė
ti kad ir agresoriai mus neata
kuos ,— toks atakavimas butų 
tikra žmogžudystė! 

• NEKURIOS žvaigždės turi 
karštį, kaip mokslininkai spė
ja, net iki 1,800,000,000 laips
nių 

•W-? 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Telšių apygardos komisijos telefonogramoje, išsiųs
toje į apylinkės komisijas Sausio 12 dieną po pietų, t. y., 
jau rinkimams vykstans ir iš pranešimų paaiškėjus kada 
labai maža kas balsuoja, nurodoma kad iš sąrašų išbrau
kti reikia: buvusius dvarininkus, stambius ukininkus, 
stambius prekybininkus ar pramonininkus, įvairių tiky
bų kunigus ir kitokius Tarybų Respublikos priešus, be 
to, atbėgėlius, Vokiečius, išvykusius ilgai komandiruotei, 
išvykusius nežinia kur, ir suimtus. 

Pagal šitas instrukcijas, neparemtas jokiu įstatymu, 
paprasta apielinkės komisija nustato kas turi teisę bal
suoti, ir kas neturi. Ji tai daro jau tuo metu kai rinki
mai baigiasi arba net tada kai jau skaičiuojami balsai. 

Sovietų įstatymai pripažysta balsavimo teisę visiems 
gyventojams, net nuo 18 metų amžiaus. Bet tie įstaty
mai, pasirodo, yra tik reklama užsieniams, šitie įstaty
mai keičiami pagal reikalą pačių rinkimų metu. Ir kas 
juos keičia? Kokiu pagrindu atsirado šitokia telenofra-
ma apielinkių rįnkimų komisijoms? O gi todėl kad vie
tos vvkdomo'o komiteto pirmininkas draugas Makštys 
ir jo sekretoriaus padėjėjas draugas V. Sinius Sausio 
12 dienos raštu Nr. 9 įsakė taip padaryti! 

Ką pagal tokias instrukcijas apielinkės rinkimų ko-
misiia galėjo išbraukti iš rinkikų sąrašų? Ogi tą ką tik 
norėio. Kas. pavyzdžiui, gali buti paskaitytas stambiu 
ukininku? Nagi, jei komisija panorės, ir 15-20 ha žemės 
turintį ūkininką jau gali paskaityti stambiu ukininku. 
Asmenį kuris turi kiek didesnę krautuvę, arba kokią 
nors kojinių mezgyklą, komisija jau gali skaityti stam
biu prekybininku arba stambiu pramoninku. Kunigas, 
jau visai aišku, nebeturi balso teisės, nors įstatyme to ir 
nėra pasakyta. Pagaliau, jeigu netinka jokia kita prie
kabė tai galima stačiai tuo pasinaudoti kad pavadinti 
žmogų taip sau "Tarybinės Respublikos priešu", arba 
"nežinia kur esančiu".... Komisijos taip ir padarė: be
veik visus kurie balsuoti neatėjo, nežiūrint komisijos ra
ginimų, jie pripažino arba "Tarybų Respublikos prie
šais", arba "nežinia kur esančiais" (labai paprastai, jei-
fru neatėjo tai jis nežinia kur yra! ) ir juos išbraukė 
iš rinkikų sąrašo. Tada, kiek jau ten balsavo tiek — 
visvien išėjo kad rinkimuose dalyvavo beveik 100% rin
kikų. 

Pavyzdžiui, Žlibinų rinkimu apielinkėje (Telšių apy
gardoje) rinkikų sąraše pradžioje buvo įtraukta 1,261 
rinkėjas. Po tos instrukcijos buvo išbraukta 759! 
Tvevų miestelvie buvo itraukta 1,443 rinkėjai, bet rinki
mams baidantis išbraukta 782 ir liko tik 661. Tame pa
čiame valsčiuje. Skaborų apielinkėje iš 827 pirma įtrauk
tų buvo išbraukta 552 ir liko tik 274! 

Šiaulių apygardoje rinkimų dieną iš sąrašų buvo iš
braukta 6,887 rinkė i ai, irgi pačių komisijų nuožiura. 
Vien Petrošių apielinkėje (Šiaulėnų valsčiuje) iš 816 
jtrauktų išbraukta 327, o Keblių apielinkėje (Šiaulių v.) 
iš 1.230 rinkėių išbraukta 415. Vadinasi, komisijos brau
kė iš rinkimų sąrašu tuos kurie neatėio balsuoti, o kai 
kur. kaip, pavyzdžiui, tuose pačiuose Kebliuose, braukė 
ir išanksto, kuriuos tik laikė "nepatikimais", tai yra, to
kiais kurie gali balsuoti "ne taip kaip reikia". Bet vis-
tiek Kebliuose, net ir po tokio "išvalymo" vis dėlto bu
vo įmesta 143 netinkami balsai 

Rinkinių komisijos 
Visame pasaulyje kur rinkimai daromi rimtai, be 

apgavysčių, rinkimų komisijos yra sudaromos iš įvairių 
partijų atstovų, joms pirmininkauja teisėjai arba šiaip 
visuomenėje pasitikėjimą turį asmenys. Kai komisijo
je dalyvauja įvairių partijų atstovai, jie ir vieni kitus 
kontroliuoja, nes jiems svarbu kad kitas komisijos na
rys nepadarytų ko nors savo partijos naudai. 

Bolševikiniuose rinkimuose šitokios tarpusavės kon
trolės negali buti vien del to kad jie neprileidžia nei par
tijų nei kandidatų konkurencijos. Pas juos, jeigu iš 
apygardos reikia išrinkti vieną atstovą tai jie jau pasi
rūpina kad ir kandidatas butų tik vienas. Jie moka tą 
taip padaryti kad niekas "nenori" daugiau kandidatų 
pasiūlyti. O pačios rinkimų komisijos pas juos irgi su
daromos visiškai ne taip kaip kitur. 

Pap-al rinkimu įstatymo 49 straipsnį, rinkimų komi
sijos sudaromos iš "visuomeninių organizacijų ir darbo 
žmonių kolektyvų atstovų" ir tvirtinamos "darbo žmo
nių deputatų tarybų". Šių "darbo žmonių deputatų ta
rybų" Lietuvoje dar nebuvo išrinkta, taigi rinkimų ko
misijas turėjo tvirtinti komunistų partijos paskirti vie 

i tos "vykdomieii komitetai". O jokių kitų "visuomeni-
| nių organizacijų" išskyrus komunistines organizacijas 
j Lietuvoje negalėio buti, kadangi jos nebuvo leistos... 
j Jų nėra ir Rusijoje, kadangi ir ten leidžiama veikti ti) 
komunistinėms organizacijoms. 

Taigi ir rinkimų komisijų sudaryme, kaip ir kitui, 
įstatymas kalba savo, o vietos vykdomųjų komitetų ir 
strukcijos savo. Štai Telšių vykdomojo komiteto instruk 
cija tuo reikalu. Ją pasirašo komunistų partijos paskii • 
tas pirmininkas Rusas Mironov. Jis savo instrukcijoje 
apie apielinkių rinkinių komisiias įsako: 

"Parinkti kandidatus į apielinkių rinkimu narius iš 
parti:os narių skaičiaus, komjaunimo ir patikrinto ne
partinio aktyv'o, surinkti visų šių draugų autobiografi
jas  ir  charkterist ikas  ir  pristatyt i  patvirt int i  LKP (b)  

'apskrities komitetui." 
Ką tai reiškia? Visų pirma, čia jau aiškiai pasako

ma kad kandidatai į rinkimu komisijų narius turi buti 
parinkti ne iš kokių nors "visuomeninių organizacijų ir 
darbo žmonių kolektyvų", kaip kad viešai sakoma įstaty
me, o tik iš partijos, komjaunimo ir patikrinto neparti
nio aktyvo. Iš partiios — suprantama. Iš komjauni
mo — jau keista. Keista, žinoma, ne bolševikų santvar

koje, keista tik Europiečiui arba Amerikiečiui. Kom
jaunimas tai yra komunstinio jaunimo organizacija. Tai 
yra organizacija kurion ineina tik jaunuoliai, kurie yra 
dar perjauni kad turėtų teisę balsuoti. Tai kaip gi jie 
gali dalyvauti rinkimų komisijose, kur darbas yra atsa
kingas, kur turi dalyvauti autoritetingesnieji iš rinkė
jų? Rodos negalėtų, bet pas bolševikus tai galima! O 
kas tai yra "patikrintas nepartinis aktyvas"? Tai yra 
tie kurie dar nėra priimti į partiją, bet kurie išsijuosę 
dirba partijos naudai, kurie jau yra veiklus komunisti
niai veikėjai ir tuo veikimu stengiasi užsitarnauti parti
jos bilietą. Jie dar vadinasi "nepartiniu aktyvu". Iš jų 
irgi draugas Mironovas leidžia imti komisijų narius, bet 
ne iš visų, o tik iš patikrintų! Vadinasi, į komisijas ga
li patekti tiktai toki kurie jau visiškai ištikimi partijai ir 
neišduos jokių machinacijų kurios bus komisijose daro
mos 

Bet ir to dar maža. Reikalaujama kad butų pridė
ta kiekvieno gyvenimo aprašymas ir jo charakteristika, 
apibudinimas kokio jis charakterio, kad butų matyti ar 
jis bus pakankamai apsukrus atlikti visas tas kombina
cijas kurias rinkiminėms komisijoms reikės daryti. Pa
galiau, draugas Mironovas nustato kad rinkimines ko
misijas tvirtins visai ne "darbo žmonių deputatų tary
bos" ir ne vykdomieji komitetai, kurie tuo metu pava
davo tokias tarybas, o LKP (b) (Lietuvos Komunistų 
Partijos—bolševikų) apskrities komitetas. 

Šitokios instrukcijos buvo duotos ir visuose apskri-
čiuose, nes ir apskričių vykdomųjų komitetų pirmininkai 
niekad nebuvo savarankiški: jie taip pat viską visada 
vykdė pagal tikslius nurodymus iš centro. Taigi ir iš 
čia matyti kad Sovietų įstatymai yra skirti tiktai užsie
niams parodyti, praktiškai veikia visiškai kiti nuostatai, 
kurie sudaromi kiekvienu atveju iš centro slaptų kabine
tų ir paskleidžiami per partijos komitetus ir jiems pa
klusnius administracijos organus. i 

Vis dėlto pažymėtina tai kad po to kai iš vietų pagal 
tą instrukciją kandidatai į rinkimų komisijas jau buvo 
pristatyti ir komunistų partijos apskričių komitetuose 
jau buvo patvirtinti, tada vis dėlto daugumoje vietų bu
vo prisiminta kad reikia gi gal ne tik prieš užsienius, bet 
ir prieš vietinius žmones šiek-tiek suvaidinti įstatymo 
vykdymą. Tam tikslui vietomis dar buvo sušaukiami 
"darbo žmonių susirinkimai" rinkimų komisijoms rink
ti Faktiškai rinkimų komisijos visos jau buvo ko
munistų partijos patvirtintos apie Lapkričio 20 dieną, o 
tas pačias komisijas "išrinkti" tiems susirinkimams buvo 
leista tik apie Gruodžio 1 dieną. Bet tuose susirinkimuo
se komisijos'buvo renkamos taip "stebuklingai" kad vi
sur buvo išrinktos kaip tik tokios pačios komisijos ko
kios prieš pusantros savaitės komunistų partijos jau bu
vo patvirtintos. Kad gi kur nors per visą Lietuvą nors 
vienos apielinkės komisija butų buvus bent kiek pakeis
ta! O tų komisijų buvo keli šimtai ir kiekvienoje iš jų 
nuo 7 iki 11 narių Argi^ ne nuostabus komunistų 
partijos "numatymas" darbo žmonių valios! 

Tiesa, kai kur jau vėliau komisijų narius teko pa
keisti. Bet juos pakeitė ne rinkikai, o pati komunistų 
partija, kuri juos buvo patvirtinus. Mat, paaiškėjo kad 
vis dėlto į patvirtintųjų tarpą pateko ir tokių kurie pas
kui pasirodė esą "liaudies priešai". 

Štai ištrauka iš Panevėžio apskrities vykdomojo ko-, 
miteto protokolo 1941 m. Sausio 7 dienos: 

"Nutarta: Ramygalos apielinkės rinkiminės komi
sijos narius Joną Subačių ir Antaną Morkevičių, kaip 
liaudies priešus (vietos kompartijos pranešimu) iš tų 
pareigų atleisti ir jų vieton komisijos nariais paskirti 
Alfonsą Sakalauską ir Joną Jansoną, gyvenančius Ra
mygalos miestelyje." 

O kartais tekdavo komisijos narius keisti ir del "ne
numatytų techniškų kliūčių", štai ištrauka iš to paties 
protokolo: 

"Nutarta: Ramygalos valsčiaus Jotainėlių apielin
kės komisijos sekretorių Anuprą Skaudą, kaip beraštį, 
paskirti tos apielinkės komisijos nariu, o tos apielinkės 

komisijos narį Jurgą Katiną paskirti tos apielinkės ko
misijos sekretorium".... 

Koks gi rinkiminių komisijų uždavinys? Europoje 
ir Amerikoje rinkiminių komisijų darbas yra prižiūrėti 
balsų atidavimą, atžymėjimą sąrašuose kas balsavo, pas
kui suskaičiuoti balsus ir prižiūrėti kad visa tai butų at
liekama teisėtai, kaip nustatyta įstatyme. Pas bolševi
kus rinkiminių komisijų uždavinys daug didesnis. Jų 
uždavinys yra gerai pravesti rinkimus! O pravesti rin
kimus gerai tai reiškia kad butų kuodidžiausias procen
tas balsuotojų, kad išeitų už komunistų partijos pasiūly
tą kandidatą kuodaugiausia balsų, t. y., kad nebūtų už
protokoluota perdaug tuščių ir sugadintų balsų, ir kad 
išviso rinkimai praeitų su kuodidžiausiu propagandiniu 
trukšmu. 

Todėl rinkimų komisijos darbas prasideda ne tuoj 
prieš rinkimus, o jau išanksto, vos tiktai tas komisijas 
sudarius. Jų pirmas uždavinys yra agituoti! Negirdė
ta Europiečiui ir Amerikiečiui! Bet ten taip yra: rinki
mų komisija turi išanksto pradėti agituoti, t. y. įtikinėti 
savo apielinkės gyventojus kad jie būtinai eitų balsuoti 
ir rinktų tiktai "geriausius iš geriausių" kandidatus. Ko
dėl jie vis turėjo aiškinti kad būtinai reikai rinkti "ge
riausius iš geriausių" ta ir iki šiol neaišku, nes iš ko gi 
rinksies jei apygardoje yra išviso tik vienas kandidatas. 
Žinoma, tas ir yra "geriausias iš geriausių", bet agitato
riai apie tai kad nėra daugiau kandidatų labai nemėg
davo kalbėti. Jeigu kas iš klausytojų pasiskųsdavo kad. 
permaža kandidatų, kad jie patys ju negalėio pastatyti, 
į toki nepatenkintą rinkimų komisijos nariai privalėjo 
atkreipti NKVD pareigūnu akį. 

(Bus daugiau) 

AUDRA BALTIJOJE 
Drebėki prieše; vėtros kyla, 

gint laisvės eina Baltija — 
štai žalsvos gelmės juroj skyla, 
Trimitai skelbia laisvės bylą, 
kovot ir mirti nebiją. 

Kur tik akis, kur tik užmato, 
žalsvi, baltų vyčių žirgai. 
Jų dundesys krantinę krato, 
kaip jura, Baltai neįprato 
nulenkę galvą but vergais. 

Drebėki prieše, Baltų jura 
galingas sukelia audras, 
prie jos bangas, kur laisvę kuria, 
menki tvirtovių tavo murai, 
jų nieks po mūšio nebsuras. 

Kastytis. 

KELI ŽODŽIAI 

r* 

X 

APLEIDŽIAMAS. Šis miestelis, Jerome, Arizona, apleidžia
mas visai ir jame neliks jokių darbų. Jo apielinkėse per 60 
metų iškasta virš $600,000,000 vertės vario, aukso ir sidabro, 
dabar tiems dalykams išsibaigus nėra ten kas veikti, .Al&no-
ma ateičiai paversti jį turistams sustojimo vieta. * 

Leiskit man pasakyti nors kelis žodelius, 
Taip neužkit miškai ir neūkis keliai.... 
Aš pati negirdžiu savo balso per jus.... 
Jeigu galit, klevai, jųs šlamėkit tyliai. 
Kai einu pamariais, horizonto takuos 
vos matyti laivai, lyg taškeliai balti.... 
Ar mane beišgirs, kai paklausiu aš juos 
ar į tėviškę vis vartai dar užkelti. 
Jeigu plaukėte jųs Baltijos pakraščiais, 
ar nematėt žvejų su šilkiniais tinklais? 
Ar Jūratės pilies neišbiro langai? 
Ar girdėti daina ten tyliais vakarais? 
Gal nuo stiebo atskris mėlynrubė kregždę, 
kas girdėti namie, jinai daug pasakys 
Bus giliam Nemune pasivilgius sparnus, 
Man nušluostys su jais ašarotas akis. 
Bangos stoja piestu, pušys ošia krante, 
horizonte išnyko baltieji taškai.... 
Apsitraukė dangus debesuota skraiste, 
ir vandens lelijas nuo erškėčių raškai. 
Kad aš paukščių žinočiau kelius, 
kad gegutės nukristų man plunksna raiba, 
išskaityčiau iš jos aš visus žodelius 
musų sodų baltų paslapčiausia kalba. 

"L.Ž." Juzė Augustaitytė-Vaičiunieifį 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

KITAS KARAS GAMYBOJE? 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Tikra Bolševikiška 
Taktika 

P\REW PEARSON, vienas iš žymesnių Amerikoniškos 
^spaudos kolumnistų ir radio kalbėtojas, kuris spe
cialiai nuvyko į Paryžių teikti Amerikai savotiškas ži
nias apie dabar ten vykstančią taikos konferenciją, pra
našauja kad vietoje taip vadinamos taikos, Paryžiuje 
dabar skirstosi pusės kurios prieš ką kariaus sekančia
me kare. 

Drew Pearson, be to ką buvo palinkęs f garbinimą 
sovietų ir jų raudonosios armijos tuo metu kai Rusija 
buvo sublokšta su vakarų sąjungininkais bendram ka
rui prieš Ašies jiegas, ir vieną kartą padarė piktą už
puolimą ant Lietuvos, buk ji pasitarnavus Vokiečiams 
pasišokėjimo lenta užpuolimui sovietų (jis tada klaidin
gai perstatė dalyką, ar iš nežinės, ar iš didelio pataika
vimo bolševikams: Lietuva nebuvo pasišokėjimo lenta 
Vokiečiams prieš Rusiją, nes tada kai Hitleris užpuolė 
Rusiją, Lietuvoje radosi raudonosios armijos ir Lietuva 
buvo sovietų okupuota; Vokiečiai prieš Rusiją pasišo
kėjo iš pat Vokietijos ir iš Lenkijos), jis taipgi pranaša
vo kad Pabaltijo valstybės — Lietuva, Latvija ir Estija 
— bus paaukotos sovietams. Tai buvo Roosevelto lai
kais, ir dabar dar tebeina Teherano ir Jaltos atgarsiai 
kad tuose dviejuose pasimatymuose su Stalinu Preziden
tas Roosevelt nutylėdamas sutiko su Stalno reikalavimu 
pavesti Lietuvą, Latviją ir Estiją — tada jau Vokiečių 
okupuotą, kaip tik Rusai pradėjo stumti Vokiečius at
gal, — Sovietų Sąjungai. 

Tas jo darytas pareiškimas uždegė Amerikos Lietu
vių jausmus, tačiau jo pranašavimai visai arti teisybės: 
kaip tik sovietai pradėjo atstumti Vokiečius, vis kėlė ir 
kėlė reikalavimus — Lietuva, Latvija ir Estija turi bū
ti pripažinta sovietams. Kaip tik karas ėjo j pabaigą, 
ir kiti Stalino reikalavimai, slapta sutarti Teherane ir 
Jaltoje, įsikūnijo: bolševikai paėmė Bulgariją, Rumani-
ją, Lenkiją, įvedė savo kvislingus Jugoslavijoje ir eilėje 
kitų šalių, ir šiądien tos šalys ne tik neatgauna savo ne
priklausomybės kaip jos norėtų, bet dar paliktos už "ge
ležinės sienos", atkirstos nuo vakarų pasaulio, pergyve
na bolševikų įvestą naikinimo programą, kad jose nelik
tų tų žmonių kurie kaip nors galėtų priimti kada nors 
joms grąžintas nepriklausomybes. 

ĮKALBANT Drew Pearson žodžiais, jo vienu paskiausių 
pranešimų iš Paryžiaus taikos konferencijos, gal but 

jau ne naujiena, tačiau si taip vadinama taikos konfe
rencija tiesioginiai yra pasirinkimas pusių kurioje kuri 
valstybė kariaus naujame kare, jeigu kas nors netikėto 
ir svarbaus diplomatiniuose žygiuose neišstos priešakin 
kas sulaikys visa tai. 

Dalykai eina nepaprastu smarkumu pirmyn, kuo
met taikos konferencija eina šlubuodama. Rusijos zono
je Vokietijoje, dvylika dirbtuvių visu smarkumu gami
na amuniciją raudonajai armijai. Čekoslovakijoje, to
liau sako Pierson, paskirta $400,000,000 karo reikmenų 
gaminimui—tos reikmenys yra tokio masto kad jas ga
lėtų pasikeisti ir naudoti ir raudonoji armija ir Čekai. 
Jugoslavijoje ir Lenkijoje taip pat visu smarkumu ga
minama standardizuoti Rusiški karo pabūklai. 

Šioje konferencijoje, kaip ir pirmiau nuo San Fran
cisco konferencijos, Rusijos pasekėjos šalys nei kiek ne
pasikeitė. Rusija gali visiškai buti užtikrinta parama 
taikos konferencijos balsavimuose iš tų pačių valstybių: 
Baltgudijos, Ukrainos, Lenkijos, Jugoslavijos ir Čeko
slovakijos. Kaip kada Rusų pusėje balsuoja ir Norvegi
jos delegatas, nes Norvegija yra bejiegė greta grasmin-
gos Rusijos, kuri gali kada norėdama įsiveržti Norve-
gijon šiaurės frontu. 

Valstybės kurios stovi prieš Rusiją, kartais keitinė-
jasi. Britų Dominijos, paveizdan, kaip kada pameta 
Britaniją. Tas parodo tikrą demokratiją Britų Imperi
joje. Tikriausias prieš-sovietiškas blokas yra Australi
ja, Nederlandai, Brazilija ir Belgija. Amerika ir Ang
lija, žinoma, vadovauja tam blokui, ir tas blokas neka
riaus prieš Rusiją vienas, be Anglijos ir Amerikos va
dovybės. 

Apgailėtinoje padėtyje atsidūrė Čekoslovakija, ku
ri po I Pasaulinio karo, vadovaujant Tarnui Masarykui, 
net pačioje Amerikoje, Pittsburghe, 1918 metais įkūrė 
Čeko-Slovakų respubliką. Ta šalis, savo nepriklausomu 
gyvavimu, pragarsėjo kaip viena demokratiškiausių ša
lių Europoje. Šiądien, pirmutinio prezidento Tamo Ma-
saryko sunus, Jonas Masaryk, yra kaip bolševikų nelai-
svis, ir nors jis pr i jaučia ir norėtųsi laikytis Amerikos 
pusėje, yra priverstasUūkytįsbloko ir visada bal
suoja su Molotovu. 

I^AIP dabar galima spėti, Lietuva be kito karo negalės 
atgauti savo nepriklausomybės. Nors tas ne nuo Lie

tuvių priklausys ir ne Lietuviai galės paįtekmėti kad ki
tas karas kiltų, tačiau šis atsitikimas nebus pirmas isto
rijoje kad vienos pusės sąjungininkai susikovė tarp sa<? 
vęs už karo grobį. 

Kaip iki šiol dalykai ėjo, Sovietų Sąjunga buvo ta 
valstybė kuri puolėsi ten kur ji matė galės daugiausia 
naudos turėti, ir tie valdovai be principų, tie grobikai ir 
tironai, kurie lengviausiu budu jieško sau naudos, gali 
privesti savo kitas sąjungininkes prie susikirtimo SU 
jais. 

Nereikia nieko šlykštesni© kai, 1938-89 metais ta
riantis su Prancūzija ir kitomis vakarų valstybėmis, p$ 
nakčiai sovietams pasirodyti susitarus su Hitleriu. Ta?-
da Stalinas manė apgausiąs vakarų valstybes susimetęs 
su Hitleriu, kuris jautėsi galėsias pamušti visą Europą. 
Bet Hitleris buvo toks pat geras žodžio laikytojas kaip 
ir Stalinas, ir 1941 metais Hitleris jau žygiavo sumin-

Amerikos Lietuviams yra la
bai gerai žinoma musų komu
nistų taktika iš anų laikų, ka
da jie dar kartu maišėsi SLA 
ir kitose organizacijose ir ve
dė kovą prieš visus kas nebu
vo jų pusės. 

Kad ir didžiausias ignomn-
tas, bolševikėlis neprisilaikyda
mas jokios tvarkos, ar gavęs 
balsą kalbėti ar ne, atsistoja 
ir rėkia savo užsibrėžtu klau
simu; jis nepaiso nei pirmi
ninko pastabų, nei pastangų su
laikyti jam balsą. 

Panašiai pasielgė Paryžiaus 
taikos konferencijoje sovietų 
atstovas Višinsky Albanijos 
klausimu kalbėdamas. Rugpju-
čio 10, kada konferencijai pir
mininkavo Prancūzas Bidault, 
Višinsky pasiėmė balsą ir pra
dėjo tuo senu bolševikišku me
todu prakalbą. Višinsky, ne-
siprašęs pirmininko balso, at
sistojo, ir pradėjo kalbėti Ru
siškai. Pirmininkas Bidault ir 
barškino į stalą, ir kujeliu ba
ladojo jam sustoti, ir pagaliau 
pradėjo skambinti skambalu 
kuriuo posėdžiai pradedami ir 
užbaigiami, bet Višinsky vis 
drožė ir drožė savo kalbą, Ru
siškai, kurią suprato tik sovie
tų draugai ir patys Rusai* O 
kitos tautos nesuprato. 

Višinskio kalba tuo baigėsi 
kad pirmininkas piktai pareiš
kė jog ji nebus net į rekor
dus įrašyta. 

Albanijos klausimas atidėta 
ant toliau. 

Sovietų delegacijos reikala
vimas dviejų trečdalių balsų 
nutarimui kokio klausimo vėl 
susilaukė aštraus pasipriešini
mo ir U. S. atstovo Byrnes, 
kuris atkirto aštriai: 

"Mes nekariavom už tai kad 

diktuoti laisvam pasauliui, ar 
k&d kuris musų sąjungininkas 
diktuotų mums". Į 

Byrnes ir kitu atveju už-
atakavo Molotovą, kuris kalti
no visus kas tik balsuoja ne su 
Rusais, esant bloku prieš Ru
siją. "Kokia teise tie kurie 
pakartotinai balsuoja su Sovie
tų Unija vadina mus kurie ne-
visada sutinkame su Sovietų 
Unija, bloku prieš ją? Kokia 
palaida ir klastinga ta kalba!" 

Molotovas įtardinėjo Ameri
ką ir Angliją net ruošiant tre
čią karą, kas, žinoma, butų 
prieš bolševikus. Byrnes į tai 
atrėžė: 

"Aš manau kad tos šalys ku
rios siuntė savo sunus į užju-
rius nugalėti bendrą priešą tu-
tį apkaltinimui kad tos šalys 
daryme. Ir aš padarau išim
tį apkaltinime kad tos šalys 
kursto trečią Pasaulinį Karą." 

t t t 

Dirvos Paryžiaus Kores
pondentas Nuvyko 

į Vokietiją 

Musų Paryžiaus koresponden
tas šiomis dienomis gavo leidi
mą įvažiuoti okupuoton Vokie
tijon, kur jis dabar lankosi po 
Lietuvių stovyklas ir gryžęs 
duos Dirvai eilę straipsnių iš 
Lietuvių gyvenimo Vokietijoje. 

t t t 

PREZ. TRUMAN paskelbė 
Rugpjučio 3 d. kad valdžios in-
eigos šį fiskalį metą yra 8 bi
lijonais dolarių didesnės negu 
buvo numatyta praeitą Sausio 
mėnesį. Tačiau pasakė kad vis 
dar valdžia negalės subalan
suoti savo biudžeto. Išlaidos 
vis yra žymiai didesnės negu 
ineigos. 

ttt 

RUSAI išplėšė iš Vokietijos 
jau apie $750,000,000 iš 10 bi
lijonų dolarių atlyginimų ku
riuos Maskva dar tikisi iš Vo
kiečių išlupti. 

Viršminėta suma apima tik 
daiktais išvežtais iš Vokietijos 
zonos kurią Rusai valdo, bet 
tai neapima to ką Rusai išve
žė kaip karo grobį. 

džioti Rusiją, patį Staliną įvarė į baimę kad jis ėmė slap
stytis jau už Uralu. Tada jis, sąlygoms susidėjus, galė
jo gauti pagalbos iš Amerikos ir iš Anglijos, ir tik ačiu 
šių dviejų valstybių pagalbai išliko gyvas. 

Neužteko kad išliko gyvas, bet jis vėl griebėsi savo 
suktybių — pasidaryti ir galingiausias diktatorius pa
saulyje. Kada Anglija ir Amerika kariavo tik nugalė
jimui bendro priešo, Stalinas stiprino savo pozicijas vi
sur kur tik galėjo įsiveržti, pradedant nuo Albanijos, 
Jugoslavijos pietų-rytų Europoje, iki Kurilų salų šiau
riniame Paeifike. 

Tas peraiškiai matoma ir Amerikai ir Anglijai, ir 
nereikės žioplesnių diplomatų kaip tų šalių jeigu jie su
tiks palikti Rusiją visagalinčia valstybe, kuri į kelis me
tus pasirodys grasminga ir pagrūmos Amerikai ir Ang
lijai taip kaip dar pasaulis nematė. 

Juo greičiau bus prieita prie išsiaiškinimo šitos pa
dėties, kad ir karo priemonėmis, tuo sveikiau išeis pa
čiai Amerikai ir visam pasauliui. 

SKAITYMAI 

MINTYS ISTORINĘ APYSAKĄ 
"ALPIS" PASKAIČIUS 

ATVIRA ŽAIZDA 
* 

Saulėlydis čia pat kalnų viršūnes laižo, 
Šiljono pilį dengia burlaivis šmaišktus, 
Krutinę sielvartas, likimo kirčiai raižo 
Ir mintys krypsta ten kur Nemunas sraunus. 

Juk šiuo metu musų šalyj rugiai jau plaukia, 
Deja, juos kirsti ruošias žmonės svetimi. 
Gal sesės, broliai Sibiro toliuos galo laukia, 
O Lietuvai šėtoniški ir sunkus pančiai kalami. 

Lietuvis, gynęs Vakarus nuo Azijos Atilų, 
Dabar kraujuos paplūdęs, tų Vakarų apleistas, 
Karštoj maldoj temeldžia Viešpatį, ramintoją širdžių, 
Pasauliui proto, sau norėdamas tik laisvės. 

Sunkiuos apmąstymuos paskendus Vilniaus katedra 
Ir Gedimino kalne trispalvė neplevėsuoja, 
Bet amžinas Lietuvis tiki didžius atlaidus 
Ir girdi Dievo namuos vargonai groja. 

Jau paskutiniai saulės spinduliai Lemano veidą glosto, 
Atogrąžų gėlynai glaudžias, nakčiai rengdamies, 
Mintis toli Šesupės paupių lazdynuos braido.... 
įįuąįi, jiežmoųįška, da^ suspaustą nevilties. 

Andrius Vilkaviškietis. 
l^PVim Olacehs, Šveicarija. € -

(& 3. KARPIATTS: "ALPIS, KĘSTUČIO 
IŠLAISVINTOJAS") 

STIPRIOMS valstybingumo tradicijoms ug
dyti ir savo istorijos meilei žadinti gyviausias 
akstinas yra istoriniai padavimai ir populiorios 
formos istoriniai raštai-romanai, apysakos. My
linti savo istoriją ir žinanti savo istoriją tauta 
užauga tik tada kai jos nariai nuo jaunystės die
nų, kartu su pirmaisiais gyvenimo įspūdžiais 
minta savo senos praeities sultimis-padavimais 
ir savo istorijos įvykius pavaizduojančiais vei
kalais. Tatai aiškiai įžiūrima kiekvienos tau
tos gyvenime. Iš savo istorijos žinojimo tauta 
semiasi stiprybės kurtis savitą dabarties gyve
nimą. Gi, žinant istoriją, galima pramatyti ir 
ateitį, su jos busimais pavojais ir grasmėmis. 

Lietuvių laisvės judėjime šūkis "iš praeities 
stiprybės semtis", nuo seniausių laikų yra to 
judėjimo kelrodis. Nedaugelis musų istorinių 
veikalų, be abejo, buvo vienais iš tų akmenų ant 
kurių, laikui bėgant, buvo statomas Nepriklau
somybės Rūmas. 

ISTORINIO romano veikimas visuomenei 
yra skirtingas nuo paprastai, gal but ir tiksliau 
ir išsamiau, bet užtat sausai, dėstomų istorinių 
faktų istorijos vadovėlių puslapiuose. Istorinio 
romano veikėjai gyvais asmenimis ateina į mus 
iš musų tolimos praeities, įtraukia mus į tos pra
eities gyvenimą, versdami tą gyvenimą pažinti, 
juo domėtis ir jį pamilti. Jie lyg perkelia se
nas, tautai nemirštančias pasaulėžiuras į da
bartį, tuo sudarydami tautos tęstinę pasaulėžiū
rą, kiek tai liečia savo laisvės saugojimą ar savo 
savitumo jausmą. 

Deja, Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio 
ltieratura negali pasigirti tuo kad tasai nepa
prastai svarbus tautos sąmonei literatūros žan
ras butų Lietuvių rašytojų mėgiamas ir stengia
masi istorinio romano kultą kelti ir stiprinti. 
Romanų iš Lietuvos tolimos ar artimos praeities 
kpygų rinkoje buvo nedaug. Ir tai dažnokai bu
vo verstinė literatūra, svetimtaučių prašyti vei-
kalą§, turintieji šiokį ar tolą ryšį su musų isto
rija. 

TENKA galvoti kad tokiam reiškiniui buvo 
ir tam tikrų priežasčių. Istoriniam romanui pa
rašyti neužtenka vien fantazijos ir savo buities 
pažinomijo; reikia dar ir plataus pasiruošimo, 
plačių muziejinių ir knyginių studijų ir atsakin
gumo tinkamai istorinę tikrovę atkurti. Reikia 
sugebėti atkurti ir anų laikų žmogaus psichiką. 
Ir reikia pripažinti kad iki šiol savo literatūroje 
nesulaukėme tokio svario savo valstybinei bei 
patriotinei minčiai ugdytojų kokių turėjo, pav., 
Lenkai Henryko Sinkevičiaus ir Kraševskio as
menybėse. Tuo labiau mes turime branginti tai 
ką mes jau turime. 

Galima visai pagrystai tikėtis kad karta, 
užaugus laisvės sąlygose, dabar trėmime, kai 
tėvynės ilgesys ir laisvės adoravimas pasiekia 
aukščiausio įtempimo, vis dėlto atneš mums 
naujų kūrybos veikalų, kurie suvaidins nemažą 
vaidmenį musų patriotinės minties augime. Iš
trėmimo vargai ir neviltis yra galingas aksti
nas kūrybai. 

1942 METAIS, tai yra tuo laiku kada musų 
tauta, netekus laisvės, svetimų kojų mindžioja
ma, vėl aiškiai išvydo kokie skaistus ir brangus 
yra Laisvės ir Nepriklausomybės idealai, toli
moje nuo Lietuvos Amerikoje pasirodė didelė 
K. S. Karpiaus istorinė apysaka, "Alpis, Kęstu
čio Išlaisvintojas". Tik dabar ši apysaka pasie
kė Lietuvius pabėgėlius Europoje. Jeigu ji bu
tų pasiekus Lietuvą prieš nazių okupaciją, tik
rai retas Lietuvis butų dar pasikliovęs iš Vokie
tijos skleidžiama propaganda, esą Vokiečiai ruo-
šiąsi vaduoti Lietuvą iš Rusų jungo. O n&zių 
viešpatavimo laikais, ši apysaka butų tapus po
grindžio skaitymu, už ką gestapininkai perse
kiotų jos skaitytojus, del ko ji tik turėtų dide
lę įtaką platiesiems Lietuvių sluogsniams. De
ja, del nenugalimų kliūčių šiai knygai nebuvo 
lemta išvysti Lietuvos padangėj*. 

APYSAKA *Alpis, Kęstučio Išlaisvintojas**, 
parašyta lengva, maloniai skaitoma kalba, be 
stengimųsi j ieškoti įmantrumų bei originalumo 
dėstymo formoje. Apysakos veiksmas dėsto
mas sumaniai, autorius turi nemažą sugebėjimą 
nuo pirmųjų puslapių prirakinti skaitytojo dė
mesį ir iki pabaigos išlaikyti jį suįdomintą. Au
torius gerai žino tą magišką veikimą į skaityto
ją, kada kas puslapis skaitytojui kyla mintis: 
o kas gi toliau?.... 

Įvykiai kaip filmoje bėga vienas po kito, 

stumdami vienas kitą nuo knygos puslapių. Ap
rašomieji vaizdai dinamiški, pakankamai pilni,; 
tenkina skaitytoją. Lietuviškam jaunimui ši 
turi pakankamą istorinį koloritą ir visiškai pa-
apysaka yra puikus skaitymas, kurių ir Nepri
klausomoje Lietuvoje neturėjome pakankamai 

Autorius neužsimoja vaizduoti ryškias ir 
sudėtingas asmenybes, atskleisti gilių psicholo
ginių raizganų, arba pedantiškai ir skrupulingai 
atvaizduoti senovės gyvenimą. Tai viskas tik 
pasunkintų autoriaus pasirinktą populiarios, len
gvai skaitomos apysakos tipą; net, gal but, tu
rėtų stabdančios jtakos į veikalo dinamiką. Už
tat apysakos fabulos suraizgymo atžvilgiu ši 
apysaka neužsileidžia tiems verstiniems istori
niams veikalams kuriais Nepriklausomoje Lie
tuvoje knygų leidėjai aprūpindavo knygų rinką. 
Gi tai kad kiekviename puslapyje jaučiama jog 
tai rašyta Lietuvio, daro knygą ir visai nepaly-
ginimą su svetimų autorių kuriniais. Tik au-
torius-Lietuvis, vaizduodamas musų tautos var
gus ir kančias, tegali atjausti tai nuoširdžiai ir 
tikrai. 

Per visą apysaką autorius rodo skaitytojui 
amžiną, nepaliaujamą musų priešų veržimąsi su
naikinti musų laisvę ir paglemžti mus vergi jon. 
Apysakoje dėstoma apie musų protėvius, bet tai 
taip artima mums dabar, kai Lietuvą užgriuvo 
tokios žiaurios nelaimės, kad musų protėvių var
gai tampa skaitytojui musų dabarties tautiečio 
vargais. Juk dabar, musų gentkartė akyviz-
džiai pergyvena tokį pat priešo smurtą, klastą 
ir pasalūniškumą. Autorius rodo kad ir kovos 
lauke, ir po kilnių idealų skraiste, * ir iš pasalų, 
priešas tenori tik vieno, arba iš oro arba iš vi
daus susprogdinti musų atsparumą kovai. 

AUTORIUI gerai nusisekė pravesti apysa
koje šią svarbią mintį, o tai ir sudaro svarbiausi 
apysakos veikimo skaitytojui nuopelną. Tai da
ro apysaką pilną aliuzijų į musų dabartį. 

Greta to įvairiopo priešų veržlumo demas
kavimo, autorius neaplenkė neparodęs ir nepa
prastą blogį kurį atneša mums tarpusaviai val
dai, mus susilpniną ir susmulkiną. 

Bendrai tariant, "Alpis, Kęstučio Išlaisvin
tojas" apysaka yra įdomi knyga, gausi intriguo
jančiomis situacijomis ir, greta to, pravedanti 
dar gilią, pamokinančią sentenciją, skatinančią 
mus burtis kovon ir nepasikliauti priešo klasta. 
Ši apysaka yra gražus indėlis į musų populiarią 
istorinę lektūrą; ji ryžtingai nuteikia skaityto
ju* 

Ar nereikėtų pasistengti kad ši apysaka at
sirastų musų pabėgėlių skurdžių knygynėlių len
tynose. Vargšai pabėgėliai negali jos įsigyti, 
bet ar negalėtų ateiti jiems pagalbon kuri kul-
turinė Amerikos Lietuvių organizacija, užpirk-
dama šią apysaką ir parūpindama ją persiųsti 
Europon. Kas. 

• TRAFIKO nelaimėse šioje šalyje kiekvie
ną mėnesį žūsta, vidutiniai imant, po 3,000 gy
vasčių, arba apie 36,000 žmonių praranda gy
vybes kiekvieną metą tik del to kad turime au
tomobilius. Prie to reikia pridėti tukstančius 
ant visados sužalojamų, milijonus sužeidžiamų, 
ir milijoninius nuostolius laidotuvėms užmuštų
jų, gydymui sužeistų, globojimui likusių našlaiy 
čių, ir dar nuostolius sudaužytų automobilių. 

SAKOMA kad Amerikietis vidutiniai su
valgo per metą tiek misos kiek jis pats sveria. 

ŠVEICARIJOJE namų statyba, kurios la
bai reikalinga, tapo sutrukdyta stokuojant lan
gams stiklo. 

LAISVOJI LIETUVA 
Patriotinis Pietų Amerikos Lietuvių kovos, 

visuomenės, meno ir mokslo žurnalas. 
Norintieji žinoti kaip Lietuviai gyvena Pietų 
Amerikoje ir kaip kovoja už Lietuvos Nepri-
kįausomybę, skaitykit "Laisvąją imtuvą". 

Metams tik $2.00. 
"LAISVOJI LIETUVA' 

Calle Rio de Janeiro 4001. Cenp. 
Montevideo, Uruguay. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 85c. Su prisiuntlmu 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 kalbiti. 

Reikalaukit *Dirvoi«" 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohfe 



Pakeliui i Mirtį (Vokiečiu kalėjimuose) 
Rašo 

Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys U pereito nr.) 

Atėjo Kalėdos. O mes visi buvom ti
kėję kad Kalėdoms bus pasibaigęs karas. 
Bet Vokiečiai laikėsi kietai ir užsispyrę. 
Mes šalom darbe ir vis laukėm iki pasku
tinio lūkesio, kad tik greičiau baigtųsi vi
sos tos velniavos. Iki to laiko, nors^ tem
peratūra jau buvo kritus iki 72°, mes ne
buvome gavę net pirštinių. Kojos buvo 
beveik basos. Per meistrą iš žmonos ga
vau megstuką, pirštines, kojines. Nors iš 
šalies vis gaudavau po buterbrodą, bet 
sunkus ir varginantis fizinis darbas jiegas 
čiulpte čiulpė. 

Mes, aštuonių kilogramų plaktais ir 
kaltais, kalėme ir kalėme iki 50 cm. įšalu
sią žemės plutą. Būdavo, per dieną išsi
kali iki palaidos, neįšalusios žemės, o per 
naktį vėl įšala, ir vėl išryto aikvojam sun
kiai besukaupiamą jiegą. Mes vis darėm 
slėptuves, nors karas kabojo po pat nosim 
ir^ šimtaprocentiniai žadėjo pralaimėjimą. 
Vienok, nacionalsocialistai ėjo ir kitus va
rė i ugnį, varė į pražūtį visą tautą, patys 
degino savo namus, sprogdino tiltus ir fa
brikus. , 

Besitęsiantis^ karas vis labiau vargino 
ir dažnai nepakeliamai laužė milijonus žmo
nių, suvarytų iš visos Europos kraštų, ir 
laikomų vergų sąlygose. Užsitęsęs karas 
negailestingai smaugė ir milijonus kalinių, 
kalinamų kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose. Kas savaitė buvo vis blogina
mas ir. bloginamas maistas, ir apranga, 
griežtinama kontrolė, didėjo nekreipimas 
dėmesio ir į pačius būtiniausius sanitari
nius reikalavimus. 

Kalėdos. Prieš pat šventes gavau iš 
žmonos pasveikinimą. Jame buvo daug 
širdį veriančių minčių. Ak, ar taip mes 
praleisdavome tas dideles šventes savo tė
vynėje. Tada mes buvome didelės laimės 
vaikai, palyginus su dabartiniu vargu. Ma
no laimei, šventėms per meistrą iš žmonos 
gavau ir šiek-tiek maisto. Surizikavau jį 
parsinešti, rizikuodamas kratos metu ne 
tik; netekti, bet ir mušti gauti. Surizika
vau į kalėjimą parsinešti ir mielą laišką. 
Buvo gauta ir politinė padėties apžvalga. 
Visa tai buvo Kalėdų džiaugsmui. 

Mes tada celėje sėdėjome šešiese — 
penki Lietuviai ir vienas Vokietis. Senu 
Lietuvišku papročiu surengėm kučias. Joms 
paskvrėm viską ką tik geresnio turėjom. 
Trumpą prakalbą pasakė Dr. D., aš pa
skaičiau Kalėdų eilėraštį, po to visi tyliai 
sugiedojom Tautos Himną. Nors kunu 
buvau užrakintas blakių pilnoje celėje, bet 
dvasioje buvau savo krašte ir pas savuo
sius. Beveik iki vidurnakčio negalėjau 
užmigti vis galvodamas ir galvodamas apie 
tai kaip mes prisikelsime iš baisaus paklup-
dymo, kuris mums kaštuoja tiek daug ne
įkainuojamų vertybių. 

Kalėdos ėjo ramiai. Tris dienas nie
kas nevarė į darbą. O tai buvo daug. De-
žuruojantis prižiūrėtojas net leido dienos 
metu atsigulti ant lovos. Radau daug gerų 
progų parašyti namiškiams laišką. Džiau
giaus nors mintimis galėdamas su jais kal
bėtis, pasakoti mane slėgusias nuotaikas 
ir klausti apie jų gyvenimą. Gerai išstu
dijavau ir gautą politinę apžvalgą. Iš ankš
čiau turimi žemėlapiai mums gerai padėjo 
susiorientuoti ir daryti tolimesnes išvadas. 

Aiškiai jautėm kad karas turi baigtis, 
ir tolimesnis Vokiečių laikymasis yra pa
čios Vokiečių tautos ir sukurtų gėrybių 
iiaikinimas.' Bet mums reikėjo buti kan
tinėms ir laukti. O taip norėjosi išeiti, sa
vus susirasti, visiems padėti ir dirbti, visa 
turima jiega. Dirbti kad tik galėtume 
gryžti į savo laisvą kraštą. 

Kelis kartus perskaičiau žmonos rašy
tą laišką. Jame, be surašytų minčių, jutau 
ir tarp eilučių besislepiančius sakinius, ku
rie juos baugino kad einant į karo pabai
gą, nepabandytų su mumis bjauriai atsi
skaityti. Tos mintys ir musų būdavo daž
nų pasikalbėjimų tema. Neturėdami jo
kių pranešimų kaip tuo metu traukdamiesi 
Vokiečiai daro su politiniais kaliniais, svar-
stėm pagal asmenines nuojautas. Bet mes 
buvom iš eilės kalėjimų vežami tolyn ir 
tolyn. Atrodė kad ir šiuo atveju, jei fron
tas neluš didžiuoju lūžiu, mus ves dar to
lyn. 

Praleidom Kalėdas, atėjo ir Naujieji 
Metai. Vieni kitiems linkėjom visu kali
nių maloniausią linkėjimą — greit išeiti į 
laisvę. Naujuose Metuose mes jau neturė
jom tokios ramybės kokioje praleidom Ka
lėdas. Iki gero popiečio valėm centrali-
nius teismo krosnis. Dirbom sąžiningai 
ir tikėjom kad už darba iš teismo tarnau
tojų ką nors gausime. Deja, mus išvargu
sius kaip šunelius, grąžino į kalėjimą ne
pasakę nei jokio malonesnio žodžio. Mes 

D I R V A  
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sjisėdome už staJo ir rankom pasirėmę gal
vas, išvarginti fizinio darbo, galvojom apie 
praleistus Naujus Metus savo tėvynėje. 
Bet kas joje dėjosi tuo metu kai mes sė
dėjome Vokiečių kalėjimuose? Ir ten bu
vo nepaprastai daug skaumo ir ašarų. 

19. Musų kasdieninės dienos Landsberge 

Nuo pat pirmutinės atvežimo dienos 
Landsbergo kalėjimą, mes pajutome kietą 
darbo režimą. Jei kas kalbėdavo kad kon
centracijos stovyklose varo į sunkius dar
bus, tai Landsbergo kalėjimas buvo tuo at
žvilgiu ne tik kad neatsilikęs, bet ir pra
našesnis. Būdavo, tik atvežamas naujas 
kalinys, ir dar nespėja jį perrengti — jau 
jis po kelių valandų ir darbe. Todėl ir bū
davo taip kad žiemos metu atvaryti kali
niai išvedami į darbą tik su plonyčiais su
plyšusiais švarkais, be kojinių ar autų, o 
tik su klumpėmis. Apranga čia buvo že
miau kritikos. Kelnės ir švarkai buvo 
taip sulopyti ir vėl suplyšę kad kalinys į 
kalinį pasižiūrėjęs, neveltui reikšdavo už
uojautą ir pats savęs gėdydavosi. 

Per šešis Landsbergo kalėjime kalin
tus mėnesius, turėjau vienuolika kartų kei
sti kelnes ir vienuolika kartų buti stum
domas. Būdavo, tik spėji per didelį vargą 
gauti kitus, ir vėl už poros dienų vaikštai 
kiauru užpakaliu, vaikštai kiaurais keliais. 
Ir tikrai, iš tų šešių mėnesių tris mėnesius 
vaikščiojau švitruojant apatiniams balti
niams ar nuogam kunui. Gi pasikeisti 
suplyšusius rubus buvo kalvarijų kelias. 
Visą aprangą kalėjime išduoda taip vadi
namas kalėjimo namų tėvas. O jis buvo 
kaž kokių piktų dvasių apsėstas ir kiekvie
ną kalinį, atėjusį rubų pasikeisti, ne tik 
stumdydavo ir mušdavo savo kambaryje, 
bet dažnai išsivydavo į koridorius keikda
mas ir grasindamas. Matyt, tuo savo el
gesiu norėjo ir kitus kalinius atgrąsinti. 
Todėl dažnai eidavai suplyšęs kad tik ne
tektų susitikti su tuo nenormaliu žmogum, 
kurį įtikinti nebuvo jokių argumentų ir 
kurio riksmui nebuvo jokio galo. 

Kaliniams skirtas pirštines mes ga
vome tiktai Gruodžio pabaigoje, o paltus 
Naujuose Metuose. Iki to laiko, esant ga 
na žemai temperatūrai, mes šalome nesvie
tiškai. Kai kurie iš laisvės įvairiais ne
legaliais keliais buvome šį-tą gavę, o kai 
kurie kuną sukom šiukšlynuose rastais 
popieriais nuo cemento maišų ar J šiukšly
nus išmestais skudurais. Tai buvo ne tik 
griaudu, bet ir žiaurumo pilni vaizdai. 

Sušalę kaliniai, išsekus jiegai ir krau 
jo atsargai, šaldavo iki pakvaišimo. Mes 
buvome liudininkai kaip į musų tarpą pa
kliuvęs iš pietų Prancūzijos, jaunas ir gra
žus Prancūzas, per tris šaltas vėlyvo ru 
dens ir žiemos savaites, taip sukrito kad 
vieną vėjuotą dieną, jis darbovietėje par
krito ant žemės ir plėšydamasis pradėjo 
verkti graudžiu verksmu. Jo kojos buvo 
sustingusios, o jis pats pamėlynavęs. Jį 
tą dieną beveik nešte parnešėm iš darbo
vietės į kalėjimą, o po to jis niekad į mu
sų koloną nebepasirodė. Beveik tuo pa
čiu metu ir gretimai mano celės sėdintis, 
trisdešimties metų vyras, kilęs iš mišrios 
Vokiečių-Lenkų šeimos, gryžęs iš darbo 
kaip atsigulė taip daugiau ir nebeatsikėlė. 
Jo kalinimo istorija buvo liūdna. Kalėji
me sėdėjo antrą kartą. Pirmą kartą at
kalė jo tris metus, o dabar vėl ėjo ketvirti 
metai. Buvo suimti drauge su tėvu ir 
drauge keliavo per įvairius Vokietijos ka
lėjimus. Jų namai buvo ant Vokietijos ir 
Lenkijos rubežiaus. Buvo įtarti palaikę 
ryšius su priešu. Po sunaus mirties greit 
mirė ir 70 metų sulaukęs tėvas. Jie abu 
turėjo ko papasakoti iš savo išgyvenimų. 
Jaunasis man daug kartų kalbėjo kad jam 
tekę matyti šimtus kalinių šaudant, kanki
nant baisiausiomis kankinimo priemonėmis, 
net iki kaulų sulaužymo. Jie abu, kaip ir 
mes, tebebuvo be teismo, ir visai nežinojo 
kada tas teismas gali buti. Vienok, taip 
teismo ir nesulaukė, nesulaukė ir karo pa
baigos, apie ką taip dažnai norėdavo kal
bėti. 

Greta ypatingo išnaudojimo darbe, ka
linius smarkiai veikė ir nuolatinis muši
mas. Tai buvo lyg neatskiriama kalinio 
taisyklė. Mušė visi prižiūrėtojai, neišski
riant nei vyresniųjų, nei paties kalėjimo 
inspektoriaus, kuris Lietuviška tvarka ei
nant, buvo kalėjimo viršininkas. Gi, vy
resnysis prižiūrėtojas, kuris duodavo toną 
visiems kitiems prižiūrėtojams, beveik kas 
rytą, koridoriuje išrikiavus kalinius nau
jai darbo dienai, stumdydavo ir mušdavo. 
Ligoje taip pat niekur pagalbos negalėjai 
rasti. Todėl buvo eilinis reiškinys kaip 
gryžtančios iš darbo kalinių kolonos, vie
ną ar kelis kalinius nešte nešdavo į kalė-

vyriausybė paskelbia 
kad ji niekad nesutiko su so
vietų reikalavimu gauti 10 bi
lijonų dolarių atlyginimų iš 
Vokietijos ir nemato kodėl Ru
sija turėtų turėti kokias pre
tenzijas j bent kokius atlygi
nimus iš Vokiečių. 

Einant Postdamo sutartimi, 
sako pranešimas iš Londono, 
Rusija neturi teisSk gabentis 
sau atlyginimus iš Vokietijos 
pavidale daiktų ir produktų ar 
išdirbinių. 

Atmesdami Rusų reikalavi
mą 10 bilijonų dolarių vertės 
atlyginimų gavimui, Britai sy
kiu pradėjo raginti Rusiją pri
sidėti bendrai prie kitų Vokie
tiją okupuojančių šalių sujun
gti Reichą į ekonomini viene
tą. 

Aišku, Maskva tą planą at
mes, net jau virš metas laiko 
bolševikai savo okupuotoje da
lyje Vokietijos vykdo komu-
nistinimo programą, ir kiti pa
siūlymai bolševikų skaitomi tik 
užmauda jiems. 

Ką Rusai užgrobė tas skaito
si jų laimėjimu ir jie nei vie
nos pėdos neužleis ir su liiė-
kuo nesusidės. 

Maskva gali pakišti savo di
desnį ir daug pavojingesnį pla
ną Vokietijai suvienyti, kas 
reikš skubų pareikalavimą An
glams, Amerikiečiams ir Pran
cūzams pasišalinti iš Vokieti
jos ribų. Lai tik vakarų są
jungininkai tęsia savo tuščią 
tupčiojimą ir siūlymą Rusijai 
savo draugiškumo. 

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

jimą. Ir ko toliau to daugiau ir daugiau 
tokių vaizdų būdavo. 

Visas ligas kalėjimo vyresnysis prižiū
rėtojas asmeniškai matydavo. Jokio sani
taro nebuvo. Gydytojas, kuris į savaitę 
du kartu ateidavo, buvo pasiekimas tik tų 
kalinių kurių ir mušimo pagalba nebuvo 
galima į darbą išvaryti. Bet jei gydytojas 
ir nustatydavo ligoniui būtiną režimą tai 
prižiūrėtojas jo ne tik nepaisydavo, bet li
gonį pastatydavo į tokias sąlygas kad tas 
norėdamas-nenorėdamas bėgdavo iš jų ta
riamos malonės. Kalinius su aukšta tem
peratūra varydavo plauti celių ir korido
rių, kiemo valyti, iš sunkvežimių iškrauti 
anglis, nešioti malkas. O neretai, už lėtą 
judėjimą dar gaudavo ir priedą —r mušti. 

Tai buvo kaž kas daugia unegu baisu. 
Tai buvo klaikumo pilna aplinkuma, kuri 

j kalinį smigdavo žudoma jiega. Atsime
nu gerai kada vienas iš musų, turįs įsise
nėjusią išijos ligą, atėjus drėgnam' ir šal
tam orui, prašėsi kad butų perkeliamas 
nors ir sunkų darbą dirbti, bet uždaroje 
patalpoje, kur nereikėtų tiek daug vaikš
čioti. Prašymai nieko negelbėjo. Kada 
ligonis priėjo tokios padėties kada jau vi
sai negalėjo paeiti, daug kartų buvo nešte 
parneštas iš darbovietės. O kada jau ir 
mušimas negalėjo išvaryti jį į darbą, lei
do pas gydytoją. Po ilgų kalvarijų jis bu
vo perkeltas į kitą darbo koloną. Ten pa-
jiegė atsilaikyti. Bet tiems kuriems ne
pasisekdavo persikelti į lengvesnio darbo 
kolonas tie mirdavo pakeliui iš darbovie
tės, arba uždaryti drėgme ir šalčiu persi
sunkusiose celėse. 

(Bus daugiau) 

BENDIX TROPHY RACE 
Th'įf!inę Tronscenttnentol Speed Desk 

THOMPSON TROPHY RACE 
Higli Speed Land Plane Clattic el the WmM 
WEATHERHEAD JET SPEED DASHES 

First Jet-Propelled Cloted-Courte 
Competition * 

U. S. ARMY, NAVY ft MARINE 
AIR FORCES 

GrNttit Display el Air MlflM Ivtf 
Ffciefited 

S0HI0 TROPHY RACE 
H if k Speed Clo«e<SCcwf»e Competition 

HALLE TROPHY RACE 
Women's Clo»ed Count Speed Iron! 

MASS PARATROOPER JUMPINT 
EXHIBITS „ 

SEHSATIONAL'ACRMATICS 

HELICOPTER DEMONSTRATIONS 

DAYLIGHT FIREWORKS 
. 

And Many Other Theillinq tuhlbtilim 
12 Noon to 5:30 P.M. Daily 

Buy Your Tickets In Mvanetf 
All SCATS R*MRVTD 

> O* tela •*: 

Ticket Offko 

Union toi»k of Commerce (Lobby) 

luclid ond E. 9tk Street 

Exec. Hdqts. Union Commerce Bldg. 
Clcetond 14# Ohio Phone: MAin S900 
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ŠIĄDIEN KAIP VISAD elek
tra yra pats ekonomiškiausis 
jusų namų talkininkas. 

Palyginant su bendrais pra
gyvenimo kaštais, kurie pakilo 
30 % šioje srityje tarp 1939 ir 
1946, vidutinė kaina už vienetą 
elektros kurią mes teikiame na
mų naudojimui nupigo 15%. 

Tai žemiausia vidutinė kaina 
musų 54 metų istorijoj—ir 11% 
žemiau visos šalies kainos. 
TA PATI ŽEMA PRIEŠKARI
NĖ kaina kurią įvedėme 1940 
metais vis palaikoma. Sulyg tos 
kainos, juo daugiau elektros su-
vartojat savo patogumui ir svei
kam gyvenimui, tuo žemesnė 
esti vieneto kaina. 

Šiądien musų naminiai kostu-
meriai, vidutiniai imant, gauna 

daugiau elektros už tuos 
pinigus kaip mokėdavo septyni 
metai atgal. 

Informacijai apie elektros naudojimą jusų namuose, 
telefonuok ar rašyk Residential Division, CHerry 4200. 
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PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomfeji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
Jtfjew York 24, N. Yf 

Anderson, Elizabeth, gyv. Ufaterr 
vliet, N. Y. • ; . 

Andriuškevjčiene,.- Ona, ig Kirsnos 
k., šeštokų vai. Mariampolės ap., 
gyv. Scranton, Pa. 

Baršinskas, Vincas ir Baršinsk&itė, 
Marija, brolis ir sesuo Adelės. 

Baranauskas, ' Joakimas ir Mikas, 
sunųs Tamošiaus, iš Bakšių k. 
Alytaus vai. 

Barciutės, Agota, Marija ir Teklė, 
ištekėjusių pavardės nežinomos, iš 
Utenos ap. Kaniavos rn gyv. Nas
hua. 

Buivydas, Kazys, gyv. New York, 
prekybinio laivo karininkas. 

Busalskis, Antanas ir Busalskienė, 
Vincė, gyv. Grimzelių k. Kelmės 
vai., Raseinių aps., spėjami gyv. 
Chicago. 

Deltuvas, Motiejjli ir Deltuvienė, 
Ona iš Veiverių vai., Mariampolės 
aps. 

Demenftis, Bladas, sun. Juozo ir Pe
tronės, gim. Amerikoje, gyv. Kau
ne, Žaliakalnyje, Jankaus g. 

Dranginis, Petras, sun. Motiejaus, 
iš Rudenų k. Gudelių vai., Ma
riampolės aps., ir jo vaikai Pet
ras, Vincas ir Magdutė, gyv. Tor-
rinton, Conn. 1 

Dulskis, Antanai, iš Baradg k., 
Barzdų vai. 

Dranginis, Motiejus, sunus Motie
jaus, iš Rudenų k. Gudelių vai. 
Mariampolės aps., gyv. Torring-
ton, Conn. 

Dogelis, Stasys, iš Knebionių k 
Girkalnio vai., Raseinių aps., gyv, 
Chicago. 

Ganseliauskas, Boleslovas, iš Puciu-
nėlių, Kėdainių aps. 

Gegžna, Antanas, gyv. Brooklyn. 
Gudynas, Jonas, iš Veiverių vai., 

Mariampolės aps. 
Iškąuskieną - Katiliūtė, Elzbieta, iš 

Narto k. Mariampolės vai., gyv. 
New York ar Jersey City. 

Janušauskas, Martynas, sunus An
tano, iš Balabostės k.. Rudaminos 
vai. 

Jokšaf, JCązimieifts jr fo JjjOiffliji Al
girdas, gyv. Bostone, Viliau ūkyje 
prie Boston. 

Jurgelevičiai, iš Rudnios k,, Kania
vos vai. 

Kairaitis, Jonas, sun .Jjjoza, iš Van
denių k., Kazlų vai. 

Klikna, Jonas, iš Ilių k., Nemakš
čių vai., Raseinių aps. 

Kondrotienė, Matilda, iš Puodziškių 
k., Žaliosios vai., Vilkaviškio aps., 
gyv. Pittsburgh. 

Kukšta, Jonas, iš Šėrikų k., Šilalės 
vai., gyv. New York. 

Kulikauskas, Mykolas ir jo žmona 
Anielija, gyv. Batavia. 

Kuras, Kazys, iši Skriaudžių k., Vei
v e r i ų  v a i . .  

Leščinskas, ienas, sun. Vinco, iš 
Giraitės k., Merkinis vąl., Aly
taus aps. 

Mazurkevičius, Antanas, sun. Povi
lo, iš Akmenių k., Lazdijų vai. 
Seinų aps., gyv. Duryea, Pa. 

Meyer, Adolfas ir Evaldas, iš Kudir-
kos-Naumiesčio, gyv. Brooklyn. 

Mikulskas, Jonas, sun. Jono, iš Lttks-
nėnų k., Alytaus vai. 

Mosiokas, Kazys, gyv., Worcester. 
Naujaliai, iš Rudnios k., Kaniavos 

vai. 
Pamerneckas, Vincas, gyv. Phil. 

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

VYRAMS ir VAIKINAMS 
MAUDYMOSI KELNAITĖS 

Su viduje įsi u tais prilaikyto,} ais 
$1.95— $2.95 - $3.95 • 

Šiaudinės Skrybėlės 
Visokių pavidalų! 
Visokių Spalvų! 

Nupiginta kainai 

Vyrams 
Odiniai Diržai 

daugybe pasirinkimui 
$1.00 ir $1.50 

VAIKŲ POLO MARŠKINIAI 
Argyle Patterns $1.15 

QYKAI GBEEN STAMPS •» ko*nu Painiu. QYKA! 
Čia K J T L I Į  iškeisti savo 3 i A  rup "RO O K R  

Narbutas, Simanas, iš Sodališkių k., 
Raguvos vai., Panevežio aps. 

Penkiunas, Juozas, iš Rudaminos 
m., Lazdijų vai. 

Petrokienė, Agnieška, iš Veiverių 
vai., Mariampolės aps., spėjamai 
gyv. Boston. 

Pietaris, Jonas, am. Vinco, gim A-
merikoje, gyv. New York. 

Pliskaitis, Vincas, sun. Juozo i& An-
tanavo dv., Pilviškių vai., Vilka
viškio aps. 

Polskys, Balys, sun. Liudviko, iš 
Tadauskų k., Svėdasų vai., gyv. 
Brooklyn. 

Povilaitis, Juozas, iš Moniunų k., 
Klovainių vai., gyv. Chicago. 

Raulinaitis, Juozas, sun. Juozo, iš 
Veiverių k. 

Ruštytė, Marytė, turėjusi giminių 
Mažonių k., Jūžintų vai., Rokiš
kio aps. 

Samsonas, Petras, iš Smalinyčios 
k., Pilviškių vai. 

Saudorgaitė, Leokadija, spėjamai gyv. 
New York. 

Siaurusaitis, Kazys, iš Skriaudžių 
k. Veiverių vai. 

Sirgedas, Alfonsas, sun. Jono, iš 
Vazgelių k., Utenos vai., anks
čiau gyvenęs Brooklyn, Alabama 
Ave., o vėliau Chicago. 

Staciliauskienė - čiupkevičaitč, Ona, 
duktė Martyno iš> Malupio k., 4|ąs-
navos vai. gyv. Hazleton. 

Stanaitis, Juozas. 
Stankiewicz, Motiejus, turi ukį prie 
Schenectady, N. Y., iš Vilkaviškio 

aps. 
Stremblienė - Nugauskaite, Agota, 

iš Nartinykų k. 
Špokienė - Slavinskaite Magdalena, 

gyv. Philadelphia. 
Švelnienė, Ona, iš Virbalio, spija-

, nnai gyv. Cleveland, O. 
Trumpytė, Karolina, duktė Jono, iš 

Noreikonių k., Pakruojaus vai., 
Šiaulių aps. gyv. Chicago. 

Tupčiauskas, Kazys, sun. Vinco, iš 
Kybeikų k., Kybartų vai. 

Ulevičienė - Mickiutė, Marija, iš 
Grabavos k. Igliškėlių vai., Ma
riampolės aps., gyv. Waterbury. 

Valančiunas, Jonas, iš Vazgelių k., 
Utenos vai. ir aps. ir jo žmona, 
anksčiau gyv. Brooklyn, N. Y. 

Vileniškis, Juozas, sun. Tado, iš 
Vaineikių k., Svėdasų vai., gyv., 
New York. 

yiskantas, Vincas, iš Gedikėnų k., 
'•'Žarėnų* val., gyv^>Chicago.. ,v... 
Vyšniauskaitė, Elena, iš Veiverių 

vai., Mariampolės aps. 
Rinkevičius, Petras, sun. Martyno, 

iš Budrėžių k., Vilkaviškio vai. 
Zuikieng' - Buzaitė, Marija, ir jos 

vyras Juozas Ziuikis, buvo laivo 
kapitonu, gyv. »^ew. York*-.y -

Žebrauskai, Antanas ir ja spjius 
Petrą#. 

Waterbury, Conn. 
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LVS SKYRIAUS PIKNIKAS 
Tarp daugelio kitų veikimų 

ir vietinių reikalų nėra pamir
štama ir Lietuvių pabėgėlių 
reikalai, štai sekmadienį, Rug
sėjo (Sept.) 15 dieną Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 9-tas sky
rius rengia nepaprastai įdomų 
metinį pikniką Linden Parke, 
Union City, Conn, šio pikni
ko pelnas bus skiriamas Lietu
vos pabėgėlių ir Lietuvos lais
vės gynimo reikalams. Reika
linga musų pagalba, pasišven 
timas, darbas, pinigai paleng
vinimui Lietuvių tautos žmo
nių vargų. Jųs atsilankydami 
į šį pikniką kaip tik ir prisidė
site jų vargus palengvinti. 

Programas bus įdomus, sve
čias kalbėtojas bus net iš Cle-
velando, LVS centro pirminin
kas Pius J. žiuris. Taipgi pa
kviestas kalbėti dabartinis kan
didatas į Conn, gubernatorius, 
Congresmanas Joseph E. Tal
bot, ir kiti. Prie to bus įdo
mių pamarginimų. 

PABĖGĖLIŲ REIKALAIS 
Kaip yra žinoma, prie ALM 

yra suorganizuotas "Commit
tee for Lithuanian Refugees". 
Šio komiteto tikslas yra padėti 
Amerikos Lietuviams rūpintis 
pabėgėliais ir Vakarų Europo
je patekusiais, kurie neturi jo
kios ateities ir į tėvynę negali 
gryžti. Komitetas seka State 
Departmento patvarkymus del 
imigracijos kvotų ir kitus įt» 
tatymus imigracijos reikalais. 

Taipgi, norinčių į Ameriką 
įvažiuoti pabėgėlių giminėms 
bus suteikta patarimai apie 
reikalingus dokumentus gimi
nių atsiėmimui, kurk kreipsis 
į tą komitetą. 

Komitetas pagelbsti padary
ti dokumentus tiems pabėgė
liams kurie neturi Amerikoje 
giminių bet nori čia atvažiuo
ti. Tais reikalais patartina ra
šyti į: Committee for Lithua
nian Refugees, 314 Walnut St. 
Newark 5, N. J. 

Dr. M. J. Colney. 

f * *  j" . y-!- •  m lyiiiin, 1 1 ^ 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Perm am* 

Kuomet rengiatės persi kelti,., 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad-1 
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu n epr i mo
kėsi t. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O. 

ŠTAI KOKIŲ VIŠTŲ Amerikos vištų augintojai tikisi at
eityje, kaip šiame atvaizde parodoma. Jos turės daugiau mė-
s°s ir geresnius kiaušinius, šie mokslininkai parodoma daly-
vauja vištų augintojų konvencijoje, St. Louis, Mo. 

STREIKAS 
Su Rugp. 15 sustreikavo Di

džiųjų Ežerų laivų darbininkai, 
CIO nariai. Valdžios pastan
gos streiko išvengti baigėsi be 
pasekmių. 

šis streijcag yėl atsilieps f 
plieno industriją, nes sutram
doma pervežimas geležies ru-
dies. Taipgi sutrukdoma gru
dų pervežimas ir visas kitas 
trafikas kokis ėjo Didžiaisiais 
Ežerais. 

Darbininkai reikalauja 40 
valandą jJ&rbo ų- }ąių pageri
nimų. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės | 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
L—— 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

PAJIEšKOJIMAS 
Edvardas Kersnauskas, su

nus Marijos Teofilėe Vitkaus-
kaitės-Kersnauskienės jieško: 

Dėdės: Antano Mikalausko, 
į Lietuvą buvo atvykęs pasku
tinį kartą 1929 m. pas seserį 
Oną Mikalauskaitę - Kvederavi-
čienę. 

Tetų Įr dėdea: Stefanijos, 
Izabelės ir Aleksandro Vitkau
skų, gimusių Igliaukoje ir šil-
bavote. Jų tėvas Andrius Vit
kauskas, motina Elena Mika-
lauskaitė-Vitkauskienė. 

Pusbrolio: Juozo Gegužins-
ko, sunaus Elenos VitkausjEai-
tės-Gegužinskienės. 

Atsilepti adresu: 
Mrs. A. Daniels 

1376 E. 85th St. Cleveland, O. 

Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

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

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. 
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SILKĖMS gaudyti panaudo
ta naujas karo meto išradimas,, 
kuris pagelbsti silkių žuvavimo 
laivams užtikti kur randasi sil-j 
kių spiečiai. Tas pabūklas yra 
magnetiškas dalykas kuris ka- j 
ro metu gelbėjo susekti Vokie-| 
čių submarinus. škotai -naudo
ja tą padarą dabar silkėms ju
rose surasti. 

t  

NE VIEN TIKTAI DUONA 
ŽMOGUS GYVAS 

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

Jau iš senų amžių yra pasakyta kad "Ne vien tik duona 
žmogus gyvas". Dvasinis maistag yrą 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 n§p:įp-
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 laikrašti—dvasinį mąįstą, kurio ir kitiems 
taip labai reikią. Nebūkit tais nenumanančiais kito 
žmogaus, ąavo giminiečio, ar draugo. 

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

Mės ši^sim tris Dirv^ į pabegėiįų ętovyjįląs:vy#Jusųjfesy 
vąfią $§rf?prisidekftfsu savo ^amaS?AfT 

SKAITYKIT Dirvą nepertraukiamai — atnaujinkit gą-
vo prenumeratas tie kurių baigtį. : 

J. Žemantauska# 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
180 Congress Avenft 

Waterbury. Conn. 

Pastaba Skaitytojam# 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 

D I R V A  6 8 2 0  S u p e r i o r  A v e n u e  C l e v e l a n d  3 ,  O h i o  |  
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BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINfi ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo dra^?1* 

lietuvius atsilankyk 
KAZYS LEIMONAS, Sau. 

V ' 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai įtomfoa .sunaikinti arba 
sugadinti ugniete, (creip^itės j 
P. J. KfeRŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne
gi! išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 111% 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Go's 
BASEMENTE 

¥ ' i i '\ f | ̂  

C 
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Pavienio Pločio Langams Užtiesalai 
Dvigubo Pločio Išvaizdos 

iš Plono ftveljMMs 
Taškuoto Marquisette! 

Nauji langams užtiesalai kurie prasitęs iki 100 co
lių per viršų, ir galimi naudoti ant pavienio ar dvi-
gpbo langų. Yra gražus minkštų taškučių. 

LiiMi K 

Raukšlėtos Scrim Maudynės Langinės 

Iš geros rūšies balso scrim, rauki- f .8| 
15s iš balto perkelio apvedžioto x»8- A 
lynai ar raudonai. 54 colių ilgio. • 
Pora po . K 

• Pasiūtos iš Cushion Dots 
• Plono šešėlinio Tinklo 
• Chenille Figuruotų Pavyzdžių 
Visos yra apsiulėtos, įsiūtais užba-
bais ir gatavos pakabinti. Ivory 
spalvos, tinkamos visokiems kamba-
riąĮ$a vent ^oki|UM« namuos e. Pr. 

>*>}••. I1""'! * H H' 

4&" Vatiniai Drapery Prints 
arba 36" Story Suktų Siūlų 

gėliuotų ir bružiuotų pavidalų fcfirta medžiaga 
. . ; rįudonos, mėlynos, žalios ar rusvos spalvų, žibančios va-
' , #nės medžiagos gėlėtais spausdiniais mėlynos, žaliom, 

rožinės Ąr riaturalės spalvos dugnais. 

: į'..n 36-col. "Kuflex" Drapery,. Rayon ir Vatiniai 
Marginiai Drapery Marginiai 

Pwju gražių geliuotų mar ^ • 'CJiUzųs ir žibanti, pąpu- 1^9 
.jrinių su rožėmis, mėly- Jiąrčse spalvose ir gražių" 

QOs, žalios ar naturalio dugno. pąvy£(ižių. 46 colių pločio. 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicett 4486—Atdara vakarais 

NPAS1TENKINIMAI 
LIETUVIŲ SALĖS 

NETURĖJIMU 

Community Fund Nu« 
sistatė $4,880,000 

Daugelis Lietuvių tėvų Cle
velande, kurie augina savo vai
kus ir nori kad jie su savo tau
tos jaunimu susitiktų ir susi
pažintų, labai nusiminę del da
bartinio Lietuvių salės likimo, 
kuri užimta tokiu bizniu kuris 
nieko bendro neturi su tikslais 
kokiems ta sale buvo įkurta. 

Per karą buvo rimtesnis lai
kotarpis, niekas daug nepaisė 
ksM nėra rengiama Lietuviškų 
vakarų, bet dabar nesant jo
kių Lietuviškų parengimų, pa
čių Lietuvių jaunimas neturi 
kur sueiti, susipažinti, blaško
si po svetimus užkampius, ir 
tuo budu nuo Lietuvių atsito
lina. Gryžęs iš karo jaunimas 
nori susieiti ir vėl drauge pasi
linksminti — nėra kur. 

Suaugusieji Lietuviai, kurie 
mėgo Lietuviškas pramogas ir 
patys kartais Lietuvių salėje 
pasišokdavo, dabar neturi kur 
vienas su kitu susitikti. 

Kuo greičiau Lietuvių salė 
bus sugrąžinta tiems reikalams 
kuriems ją Lietuviai steigė ir 
kuriai savo pinigus skyrė, ne
paisydami pelnų, tuo išeis Lie
tuvių kolonijai į didesnę naudą. 

MIRĖ. Rugp. 14 staiga mi
rė širdies liga miesto teismo 
teisėjas Perry A. Frey, 50 m. 
amžiaus. 

SVEČIAI Iš VOKIETIJOS 
Rugp. 7 d. pas pp. Smetonus 

atsilankė malonus svečiai net 
iš Europos, kuriems laimingai 
pavyko iš Vokietijos patekti i 
Ameriką. Tai yra p. Birutės 
Nasvytytė su savo vyru Dr. 
Smetonienės pusseserė Giedra 
Juozu Gudausku. 

Jiedu pasiekę New Yorką, 
važiavo pas savo dėdes Kaula-
kius Chicago j e. Su jais auto-
mobilu važiavo ir P. Labanaus
kas iš Brooklyno. 

Svečiai apsilankė Dirvos re
dakcijoje, taipgi aplankė Lie
tuvių Kulturinį Darželį. 

Iš Providence, R. I., buvo 
atvykęs Dirvos redaktoriaus 
K. S. Karpiaus brolis Pranas 
su žmona ir šeima porai dienų 
paviešėti. Jie apžiurėjo Lietu
vių Kulturinį Darželį, miesto 
įdomybes, ir Rugp. 14 išvažia
vo atgal, pasukdami per Pitts-
burgha, New Jersey ir New 
Yorką. Kelionę atliko automo
biliu. 

Marge Verbilienė išvažiavo į 
Grand Rapids, Mich., palanky-
ti savo gimines. Verbelai iš
važiuoja į Floridą, mano ten 
apsigyventi. 

šymetiniam vajui Communi
ty Fund nusistatė $4,880,000 
sumą, kuri reikalinga aprūpi
nimui ir palaikymui kitam me
tui labdaringų šio miesto įs
taigų. 

Vajaus laikas bus praneštas 
vėliau. Po keturių metų ka
ro ir gelbėjimo su karu suriš
tų įstaigų, Community Fund 
šymet sugryžta į savo vienin
telį tikslą sukelti pinigus pa
laikymui 100 sveikatos ir ge
rovės įstaigų šiame mieste. 

Pereitą metą vajuje buvo 
nusistatyta sukelti $6,000,000, 
bet surinkta virš $5,500,000. 
Iš tų pinigų 75 nuoš. buvo pa
likta Clevelando labdarybei. 

Šymet bus apimta išlaikymas 
ir aptarnavimas šeimų, vaikų 
ir benamių, jaunimo žaislavie-

M I R I M A I  
LATVINAS Petras, 61 metų, 

dirbo Crile Hospital, mir® 
Rugp. 8, palaidotas Rugp. 12* 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje 

Liko sesuo, Elzbieta čučulka. 

MARY STROMSKY (Petraus
kaitė), 22 m., nuo 3119 W. 

52nd St., mirė Rugp. 11, palai
dota Rugp. 14, Kalvarijos ka
pinėse ; pamaldos atsibuvo P. 
š. N. P. parapijoje. 

Liko vyras, Edward, duktė 
Joan Rita, tėvai Alekas ir Stel
la Petrauskai ir brolis Jurgis. 

Šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

Nacionalės Oro Lenkty
nes Artėja 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO f HONE: ENdicott 448# 

PLIGHT OF BALTIC DISPLACED PER
SONS SN BRITISH ZONE IN GERMANY American HEROES 

by JULIAN OLLENDORFF. 

(Frpm Latvian Information * 
Bulletin) 

It is not material conditions 
that worry the DP's in the 
British zone, but the recent 
change regarding their cultu
ral and social activities. This 
change in the attitude of the 
British authorities is interpret
ed as being indirect pressure 
on the displaced persons to re
turn to their Bolshevik domi
nated countries. Quite recent
ly the British authorities have 
ordered: 

1) The closing of all national 
and local Refugee Committees 

•j in the British Zone, including 
Po įdomių lenktynių, į v y k u -  the Red Cross, and the freez 

tės, vaikų globos įstaigos, eilė1 sių paskutinį kartą 1938 me- ing of all assets belonging to 
ligoninių ir dispensarių, svei-jtais, dabar rengiamos oro len- these committees. ' (Orders of 
katos ir globos namų, senelių ^tynes Clevelande bus taip žy-
namų ir tt. 

TRŪKSTA MOKYTOJŲ 
Mokslo metui artėjant, kai 

1,130,000 pradinių mokyklų 
mokinių rengiasi stoti į mok
slą, mokyklos paiirodo pasi
genda žymaus skaičiaus moky
tojų. Per visas Ohio pradines 
ir vidurines mokyklas numa
toma truks 2030 mokytojų. 

Pereitą metą Ohio mokyklo
se buvo 39,199 viešų mokyklų 
mokytojos. Jos šimtais pame
tė mokyklas ir stojo į pelnin-
gesnius darbus. 

COLUMBUS, Ohio. — Avalų 
dirbtuvei pritrukus odos, šios 
savaitės pabaigoje sako bus su
laikyta darbai ir 4000 darbi
ninkų avalų industrijoje liks 
be darbo. 

DARBAI Clevelande pasiekė 
aukščiausio laipsnio taikos me
tu. Dabar darbai eina žymiai 
aukštesniu saiku negu metais 
prieš karą. 

CLEVELAND AS turi progą 
gauti federalės valdžios para
mą pastatymui tarp 450 iš nu
matytų 1,500 laikinų gyvena
mų namų, jeigu galėtų rasti 
savo pinigų pridėti prie to ką 
valdžia duos, tų namų statymo. 
Jei pats miestas neprideda sa
vo atitinkamos sumos tai fede-
ralė valdžia savo pinigus ne
duoda. 

POLICIJOS ir ugniagesių 
darbus Clevelande dabar didu
moje užima karo veteranai. Iš 
pastaromis dienomis paskiria
mų 470 vyrų į policijos ir ug
niagesių vietas 90 nuoš. suda 
ro veteranai. 

miai skirtingos kaip kad atgy 
venę seni dalykai nuo dabar 
tinių naujausių 

March 19, April 6; May 25, 
1946) ; 

2) The closing of all news-
šiose lenktynėse bus matyti' P s. ̂  f //-PF S 

tokių dalykų kurie anais laikais į ^elM ^.n lan£ua£e (Order 
dar buvo pavojingi atlikti. Bus 0\ tti! ' 

LITHUANIAN 
CLAIMS TO 
PRUSSIAN 
LITHUANIA 

perstatyta ir karo lėktuvai ku
rių mes čia mažai matėme, ir 
kitos įvairios oro įdomybės. 

Lenktynės prasidės su gar
sia Bendix Throphy Race, tolu
mo rekordui, iš Van Nuys, Ca
lifornia, į Clevelando Airportą. 

Lenktyniuotoj ų nustatyta 50 
skaičius ir paskirta $25,000 at
lyginimų, iš jų laimėtojui eis 
$10,000. 

Tik už kelių mylių nuo ten, 
Long Beach, išskris keturi Ar
mijos jet-jiega varomi P-80, 
vadinami šaunančiomis žvaig
ždėmis. Tai tikrai kaip žvig-
ždės per erdvę tie keturi kariš
ki lėktuvai atšaus į Clevelandą. 

čia pat, per tris dienas, tę
sis visokios įdomybės ore, ką 
kiekvienas norės matyti. 

šiame numeryje telpa paski
roje vietoje skelbimas pažy-
mintis skirtingus tų lenktynių 
įvykius. 

REIKALINGI 
VYRAI DARBININKAI 
Spaudėjai ir Molderiai 

mažoms misingio dalims. 
Gera mokestis nuo valan
dų, 6 dienos, 48 valandos 
savaitėje. 

Proof Machine and 
Brass Foundry 

936 E 72nd Street 

REIKALINGA 
VYRAI I RMOTERYS 

Darbui 

kreipkitės tuoj 

LAMSON & SESSIONS 
COMPANY 

915 aEst 63rd Street 

CLEVELANDE vėl įvyks 
didelis žmonių užsigrudimas su 
atvykimu delegatų į Amerikos 
Legiono konvenciją, kuri atsi
bus Rugp. 17 iki 20. Tikima 
iki 200,000 svečių. 

REIKALINGA 
MERGINA 

kuri mėgsta siuvimą, 
mokytis austi. 
Gera mokestis 

pradžiai. 
Kreipktis tuoj į 

PARISIAN TEXTILE 
WEAVING CO. 
308 Old Arcade 

PARSIDUODA GERAS 
PHILCO RADIO ir graži ko-
modė su trimis veidrodžiais. 
Parduoda Lietuviai. Klauskite 
telefonu EXpress 3738. (35) 

JONAS G. 
POL.TER 

•  L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

DU KAMBARIAI VYRAMS 
pavieniams, pasirinkimui, Lie
tuvių šeimoje. Kreipkitės 
10527 Churchill Ave. Suite 10 

Telef. SW 4900. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirm 
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. 

AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

3) The prohibition of receipt 
of any newspapers in their own 
language published outside of 
Germany (Order of May 21, 
1946); 

4) That all cultural agd so
cial activities, including the 
Baltic University in Hamburg, 
must' be maintained by the 
DP's themselves, even though 
all their funds are blocked and 
frozen. At the same time pri
vate bank accounts in Germany 
have been made available to 
their owners; 

5) The Baltic University in 
Hamburg has been reduced to 
a "Study Center" and its pro
fessors to "instructors". 

6) Also boy-scouts, girl-gui
des, YMCA and other similar 
Baltic youth organizations all 
have been liquidated (Order of 
May 13, 1946); 

7) The released Baltic war 
prisoners (forcibly mobilized by 
the Nazis) are considered to 
be almost outlaws. 

8) Continual "plebiscites" al
so repeated questionings about 
"returning home" have become 
a heavy moral burden, and are 
considered as traps. 

This sudden change of at
titude is felt as an undeserved 
blow at DP morals. From the 
very beginning the DP's made 
up their minds and declared 
that they could not and would 
not return home as long as the 
Bolsheviks were there. Their 
memories are too bittter and 
now the latest news shows that 
their relatives, who remained 
at home, are being deported 
to Siberia because some mem
bers of their families fled to 
Germany. 

Ties between Lithuania Pro
per and Prussian Lithuania al-
waj's have been strong. From 
the earliest times up to the 
present the Lithuanian nation 
has resented the Teutonic sei
zure and the Germanization of 
Prussian Lithuanian territory. 
During negotiations with the 
Teutonic Order of the Cross 
in 1413, Vytautas the Great, 
Lithuania's Grand Duke, said: 
"Prussia is the land of my 
forefathers, and I will claim 
it as far as the Ossa River 
because it is my heritage." But 
the menace to Lithuania aris
ing from other quarters forc
ed Vytautas to relinquish ac
tion in support of his claim. 

Durin the long period of the 
Czarist Russian occupation in 
1795 to 1915, the Lithuanian 
people were unable to work 
toward a union of Lithuania 
Minor with Lithuania Proper. 
For a period of time, Prussian 
Lithuanians Were better off 
politically, economically, and ev
en culturally than were their 
brethren under Russian domi
nation. 

After Lithuania's re-emergen
ce as an independent state in 
1918, the question of re-uniting 
Lithuania Minor with Lithuania 
Proper was again actively con
sidered. Lithuania had made 
known her aspirations in a me
morandum presented to the 
Paris Peace Conference by her 
chief delegate, Prof. A-. Volde
maras. A Lithuanian-Ameri
can member of the Lithuanian 
delegation to the Conference, 
Jonas Zilius, wrote: "To the 
great regret and disappoint
ment of the entire Lithuanian 
nation, Lithuania's claims to 
all of Prussian Lithuania have 
not been satisfied." No sta
tistics, even those originating 
from Russian sources, show 
any significant number of Rus
sians, or Slavs generally, in 
that particular part of East 
Prussia. 

All these considerations prove 
that ethnically, historically, and 
culturally, not to mention any 
other factors, Prussian Lith
uania is closely tied to Lith
uania Propria. If that part 
of East Prussia is to be de
tached from Germany, as sug
gested by the terms of the Tri
partite Conference of Potsdam, 
than no nation except Lithua
nia, on any grounds whatso
ever, has a right to the least 
part of" that territory, regard
less of the Soviet Union's at-

S I / 

. HILE rcconnoitering at nr he on the western front, Sergt. Arthni 
G. Volonte, New York City, stumbled into a German patrol consisting 
of an officer and seven men. Sergt. Volonte told the officer that they were 

-Surrounded .ind the Nazis followed him back to the American commander. 
The sergeant has been awarded a Silver Star for gallantry. Americans buy 
War Bonds to help men like that to win this war. u. S. Treasury Department 

tempts „to claim it all for her
self. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

WITH the return of tit# young 
men from the services, the local 
younger set is becoming more and 
more active. Through this column 
the Dirva hopes to keep those in-
interested, informed as to WHAT'S 
NEW. 

On the athletic side, the local 
boys have already gained promi
nence. The St. George's Senior 
Basketball team copped the city 
C.Y.O. Division championship last 
season. Frank Guzauskas, Joe Zeli-
donis, Don O'Bell, and Andy Skar-
nulis are only a few of the vets 
that made this feat possible. ^ 

St. George's Catholic War Vet
erans Post 613, has been instrumen
tal in the organization of a local 
Softball League that promises to 
develop into a sure thing. Six 
teams are entered in the league 
and they play their games on 
Tuesdays, Wednesdays, and Thurs
days at 6 P. M. at St. George's 
School yard. Father Patrick of St. 
George's, and ex-sailor Tony Svets, 
Democratic Committeeman from Pre. 
D, 22nd Ward, have been after the 
city to recondition the playing field. 
The latest reports have it that re
sults will soon be forthcoming. 

The boys have enlisted the aid of 
a group of local tavern keepers as 
their backers. The standings as 
of Aug. 5th are: 

TEAM W L 
Lasnik's Cafe ,3 0 
Spade's 3 0 
Hi-Ho Cafe 2 1 
Paul's Tavern 1 2 
Tree's Bar 0 3 
Michic's Cafe 0 3 
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addition fishing—stale 
COURTESY-THE STANDARD OIL C 

Named in memory o£ a Polish Information can be secured by 
count, Zaleski State Park is one writing State Forest Ranger, Za- fishing laws apply—hunting ie 
of the spots which will attract the lesij' S£" Fol'lst' °hi°' h . For those who wish to carry rel and grouse are found in good 
outdoor enthusiast. Here Ohio has their* own tents, cook out of doors, numbers. 
been conducting an experiment and live a more primitive life, the Zaleski Park has become a mec-
which has proven successful be- state has developed camping sites, ca for photographers who find fb 
yond any expectation. These can be obtained by check- its wild beauty ample opportunity 

•Deep in the woods around jew- ing with the State Forest Ranger, to exercise their photographic 
el-like Lake Hope, the state has Water and sanitary facilities are skill. 
built 14 vacation cabins. Each conveniently located. Zaleski's 23,000 acres is only a 
has a living room, bedrooms, In addition there are two large part of the 300 square miles of 
kitchen and bath. They are shelter houses for visitors and Ohio's public park and recreation 
equipped with running water, picnickers. areas. One acre in every 137, or 
shower, modern plumbing, bed- Lake Hope itself provides fish- more than 194 thousand acres, arc 
ding and linen, electricity, oil ing, boating and swimming. devoted to parks in which visitor* 
cook-stove, hot water tank, ice- Over the nearby hills twist can relax and enjoy the out-of» 
box, dishes and cooking utensils, trails that lead deep into the for- doors. 

Bo popular have these cabins est and furnish eye-filling views North and west of Zaleski Stttfg 
become that they are spoken for of the surrounding terrain. There Forest are the wonders of Hocking 
months in advance. Plans are are miles of truck trails through County which travelers have pro® 
now being made to triple their the 23,000-acre forest, which mo- claimed as among the finest of the 
number. torists can follow with caution. (world's scenic spots. 

By the time this has been read, 
however,, there may have been a 
big change in the standings. Tree's 
Cafe seems to have been a hard 
luck team and Michic's is improv
ing right along. 

Vitus Soupis has either a movie 
star complex or bad eyes because 
he wears sun glasses eVen when 
the sun is down. 

Paul Vitonis' fine playing doesn't 
seem to be enough to make Paul's 
Tavern a consistent winner. 

The boys get a real kick out of 
playing and we think that you'll 
get a kick out of watching. Every
day is Ladies' Day! Let's all get 
Out and back 'em up. 

The St. George's Chapte* of- the 
Catholic Youth Organization will 
hold a Picnic, Sunday, at Virginia 
Kendall State Park, on Route 8, 
just this side of Akron. Members 
are asked to meet at the Church 
at 10:30 Sunday morning. 

The same organization has an
nounced a Dance on Saturday, Aug., 
31st. The music will be supplied 
by the Range Riders. Those for-
tunates who attended the last dance 
this organization held will testify 
to the good time that was had by 
all. Tickets can be had from C.Y.O. 
members. 

Remember. . . Aug., 91st 
St. George's Auditorium — E. 67th 
and Superior at 8 P. M. , 

The St. George's Choir is having 
a Picnic on Sunday the 18th at 
the Lesh Farm in Avon, Ohio. They 
will leave at 11' A. M. from the 
Church. All members are urged 
to attend. 

P. C. 

UŽTIKRINTAS SAUGU
MAS IR GERAS 
UŽDARBIS! 

Kada padedi taupymui 
ant "depozito" pinigus Lie
tuvių banke, žinai yad yra 
tikrai užtikrintas saugu
mas, po Federal Insurance 
ir U. S. valdžios priežiūra. 

Šioje įstaigoje taupymas 
yra pelningas, nes nuošim
tis yra mokamas aukštesnis 
negu daugelyje kitų ban
kų— , , 

Sistematiskas arba nuo
latinis taupymas šioje ban
kinėje įstaigoje ^ greičiau 
padarys žmogų liuosą nuo 
visokių finansinių rupes-
C11Reikale paskolų, kreipki
tės į šią įstaigą ir gausite 
ilgų metų prityrimo greitą 
patarnavimą. 
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The LITHUANIAN 4 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 
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