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LAIŠKAI Iš TEN KUR 
GYVENA BE NAMŲ 

Kuo REDAKCIJA %% 
nėjome kad mušu 
1, , Q s* *0 
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No. 
korespondentas išvy. a ^ 
kietiją apsilankyti ir Q%%% 
ten parašys Dirvai įu<wĄ< 

Štai telpa pirmas 4^ vj». 
laiškas. Tų laiškų bus dau# jfe 
gi&u kaip tiki jie gpės Ame-\&.\ 
riką pasiekti r j\"fc 
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The only Lithuaaiaa Newspaper published in Ohio reaching a very large majority oi tire 60,QUO 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland -

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY " 

Published every Friday in ClevelandH 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820'Superior Av«. Cleveland % Ohio 

Subscription per Year In Ad vane* 
In the United States— $2.00 
In Canada - S3.00 

Entered as Seeond-ClasB matter Decem
ber 6th 1915, at the Cleveland Postoffice 

' under the act of March 3, 1879. 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO AUGUST-RUGP. 23. 1946 (31-mi metai :: 31st. year) 

' Baden-Baden. 

tAIšKAS iš Vokietijos ne
besudaro mielam Dirvos skai
tytojui jokios ypatingos nau
jienos. Jis jų yra jau daug 
matęs ir beveik jau viską pa
tyręs kas prieš vienus metus 
dar galėjo buti "be galo" įdo
mu ir labai naudinga Lietuviš
kam reikalui. Taigi, aš piktai 
naudočiau skaitytojo kantrybę 
ir tuščiai aikvočiau savą ener
giją jei pradėčiau čia kalbėti 
apie visokias okupacinio gyve
nimo smulkmenas, kurių, žino-
nia, butų galima rasti daug ir 
įvairių ir kurios kasdien vis 
naujai pasipildo su visokiomis 
priemaišomis. t 

Manau 'kad gerb. Dirvos Re
daktorius jau yra suspėjęs pa
informuoti skaitytojus kad jū
sų laikraščio korespondentas 
šią valandą jau randasi Pran
cūzų okupuotoje zonoje Vokie
tijoje, kur jis yra atvykęs jo 
pavedimu ir su /nusistatymu 

Y ^smeniškai pamatyti ne Vokie-
teu^ijos šių dienų žaizdas ir ne 

Vokiečių reikalalis pateiįdomė-
ti.... Aš turiu iš Dirvos parė
dymą pamatyti ir susipažinti 
su vietos Lietuvių pabėgėlių 
gyvenimu; jį pamatyti tokį 
koks jis dabar atrodo po dvie
jų metų bastuniškos buitiea. 

^ ' T A T  l e n g v a i  b u s  s u p r a n t a , -
^ " ma kad aš čia šiądien dar net 

hegaliu nei vienu žodžiu užsi
minti apie tokius «. pabėgėlius. 
Aš jų dar nei vieno nemačiau, 
nes dar nepraėjo nei dvylikos 
valandų kai tiesiog iš Pary
žiaus atsiradau Baden-Baden 
labai maloniame pavėsyje, kur 
(uradau ir įsikuriau užsienio 
furnalistų namuose ir naudo-

Atmeta ir Rusų Lindimą ) Dardanelus 

RAKIETA | MARSĄ. Prof. 
Aleksandras Ananoff, Sorbon-
ne universiteto, Paryžiuje, sa
ko ruošia atomine energija va-
Eomą rakietą į planetą Marsą, 
ir rakieta bus gatava apie 1960 
metais. Kelionė į Marsą, 40 
milijonų mylių, truks 15 die
nų, sako jis. Ta rakieta neke
liaus jokis žmogus ir ji nuo 
Marso negryš. 

KINAI KOMUNISTAI 
JSTEIGE VALDŽIĄ 
Po visų Amerikos pa

stangų sutaikyti Kinus ko
munistus su tautine Kinų 
vyriausybe, komunistai, ųž 
kurių pečių stovi Maskva, 
įsteigė savo valdžią Man-
džurijoje, kaip Stalino bu
vo planuojama. Kinų ko-

•furactau ir jsiKunau užsienio munistų įsteigimas raudo-
lurnalistų namuose ir naudo- nos valdžios Mandžurijoje 
juos visomis pirmenybėmis ku- reiškia tą patį ką ir Jugo

slavijoje įsteigimas komu
nistines vyriausybės, kuri 
tarnauja ir dirba tik sulyg 
Maskvos nurodymų. 

Gen. Kai-šeko kariuome
nė deda pastangas bolševi
kus nukariauti, bet vargu 

rias gausiai teikia Prancūzų 
okupacinė valdžia visiems žur
nalistams. 

Pasižvalgęs keletą dienų, vy
ksiu kitur, kur rasiu "antrąją 
Uetuvą" — į lagerius, į mo-

. Jtyklas, į redakcijas ir visur 
Itur tik bus galima pamatyti ir 

; aužinoti kaip pabėgėlių gyve
nama, dirbama, vargstama, 

. jaučiama, ko laukiama ir kaip 
laukiama*. Manau išbūti Vokie
tijoje apie du mėnesiu, tat ga
lėsiu nepalikti neaplankęs nei 
vieno didesnio lagerio. 

JEI jokių ypatingų sunkumų 
nesusidarys taupo pirmųjų įs
pūdžių susirišiu su Dirvos prie-
teliais ir mėginsiu juos be per
traukos informuoti. Bet jei 
niekur Europoje dar nėra tvar
kingo gyvenimo ir tvarkingų 
ryšių su kitais kraštais tai Vo
kietijoje jo yra kuomažiausia. 
Taigi ir negaliu pasakyti ar 
galėsiu reguliariai susisiekti 
su jumis ir ar nebusiu verčia
mas tęsti mano laiškus tik su-
gryžęs į Paryžių. Be to dar 
neturiu leidimo įkeliauti į A-

Imerikiečių zoną ir jau teko 
patirti kad del tam tikrų prie
žasčių leidimų išdavimas esąs 

r apsunkėjęs. Bet prašau pasi-
* tikėti, darysiu viską kad pa

vyktų. 

IŠLIPĘS iŠ traukinio Baden-
Baden, pasijutau maždaug taip 
kaip kadaise jausdavosi Lietu
voje iš Eitkūnų atkeliavęs pra-

- ̂ našiosios rasės ir naujos kul-
%$uros atstovas.... Vokiečiai 

tik spokso akis įsmeigę į ke
leivius, išlipusius iš "Rytų ek-

JtaĖ?'./ 

tą pajiegs, nes Amerikos 
įsikišimas davė laiko komu
nistams tinkamai pasiruoš
ti tam ką jie padarė. 

UNRRA direktorius La-
Guardia paskyrė Amerikie
tį Meyer Cohen UNRRA 
globėju iš vie tin tų žmonių 
Vokietijoje. Kažin ar tas 
Cohen nepasidarys Stalino 
agentu ir nepradės tuos 
nelaimingus žmones išduo
ti Rusams. 

spreso", ir matai jų veiduose 
daug gilių atodūsių, pavydo, 
netikrumų ir tyliai siunčiamų 
piktų sveikinimų bei linkėji
mų: "Ja, das war mal... ."lyg 
ir girdi kaip jie kartoja šią 
nusivylimo formulę, pridėdami 
širdyje mintį kad keičiasi lai
kai, o su jais keisis tikrai ir 
žmonių svajonės bei viltys. 

Gatvėse matai Vokiečius pa
linkusius, susimąsčiusius, be
kalbius ir slankiojančius be ai
škaus. tikslo ir be pasitikėjimo. 
Kiekvienoje gatvėje slankioja 
cigarečių mėgėjai ir šiaip iš 
bėgių išmesti asmenys.... 

Karas jau rodos lyg butų 
baigtas, bet čia vis dar pilna 
tik uniformuotų sąjungininkų 
kareivių ir visur matai tik ka
rišką tvarką ir karinio stovio 
reikalavimus. 

ATSAKYMAS TURI 
BUTI DUOTAS J 48 

VALANDAS 
Washington, D. C, Rugp. 

j}' ~ Griežtu ultimatumu, 
U. o. vyriausybė šį vakarą 
davė Jugoslavijai 48 valan
das laiko kurių bėgyje tu
ri buti paliuosuoti suimti 
Amerikos lakūnai ir sutei
kta šios šalies diplomati
niams atstovams ištirti žu
vimą Amerikos armijos lėk
tuvo^ kuris dingo netoliese 
maršalo Tito vasarnamio. 

ši ^ Amerikos nota yra 
stipriausia kokia ši šalis 
kam nors įteikė nuo Pearl 
Harbor, kada paskelbta Ja
ponijai karas. Jugoslavija 
apkaltinta atviru laužymu 
tarptautinių teisių ir Uni
ted Nations čarterio savo 
akiplėšiškais žygiais. 

Jugoslavų iki šiol duotus 
pasiaiškinimus ši šalis lai
ko visiškai nepatenkinan
čiais. 

"Jei bėgyje 48 valandų 
šie reikalavimai nebus iš
pildyti, U. S. valdžia šauks 
United Nations Saugumo 
Tarybą ėmimui atitinkamų 
žygių", nota sako. 

Amerikos karo laivyno 
vienetas įplaukė į Vidurže
mio jurą. 

MASKVA UŽ TITO 
PEČIŲ , 

Tie įvykiai, kaip šaraty-

ATMETA SOVIĖTŲ 
REIKALAVIMĄ 
DARDANELŲ 

. S. valdžia, su Britani-
JOS pritarimu, nusistatė ne
leisti sovietams * plėstis į 
naujas sritis Artimuose 
Rytuose. Washingtonas vie
šai pareiškė atmetimą so
vietų reikalavimų prie Dar
danelų, kurie yra Turkijos 
teritorijoje. Kadangi Dar
danelų pertaka yra kelias 
iš Rusų Juodųjų jurų į Vi
duržemio jurą, Maskva nu
traukė 1936 metais padary
tą su Turkija sutartį del 
Dardanelų ir pradėjo truk-
šmingą puolimą Turkijos 
vyriausybės, tuomi įgąsdi-
nimui jos ir privertimui 
priimti Maskvoje išdirbtą 
Dardanelų kontrolės planą. 
Tas planas, prie kitų daly
kų, reikalauja Rusijai tei
sės išvien su Turkija ap
ginkluoti ir saugoti Darda
nelus, o tas reiškia tą patį 
kaip įleidimą raįudonosios 
armijos į Lietuv^!939 me-
tais, neva saugumo tikslu, 
po ko sekė visiška Lietuvos 
okupacija. 

Jei Turkija įsileistų rau
donarmiečius į Dardanelų 
teritoriją, pati Turkija ne
trukus butų apgavingu bu-
du okupuota, sulyg Krem
liaus planų. 

Washingtono vyriausybe 
pareiškė Maskvai kad Ame-
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mas neginkluotų Amerikos1 rika laikosi nuomonės kad 
transportinių lėktuvų, nu- tik viena Turkija po seno-V T t 1 v T * m^.1. Llrrtwinv\ žudymas lakūnų, šaudymas 
į Amerikos karius Triesto 
srityje ir suėmimas nelais
vėn karininkų ir nėra taip 
sau atsitiktini įvykiai. Už 
jų stovi tiklųs planai, kurie 
paruošti Maskvoje. Jugo
slavų diktatorius Tito, po 
sugryžimo iš pasitarimų su 
Stalinu šį pavasarį, ėmėsi 

vei tegali buti atsakomin-
ga už Dardaiialų pertekąs 
apgynimą. 

MĖSA VĖL OPA 
KONTROLEJE 

. ?ROPOKUOJAM(j£, TAIKOS ŽEMĖLAPIS. Paryžiaus, 
'taikos konferencijos paliečiamos sritys čia pažymėtos juodai. 
Brvžis žemės Italijos-Prancuzijos pasienyje skiriamas Pran
cūzijai. Graikija gauna Dodecanezo salas nuo Italijos, ir Ita
lija netenka Libyjos, Afrikoje. Pantelleria butų demilitari
zuota. Albanija gausianti pripažinimą. Jugoslavija gauna 
didumą Venezia Giulia ir Zara nuo Italijos, o Trieste padaro
mas laisva teritorija.. Romanija gauna TVansylvaniją iš Ven
grijos, bet Besarabiją ir šiaurinę Bukoviną pasiima Rusija, 
o Dobruža skiriama Bulgarijai. Iš Suomijos atimama Petsa-
mo, ką prisisavina Rusija, bet Suomija atgauna Hangoe. 

IŠ KUR TIE ŽYDAI 
ATSIRANDA? 

pastangas jų daugiau čia 
atvežti. 

Remiantis grąžintu OPA 
įstatymu, Kainų Dekontro-

šios banditiskos akcijos sujliavimo Taryba paėmė mė-
Amerika ir Anglija, savo sos kainas tvarkyti ir nu-
sąjungininkais. Iš Ameri-: statyti mėsai lubas. Neku-
kos gaunamą maistą žmo- rios mėsos kainos bus grą-

• V l • 1 IX r.11 nivifnc lroin VllHTrt RlV7oll'n nių šelpimui, bolševikai su
naudodami savo tikslams, 
varė atkaklią politišką pro-

žintos kaip buvo Birželio 
30, kitos kiek pakeltos. 

Nors šeimininkės parodė 
pagandą prieš Ameriką ir džiaugsmo del OP A kon-
Britaniją, norėdami prisi- trolės, bet mėsos pnstatyr 
jungti Triestą sau. tojai tikrina kad tas sugi ą-

Maskvos radio varo at- žins aršesnę juodą rinką 
kaklią propagandą, skelbia mėsai negu kada buvo ir 
buk "tarptautinis reakcio- trukumas pasieks net mė-
nierių frontas ruošia pla
nus naujam karui'\ Stali
nas melagingai tikrina mu
žikus jog "Japonija netęsė-

i • m«a 

sos badą. 
OPA pakėlė kainas dau

gelio namų reikmenų, kaip 
skalbiamų mašinų* valyto

jo trijų savaičių kai mes jų, prosų, radio ir tt., nuo 
pridėjom savo jiegap » jos 3 iki 12 nuoš. 

BRITAI PAIMA VO
KIEČIŲ DIRBTUVES 

sutriuškinimui". 

Iš Vokietijos Rusai vis 
dar gauna išvežti Vokieti
jos dirbtuvių mašinas A-
merikos zonoje, nors buvo 
sakyta kad tų mašinų da
vimas sulaikytas. Ar Ru
sai nepanaudos jas prieš 
pačią Ameriką, kaip padarė 
Japonai, kuriems iki 1940 
metų Amerika davė vežti 
seną geležį kanuolėms dir
bti. 

Britai praneša paėmę į 
savo kontrolę visas Vokie
tijos didžiasias plieno dirb
tuves, kurios bus suvalsty
bintos ir negrąžintos jų bu
vusiems savininkams. Tas 
daroma tikslu sulaužyti jų 

falybę. Tuli jų vedėjai da-
ar yra tarp karo krimina

listų Nuernbergo teisme. 

k . T- -
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v^vdams duris į Palestiną 
uždarius, ir baudžiant Žy
dus Variautoins ir teroris-
tus, Žydai savo pasiryžimo 
nebaigia į Palestina'verž
tis. JLaivai pilni Žydu bėe-
)ių iš Europos, traukia Vi
duržemio jura į Palestiną, 
vogtinai. Britų karo lai
vai iuos sulaiko, suvaro ant 
Haifa salos, bet Žvdai daro 
Britams visokias klastas ir 
kovą už Palestiną tęsia. 

Iš kur tie laivai su Žy
dais taip į Palestina plau
kia, kur tų Žvdu bėglių at
siranda, mažai kas pasako. 

Jie paeina iš Rusų te-i 

ritoriju, ir sovietu kontro-
liuoiamu zonu. Daugiausia 
iš Lenkijos, Rusu kontro
liuojamos valstvbės, kur. 
kaip Britai susekė, randasi 
200.000 Žvdu norinčiu sku
biai išvažiuoti ir ramiai ap-
sigvventi Palestinoje. 

Anie 150.000 Žydu Ro-
maniioje padavė o^ašymus 
išvažiuoti iš tos šalies. 

Laivus Žydai gauna Juo
du in iuru uostuose. 

Kodėl ąi Žydai, garbinę 
ir pataikavę bolševikams, 
dabar nuo jų bėga? 

Prez. Truman ruošia na-
siulyti kongresui r»lana lei
sti apribotą skaičių išvie-
tintų Euronos žmom'u i šią 
šalį. Tas leidimas tėks dau
giausia Žydams, bet butu 
perai kad ir Amerikos Lie
tuviai parum'ntn savo iš-
vietintiems giminėms kvie
timus i Ameriką, ir dėtų 

• r* J 

INDIJOS TRAGEDIJA 

Calcutta mieste, Indijoje, 
praėjo baisios savitarpinės 
religiškos riaušės, kuriose 
skaičiuojama užmušta virš 
3,000 žmonių, daug tūks
tančių sužeista, ir padary
ta neapskaičiuojami nuo
stoliai. Riaušės kilo tarp 
indusų ir Musulmonų už 
jų tikybinius skirtumus. 

Miestui gręsia badas ir 
ligos pasekmėje visuotino 
suardymo ir sutramdymo. 

Tuo metu kai Britai pa
žadėjo Indijai nepriklauso-
mybę, kurios Indusai taip 
senai reikalavo, jie visai 
neparodo kad nori ir moka 
patys save valdytis. 

PARYŽIUJE TIK LAI
KAS AIKVOJAMA 
Paryžiaus taikos konfe

rencija jokiu budu nėra tai
kos konferencija, nes per 
mėnesį laiko ji nieko neat
siekė, tik tąsėsi už smulk
menas. 

Kanados atstovas prem
jeras King pareiškė kad ta 
konferencija tiktai aikvoja 
brangų laiką ir sudaro ne
geroves ateičiai tuščiomis 
diskusijomis. 

Graikijoj, komunistų su 
sirėmimuose su kariuome
ne ir policija užmušta 58 
raudonieji, kurie stengiasi 
veikti Graikijos miesteliuo-

,se ir kaimuose. 

RUOŠIA INFLIACIJĄ 
CIO VADAI suvažiavę Wa-

shingtone kalbasi apie planus 
gauti darbininkams dar dides
nes algas. Tuomi jie susidurs 
su Prez. Truman'o algų-kainų 
stabilizacijos programų. Bet 
kas reiškia CIO vadams suar
dyti prezidento pastangas su
tvarkyti šalį ekonominiai. 

Kaip eina žinios, CIO gali 
pradėti šaukti naujus streikus 
masinės produkcijos industri
jose už 60 ar 90 dienų. 

KITI daro spėjimus kad tuo 
savo planavimu CIO vadai kar
tu apima ir savo politiškos ak
cijos programą, rudenį artė
jant rinkimams. 

CIO vadams rupi galimais 
budais sutramdyti industrijų 
veikimą, darbininkus vėl nu
skriausti, sudarant nuostolius 
streikavimais, o paskui priver
sti toliau branginti reikmenų 
kainas ir tuo budu priversti ša
lį pasinerti infliacijoje. 

KAIP infliacija veikia pavei-
zdan toje pačioje Rusijoje, pa
rodo sekanti faktai, surinkti 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir paskelbti jos organe. 

Stalingrade vidutiniai, plieno 
dirbtuvėje darbininkas šymet 
Liepos mėnesį uždirbo po $64 
mėnesinės algos; traktorių dar
bininkai po $82 į mėnesį. Tuo 
gi pačiu laiku, Maskvos komer
cinėse krautuvėse pora vyriš
kų batų parsiduoda po $147 iki 
$291; moterų batukai $147 iki 
$551 pora; moteriškos sukne
lės nuo $273 iki $364; šmotas 
muilo $10.90. Ir tai doiariais, 
ne rubliais. 

Kitų dalyktj Husijos gyven
tojai nei įpirkti negali ir to
kie daiktai kaip automobilis, 
radio namie, elektriški namų 
padargai kuo Amerikos darbi
ninkai naudojasi kasdien, ten 
yra tik sapnas. 

LAIVŲ STREIKAS 
DIDŽIŲJŲ Ežerų laivų dar

bininkų streikas išplito su bė
gančia savaite, taip kad apie 
4,000 iš 5,000 NMU narių iš
ėjo streikuoti. 

Pradėta vesti taikymosi ta
rybos Chicago j e ir New Yorke. 
Unijistai darbininkai priklau
so National Maritime Union, 
kuri yra CIO narys. Laivų dar
bininkams reikalaujama 40 va
landų darbo savaitės, su dides
niu užmokesčiu už viršlaikio 
darbą. 

šiais laivais vežiojama gele
žies rūdis, grudai, automobi
liai ir kitos reikmenys. 

Jei nebus pasiekta susitari
mo šiomis dienomis tai šios 
savaitės pabaigoje nustatyta 
išvesti visus laivų darbuiįiiJtus 
streikuoti. 

VILNOS audinių trukumas 
dabar tėra tik vyriškiems rū
bams siūti, kaip praneša teks
tilės taryba. 

1946 metais numatyta išau
sti išviso arti 500,000,000 y ar
dų vilnonių medžiagų, arba 15 
nuoš. daugiau negu buvo išau
sta daugiausia karo metu, ir 
net 40 nuoš. daugiau negu bu
vo išausta 1939 metais, kada 
buvo pagaminta 375,000,000 
£#rdų vilnonių medžiagą. 

4 
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PENNSYLVANUOJE 

PITTSBURGH 

TIKISI DAUG STUDENTŲ 
Pittsburgho srityje universi

tetai ir kolegijos tikisi naujo 
rekordinio skaičiaus studentų 
šį rudenį. Pačiame Pittsburgho 
Universitete tikima užsiregis
truojant 18,000 studentų, iš 
jų 8,000 karo veteranų, sekan
čiam semestrui. 

Registracija prasidės Rugsė
jo 16 d. 

Duquesne Universitetas pra
dės savo 68-tą metą su apie 
3,000 studentų.. 

Kitos aukštosios mokyklos 
šioje srityje taip pat laukia 
žymiai padaugėjusio skaičiaus 
aplikantų. 

W,S. t, 

sSS 

Detroit, Mich., Naujienos 
PROTESTAI DEL 

"TROJOS ARKLIŲ" 
ATVEŽIMO PARY

ŽIUN 

PAVOGĖ NARKOTIKUS 
Iš keturių Pittsburgho ligo

ninių nežinomas plėšikas, vy
ras ar moteris, prieš keletą die
nų, išvogė $30,000 vertės nar
kotikų. Policija ėmėsi tyrinė
ti dalyką iš pat padugnių: pa
siėmė vardus visų tose ligoni
nėse net seniau tarnavusių 
asmenų vaistų skyriuose. 

- Pasirodo kad vagystė atlik
ta žinančio kur tikrai narkoti
kai buvo laikomi. Sulyg nau
jų taisyklių ligoninėse, ligoni
nių slauges nei daktarai nega
li prieiti ir informacijų gauti 
kur narkotikai laikomi, nes 
jiems inėjimas i farmaceutiš-
ką skyrių neleistinas. 

Vagystė buvo tiksli, nes pa
likta kiti vaistai ir degtinė lai
koma ten pat, tik paimta nar
kotikai, daugiausia morfinas. 

PALEISTAS. U. S. Armi
jos Majoras George Wood, ku
ris su savo žmona ir vaiku bu
vo Jugoslavų pagrobti Trieste, 
ilgai kalinti, bet pagaliau pa
leisti. 

YOUNGSTOWN 

RŪPINASI SUMAŽINIMU 
AUTOMOBILIŲ NELAIMIŲ 

Staigus padaugėjimas auto
mobilių nelaimių ir mirčių ant 
kelių Pennsylvanijoje surupi-
no tuos nuo kurių priklauso ko
va su trafiko nelaimėmis. Jie 
šios savaitės pradžioje suva
žiavo j Harrisburg pasitarimui 
su gubernatorium ir nustaty
mui kovos budų. 

Automobilių nelaimėse už
mušama ir sužeidžiama dau
giau negu karo lauke. 

Tarp Gruodžio, 1941 metų iki 
pabaigai 1945 metų kare užr 
mušta ir sužeista .98^3 vyrai 
iš Pennsylvanijos; gi per tą 
patį laikotarpi automobilių ne
laimėse sužeista ir užmušta iš
viso 146,035 asmenys. Užmuš
tu skaičius siekė 6112. 

PHILADELPHIA 

SMULKMENOS Iš MUSŲ 
PADANGĖS 

Amerikoje pasirodęs buvusio 
Lietuvos prezidento Dr. Kazio 
Griniaus atsišaukimas į Ame
rikiečius gelbėti Lietuvą nuo 
prapulties, tapo dėka musų vie
tinio veikėjo pasidarbavimu, 
perspausdintas vertime ir Uk
rainiečių dienraštyje Svoboda, 
Rugpjučio 13 d. laidoje. 

APIE paskiausioje Muzikos 
žinių laidoje tilpusią "Malda 
už Tėvynę", kurios žodžius pa
rašė vietinis viengentis, Kazys 
Vidikauskas, o muziką kompo
zitorius Juozas Žilevičius, iš 
Elizabeth, N. J., sekančiai at
siliepia musų buvęs veikėjas. 
Kr. žemaitis, dabar gyvenan
tis Hollywood, Floridoje: "Tai 
yra didingas ir šventas veika
las Lietuvių tautai". O reikia 
gi žinoti kad jo šie žodžiai yra 
autoritetingi, nes Kr. žemaiti? 
yra buvęs muzikos mokiniu 
garsaus Miko Petrausko. 

ČIA dabar jau yra atvykęs 
iš Europos a. a. Kun. Antano 
Miluko brolis, Matas Milukas 
su žmona ir dvejetu vaikų. Jie 
apsilanko pas nekuriuos musų 
veikėjus. 

SUGRYŽO iš Floridos žino
mas musų viengentis veikėjas, 
Antanas Tvaranavičius. Jis su 
žmona buvo žiemavoti Holly
wood, Florida. 

Ii St. Petersburg, Fla., par
važiavo su savo vyru kariu ve
teranu, Wilfred Doyle, jauna 
viengentė, Marija V. Vidikaus-
kaitė. Ji pasakoja kad visur 
gerai kur musų nėra. Sako, jai 
anksčiau neteko niekur matyti 
tai p vargingų žmonių kaip to
je igarsioje turtuolių Floridoje. 

X. 

NEPAPRASTAS lietus lijo 
Rugp. 6 d., Struthers, Ohio (5 
mylios iš Youngstown) ir toje 
dalyje kur randasi Youngs
town Sheet & Tube Co. Coke 
dirbtuvė. Tas nepaprastas lie
tus nuplovė visą maliavą nuo 
namų ir automobilių kurie tik 
radosi toje srityje. Priskaito-
ma apie 130 namų kurie liko 
be maliavos ir daugybė auto
mobilių. 

Dabar vedama investigacija 
to įvykio. Spėjama kad koksu 
dirbtuvės vartcfjami chemika
lai gaminimui kitų produktų 
cralėjo buti Įsimaišę ore ir sy
kiu su lietum daug nuostolių 
padarė gyventojams. 

Kad šis tyrinėjimas butų 
bešališkas, pakviesta iš kito 
miesto chemikas, ir pripažinus 
kad tai- minėtos kompanijos 
kaltė, ji turės atlyginti visiems 
nuostolius pinigiškai arba nu 
maliavoti visų namcft pasam-
džius kontraktorių. 

JAU BUVO vienas Lietuvių 
parapijos piknikas šią vasarą, 
parapijos darže. Iš skaitlingos 
publikos tai rezultatas gal bu
vo menkas. Kur dingo musų 
Lietuviai ? 

LIGONIAI. Juozas Andrews, 
ilgą laiką sergantis, dabar tai
sosi ir po Labor Day gryš į 
darbą. 

Ipolitas Grikauskas sugryžo 
iš ligonines, jo sveikata žymiai 
gerėja. 

KAS iš amatorių golfininkų 
buvo laimėtojais šį sezoną? 
Kaip paprastai, musų tautie
čiai: Vic Subonis ir Andy San-
tor su savo broliu Bill. Musu 
maža kolonija gali pasigirti 
gabiais jaunos gentkartės vy
rais. 

RUGPJ. 11 d., Phil DeNiro 
pakliuvo į automobilio nelai
mę, kurioje jo žmona, Helena 
Avižiutė liko sunkiai sužeista. 
Sykiu su jais važiavo Vic Ka-
tilis su savo žmona, kuri taip 
pat sunkiai sužeista. Abu vy
rai po apžiūrėjimo ligonineje 
tapo tuoj paleisti, bet jų žmo
nos ir dabar dar randasi ligo
ninėje, kritiškoje padėtyje. 

Rep. 

Patyrus kad Sovietų delega
cija savo sąstatan įtraukė Bal
tijos valstybių tris kvislingus 
(po vieną nuo kiekvienos oku
puotos Baltijos valstybės), tei
sėti Lietuvos ir kiti atstovai 
įvairiose Amerikos ir Europos 
sostinėse pareiškė protestus, 
nurodant kad pupetas kaip P. 
Ratomskis nieko kito neturi 
teisės atstovauti nebent tiktai 
žiaurią Sovietų okupacinę po
liciją. 

Privatinių piliečių organiza
cijos įvairiuose kraštuose taip 
pat reagavo į tą Rusų- smurto 
manevrą ir pareiškė savo nusi
stebėjimą tokiu sovietų įžulu-
mu ir nesiskaitymu su tarp
tautine opinija. 

IŠ N. j. LIETUVIŲ 

TARYBOS VEIK-
LOS 

NEWARK, N. J. — New Jer-
sey Lietuvių Tarybos valdybos 
ir globėjų įvykusiame susirin
kime Rugp. 15 buvo perskaity
tas tekstas pasiųsta kabelio U. 
S. Valstybės Sekretoriui Ja
mes F. Byrnes, Paryžiaus kon
ferencijoje, prašant nepripa
žinti Ratomskį, Kaleskalns ir 
Kruss, kuriuos Stalinas yra nu
siuntęs į Paryžių atstovauti 
Pabaltijo valstybes. 

Priminta Sekretoriui Byr
nes prisilaikyti Atlanto čarte-
rio svarstant mažų tautų reika-
lus. 

Susirinkime paaiškėjus kad 
Byrnes skubiai pasikvietė sau 
i pagalbą senatorius Vanden-
berga ir Connally, N. J. Lietu
vių Taryba nutarė ir įgaliojo 
valdybą pasiųsti abiem tiem 
senatoriams kabelius prime
nančius Baltijos tautų klausi
mą, ypač Lietuvos, kuri yra 
baugiausia nukentėjus ir ken
čia bolševikų terorą. 

Nutarta greitu laiku suor
ganizuoti New Jersey Lietuvių. 
Latvių ir Estų bendrą suvažia
vimą. Tuo įgaliota rupintif 
komisija: Adv. C. F. Paulaus
kas, J. J. Stukas ir V. Ambro-
zevičius. 

Nutarta raginti visus New 
Jersey Lietuvius piliečius ak
tyviai dalyvauti vietos rinki
mų politikoje dirbant su Re-
publikonu ir Demokratų cen
trais. Šiuo reikalu įgaliota? 
A. S. Trečiokas paruošti refe
ratą visuotinam susirinkimui. 

YYa malonu pranešti kad jau 
yra užsiregistravę 72 atstova' 
nuo 36 organizacijų, N. J. Lie
tuvių Taryboje. 

A. S. Trečiokas, Sekr. 
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Lietuvai Vaduot! Sąjungos 
6 skyriaus susirinkime, Rugp. 
18, buvo perskaityti net trys 
laiškai nuo Lietuvos pabėgėlių 
iš Lenkijos, Belgijos ir Dani
jos. 

Labai mus suįdomini} laiš
kas iš Lenkijos, kuris atsiųs
tas vietos laidotuvių direkto
riui Ch. Stepanauskui nuo jo 
giminaičio, karo laiku atsidū
rusio Lenkijoje. Tas giminai
tis praneša kad ten randasi 
Lietuvių tautos filosofas, Ma
žosios Lietuvos rašytojas Dr. 
Vydūnas ir kad jis yra sun
kioje padėtyje; jeigu negaus 
maisto pagalbos jam gręsia 
mirtis. Kadangi Dr. Vydūnas 
yra vegetaras jam juo labiau 
sunku gauti maisto. 

Laiško rašytojas apie tai 
prašo pranešti atitinkamoms 
Amerikos Lietuvių organizaci
joms kad pasirūpintų. Pats ir 
kiti jo draugai, sako, negali 
niekuo padėti, kadangi patys 
neturi ko valgyti. Pataria gel
bėti nors tą paskutinį musų 
tautos pranašą. 

Laiško rašytojas toliau aiš
kina kad už prisiųstą maistą 
jie net atsilygintų ir tam pa
našiai. 

Skaudu ir graudu skaityti 
laiškai. # Gerai kad p. Stepa
nauskas laišką įteikė šiai or
ganizacijai, kuri savo narių 
duosnumu pagelbės savo tau
tiečiui nelaimėje. Kas bus to
liau daroma šiuo reikalu turės 
išspręsti Amerikos Lietuvių di
duma. Bet laikina skubi pa
galba Dr. Vydunui pasiųsta. 

Dargi buvo susirinkimui pa 
tiekti kiti du laiškai. Vienas 
jų nuo Lietuvaitės našlaitės iš 
Danijos, prisiųstas p-lei Fran 
ces Siedlik; ta Lietuvaitė šau
kiasi pagalbos, ypač pagaminti 
affidavimą atvažiavimui Ame
rikon. -'•••• 

Trečia*1 laiškas prisiųstas išį 
Belgijos, vienos pabėgėlių šei-į 
mos, adresuotas LVS Seimui, 
Dr. Sims antrašu. Laišką per
siuntė B ALF Belgijos skyriaus 
reikalų vedėjas, Kun. J. Danau
skas. 

LVS .^skyriaus susirinkimo 
lalyviai,; išklausę laiškus, pra-
Iedant 'musų naujam veikėjui 
Vytautui Kerševičiui, Scranto-
niečiui, kuris čia stojo darbuo
tis namų pardavimo biznyje, 
suaukojo $25. 

Aukojo: V. Kerševičius $10, 
T. Tamošiūnas $10, po $1: J-
Kripas, M. Mozūras, Blažis, A. 
Kizis iHA. Aurila. 

Už šiuos ir kitus tam tiks
lui surinktus pinigus bus siun
čiama maisto paketėliai šiems 
trims ir kitiems pagalbos pra
šantiems Lietuviams pabėgė
liams. 

Susirinkimas įgaliojo valdy
bą rūpintis LVS vakaro suren
gimu rudenio metu. 

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

šeštadieniais WJLB 
1400 kilocycles. 

Lietuviškos Liaudies dainos 
ir muzika oro bangomis. 

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

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios ąj>ie' mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai/ 

VIEŠA PADĖKA 

Waterbury, Conn. 

KALBBS P. J. ŽIURIS, DAI
NUOS VASILIAUSKAI 

LVS 9-tas skyrius rengiasi 
prie didelio ir įdomaus pikni
ko, kuris bus bene paskutinis 
šį sezoną. Piknikas atsibus 
žinomoje vietoje, Linden Park, 
Union City, Conn., kur tikima 
svečių iš plačių sričių. 

Kalbėti atvažiuos LVS cen
tro pirmininkas P. J. žiuris iš 
Cleveland, Ohio, dainuos gi ži
nomi broliai Vasiliauskai-VVes-
ley iš Brooklyn, N. Y. Rep. 

Prieš kurį laiką gavau iš Da
nijos maisto produktų siunti
nį. Pasiteiravęs firmoje, pa
tyriau kad tą siuntinį užsakė 
kaž kas Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, tačiau siuntėjo ad
reso man, deja, nepavyko iki 
šiol gauti. 

Negalėdamas asmeniškai pa
dėkoti gerajam siuntėjui, nuo
širdžiai dėkoju šiuo keliu, ti
kėdamasis kad mano vieša pa
dėka siuntėją pasieks ir kad 
jis teiksis atsiliepti. 

Dr. A. Gerutis, 
Kari Spittelerstr. 22, 

Berne, Switzerland. 

bus ir jau pačios savimi apsi
rūpina. Tas parodo kad nerei
kia bijotis atsiimti Lietuvius 
pabėgėlius, gimines ar šiaip 
gerus Lietuvius, nes jie jokio 
vargo niekam ant pečių neuž
kraus. 

Marytė buvo atsilankius pas 
mus ir jau susipažino su kele
tu šios kolonijos veikėjų. 

SVEČIAI 
Praeitą savaitę Detroite ap-

MIRĖ 15,900 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, miruAų skaičius 
pasiekė jau 15,900, nuo Vasa
rio mėn. 1937 metų, kada čia 
mirusių Lietuvių ^ąrašaa pra
dėta talpinti. 

SKRIDULIENfi Veronika (Ja
kubauskaitėj, pusamžė, mirė 
Rugp. 3, Čhicagoj. (Viekš 
nių par.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

RUŽINSKAS Vytautas, 63 m 
, mirė Liepos 9, Akron, Ohio. 

(Kauno rėd. Butkunų k.) 
PAKAUŠIENĖ Bessie (Stro-

pytė), pusamžė, mirė Rugp. 
3, Čhicagoj. (Plungės m.) 

LUKIENĖ JuJė, 48 m., mirė 
Liepos 13, Brooklyn, N. Y. 

silankė daug svečių. Pas LVS SAKALAUSKAS Vladas, mi-
6-to skyriaus pirmininką Juo 
zą Gužauską lankėsi p.. Jose-
phinos Gužauskienės giminai
čiai iš Bostono, Vladas Bara
nauskas, žmona, luktė Joana ir 
sunus Dr. Vladas Baranauskas. 
Svečiai viešėjo apie savaitę lai
ko ir gerai apžiurėjo šį didžio
sios industrijos miestą. 

Gryždamas iš Chicagos, po
rai dienų apsistojo pas Dr. J. 
Sims, Kapt. Povilas Labanaus
kas, iš New Yorko. Svečias ap
lankė ir kitus savo pažysta
mus. 

Atvyko iš Shenandoah, Pa., 
apsigyventi čia Frances Sied
lik, su mamyte ir sesute. Fran
ces, Dirvos Angliško skyriaus 
bendradarbė, ruošiasi gauses
niam darbui spaudoje ir Lietu
vių judėjime. Dabar joms di
džiausia problema susirasti na
mai. Kaip rašėme, Frances 
tėvelis, Dr. S. Siedlik, mirė 
pereitą pavasarį Shenandoah, 
Pa. 

Gryžo iš atostogų LVS cen
tro finansų sekretorius Juozas 
Kripas, iš Ann Arbor, Mich. 
Jis atostogas praleido rytinėse 
valstijose. Pakeliui kelioms 
dienoms apsistojo Detroite, pas 
draugus. M. Sims. 

rė Liepos 27 d., Westfield, 
Mass. 

TATARIUNAS Stasys, mirė 
Liepos m., Bridgeport, Conn. 

ČESNIENĖ Ona, mirė Liepos 
m., Shenandoah, Pa. 

JURGUTIS Juozas F., pusam
žis, mirė Liepos 31, Čhica
goj. (Raseinių ap. Šilalės p. 

% Dargailių k.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

SINEVIČIUS Stasys, 32 metų, 
mirė Liepas 30, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs. 

TAUTERIENĖ Jieva, mirė Lie 
pos 20, Grand Rapids, Mich. 

STROMSKY Marė (Petrauskai
tė), 22 m., mirė Rugpjučio 11, 
Cleveland, Ohio, kur buvo ir 
gimus 

LATVINAS Petras, 61 m., mi
rė Rugp. 8, Cleveland, Ohio. 

ŠAULINSKAS Vincas, 56 m., 
mirė Liepos m., Philadelphia 

POCIENĖ Eleonora, mirė Lie
pos 21, Kenosha, Wis. (Ra
seinių miesto.) J-

AUSTRALIJA ĮSILEI
DŽIA ATEIVIUS TIK 

PAS GIMINES 

ATVYKO DVI LIETUVAITĖS 
Liepos pabaigoje, į Detroitą, 

pas savo gimines atvyko iš Vo
kietijos, Hanau pabėgėlių sto
vyklos, dvi Lietuvaitės: p. Če
snauskienė ir p. Marytė Na
vickaitė. Poni čekanauskienė 
įtvažiavo pas savo tetą, p. Ku-
dzienę, o p-lė Navickaitė pas 
savo pusseserę p. Sherman. Abi 
jos yra gimusios Amerikoje ir 
todėl galėjo lengvai čia atva
žiuoti. P-lė Navickaitė buvo 
slaugė ir neblogai moka Ang
lišką kalbą, tat ir darbą čia 
greitai gavo vienoje ligoninėje 
kaip slaugė padėjėja. Poni če
kanauskienė nuėjo į namus už 
auklę. 

Pastebėtina kad šios naujai 
atvykusios Lietuvaitės tokiu 
trumpu laiku susirado sau dar-

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

DARBININKAI META CIO 
Philadelphijoje, 800 rakandų 

dirbtuvės darbininkų, CIO uni- į 
jos narių, vienbalsiai nutarė i 
atmesti CIO narystę ir susidė-1 
ti su Amerikos Darbo Federa- j  
cija, protestuodami prieš CIO | 
komunistų vyravimą jų unijo
se. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoj*) 
<alboje, su visais Amendmentais, 
JO puslapių knygelę, prisiųsim vi
lai 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 visa' 
lovanai uė pasidarbavimą. 

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

* 

Lietuvių Draugija Australi
joje gavo sekantį pareiškimą 
Australijos įstaigų del Lietu
vių imigracijos į Australiją 
(vertimas iš Angliško): 

"Dabartiniu laiku davimas 
leidimų įvažiuoti apribotas tik 
giminėms ir draugams asmenų 
kurie jau yra apsigyvenę Aus
tralijoje. 

"Gali buti truks metas ar il
giau iki bus galima suteikti 
permitus aplikantams neturin
tiems garantorių Australijoje, 
nes reikalinga yra apsirūpinti 
musų pačių karinėse jiegose 
tarnavusiais vyrais ir moteri
mis, trukumu gyvenamų namų 
ir pervežimo priemonių, 

"Aplikacijos formos (No. 47) 
yra pasinaudojimui tiems as
menims užjuriuose kurie netu
ri garantorių Australijoje. Jie 
privalo turėti paruoštas šitas 
formas sakysime į dvyliką mė
nesių laiko nuo dabar ir grą
žinti jas adr«su kuris jų 
pažymėtas." 

Tas aplikacijas (No. 47) 
gauti ir vėliau užpildytas grą
žinti adresas yra sekantis: 

The Official Secretary 
Australia House 

Strand 
London England. 

BARTKUS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugpjučio 3, Čhicagoj. 

; (Ukmergės ap. Deltuvos p. 
Jurginių k.) Amerikoj išgy
veno 41 metus. 

RAINIS Vladas, pusamžis, mi
rė Liepos m., Maywoocl, III. 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

DANULEVIČIENĖ Agnieška, -
mirė Liepos m., New Phila
delphia, Pa. 

MICKA Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugp. 5, Chicago, 111. 
(Marijamp. apsk. Marginikų 

• k.) Amerikoj išgyveno 38 m. 
KLEVENAS Stasys, pusamžis, 

mirė Rugp. 2, Chicago, 111. 
(Švenčionių ap. čekanių p.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

MASLAUSKAS Povilas, pus
amžis, mirė Rugp. 4, Čhica
goj. (Panevėžio miesto). A-
merikoj išgyveno 40 met^. 

ČERNIUS Izidorius, 60 metų, 
mirė Rugp. 4, Čhicagoj, 111. 
(Tauragės ap. Šimonių p. 
Butėnų k.) Amerikoj išgy
veno 39 metus. 

GERDAUSKAITĖ Zosė, mirė 
Bal. mėn., Rosario, Argen
tinoj. (Kelmės par.) 

KAVALIŪNAS Ignas, 28 me
tų, prigėrė upėje Kovo m., 
Sao Paulo, Brazilijoj. 

JUKNEVIČIUS Martinas, pus
amžis, mirė Rugp. 6, Chica
go. (Švenčionių ap. Purve-
nių k.) Amerikoje išgyveno 
35 metus. 

TAMULIONIENĖ Adelė (Ma-
touiutė), 26 m., mirė Rugp. 
1, Chicagoje. ' Gimus Wor
cester, Mass. 

VALAITIENĖ Marė, 40 metų, 
mirė Rugp. 2, Brooklyn, N.Y. 

•AMBROZEVIČIUS Andrius, 51 
metų, mirė Birž. 12, Mont
real, Kanadoj. (Kiaužių p.) 

NAMGAUDIS Pranas, 65 m., 
mirė Liepos 22, Montreal, 

, Kanadoj. 

NEPAPRASTA NAUJIENA! 

Vyksta Labdaros Vajus 
SKIRIAMOS DIDELĖS DOVANOS: ff,200 pinigais; $4,3*0 
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 — $2,003 pinigais, 
antra — automobilis; trečia —= $1,000 pinigais; ketvirta — 
$500 pinigais, ir taip toliau. Ir dar šalia to platintojams ski
riama $5,550.00 atlyginimu neskaitant atlyginimo po $&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!!! 

i Wilkelis Furcerai Home I 
PILNAS LAIDOTUVlU 

PATARNAVIMAS * 
f 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
n<iiimiiiiiiiiiiiiiniiiiui>n!iiimi»iunniiniiitiiuiniiniiiiiiiiiininiuiiiiiiiiiiii»iiir» 

Delia E. Jakuhs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidoturių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Timeless Lithuania' s3 
Šie trys Amerikos Nącionalės Lygos beisbolo vyrai apkalba ir 
nustato beisbolo lošikų tvarką, reformas, jų pensijas ir išlai
das. Šis darbas įvesta nuo to kai pasikėsinta surašyti beisbo
lo lošikus į uniją, taipgi pyašalinimui tuh| kenksmingų apsi
ėjimų beisbolo biznyje. 

(Su Lietuvos yaisdaįs, Su Ąutoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

• Užsakymus siųskit cash pinigais arba Čekiais, tuoj gausit savo knygas/ 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis span- Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalam#, 
sdintas trim spalvom,) 

Pirkti galima po vieną, dvi LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6620 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo įsakymą! 
J..t..f  .t..J..t.•». ,».  - Į.  .f.  •* . . t . . f ,  . f . .» f .  Į  t-  Į  . į  |  Į || H g -g-Į-Į-Į Į-  Į  Į  Į  



tegul meile Lietuvos 
musų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilki! 

Pirmutinės Bolševikų Suvarytos 
Demonstracijos Lietuvoje 

Karvių Vagis — Komunistų Agitatorius 

NE LIETUVIAI PONAUJA 
Rusai, 1940 m. Birželio mėn. 

okupavę Lietuvą, skubėjo in
scenizuoti neva pačių Lietuvių 
ruožiamas "džiaugsmo" demon
stracijas. Jos buvo ruošiamos 
ae tik miestuose, bet ir mies
teliuose bei bažnytkaimiuose, 
širmąsias tokias demonstraci
jas man teko matyti Kaune. 

Fabrikų, dirbtuvių darbinin
kai ir įstaigų tarnautojai buvo 
prievarta varomi į demonstra
cijas, grąsinant kas neis demon
struoti bus "liaudies priešas", 
su tokiais bus atsiskaitoma. 
Energingiausiai demonstracijų 
organizavimo darbo griebėsi ne-
Lietuviai. 

Dar pirmąją okupacijos sa
vaitę gryžau iš užmiesčio na 
mo. Miesto centre susiduriau 
su didžiule demonstracija. Vė 
liavų, įvairių plakatų, paveiks
lų ir šūkių daugybe. Nelietu
vių grupės eina dainuodamos 
Rusiškas revoliucines d a«i n a s 
galvas iškėlusios, o Lietuvių 
grupės arba tylėdamos, arba 
kartais sudainuoja kokią liūd
ną Lietuvių liaudies dainelę. 
Lietuvių galvos nuleistos, ri
kiuotėje einą, matyt, gėdijasi 
patekę į tokią komediją. Vė
liavos dažniausiai raudonos. Lie
tuvių tautinė trispalvė vėliava 
retenybė — vos viena kita. Ir 
tos pačios per didelę kovą Lie
tuvių darbininkų išneštos. Bu
vo išsinešta ir daugiau Lietu
viškų vėliavų, bet pribėgę ne
lietuviai ištraukė iš rankų. Tik 
kur atsirado drąsesnių žmonių, 
tokiems gaivalams pasipriešino 
ir neleido ištraukti iš rankų. 
Tie nelietuviai, kurie labiausiai 
Rusams bolševikams pataikavo 
ir naikino visa, kas Lietuviška, 
daugiausia buvo Lietuvos Rusai 
ir žydai. Lenkai prie bolševi
kų neprisidėjo ir laikėsi taip 
pat, kaip ir Lietuviai, tolokai 
nuo bolševikų. 

RUSAI GARBINAM 
Plakatuose buvo daugiausia 

Rusų bolševikų vadų paveikslai, 
mažiau Lįetuvių bolševikų va
dų. Na, dar pirmosiose demon
stracijose buvo nešami žemai
tės, Biliūno, Janonio ir kt. pa
veikslai, bet kitose demonstra
cijose ir jie dingo — liko vien 
tik Rusiškų bolševikų vadų pa
veikslai. Tarp kitokių paveiks
lų, pirmojoj demonstracijoj bu
vo nešamos ir karikatūros, pa 
juokiančias Lietuvos Preziden 
to A. Smetonos išvykimą iš 
Lietuvos, šlykštu buvo žiūrėti 
į jas ir tiems Lietuviams, kurie 
iki tol buvo politiniai Smeto
nos priešai. * 

Suvaryti sunkvežimiai vežio
jo rėkaujančius nelietuvių tė
vų vaikus, kuriems tokios sce
nos sudarė pramogą. Bolševi
kų fotografai ir kino aparatai 
fotografavo arba filmavo tik 
tokias grupes arba vaizdus, kur 
buvo pastebima džiaugsmo nuo-
taikka, bet liudnasias, einan
čias lyg laidotuvėse, grupes ap
lenkdavo. Mat, jas įamžinti ir 
kitiems, ypač užsienyje, paro
dyti propagandai netinka. 

Po pirmosios netrukus prasi
dėjo kitos demonstracijos. Jos 
jau aiškiau parodė, bolševikų 
užsimojimus pavergti Lietuvą. 
Jeigu pirmojoje dar vengė ką 
nors aiškiau parodyti, tai ki
tose jau atviriau reikalavo Lie
tuvą prijungti prie R u s i j o s. 
Tarp plakatų buvo nešama jau 
nemaža viena ranka ir vienodo 
popieriaus plakatų su užrašu 
L i e t u v i ų  i r  R u s ų  k a l b o m i s :  
"Mes reikalaujame Stalino kon
stitucijos". Pagaminimas ant 
vienodo popieriaus ir vienos tos 
pat rankos rašysena ir kvai
liausiam į akis durė, kad tas 
reikalavimas paeina iš vienų 

rankų, būtent, komunistų parti
jos arba buvusios Sovietų at
stovybės Lietuvoje, kurie jau 
pasidarė krašto viešpačiu. Į 
kitas demonstracijas pradėjo ri
kiuotėje varyti ir Lietuvius ka
rius. Kareiviai atkakliau s i a i 
priešinosi ir nenorėjo nešti bol
ševikiškų plakatų, šūkių ir vė
liavų. Teko bolševikams nema
ža vargo parenkant vėliavnešius. 
Teko jieškoti arba žemos mora
lės kareivių, arba iš nelietuvių. 
Vienai kareivių grupei einant 
pro Darbo Rumus be vėliavų, 
iš rumų išbėgo grupė nelietuvių 
jaunolių ir pradėjo brukti ka
reiviams į rankas bolševikiškas 
vėliavas ir plakatus. Įvyko ne
susipratimų. Tik vadai, bijo
dami rimtesnių įvykių, viską 
geruoju likvidavo. Bet karei
viai toli nenunešė tuos plaka
tus: išėję iš bolševikų akių, 
juos pakeliui išmėtė. 

Ir ateityje per įvairias bol
ševikų rengiamas demonstraci
jas ir šventes, pavyzdžiui, Lap
kričio mėn. revoliucijos, Gegu
žės 7 d. ir kt., ne tik Lietuviai 
kareiviai, bet ir kitas Lietuviš
kas jaunimas: moksleiviai ir 
kt. bolševikiškas vėliavas ir pla
katus, įbruktus prievarta į jų 
rankas, išmėtydavo per tvoras, 
dažnai sulaužydami. Ypač su
stojimo vietose tekdavo rasti 
labai daug paliktų bolševikiškų 
vėliavų ir visokių jų "abrozdė-
lių". 

Dar pirmųjų demonstracijų 
metu teko Kaune matyti toki 
vaizdą, žaliajame kalne, spor
to halėje, kur buvo žaidžiamos 
ir Europos krepšinio pirmeny 
bių rungtynės, bolševikai su 
rengė mitingą su menine pro
grama. Į visa tai prievarta su 
varė ne tik darbininkus, tarnau
tojus, bet ir kareivius. Sėdi 
Lietuviai kareiviai ir kai kurie 
jų rankose laiko bolševikiškus, 
aišku, įbruktus, paveikslus. Ru
sai pradeda filmuoti mitingo 
dalyvius ir aparatą nukreipia 
į Lietuvos kareivius. Staiga 
beveik visi Lietuviai kareiviai 
bolševikiškus plakatus apsuka 
užpakaliu į aparatą. Mat, gė
dijasi, kad nenufilmuotų juos 
su bolševikišku paveikslu. Sa
lėje buvę Rusų karininkai ir 
politrukai siunta, pyksta, lak
sto tarp musų kareivių ir at-
sukinėja jų rankose laikamus 
plakatus. Graudu ir drauge 
juokinga matant tai, kaip prie
varta norima parodyti, jog ir 
Lietuvos kareivis palankus bol
ševikams, kai tuo tarpu tas mu
sų kareivis visomis keturiomis 
kratosi bolševikiškų bacilų. O 
tas kareivis kas buvo? Tik 
Lietuvos ūkininko ir darbinin
ko sveikiausias sunus, sąmonin
giausias jaunuolis, darbo ir ka
riška sporto užgrudintas ir nei-
štižęs. 

VISKO PRIŽADĖJO 
Pahiačius pirmąsias Kauno 

demonstracijas, netyčia teko to
mis dienomis atsidurti ir Lie
tuvos provincijoje. Patekau į 
vieną Žemaitijos P. apylinkę. 
Ten irgi demonstravo ir mitin
gavo, nes visur po kokį vieną 
kitą bolševikuojantį atsirasda
vo, kurie imdavo organizuoti 
ir stengtis įsiteikti bolševikams, 
tikėdamiesi gauti šiltą Ir get
rai apmokamą vietą. 

Miestelis nedidelis. Į jį plau
kia iš kaimų žmonės, patys ne
žinodami kas čia dedasi ir dėl 
ko jiems liepta susirinkti, kada 
dabar darbymetis. Kaimiečiai 
padėtyje nesiorientuoja ir eina 
vieni tik smalsumo skatinami, 
pasižiūrėti, kas ten bus, o kiti, 
kad liepiama. Prasideda mitin
gas. Išeina vienas kalbėti iš 
svečių, žmonėms nepažystamas., 

Kalba gražiai ir kad Lietuva 
bus prie Rusijos prijungta, tuo
kart dar nieko neprisimena. Kei
kia vien tik buržuaziją, dvari
ninkus, buožes ir Smetonos val
džią. Mažažemiams žada dau
giau žemės, bežemiams irgi jos 
duos, taigi, iš pradžių žmonėms 
atrodo viskas gražu ir ne taip 
baisu. Pagaliau pradeda ant 
bačkos lipti kiti kalbėtojai, vie
tos žmonėms gerai pažystami. 
Apskuręs dvaro berniūkštis pa
kalbėjo, vienas inteligentas, ku
ris visad eina kur vėjas pučia, 
dar trečias šį tą paplepėjo, nos 
patys gerai nesuprasdami, kas 
čia dedasi ir kas Lietuvos lau
kia. Žmonės tyli ir klausosi, 
retkarčiais pasišaipo arba vie
ną kitą kritikos žodį pasako. 

Po visų kitų kalbėtojų išeina 
visiems gerai pažystamas kar
vių vagis, Lietuvos kalėjimuose 
išsėdėjęs apie 9 metus. Jo pra 
eitis tokia: 1919 m. Lietuvos 
valstybei kuriantis, jis su ki 
tais savo draugais užsiiminėjo 
toje pat apylinkeje karvių vo 
gimu. Na, nukniaukdavo ir ki
tokių gėrybių, kas pakliūdavo 
jiems po ranka. Vietinė Lietu
vių policija pradėjo juos sektį 
ir gaudyti. Kada jau buvo ne
beįmanoma toliau bevogti, jis 
įstojo į tuomet Šiaulių apskri
tyje siautusias Vokiškas ber
montininkų gaujas, kurios no
rėjo Lietuvą ir Latviją paverg
ti. 1919 m. Lapkričio mėn. Lie
tuvos ir Latvijos kariuomenių 
jos buvo sumuštos ir pabėgo į 
Vokietiją, šis karvių vagis ne
buvo įsileistas į Vokietiją, bet 
"draugų" paliktas čia pat Lie
tuvoje. čia jį Lietuvių polici
ja sučiupo ir teismas nubaudė 
ar 12 metų už įvairias vagystes 
ir tarnavimą Lietuvos priešų 
kariuomenėje, vadinas, už kovo
jimą prieš Lietuvos valstybę ir 
j o s  n e p r i k l a u s o m y b ę .  D a b a r  
tas vagis nuo bačkos pradėjo 
šmeižti buvusią Lietuvos tvar
ką ir save teisinti, dėl ko jis 
buvo vagimi, tačiau niekas juo 
nepatikėjo, nes gerai jį paži
no. žmonės pradėjo šaukti ir 
juoktis: "Gana jau gana! Va
gys pradėjo mitinguoti. Ko 
mes susilaukėme, kad vagys 
mums pamokslus sakinėja. Kal
bėk apie karvių vogimą," ir 
daugybė kitokių posakių pra
dėjo lydėti jo kalbą, žmonės 
dabar pradėjo suprasti, kokios 
padugnės pradeda išlysti prie 
bolševikų. Rimtesnieji numo
jo ranka, girdi, susilaukėme lai
kų, kada vagys mus pradės val
dyti. Taip ir buvo: netrukus 
visi buvusieji vagys buvo pri
imti į įstaigas tarnautojais ir 
miliciją, ir pradėjo persekioti 
tuos asmenis, kurie anksčiau 
kliudė jiems laisvai vogti. Įvai
rios padugnės ir buvo nuoliau-
sieji bolševikų santvarkos rams
čiai. 

P'o mitingo susiduriu akis 
akin su tuo karviavagiu. Iš kū
dikystės dienų pažystamus, tad 
nusišypsejęs prakalbinu: "Pa
sirodo, brolyt, neblogas kalbė
tojas esi. Tiksi ir į komisarus." 
Jis, supratęs mano pašaipą, pik
tai atrėžė: "Ką gi, dabar musų 
valdžia. Jau užmirškit, kad kar
vių vagis nėra žmogus." Ir 
tuoj persiskyrėme. Girdėjau, 
kad jis išvyko į kitą apylinkę 
ir ten gavo tarnybą milicijoje 
(policijoje). 

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, eidamas vienas naktį ma
žai apgyventomis vietomis, pa
matęs policininką nudžiugdavai 
ir pasijusdavai saugiai, tačiau 
bolševikų okupacijos metu bū
davo priešingai: pamatęs mili
cininką stengdavaisi slė p t i s, 
ypač ,jei turėdavai užsivilkęs 
geresnį drabužį. Bet ir bol
ševikų milicijoje, be padugnių, 
tarnavo ir gana padorių Lietu
vių, griežtai nusistačiusių prieš 
bolševikus. Tokie padėdavo Lie
tuviams daugel nelaimių išveng
ti. Apie tokius dorus milici
ninkus parašysiu kitą kartą, 
iš savo asmeninių susidurimų 
su jais. 

R. Jakelaitis. 

Lietuva Tirouų Pančiuose Bolševikų 
V iešpatavimas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kaip vienas iš tokių klausimų iškėlimo rezultatų tin
ka paminėti kad ir štai šis kaltinamasis aktas (kaip pas 
bolševikus vadinama—kaltinamoji išvada) Vaclovui Gai
liui, kuris agitatoriams bekalbaat nenutylėj© ir kaip ko 
pasiklausė: 

"Tvirtinu: Valst. Saugumo L. Komisarįs 
Valst. Saug. vyr. majoras Gladkov 

1941. III. 25 d. > 
Kaltinamoji Išvada (tardymo byloje Nr. 1707) . 

Kaltinamas Gailius Vaclovas, Kazimiero* sunus, RTSFR 
BK 58 st. 10 p. 

1941 m. Sausio 15 d. po rinkimų į TSRS Aukš. Tarv 
bą VRLK Telšių apsk. skyriuje už prieštarybinę kontr
revoliucinę agitaciją, varytą gyventojų tarpe, buvo su
imtas Vaclovas Gailius, Kazimiero sunus. 

Tardymo procese išaiškinta kad Gailius Vaclovas 
varė gyventojų tarpe kontr-revoliucinę agitaciją, nukrei 
ptą prieš Tarybų Valdžią ir komunistų partiją. Savo 
kontr-revoliucinį veikimą Gailius ypač suaktyvino prieš
rinkiminės kampanijos metu. Priešrinkiminiuose mi
tinguose jis statydavo įvairiausius kontr-revoliucinius 
klausimus, nukreiptus prieš išstatytus'kandidatus ir ta
rybų santvarką Lietuvoje. 

Apklaustas liudytojas Brencius parodė: # 
"1941 metų Sausio 1 d. Didvyčių kaimo liaudies mo

kykloje vyko priešrinkiminis mitingas. Šiame mitinge 
Gailius pasireiškė savo statytais referentui klausimais. 
Šie klausimai turėjo tikslą juodinti Tarybų valdžią Lie
tuvoje. Po mitingo aGilius pradėjo juoktis iš mitinge 
dalyvavusio komjaunuolio, pareiškęs, 'Jusų valdžia ir jū
sų organizacijos ubagiškos, greit mes viską likviduosi
me' (bylos lapas 17)." 

I Liudininkas Vainauskas parodė: 
I "Gailius Vaclovas vaikščiojo po kaimus ir agitavo 
kaimiečius kad jie neitų balsuoti už nepažystamus kan
didatus. Jis aiškino ūkininkams jog niekas iš jų neiš
statė pasiūlytų kandidatų, jie net nežiną kas tai per žmo
nės ir todėl neprivalą už juos balsuoti (bylos lapas 18)." 

Liudininkas Bernotas K. parodė: 
"Gailius Vaclovas vaikščiojo po kaimus ir agitavo 

žmones kad neitų balsuoti už nepažystamus kandidatus. 
Jis aiškino ūkininkams jog niekas jų nėra pasiūlęs iš
statytų kankidatų, nežiną kas jie tokie ir todėl neprivalą 
už juos balsuoti. Raudonieji, esą, greit atimsią iš ūki
ninkų visą žemę ir grudus (bylos lapas 19)." 

Remiantis išdėstytu, kaltinama: 
Gailius Vaclovas, Kazimiero sunus, gimęs 1900 me

tais Gerainių kaime, Plungės valsčiuje, Telšių apskrity
je, kilme ūkininkas, Lietuvis, nepartinis, žemesnio išsi
lavinimo, neteistas, vedęs, prieš areštuojant dirbęs savo 
ūkyje Didvyčių kaime, Plungės valsčiuje, Telšių apsk. 

Gailius Vaclovas visą laiką nuo raudonosios armijos 
atėjimo į Lietuvą varęs gyventojų tarpe kontr-revoliuci
nę agitaciją, nukreiptą prieš raudonąją armiją, tarybų 
valdžią ir vyriausybę. Savo kontr-revoliucinį veikimą 
Gailius suaktyvino besiruošiant rinkimams į TSRS Auk
ščiausiąją Tarybą, siekdamas sutrukdyti priešrinkiminę 
kampaniją. Mitinguose Gailius kvietė liaudį neiti bal
suoti už išstatytus kandidatus, t. y. nusikalto RTFSR 
BK 58-10. 

Patrauktas baudžiamon atsakomybėn kaltinamuo
ju, Gailius Vaclovas kaltu neprisipažino, bet jo kaltė pil
nai įrodyta liudininkų Bernoto, Brenciaus k Vainausko 
parodymais. 

Tardymas byloje baigtas. Nusikalstamas Gailiaus 
veikimas pilnai įrodytas, tardymo byla Nr. 1707, kurio
je Gailius Vaclovas kaltinamas RTFSR BK 58-10, nu
kreiptina TSRS VRLK Ypatingam Susirinkimui išžiū
rėti. 
VRLK Telšių aps. skyriaus oper. įgaliotinis Dušanskis. 
Sutinku: VRLK apsk. skyriaus viršininkas: Raslanas." 

Bolševikinės tvarkos nemačiusiam skaitytojui ši 
"Kaltinamoji Išvada" ne visais atžvilgiais bus aiški. 

Visų pirma, kas tai yra RTFSR B K 58-10. .Tai rei
škia Rusijos Tarybinės Federacinės Socialistinės Respu
blikos Baudžiamojo Kodekso 58 par. 10 punktas. Juk 
Lietuvoje buvo įvesta visi tos grynai Rusiškos respubli
kos civiliniai ir baudžiamieji įstatymai. Ypač garsus yra 
to kodekso 58 str., kuris numato nusikaltimus prieš.... 
revoliuciją. Tas straipsnis turi išviso 13 punktų. De
šimtasis punktas numato baudimą už dalyvavimą orga
nizacijose vedančiose kontr-revoliucinę propagandą. Bau
smė už tai numatyta nuo 5 metų priverčiamų darbų sto
vyklose iki sušaudymo. Kad Gailius butų priklausęs to
kiai organizacijai, kaltintojas nemini, bet kadangi jis 
skaito Gailiaus mitinguose pastatytus klausimus kontr-
revolicine propaganda tai jis ir parašė tą punktą — ar ne 
visvien kuriuo punktu žmogų pasodinsi! 

Toliau — gali buti keista iš ko gi susideda Gailiaus 
nusikaltimas. Gailius, sako, kalbėjo kad ūkininkai kan
didatų nesiūlė, jie jų nepažysta tai nėra ko jiems už juos 
ir balsuoti. Argi jis ne teisybę kalbėjo?^ Taip, bet to
kią teisybę kalbėti ten kur bolševikai viešpatauja nega
lima! Gailius pasakė ir kitą, dar pavojingesnę, teisybę 
— kad raudonieji greit atims iš ūkininkų žemę ir gru
dus. Ir tikrai, kada buvo rašomas šis kaltinimas, jau 
buvo paskelbti įsakymai pristatyti valdžiai tiek grudų 
kiek nei vienas ūkininkas neturėjo, o už nepristatymą 
gręsė ir iš suvalstybintos žemės išvarymas ir areštas. v 

Bet tokia teisybė bolševikams viešpataujant irgi negali
ma sakyti! 

Dar vienas didelis Gailiaus nusikaltimas yra tas kad 
jis po mitingo pasijuokė iš komjaunuolio, tai yra, iš ko
kio 16-17 metų agitatoriaus, kuris atvažiavo^ į kaimą uki 

dentus po mitingo pasijuoksi niekas nieko del to nesa
kys, o pas bolševikus ir iš pusbernio pasijuokimas yra 
didelis priešvalstybinis nusikaltimas. 

Pagaliau — ką reiškia "byla nukreipta TSRS VRLK 
Ypatingam Susirinkimui išžiūrėti"? Tai Europiečiui ar 
Amerikiečiui visiškai nepažystamas numeris! TSRS 
VRLK yra Lietuviškas pavadinimas to kas Rusiškai va
dinama NKVD SSSR. Tai yra — Tarybinės Socialisti
nės Respublikų Sąjungos Vidaus Reikalų Liaudies Ko
misariatas, kitaip sakant, tai yra tas pats kas anksčiau 
vadinosi GPU, o dar anksčiau — Čeka. 

Kodėl gi Didvyčių kaimo ūkininko, nepartinio, ma
žai išsilavinusio, neatsargiai pakalbėjusio savo kaimo 
ūkininkų tarpe byla siunčiama taip aukšton įstaigon — 
net pačios Sovietų Sąjungos NKVD Ypatingam Susirin
kimui? , . 

Čia reikia žinoti štai ką. Sovietų Sąjungos NKVD 
Ypatingasis Susirinkimas, Rusiškai vadinamas "Osobo-
je Sovieščanije", yra tokia komisija kuri administraci
niu budu, be jokio teismo, skiria bausmes politiniams kal
binamiesiems. Teoretiškai tai yra trijų asmenų komisi
ja, sudarvta iš tam paskirtų trijų NKVD valdininkų. 
Tokia komisija ne viena ir ji veikia ne vien tiktai Mas
kvoje. NKVD (arba Lietuviškai vadinant — VRLK) 
tokias komisijas skiria kiekviename didesniame centre. 
Tokia komisija buvo ir Kaune. Tik įsidėmėtina kad tas 
"Ypatingasis Susirinkimas" buvo sudarytas ne "Lietu
vos Tarvbinės Socialistinės Respublikos" valdžios, o pa
skirtas iš Maskvos. Kas daugiau tą "Ypatingą Susirin
kimą" Kaune sudarė, tiksliai nežinoma, tik žinoma kad 
tos komisijos pirmininku buvo Razauskas, arba Rozov-
ski — anksčiau butęs Kauno pirklys, Žydų tautybės, pri
klausęs komunistų partijai jau ir prieš Lietuvos okupa-
ciją 

Iš pasilikusių bylų buvo matyti kad Razauskas fak
tiškai pats vienas ir sudarė tą "Ypatingą Susirinkimą". 
Kiti komisijos nariai kad ir buvo formaliai paskirti tai 
ištikrųjų jie jokių posėdžių nedarydavo, rezoliucijas ant 
kaltinamųjų išvadų, tokių kaip Gailiaus, rašydavo Ra
zauskas vienas. Šitą darbą jis pradėjo apie 1941 metų 
Kovo mėnesio pabaigą, ir, esamomis žiniomis, vidutiniš
kai kasdien pasirašydavo apie 40 rezoliucijų. Kokių? 
Trisdešimt devynios rezoliucijos iš keturių dešimčių bū
davo visiškai vienodos: "Aštuoneri metai priverčiamųjų 
darbų stovyklos". Ir tik viena rezoliucija kiekvieną die
ną budavus kitokia, būtent: "Penkeri metai priverčia
mųjų darbų stovyklos". Kam ta mažesnė porcija patek
davo tai buvo jau grynai atsitiktinumo dalykas. 

Taigi ir Gailiaus likimas, jeigu jo byla iki Razausko 
butų greičiau priėjus, butų buvęs toks pats. Laimei, net 
ir po 40 kasdien ekspedijuodamas (o kai kurios dienos 
jam dar ir susitrukdydavo), Razauskas suspėjo rezoliu
cijų pasirašyti apie porą tūkstančių, o tikrai į Arkan-
gelsko ar Sakalino sritis išsiųsti kalinių suspėjo tik ke
letą šimtų, kiti liko ir išsilaisvino. 

Gal gi pagal šį kaltinimą Gailius butų buvęs ištei
sintas? Ne. Nėra buvę atsitikimo kad "Ypatingasis 
Susirinkimas" Lietuvoje ar kur kitur butų ką nors ištei
sinęs arba paskyręs bausmę mažesnę kaip penkeris me
tus sunkiųjų darbų ištrėmime. O juk Gailiaus kaltė, 
anot kaltintojo, "pilnai įrodyta" liudininkų parodymais! 

Kas gi buvo tie liudininkai? Ogi apielinkes rinki
mų komisijos nariai. Pranešti NKVD agentams apie 
kiekvieną kuris kelia nepatogius klausimus mitinguose, 
kuris nori pasiūlyti kitus kandidatus negu komunistų 
partijos jiustatyta, kuris neploja kada reikia agitato
riams — tai buvo taip pat viena iš rinkimų komisijos na
rių pareigų, ir tai viena iš svarbiausių pareigų. Todėl 
jie ir buvo renkami iš kiek galima ištikimesnių tarpo. 

Rinkimų komisijų narių pareigų buvo dar ir dau
giau. Kituose kraštuose tai partijų agentai rūpinasi 
kad jų žmonįs būtinai nueitų balsuoti. Pas bolševikus 
tuo, žinoma, rūpinasi partijos aparatas, bet ta pareiga 
taip pat uždedama ir rinkimų komisijos^ nariams. Tie 
nariai neprivalo visi sėdėti rinkimų būstinėje ir prižiū
rėti balsavimą. Ne, jie daugumas turi eiti savo apielin-
kėje par rinkėjus į namus ir juos varyte varyti balsuoti. 
Jeigu jiems pavyksta atvaryti bent trečdalį žmonių^ tada 
jau patogiau šaukti kad balsavo 96%, bet jeigu ateis tik 
koki du-trys iš šimto tada jau bus perdaug nepatogu. 
Todėl, nors ir žinodami kad protokole visvien parašys 
balsų daugiau negu buvo, vis dėlto jie turi stengtis kad 
butų kiek galima daugiau atėjusių balsuoti. Tat jie tu
ri balsuotojus medžioti po namus visaip grąsindami, o 
atsikalbinėjančius ir tiesiog įduoti čekistams, kaip kontr-
revoliucijos agitatorius. 

Jeigu atėjusieji balsuoti ir blogai balsuos, jeigu jie 
mes ir sugadintus balsus, tai tas daug nebegali pakenkti, 
nes niekas viešai nepasigirs kas ką įmetė, taigi nebus ži
noma ar daug tokių blogai balsavusių. Kiek protokole 
parašysi, tiek ir skaitysis. 

Taigi rinkimų komisijų narių pareigos bolševikiniuo
se rinkimuose yra daug svarbesnės negu kitur: jie turi 
buti ir agitatoriai, ir policijos agentai, ir balsuotojų va-
rinėtojai, ir jų linksmintojai, o paskui jau turi mokėti 
atitinkamai balsus "suskaityti" bei atitinkamai protoko
lą surašyti.... 

(Bus daugiau) 

ninku mokyti..... Amerikoje jei ir iš kandidato į prezi- rų kavos į kitas šalis. 

•BRITŲ valdžia surengė penkių metų medžių 
nimo programą, atsodinimui ir sugrąžinimui gražumo 
ir naudingumo karo sugadintų miškį. Tas kaštuos apie 
80 milijonų dolarių. 

•GUATEMALA, Centralines Amerikos maža res
publika, pasiryžus šymet eksportuoti 150 milijonų sva-
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AR GELBSTI TIE PERSERGĖJIMAI? 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Maskva Sekia ko Sva
jojo prie Hitlerį* 

pATYS aukščiausi Amerikos karo vadai, nuo Gen. Ei-
* senhower o žemyn, kartoja ir pakartoja apie Sovie
tų Sąjungos vadų, apie Maskvos valdovų klastingus už-
sibrėzimus pasaulį sukomunistinti, ir kad bolševikai nuo| 
sugrvžimo Į Europą, Vokiečius atstumus, vieną valstybę 
po kitos pa bloškė, ar visišku pavergimu, kaip Lietuvą ir 
jos kaimynes, ar įsteigimu jose kvislingų vyriausybių, 
kaip Lenkijoje ir kitur, vis tik Amerikos ir Britanijos 
politika link Maskvos tebėra nuolaidi ir nesverianti, kai 
sovietų politika nustatyta tiesiog pasaulį pablokšti. 

Ką Washingtono vyriausybė daro, ar ji priima tų 
aukštųjų karo vadų patarimus, ar juos paskaito tik tuš
čiais, sunku suprasti. Kad iki šiol nesiskaitė su tokiais 
persergėjimais galima spręsti iš to kad State Depart-
mentas, kuris veda visą užsienio politiką, buvo užpildy
tas komunistais, Maskvos agentais, šnipais, parsidavė
liais ir suklaidintais tarnautojais. Tie suklaidintieji bu
vo pagauti į pro-Rusišką, pro-sovietinę įtaką, ir jie gel-
Lėjo, kartu su kitais, nustatyti State Departmento, jo 
vado Valstybės Sekretoriaus Byrnes santikius su sovie
tais, jo ir Prezidento Trumano nuolankavimą Stalinui 
ir tęsimą Prez. Roosevelto slaptos, nusileidimo politikos 
iki tiek kad Byrnes dar tik prieš porą savaičių pareiškė 
jog ir toliau dar sutiks padaryti Molotovui nuolaidas 

Kada pradėjo labiau aiškėti nesukalbamumas su so
vietų atstovais visais klausimas, dar pereitą žiemą bu
vo įkurta, iš nekuriu Kongreso narių Washingtone, pro-
bolševikiška organizacija, priedanga palaikymo taikin
gų santikių su Rusija, tačiau tai buvo pačiame Kongre
se sudaryta grupė sovietams prielankių kongresmanų, 
kad jie pagelbėtų sabotažuoti Kongreso pastangas tyri
nėti ir apvalyti State Departmentą nuo komunistų ir jų 
pakalikų, neprileisti Trumano administraciją prie kokių 
nors griežtų susikirtimų su Kremliaus, sukčiais, ir tęs
ti Amerikos nusileidimo politiką, tikrinant kad.su Rusi
ja bus galima daryri didelis biznis. 

KAD tai ym tik savęs apsigaudinėjimas, ir kad sovie
tų paglemžtose šalyse ir su pačia Rusija Amerikonai 

biznio nedarys parodo bolševikų griežtas uždarymas vi
sose jų pagrobtose šalyse sienų, kur jokis Amerikietis 
neįsileidžiamas ir tos šalys negalės nieko iš niekur ki
tur pirkti nei su kuo nors kokį biznį daryti. 

Musų jau anksčiau kartojamus tikrinimus kad bol
ševikai deda pastangas pasijungti visą Vokietiją, — net 
Amerikos, Britų ir Prancūzų zonas, — ją sukomunisti-
nant, dabar jau viešai ir atvirai paskelbia savo raporte 
Washingtonui Generolas Joseph T. McNarnev, dabarti
nis vyriausias U. S. okupacinių jiegų komandierius Vo
kietijoje. 

Buvo jau pranešta kad po UNRRA darbuotojų prie
danga visose kitose Vokietijos zonose dirbo slapti Mas
kvos agentai, NKVD nariai, kurių pareiga buvo paruoš
ti ne-bolševikų okupuotas Vokietijos zonas komunistiš
kam užvaldymui. Gen. McNarney savo raporte pažymi 
kad visos Vokietijos komunistų partijos vienatinis tiks
las dabar yra ''sunaikinti kapitalistinę sistemą ir įstei
gti socialistinę valstybę be klasių skirtumo". 

Iki šiol Amerika, ir jos sąjungininkė Britanija, lai
mėjus karą, sutriuškinus Ašies galybę, tebeina taikos 
pralaimėjimo keliu, ir juo nuėjo taip toli kad tas surupi-
no daugelį žymių Amerikos visuomenės veikėjų, spaudą, 
ir net rimtesnę dalį visuomenės. 

Ar daug truks iki Amerika pasijus kad bolševikai, 
tegul ir patys Vokiečiai bolvešikai, bet Maskvoje paruoš
tu planu, stumia ir muša Amerikiečius laukan iš Vo
kietijos zonos? Tas kartu teks Britams ir Prancūzams. 

Kaip vakarų sąjungininkai nepatenkinti Vokietijos 
išskirstymu į keturias paskirų nukariautojų užimtas 
dalis, taip ir Maskva labai nepatenkinta, ir Stalino no
ras yra vilkinant laiką, maišant visus kitus tarptauti
nius klausimus, užversti jais Amerikiečių ir Anglų gal
vas, o tuo tarpu ruoštis, gerai suorganizavus komunis
tus ir socialistus, Vokietijos suvienijimui priedanga pa
čių Vokiečių tokio sutartino pareikalavimo. 

JUOKIĄ neišaiškinamą galybę jaučia Maskvos valdovai 
už savo pečių kad jie taip skverbiasi pajungti visą 

Europą savo įtakon, ir visai nebijcf jokio rizikavimo su
sikirsti karo lauke su Amerika ir Britanija? Ar savo 
apskaičiavimus remia tik nujautimu kad sumaišytus sa
vo karo sąjungininkus gali savo užsikirtusiu, planingu 
veržimusi prie savo tikslų siekimo nublofuoti, ar dar ką 
tokio tikro jaučia kas galėtų patarnauti Maskvos perga
lei atsitikime atviro konflikto? 

Blofavimas, propaganda ir suviliojimas iki šiol da
vė sovietams visus laimėjimus. Betgi visada taip nega
lės jie laimėti. . Amerika ir Anglija turi atominę bombą 
savo pusėje, ir Amerika turi visas galimybes greitai pa
gaminti karo ginklus, pabuklus ir lėktuvus bent kuriai 
pasaulio daliai užatakuoti. Kodėl prieš visa tai Mas
kvos valdovai stato savo kortas? Ar jie pilnai buvo įti
kinti savo agentų State Departmente kad Amerika tik
rai prieš sovietus nekariaus? Ar, prie to, jie neturi daf 
ko reikšmingesnio? 

Tas reikšmingesnis dalykas, kuris gali Ameriką la
bai lengvai parblokšti, yra tai komunistų penktoji* ko-
lumna Amerikoje, kuriai, gal but, Maskva labiausia pa
sitiki ir ant kurios remiasi. Maskva, be abejo, žino kad 
atsitikime Amerikos-Anglijos karo prieš Rusiią, bolše
vikų agentai Amerikoje yra paruošti išsprogdinti į pa
danges ir atominės bombos dirbtuves, ir karo reikmenų 
ir lėktuvų dirbtuves, o Amerikos lengvatikėje visuome
nėje paleidus kuosmarkiausią kiršinančią propagandą, 
jog Kremliaus klastų fabriko vedėjui tik švilptelėjus 

Amerikos armijos vadams į 
rankas pateko slapti Vokiečių 
dokumentai. Tuose dokumen
tuose labai smulkmeniškai už
rašyta svarbus slapti pasitari
mai tarp Hitlerio užsienių rei
kalų ministro Ribbentropo ir 
Stalino užsienių ministro Molo
tovo. Tie užrašai atskleidžia 
ką Molotovas diskusavo su Rib-
bentropu tada kai Rusija no
rėjo stoti į karą Vokiečių pu
sėje — jeigu Hitleris sutiks už 
tai tinkamai atsilyginti. 

Tie užrašai parodo kad 1940 
metais, pusmetis prieš tai kai 
Hitleris apgavo savo draugą 
Staliną ir užpuolė Rusiją, Mo
lotovas buvo atvykęs į Berliną 
tartis su Ribbentropu ką gaus 
jeigu Rusai stos į karą padėti 
Angliją sutriuškinti. 

Ir štai kas pasirodė: jau ta
da, 1940 metais, Maskvos pla
nai buvo tie patys ko ji siekia 
šiądien: Stalino buvo reikalau
jama sovietų įtaka Bulgarijo
je, taipgi Romanijoje; kontro
lė Dardanelų; užvaldymas Ira
no, Irako, ir Persijos įlankos; 
bazių Saudi Arabijoje; ir, ži
noma, Pabaltijo šalių ir pusės 
Lenkijos. 

Dardanelų ir Artimųjų Rytų 
klausimas buvo lengvas išsprę
sti, Molotovas su Ribbentropu 
del to susitarė. Bet Hitleris 
atsisakė užleisti Rusams Bul
gariją ir Romaniją, nes patys 
Vokiečiai norėjo plėstis Balka
nuose. čil tai tarybos ir su-
kliuvo. 

Laikui bėgant, kai Hitleris 
jautėsi ju veik sumušęs ali-
jantus, ir 1941 metų Birželio 
21-22 dieną užpuolė pačią Ru
siją. 

Kur Maskvą ntives dabarti
nės jos ambicijos, ir ar ji pa
siryžus rizikuoti karą šu An-
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Kame bus tie Tolesnl 
Užsileidimai? 

Vienas kenksmingas Valsty
bės Sekretoriaus Byrnes parei
škimas taikos konferencijoje 
yra sekantis: "Mes padarysim 
kai kurias nuolaidas, bet ne
darysim nuolaidų visame ka
me". 

Kalbėti dar daugiau ifrfe 
nuolaidas, kad ir mažiausias, 
kai sovietai yra užgrobę didelę 
dalį pasaulio, yra tiesiog pa-
kurstymas Maskvos atstovų 
griežtai laikytis savo užsispy
rimo neužleisti niekam nieko, 
pasilikti visas pavergtas ir su-
komunistintas šalis, ir laukti 
kokias daugia unuolaidas Ame-
kokias daugiau nuolaidas Ame
rika padarys. Tos nuolaidos 
gali buti atidavimas sovietams 
dar daugiau šalių ir žmonių, į 
kuriuos bolševikai akį turi. 

Byrnes tuomi sumina Atlan
to čarterį, kuriame buvo pa
reikšta kad jokia valstybė ne
turi teisės ir fiebus leidžiama 
didinti savo žemes užiminėjant 
ir pavergiant kitus žmones. 

Nesenai padarytas kompro
misas, keturių didžiųjų konfe
rencijoje Triesto ir kitų Itali
jos sienų nustatymo klausimu, 
šioje taikos konferencijoje pri
vertė Italijos atstovą Gaspari 
su ašaromis aiškinti kad tuo 
padaryta didžiausia neteisybė, 
kad tai didžiausias nubaudi
mas kokio jo šalis negalės pil
numoje pakelti. Gaspari pra
šė konferenciją atidėti Triesto 
ir kitų sienų išsprendimą dar 
metui laiko. 

Italijos delegatas įrodinėjo 
kad Italijos klausimo dar ne-

Pakeliui į Mirtį VOKIEČIŲ KALEJIMUOSE 
Rašo Balys Gaidžiunas 

(Tęsinyš iš pereito lit;) 

Mus krėste sukrėtė ir vieno iš musų 
^3 V. tragedija. Jis pakliuvo į kalėjimą 
už priklausymą nelegalei pogrindžio orga
nizacijai. Su juo teko susitikti Isrutės ka
lėjime. Nuo Isrutės kalėjimo iki tragedi
jos pabaigos, su mažomis pertraukomis, 
man teko matyti ir jį stebėti. Būdamas 
smulkaus sudėjimo ir jaunose dienose ma
žai pratęs dirbti fizinį darbą, tokioms žiau
rioms sąlygoms jis biivo neužsigrudinęs. 
Būdamas jautrios sielos, turįs gražų lyri
nį balsą, visada, radęs progos, tyliai dai
nuodavo širdį veriančias dainas. Pakliu
vęs į žiaurias kalinio sąlygas, greitai buvo 
palaužtas. O kada režimas vis ėjo sunkyn 
ir sunkyn: pradėjo lūžti ir jo sveikata. 

Išbadėjęs, sušalęs, beveik kasdien pri
žiūrėtojų mušamas, sulaukė žiauraus tra
gedijos galo. Tada jau buvo temperatūra 
buvo kritus keletą dienų iki 15 laipsnių že
miau nuliaus. Kaliniai, gindamiesi nuo 
šalčio, jieškojosi visokių priemonių. Ne
galėdami nieko gauti iš šalies, rizikuodavo 
susisukti turimomis paklodėmis ar net su
plėšytais dekiais. Tai buvo ne kalėjimi-
nio turto naikinimas, bet gelbėjimasis iš 
mirties nagų. Panašiai pasielgė ir V. Šal
čiui ir drėgmei didėjant, jis suplėšė vieną 
dekį ir juo, eidamas į daĄą, kasdien apsi
sukdavo per krutinę. Sveikatai silpnėjant, 
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studentai Pusiaukelyje jis suklupo. Pri
žiūrėtojas dar apibarė jį, o jis šiek-tiėk at
sigavęs, vėl išsijudino. Paėjo kokius pen
kiasdešimt metrų ir vėl suklupo. Mes, du 
kaliniai, ėję priekyje, pUėmėm jį nešti už 
kojų. Tik keli žingsniai, ir Dr. D. suriko 
kad V. miršta. Su tais žodžiais jis užme
tė galvą ir jo lupose pasirodė smulkių pu
tų žymės. V. Daugiau ne tik nieko nebe
pasakė, bet jau jam nebuvo baisus nei jo
kie grąsinimai, nei skaudus mušimai. Jis 
mirė pakeliui iš darbo. Mirė tokiose sąly
gose kokiose mirė tūkstančiai Vokietijos 
kalėjimuose kalinamų kalinių. 

Prižurėtojas kalinių kolona!, fiešant 
mirusį kalinį, liepė užsukti į pirmą pasi
taikiusį kiemą. O mes tada norėjom eiti 
gatvėmis ir visiems parodyti kokiais me
todais mes esame žudomi. Mes norėjome 
eiti mirusį draugą nešdami, lyg su didžiu
liais plakatais ir vėliavomis, saukdami vi
sus sukilti prieš sužvėrėjusį režimą ir su
žvėrėjusius žmones. Bet mus įvarė į už
darą kiemą. Ten mirusį paguldėm, o mes 
visi nusiėmėm kepures ir atidavėm žiau
rių kankinimų aukai paskutinę musų gali
mą duoti pagalbą. . ^ 

Po to iš kalėjimo atsirado dviejų kali
nių traukiamas vežimėlis. Į jį, suvyniotą 
paklodėje, paguldė mirusį ir nuvežė. Mes 
kolonoje nuėjom užpakalyje vežamojo ne
svietiškai graudžioje procesijoje. O kaip 

darbe nebepajiegė visą^ laiką taip judėti j vėliau paaiškėjo, kalėjimo administracija, 
aip reikalaudavo prižiūrėtojas ir meis- kaip ir paprastai maskuodama savo sukur-

tras. Jautėsi kad gali nebeišlaikyti, jis 
prašėsi perkeliamas į lengvesnį darbą. Į 

to režimo pėdsakus, pranešė: Kalinys V. 
mirė širdies smugiui įvykus. Tai nekaltas 

jo prašymą buvo atsakyta pajuoka. Tada į sakinys. Bet po juo slepiasi visa vokiškų 
prase ar jarn negali patarpininkauti per 1 kalėjifnų baisybė. 
meistrą Dr. D. šis padėjo visas pastan 
gas, ir, kaip jau ne pirmą kartą buvo, mei 
stras pažadėjo artimiausiu laiku tą reika
lą, kreipiantis į kalėjimo inspektorių, su
tvarkyti. 

Bet dienos ėjo. Jos visiems kaliniams 
buvo. pačios sunkiausios. Lietus, šaltis, 
sniegas ir vėjas lenkte lenkė visus prie že
mės. Gryžus iš darbo nebuvo kur nei ru 

galima baigti iki nebus pada- ne[ batų išsidžiovinti. Celės buvo ne-
i O ' 1 _ 1 TY i • 1 V • j — 1 ryta taika su Vokietija. 

NEW YORK E rerigtem* iS-
taisyti garu šildomus šaligat
vius žymiose biznio gatvese^ ir 
tuomi prašalinti sniegą ir šla
pumą žiemos metu. Tas pro
jektas apims 50 milijonų do-
larių ir truks apie metus laiko 
įrengti. 

visa Amerikos visuomenė sukils prieš savo valdžią, vy
rai atsisakys stoti į kariuomenę, nuvers Washingtono 
valdžią, ir karas prieš sovietus bus baigtas. 

Ką daugiau be šito Maskva turi pastatyti sulaiky
mui Amerikos nuo karo, jeigu Ameriką taip^ už nieką 
laiko ir jokiame klausime nei per sprindį neužsileidžia? 

* * » 

Dirvos tuli skaitytojai daro priekaištus Irttk Dirva 
agituojanti už Amerikos karą su Rusija, ir del to parašo 
net pabarimo laiškus. Gerbiamieji, ne nuo Dirvos pri
klausys Amerikos karas su bolševikine^ Rusija, bet nuo 
pačios Rusijos, kuri savo elgesiais prašyte prašosi kad 
Amerika imtųsi žygių sulaikaryti Maskvos skymerius 
nuo akiplėšiško užgrobimo viso pasaulio į savo kontrolę. 
Kada Amerikai bus reikalas stoti į karą prieš Rusiją ji 
stos apgynimui ir išsaugojimui viso to ką jųs iki šiol 
Amerikoje gyvendami turite, nors kiti, suklaidinti bolše
vikų agentų, to ir neįvertinate. 

MALDA UŽ TĖVYNĘ 
Per tolių toliausiųjų tirštą mėlynę 

regiu aš baisingąją, naują golgotą.,— 
ten motina musų, brangioji Tėvynį 
kaip Kristus, ant kryžiaus žiauriai nukryžiuota. 

Gimdytoja Dievo, juk Tavo krūtinėj 
širdis, milijono kardų sužalota; 
pažvelgk, © maldauju, Malonės Šaltini, 
į Motinos •-* musų Tėvynės —- golgotą. 

Juk kam besuprasti našlaitišką šauksmą — 
Tik Motinų Motinai, tik Tau, Skaisčiausioji! 
|r kas beatjaus tą nežemišką skausmf ** 
ttk Tu, nes širdyj kalavijus nešioji! 

Išgelbėk mums Lietuvą, musų Tėvynę, 
įi kenčia kaip Tavo Sunus vienatinis, 
Jai priešai erškėčių vainiką nupynė, 
Jos rankas palaimintas perplėšė vinys. 

Mes vargšai benamiai, našlaičiais palikę, 
maldaujame Tavo šventosios malonės — 
palengvint mums dalią beviltiškai-nykią, 
grąžint mums namus po klaikios šios kelionės. 

Mums brangiąją musų grąžinki Tėvynę, 
mes jos išsiilgę, mums žingsniai aptemę — 
mums leiski gyventi po josios mėlyn% 
numirus, sugryžti į gimtąją žemę. 

•  " i .  

bekūrenamos. Išryto, į da^bą einant, vėl 
reikėjo vilktis šlapiais rūbais. Ir Dieviš
ka laimė jei sekanti diena pasitaikydavo 
giedra ir darbovietėje galėjai pradžiūti. 
Bet praeidavo ištisos virtinės dienu, kada 
dieną ir naktį reikėjo kęsti baisų šaltį. 

Prižiūrėtojas vieną dieną, kaž kokių 
manijų apsėstas, vis kibo ir kibo prie kali
nių. Didžiausia tos dienos auka buvo V. 
Kada šis nebegalėjo išpildyti darbo parei
kalavimų, prižiūrėtojas liepė jam nusiimti 
vasarinį lietpalti. Šį velkantis, prižiūrė
tojas pastebėjo išlindusio dekio kampą. Tai 
buvo įsiutimo aukščiausia įtampa. To pa
sėkoje V. išrengė iki nuogumo. O jis tą 
dieną skundėsi turįs pakilusią temperatū
rą. Šaltis gnaibyte gnaibė apsirengusius, 
o ka bekalbėti apie ligonį. Stumdymai^ ir 
mušimai dar stipriau veikė ir dvasiniai. 
Prižiūrėtojo teigimas kad už gadinimą ka
lėjimo turto bus įkištas ilgam laikui į kar
cerį — buvo realus ir daug sakantis grąsi-
nimas. 

V. gryžo tą dieną iš darbo beveik jau 
tik kitų kalinių padedamas. Jį iš darbo
vietės beveik nešte parnešė Dr. D. ir greta 
jo ėjęs Holandas, studentas. Vienok, pra
šymas palikti jį bent dienai kalėjime pail
sėti ir pasveikti, nieko nepadėjo. 

Rytą vėl išvadė jį į darbą. Jau' ir J 
darbą eidamas jis pradėjo skųstis kad ei
na kaip ne savo kojom, kad akyse maišo
si durnų kamuoliai. ^Darbovietėje prie mu
sų tas pats prižiūrėtojas, kuris po vaka 
ykštės įsiutimo dienos buvo atsileidęs ir 

sušvelnėjęs, pasakė kad V. akyse jis aiš
kiai mato mirtį, ir kad jo dienos jau su
skaitytos. Tą kalbą nugirdo ir pats V. 
Jis primygtinai teiravos ką prižiūrėtojas 
sakė jo vardu. Visaip bandėm įtikinti kad 
tai tik prižiūrėtojo kliedėjimas. Bet ligo 
nį tas taip paveikė, ir jis vis gryždavo prie 
to paties klausimo. Iš darbo vėl buvo neš
te parneštas. 

"Kada vėl negalėjo pasilikti kalėjime, 
bijodamas sušalti jis vėl iš draugų gavo 
antklodės gabalą ir juo susisuko. Darbo
vietėje prižiūrėtojas vėl išrengė jį ir apie 
tai pranešė kalėjimo namu tėvui inspekto
riui. Namų tėvas nelaimingą V. apmušė, 
o inspektorius surašė aktą ir pasiuntė pro
kurorui tvirtinti kad V. nubaustų 20 parų 
karcerio. Toks ilgas karceris, ypatingai 
žiemos metu, turint pakilusią temperatūrą, 
skersvėjuose, gaunant tik duonos ir šalto 
vandens maistui, buvo sąmoningai išgal
votas žmogui peilis. 

Vieną šeštadienį kaliniai kaltais kalė 
iŠalusią žemę ir šalte šalo. V. dažnai de
javo ~kad su juo blogai, kad jis nebejaučia 
nei koių nei ranku. Tą dieną, kaip kiek
viena šeštadienį, dirbome iki pusės dviejų. 
Gryžtant į kalėjimą V. paprašė kad jam 

• padėtume, nes pats naeiti jau negali. Gre
ita jo vėl atsistojo Dr. jXrir tat Holanda&J 

Apie V. mirtį mes tuoj, per meistrą, 
pranešėm Lietuviams. Jam surengė gali
mai iškilmingesnes laidotuves, atvežė iš 
Berlyno kelis vainikus. Mes laiške prane
šėm kad šį skaudų įvykį, o jų musų kalėji
me kasdien kartodavosi, išnaudotų ginant 
ir aiškinant musų sunkią padėtį. Kaip vė
liau paaiškėjo, į musų tuos prašymus bu
vo atsiliepta tikrai svariai. Iš Berlyno apie 
musų padėtį buvo pranešta į Šveicarija 
musų reziduojančiam Ministrui. Jis tuoj 
atskiru raštu tai išdėstė Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus pirmininkui. Gi šis, su
pratęs padėtį, apie tai atskira nota prane
šė Ribbentropui, tuometiniam Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriui. Ta žinia mus 
ramino kad -su mumis gal nesielgs taip 
žiauriai kaip iki to laiko elgėsi. 

Bet kaip gyvenimo praktika parodė, 
viskas ėjo toliau kaip ir anksčiau buvo. 
Mus koliojo ir mušė kaip mušė, mus su
sirgusius neleido pas gydyt&ją, o visą ka
linių gydymą ir toliau vedė pats kalėjimo 
vyresnysis prižiūrėtojas. Pats raišiojo žai
zdas, kada į jas jau įsimesdavo kraujo už
krėtimas, pats darydavo visokias, tik jam 
pačiam suprantamas, operacijas. Tokio 
gydymo auka buvo ir R., kurį begydyda
mas užkrėtė kraują. Ir kraują užkrėtus 
dar vis neleido ligonį pas gydytoją. Tik 
kada šis pradėjo tinti, nuvežė į ligoninę. 
Tiesa, tada R. sveikata dar pasisekė at
gauti, bet jo ribotas jiegas neabejotinai 
pakirto, ir vistiek jam teko keliauti į ka
p u s .  . . .  

Pjovė kalinius prižiūrėtojai, pjovė ne
normalios higienos sąlygos, bet dar labiau 
pjovė ir kasdieninis badavimas. Buvo ga
lima miegoti blakių pilnoje celėje, turėti 
utėlių, į pirtį žiemos metu nuvarius plau
tis tik su šaltu vandeniu, bet nuolatinis ba
davimas daug aštresniu peiliu, tiesiai po 
kaklu, pjovė. • 

(Bus daugiaui • 

LAISVOJI LIETUVA 
Fitriotinis Pietų Amerikos Lietuvių kovos, 

visuomenės, meno ir mokslo žurnalai 
Norintieji žinoti kaip Lietuviai gyvena Pietų 
Amerikoje ir kaip kovoja už Lietuvos Nepri
klausomybę, skaitykit "Laisvąją Lietuvą". 

Metams tik $2.00. ^ 

"LAISVOJI LIETUVA' 
Cafle f?io de Janeiro 4001. Cerro. , 

Montevideo, Uruguay. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. prisiuntimu 40c. 
(Galit Siųsti pašto ženklais)* 

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima, siųsti pašto ženklais po 5c) 

šiojS knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusiu Nepriklausomą Ltetuvą. 



Rusija Rengiasi Kami! 
Rašytoįas Drew Pearson, bu-

V£g nuvykęs į Paryžių pirmo
mis dienomis taikos konferen
cijos, dabar augryžgs, 
sekančių žinių: 

Nors iš pavirto ttrodfo vis
kas palyginamai gerai ir n#ra 
ko, rodos, daugiau rūpintis a-

karą, tačiau po apačia vys
tosi tam tikri klastingi daly
kui Artimuose Rytuose, kurie 
Sfcii įstumti mus į kitą karą 
4ar baisesn| negu kada žmo
gaus protas išgalvojo. 

Užpakalyje scenų, aukštieji 
militariški vyrai Rusijos ir An
glijos ir, iki tam tikro laipsnio 
Amerikos, dabar manevruoja 
už karo pozicijas, kuris, kaip 
nekurie jie mano, gali kilti už 
kelių mėnesių, ar net už kelių 
lįvaičių. 

Štai nekurie slapti žygiai ku
rie tik metas po karo pabai-
£ps, vėl pasaulį užliodavo pilną 
dinamito. 

Slapti agentai patyr§ kad 
Stalinas dabar turi tris milži
niškas orines armijas, kurios 
kiekviena susideda iš po 120,-
000 vyrų, sustatytų prie Juo
dųjų jurų. Jos paruoštos žy
giui, ir kaip matyt prieš Tur
kiją. , 

Sovietai pasiryžo kartą ant 
visados apsidirbti su Turkija 
del Dardanelų, ir greitai. Ru
sų karo laivynas sutuoktas 
Juodųjų jurų uostuose Sevas
topolyje ir Feodosijoje. 

Britai priėjo išvados kad ga
lutinis išsprendimas daiykų su 
Rusija jau čia pat. 

Britų slapti agentai prane
ša apie sovietų atkaklų ruoši
mąsi ir bandymus atominės 
bombos ir kosmiškų spindulių. 
Rakietų šaudymas virš Balti
jos juros, kurios patenka šve-
dijon, yra įrodymas Rusų ruo-
šimosi radio kontroliuojamo
mis rakietomis užatakuoti An
gliją ir gal but per šiaurės 
viršų pačią Ameriką, 

Britai mokslininkai tikrina 
kad Rusai gali pasigaminti ato
minę bombą ir dar mirtines-
nius kosmiškus spindulius jei 
sovietams bus duota dar metate 
laiko pasiruošti. 

Britai taipgi žino kad Ame
rika nėra gatava pradėti ben
drą karą su Britanija prieš 
Rusiją, tačiau jie yra įsitikinę 
kad jeigu Rusija ir Anglija su-
sirems, Amerika tuoj stos An-

pusėje. 
Britai perkėlė savo gerai iš

lavintas tris divizijas į Irakę 
galutinam išsprendimui reikalo 
su Rusija už Iraną. Britų ka
ro laivynas stovi gatavai Vi 
duržemio vandenuose. Bagda 
das, Irako sostinė, užpildyta 
Britų kariuomenės. 

Amerika leidžia didelius pi
nigus stiprinimui Alaskos' ir 
bendrai su Kanada darbuojasi 
apgynimui visos šiaurės kraš 
to. Rusų šnipų teismas Kana
doje įrodė kad Maskva renka 
visas žinias apie Alaską ir tą 
Šiaurės sritį, kurią dabar ru 
pinamasi apsaugoti. 

Rusai iš savo pusės stiprina 
pajungtos Albanijos pakraš
čius užkirtimui Amerikos ir 
Britų laivynams kelių pasiekti 
Triestą ir išgelbėti ten apsup
tus Amerikos- ir įBritų karei
vius. 

Vokietijoj, "Lenkijoj, Čeko
slovakijoj, Rumanijoj ir Bul
garijoj sovietai dirbdina gink
lus ir rengia kariuomenes. 

Sakoma, tam ir Maršalas žu-
kov perkelta s į Juodųjų jurų 
sritį. 

šis nebus pirmutinis kartas 
kad karo laimėtojai Sttftipeša 
tarp savęs. 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

VYRAMS ir VAIKINAMS 
MAUDYMOSI KELNAITĖS 

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

Vyrams 
Odiniai Diržai 

daugybė pasirinkimui 
$1.00 ir $1.50 

Šiaudines Skrybėles 
Visokių pavidalų! 
Visokių Spalvų! 

Nupiginta kaina! VAIKŲ POLO MARŠKINIAI 
A rįryle Pat t erns $ 1.15 

Telefono {vedimas 
Kilnojama armija jaunų sujungi

mų ir prietaisų suvedėjų tarnaujan
čių Western Electric Company, iš-
dirbėjų Bell Systemai vienetų, sto
jo j darbą pagreitinti įvedimą tele
fonų tiems kurie jų senai laukia, 
Ohio ir kitur. 

Keliolika tūkstančių jų baigė kur
sus tam tikslui ,200 Western Elec
tric paruošimo klasėse visoje šaly
je, tarp jų dviejose klasės Cleve-
lande, ir kiti dar ruošiami tam tik
slui, pagreitinimui įvedimo telefo
nų didžiausiame plėtimosi progra-
me telefono istorijoje. 

Šj metą ir sekantį Western Elec
tric Company's telefono įvedėjų jie-
gos, kurių skaičius buvo apie 3,000 
šio karo pabaigoje, gal viršys net 
25,000. Tie telefono įvedėjai, didu
ma kurių yra sugryžę kariai, pa
naudos savo įgytus patyrimus vie
nu kartu apie 1200 skirtingose vie
tose 44 valstijose. 

Visoje šalyje yra virš du milijo
nai aplikacijų telefono įvedimui, to
dėl reikalinga buvo imtis paruošti 
reikalingus telefono suvedėjus. 

PAJIEŠKOJIMAI 

jieškomieji ar apie juos ii-
.lantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

i ; 

'/Si-

Kaip. Galima aaiehii ant 

GERO KAIMYNO BANDVEZIMO 
• Jųs galit patekti ant band vežimo ir pasi-
gelbėti sau turėti geresnį kelių partijų linijų 
telefono patarnavimą kooperuojant šiuose 
dviejuose pasiūlymuose: 

1, Darykit gaVo pasikalbsimu visai trumpus. 

2. Duokit pakankamai laiko tarp savo kalbe{|« 
lutiems pasinaudoti jūsų linijos telefonu* 

Naudodami savo telefoną protingai ir pasida
lindami savo party-line laiku teisingai.... ji|s 
pagerinsit patarnavimą yisiems ąnt tos 

T H E  O H I O  B E L L  © T E L E P H O N E  C O .  

Abakanovic - Kaupytė, Anielė, iš 
Krakių v., Kėdainių aps., gyv. 
Easton, Pa. 

Albat, Berta, Fried rich ir LQO, gyf, 
Brooklyn. 

Alitienė, Rožė, iš Raudonikių k., 
Alytaus aps. 

Abramavičienė, ir Abramavįč i u t ė, 
Marytė, gyv. Lawrence, Mass. 

Abročienė - Saldžiunaitė, Kristė, su 
vyru, gyv. Jačiunų k., Žaslių v., 
Trakų a. 

Barkauskas, Nikodemas, sunus Juo
zo, iš Dotamų k., Gražiškių vai., 
Vilkaviškio aps., ir jo du sunųs, 
kurių vienas dvasiškis. 

Beleckas, Juozapas, Jonas ir Pet
ras, Beleckienė Petronėlė ir Belec-
kaitė Marytė, gyv. Lawrence, Mas.s 

Brinzienė, Marija. 
Budrytė, Anėlė iš Veliskimių k., Še

duvos vai., Panevėžio aps. 
Čiuskienė - Venckunaitė, Ieva, ir 

vaikai Jonas ir Marija, gyvenę 
Mahanoy City, Pa. 

Daugvilienė (Dougvila), Stefanija ir 
duktė #Irena. 

Doringas, Liudvikas, gyv. Brooklyn. 
Fidevičienė - Lendraitytė, Ieva, iš 

Pažėrų k., Jurbarko vai., Raseinių 
aps., gyv. Boston. 

Gasparaičio, Jurgio ir Gasparaičio, 
Tomo (kuris žuvo automobilio ne
laimėje New Yorke prieš 10 me
tų), giminės prašohii atsiliepti. 

Glebauskas, Jonas ir Glebauskas 
Juozas. 

Gralius, Karolis, kilęs ar turėjęs 
giminių Vilkaviškio aps. 

Jaskutelis, Adomas, sunus Jono, iš 
Stakliškių m., Alytaus aps., gyv. 
New York. 

Jazdauskas, Vladas, suniM Juozo, 
iš Gaižunų k., ftStos v., Kėdainių 
aps. 

Jeramskas, Simas, iš Alytaus . aps. 
Jokūbaitis^ Jonas, iš Kidulių vai., 

Šakių aps. i 

Jokūbaitis, Pranciškus, Amerikoje į 

gyv. apie 30 metų, turėjo farmą. j 

Jurkštaitis, Jonas, iš Lukšių - Nau- I 
miesčio vai., Šakių aps. į 

Kadelskienė, Marijona. j 
Karmazinienė - Liuntytė, Jadvyga, j 

gyv. Boston. i 
Kazelionis, Antanus ir Kazelionis, I 

Juozas, sunus Juozo, i& šakiškių 
k., Daujėnų vai.1,' Panevėžio aps. 

Keršienė, Uršulė, iš Azereckų k., 
Varėnos vai., gyv. Boston. 

Keršis, Petras, iš Naujaulyčio k., 
Varėnos vai. j 

Končius, Pranciškus, ir jo žmona, 
iš namų Petrauskaitė, Ona - Pet
ronė, kilusi Vilkaviškio aps. j 

Kropas, Danielius. 
Krusman - Paulikaitė, Ona. 
Kučas, Juozas, iš Smilgių vai., Pa

nevėžio aps. 
Kukucionienė - Bartkiutė, On*, iš 

Alšininkų k., Stakliškių v., Aly
taus aps., gyv. Philadelphia. 

Kurkliečiai, Jonas ir * Emilė, gyv. 
Long Island City. 

Leonavičius (Leonas), Juozas, įsvy-
kęs iš Lietuvos apie 1923-26 m. 

Leukus, Antanas, iš šakių k., Tau
ragės aps. 

Ligeitienė - Biekšaitė, Pale, duktė 
Tamošiaus, iš Biekšų k., Valkinin-
kų v., Trakų aps. j 

Lockpetris, pažystamas Jokubui Lak-
shui, kuris gyvena Phil. j 

Lov, Adlina, gyv. Brooklyn. i 
Mačiulis, iš Račiūnų k., gyv. Phil. 
Marčiulynas, Antanas, iš Jėzno vai.,, 

Alytaus aps. _ , 
Marčiulynienė - Makauskaitė, Pranė, i 

iš Alytaus aps. 
Miciunas, Julius, i& Kaniūkų k., 

Dūkšto v., Zarasų aps. 
Miliunaitė, Juzė. 
Mirauskaitės, Julija ir Petronėlė, 

ištekėjusių pavardės nežinomos, iš 
Trakų k., Nemakščių parap., Ra
seinių aps. 

Mirauskas, Povilas, ir Mirauskas, 
Tamošius, sunus Juozo, iš Trakų 
k., Nemakščių parap., Raseinių ap. 

Mockevičius, Tomas, iš Mikėnų k., 
Vadoklių vai., Panevėžio aps. 

Pacevičius, Aleksas, iš Sidabravo 
parap., Panevėžio aps. 

Rainienė, Ona, našlė Aniesto ftai-
. ni, iš Nolečių k,, Ariogalos vai., 

Kėdainių aps., ir jos duktė Elena, 
gyv. Water bury, Conn. 

Saladžius, Petras, iš Vyžuonų vai., 
Utenos aps. N 

Skirmantas, Stasys, gyv. Utiea, N. 
Y- , T 

Smailys, Ignas ir Smailys, Jurgis, 
iš Linkuvos vai., Šiaulių aps., 
gyv. Brooklyn ar Washington. 

Sodaitis, Antanas, iš Musninkų k., 
Jėzno vai., Alytaus aps. 

"Stasevičięnė - Kųčaitė, duktė. Kos
to, iš femilgių val.f Pąnevęžio aps. 

Stepanauskas, Jonas, gyv. Canton, 
Pa., Main Ave. 

Stitlx, Stitilis, Mykolas. 
Šefleris, Antanas, iš Suvalkų Kal

varijos v., Mariampoles aps., dir
bęs anglies kasyklos Pennsylvania 
joje, ar jo šeimos - nariai. _ 

Šidlauskas, Juozas, ii iRimėi^ 
Daugų vai. - P. 

TURkJO SKIRTIS SU PARŠIUKAIS.  George Hoh. i a n ,  i. 
Davison, Mich., su pora savo vaikų ir su dviem paršiukais, ne
turėdami kur pasidėti apsigyveno vištinėje. Jų motina juos 
apleido, pametė; tėvas neturi darbo. Kaimynai ūkininkai su
tiko juos priglausti, bet .jie turėjo skirtis su savo paršiukais. 

Šneideris, Jonas, su šeima, gyv. 
Fairfield, Conn. 

Tereškevičienė - Juškaitė, Kostė, iš 
Viešintų m., Panevėžio aps. 

Ulo«as, Jonas, sunus Mykolo, iš 
Stakliškių m., Alytaus aps. 

Urbonaitytė, Ona, išvykusi Ameri
kon iš Girininkų k., Naumiesčio 
vai., Tauragės aps. 

Urbonas, Jurgis. 
Vabolas, Antanas, iš Leipalingio 

vai., Seiiui aps., gyv. Lawrence 
mieste. 

Valantiejus, Antanas, kilęs ar turįs 
giminių Kražių vai., Raseinių aps. 

Valantiejus, Mykolas, iš Rikyškių 
k., Batakių vai., Tauragės apš. 

Valiunienė - Mikulskytė, Liuda, ir 
jos vyras Kostas Valiūnas, gyv. 
New York. 

Vingis, pažystamas Jokubui Lakshu,i 
kuris gyv. Philadelphia. 

Žilinskas, Antanas, Žilinskas, Motie
jus ir Žilinskas, Matjošius, Ziš-
vykę iš Veiverių vai., Mariampo
les aps. 

Žukas, Petras, ęimęs Amerikoje, 
gyv. Lawrence mieste, Lietuvoje 
gyv. Leipalingio vai., Seinų aps. 

Žukauskaitė, Ona, gyv. Philadelphia. 
Žiūkas, Povilas, iš Viešintų m., Pa

nevėžio aps. 

APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

ma 

Apie Kanados Dolarius 
Nuo Liepos 6, 1946, kuomet Ka

nados dolaris sulygintas su mūsų, 
visuomenė klaidingai suprato kad 
Kanados ir United States dolariai 
galima laisvai keisti už tą pačią 
kainą. Tačiau taip nėra, kaip tu
ristai ir keleiviai vėliau patyrė, pra
neša Paul E. Godknecht, vedėjas 
Foreign Banking Dept. iš The Cle
veland Trust Company. 

"Amerikos keleivis Kanadoje už 
savo Amerikoniškus dolarius gaus 
tiek pat Kanadiškų dolarių, bet no
rėdamas pakeisti juos atgal j U. S. 
pinigus, gaus tik po 99V2c už kiek
vieną Kanados dolarį", aiškina God
knecht. "Toliau, tik $20 bus per
keista j Amerikos dolarius Kanado
je ta kaina, bankuose ir gelžkeliuo-
se; didesni skaičiai galima pakeisti 
už tą kainą tik kreipiantis j Kana
dos banką ir tik įrodant kad tie Ka
nados pinigai buvo gauti perkant 
Kanados dolarius Kanadoje. 

"Iš kitos pusės, jei keleivis gryš 
Į U. S. su Kanados pinigais, Ame
rikos bankai nemokės viršminėtos 
kainos; tada už kiekvieną Kanados 
dolarį gaus tik tarp 95 ir 96 centų. 
•"Turistai vykstanti į Kanadą gali 

pirkti Kanados pinigų, ar Kanadiš-
kus čekius Clevelande po 97% iki 
98c už kiekvieną Kanados dolarį, 
taip sutaupant $2.00 iki $2.50 ant 
kiekvieno $100." 

PAJIEšKOJIMAS 
Edvardas Kersnauskas, su

nus Marijos Teofilėe Vitkaus-
kaitės-Kersnauskienės j ieško: 

Dėdės: Antano Mikalausko. 
Į Lietuvą buvo atvykęs pasku
tinį kartą 1929 m. pas seserį 
Oną Mikalauskaitę - Kvederąvi-
čienę. 

Tetų ir dėdės: 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 Vitkaugkai-
tės-Gegužinskienės. 

Mrs. A. Daniels 
1376 E. 85th St. Cleveland, O. 

Mes Duodam ir Hkeičiam Eagle Stamps 
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. Moterims! 4 .99 
Dėvekit šiuos houMeoats kuoomt atelkeliat ry
tą—ir jųs isrodysit linksma ir smagi! . Geros 

.rūšies skalbiami vatos spausdinti skalbiami au-. 
diniai rožinės ar mėlynos spalvoj, 

Gaila, Pašto ir Telefono Užsakymai N*pl!4omi 

Ls <Įreros 

Vilnonės Medžiagos! 

čia parodoma tik vienas U daugybės paltukų 
Rugpjučio pardavime! Juodi arba Oxford pil
ki Chesterfield staliaus, su velveteen kalnie-
r^ttn ir ^ilginiais patogiais kišeniais. Mieros 
12 iki 18. * 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Gub, Lausche Sušaukė 
> Specialį Posėdį 

r \  f  kC» —— 
Gub. Prank J. Lausche su

šaukė specialį Ohio Legislatu
res posėdi, Columbus, O., Rug-
pjučio 29 d., apsvarstymui ei
lės svarbių dabar suėjusių rei
kalų. Tarp kitko patiekta ap
svarstymas gyvenamų namų 
trukumo. 

Kitas klausimas*yra tai ap
svarstymas pakėlimo senatvės 
ir akliems pensijų nuo $40 iki 
$50 mėnesiui, ko pusę mokės 
federalė valdžia, jei Ohio su
tiks pakelti savo pusę iki $25, 
vietoje dabartinių $20. 

Federalės valdžios Social Se
curity fondas paskyrė 8 mili
jonus dolarių Ohio valstijai 
praplėtimui senatvės pensijų 
ir kitų apdraudos darbų. 

Gavimui tos sumos, tačiau, 
valstija privalo dadėti tokią 
pat sumą iš savo fondų. 

Toje sumoje ineina $7,027,-
000 metams senatvės pensijų, 
$283,000 daugiau palaikymui 
benamių vaikų, ir $181,300 
daugiau aklųjų pašalpoms. 

Kartu svarstoma valstijos 
raštinių tarnautojų algų pakėli
mas. 

Prie to gubernatorius nori 
įsteigti taksų ir mokesčių ko
misiją, kuri spręs ir svarstys 
ar dabartiniai kurie taksai yra 
perdideli ir turi buti sumažin
ti, ar gaunami taksai išdalina
mi tinkamai vietinems valdy
boms, ir tt. 

VAŽINĖJASI 
Jurgis Salasevičius, Julė Sa-

lasevičienė ir Alvina Luiza su 
dukteria, Julianna, išvažiavo į 
Wisconsin, pas savo gimines, 
kurie randasi Sheboygan ir 
Kenosha. Kelionėje praleis 
apie porą savaičių laiko. Pa
keliui apsilankys Chicagoje. 

Moterų Sąjungos 36 kuopos 
veikėja, Ona Mikelionis ir šei
ma, nuo 1095 E. 141 St., buvo 
išvažiavus į Lawrence, Mass., 
dalyvauti savo giminaičių ves
tuvėse. Ta proga aplanke sa 
vo kitus gimines Bostorte, ir 
kituose miestuose. Kelionę at
liko automobiliu. 

Jonas ir Marge Verbelai iš
važiavo j Floridą, kur tikisi ap
sigyventi, jeigu ras atitinkamą 
biznį. 

Floridon taip pat išvažiavo 
Ona ir Pranas Ruth, kurie ten 
apsigyvens sveikatos delei. Jie 
ten išsirašė ir Dirvą. 

Pastarais metais jau kelinta 
Clevelandiečių pora apleidžia 
šią koloniją ir apsigyvena Flo
ridoje. 

UžKVIEčIA VISUS 
Clevelando Lietuviai Namų 

savininkai rengia didelį šeimy
ninį išvažiavimą, šį sekmadie
nį, Rugpjučio 25, Mačiutos 
Darže. Kadangi namų savinin
kai skaito savo namų nuomo
tojus savo biznio partneriais 
tai į šį šeimynišką ižvažiavi-
mą užkviečia visus namų nuo
motojus, nors gyvenančius ir 
ne Lietuvių namuose. Jokios 
įžangos nebus, o geras laikas 
užtikrinama visiems; bus už
tektinai šalto alučio ir kitokių 
gėrimų. 

Naujoji Mačiutos vieta yra 
daug gražesnė ir tinkamesnė 
negu pirmutinė. Kelrodis tas 
pats. Tėmykite numerį kairė
je iš Green road, prie medžio 
prisegta 2295. 

Kviečia Komitetas. 
K. štaupas. 

OHIO PRATURTĖJO 
Ohio valstijos iždas, iki šiol 

persipildęs kaupu, $92,000,000, 
iki galo šių metų dar susipils 
apie $82,000,000. Kitą metą 
pradedant, valstijos iždas tu
rės net $174,000,000 nenužymė
tiems reikalams. 

Iš federalės valdžios Ohio 
dar gaus keliasdešimts milijo
nų dolarių vykdymui Social 
Security programo. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

DIRVA LAIKINAI 
BUS 6 PUSLAPIŲ 

Sumažėjus Clevelande laik
raštiniam popieriui, ,Dirvai 
popieros tiekimas nukirsta 
25 nuoš. Taigi laikinai Dir
va bus tik 6 puslapių didu
mo, iki popieros klausimas 
pagerės. Pagerėjimo tikime 
vėliau rudenį, ir Dirva vel 
bus 8 puslapių didumo. 

M I R I M A I  

KAS SAKO KAD MES 
LIETUVIŲ SALĖS 

NETURIME? 

Tarp vietos Lietuvių plinta 
nusiminimo pilnos kalbos kad 
Lietuviai jau neteko savo sa
lės. Aš sakau kad mes salę 
dar turime, tik žiūrėkim kad 
jos neprarastume. 

Dirvos nr. 33 labai teisingai 
buvo parašyta kad mes Lietu
viai tėvai ir auganti gentkartė 
norėtume turėti savo salę savo 
reikalams, bet negalime turė
ti. Tikrai taip, nes musų Lie
tuvių salė užimta visai paša
liniam bizniui, kuris Lietu
viams jokios naudos neduoda, 
ypač kulturiniai tiesiog skriau
dą neša, Lietuvių kulturinį gy
venimą ir veikimą visiškai pa
smaugi. 

Nors ne visi dabartiniai sa
lės bendrovės direktoriai pri
taria tam bizniui kokį dabar 
salėje svetimi varo, tačiau jie 
negali nieko pagelbėti Lietuvių 
reikalams. 

Lietuviai kurie dėjo pinigus 
įrengimui Lietuvių salės savo 
tautiniams kultūriniams reika
lams, niekada nebus patenkin
ti salės uždarymu tiems kultū
riniams reikalams. 

Paplito žinios kad net sveti
miems, ne Lietuviams parduo
ta tam tikras skaičius salės 
bendrovės šėrų, kas padaryta 
be Lietuvių šėrininkų žinios ir 
pritarimo, jeigu tai teisybė. 

Tokis šėrų patekimas į sve
timų rankas tik paimtų salės 
kontrolę iš Lietuvių. 

Bet Lietuviai privalo žiūrė
ti kad tas neatsitiktų ir kad 
ateityje toks pasielgimas butų 
griežtai uždraustas. 

Mano nuomone, dabar dar 
yra laikas tai padaryti, tik šė-
rininkai privalo nemiegoti. Mu
sų tautos reikalai ir musų Lie
tuviškos įstaigos mums turi 
rūpėti pirmiausia, nes nuo to 
priklauso musų kaip tautos 
garbė ir aukštas vardas Ame
rikiečių tarpe. 

Lietuviu Salės šėrininkas. 

PARSIDUODA 2 ŠEIMŲ NAMAS 
1263 Webb Road, Lakewood, po 5 
kambarius, 2 šildytuvai; be įvažiavi
mo, bet galima padaryti. Rendos 
$64.50 mėnesiui. Arti prie visko. 
Geri nuomininkai. Apvertinta $11.-
000. Paskola galima gauti $6,600 
iki $7,000. Geram pirkėjui daug pi
giau, be agento. (35) 
S. LUKASSUS, 1429 Wayne ave. 

Lakewood. 

REIKALINGA VIDURAMŽĖ 
MOTERIS NAMŲ DARBUI 

Gera mokestis ir geras namas. 
Kreipkitės tuojau arba klauskite 
telefonu. MU 0303. 

12426 Castlewood Ave. 

PARSIDUODA—GERA PROGA 
Krautuvė su gyvenamais kambariais 
bizniškam centre, Rock Creek, Ohio, 
į rytus nuo Chardon. Krautuvė 25x 
50 su prausykla. 5 kambariai su 
maudyne viršuje. Elektriška van
dens sistema. Kaina $4500, reikia 
$1000»cash. (34) 

Telefonuokit EX 2967 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

BACEVIČIENĖ Uršulė, 52 m., 
nuo 12716 Bartfield avenue, 

mirė Rugp. 16, palaidota 19 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčio
je. 

Liko vyras, Antanas, du su-
nai, Jurgis Arbuckas ir Anta
nas Bacevice, duktė Helen, du 
broliai, Vincas ir Jonas Len
kaičiai. 

Laidojime pasitarnavo laido-
tuvii| direktorė Delia Jakubs. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande iki Rugp. 18 šymet už
mušta 69, palyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, kada 
užmuštų skaičius buvo 55. 

SEN. HUFFMAN PA
SMERKĖ SOVIETUS 

Ohio Amerikos Legionierių 
konvencijoje kalbėdamas, Se
natorius James W. Huffman 
viešai ir atvirai pasmerkė Ru
siją, pavadindamas ją "dide
liu padauža, kuris bando stum
dyti Ameriką". 

"Tarptautinėse tarybose tu
ri buti davimas ir ėmimas", 
sako Sen. Huffman, "bet ne-
siras nei vieno raudono kraujo 
Amerikiečio kuris ramiai sėdė
tų ir žiūrėtų kad Amerika tik 
turi duoti ir duoti, o Rusija 
amžinai tik imti. 

"Vietoje tartis bendrai tai
kos reikaluose, Rusija tik truk
do ją". 

Savo kalboje senatorius ra
gino šią šalį rūpintis savo sau
gumu palaikant tvirtą armiją, 
laivyną ir oro jiegas. 

uanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

CUYAHOGA apskrities val
dyba nustatė savo 1947 metų 
biudžetą $19,613,374 sumoje. 

1946 metų biudžetas buvo 
$18,133,050, bet apskrities val
dyba išlaidų turėjo $19,920,-
010. 

JIEŠKO GIMINIŲ 
* Aldona Šklėrius jieško savo 
dėdę Feliksą Šklėrių ir pusse
seres Aleonora ir Mildą Šklė
rius, gyvenančius Clevelande. 
Laiškas randasi Dirvos redak
cijoje. 

Benas Liesius, gyvenęs Cle
velande, prašomas atsiliepti, 
jam yra laiškas Dirvos redak
cijoje. 

Jonas Senkus taipgi prašo
mas atsišaukti del laiško nuo 
giminietės. 

R E S O L U T I O N S  
The following Resolutions were adopted at the Mass Meet

ing held on the Fourth day of August, 1946, in Cleveland, Ohio, 
under the auspices of American Friends of Lithuania and the 
League for the Liberation of Lithuania: 

WHEREAS the United States, Great Britain, and So
viet Russia have subscribed to the principles incorporated in 
the Atlantic Charter as a guide to post-war policies of the 
democracies, and have complete agreement to abstain from 
territorial aggrandizement and from subjugation of free na
tions; and 

WHEREAS the United States Government expressed 
its belief and stand by the principles of the rule of reason and 
justice between all nations, and substantiated the same by its 
statement of July the Twenty-Third, 1940, condemning the un
provoked intervention and subjugation of Lithuania and the 
Baltic States by the Soviet Government, and later refused to 
recognize the farcical elections which were held at the point 
of the Red Army bayonet; and 

WHEREAS the Government of the Soviet Union is 
a signatory of the United Nations Charter and, by treaty with 
Great Britain in May, 1942, renounced its intentions of terri
torial aggrandizement and interference of the interior affairs 
of free nations, and as substantiated by Premier Stalin's state
ment of 1942, wherein he denounced encroachment or enslave
ment of any foreign peoples or their territory; and 

WHEREAS Lithuania and the Baltic Nations have 
constantly been denied a right to participate in the San Fran
cisco Conference, in the conclaves of the Utoited Nations, and 
now at the Peace Conference in Paris, 

THEREFORE, 

BE IT RESOLVED that we appeal to the Government 
of the United States and to the United Nations, and request 
that the Republics of Lithuania, Latvia, and Estonia be accept
ed as full members of the United Nations; and 

BE IT FURTHER RESOLVED that displaced Lith
uanians in British and American zones and elsewhere be aided 
in forming a Lithuanian provisional government and be al
lowed to represent Lithuania at the Paris Conference and sub
sequent Peace Conferences until such time when Lithuania is 
free to chose its own government in absence of foreign armies 
or agencies; and 

BE IT FURTHER RESOLVED that the United Na
tions refuse to grant recognition to puppet representatives for 
Lithuania and the Baltic States chosen by the Soviet Union 
to justify their brutal, aggressive occupation of these free 
nations in 1940, and by the farcical "elections of 1941"; and, 

BE IT FINALLY RESOLVED that copies of these 
resolutions be submitted to the President of the United States, 
to the Secretary of State, to the Secretary of the United Na
tions, to the Chairman of the Foreign Relations Committee, 
members of the American Delegation at the Peace Conference 
in Paris, to Congressmen, to Senators and to the presi. 

P. J.' ZURIS, President, League for the Liberation 
' of Lithuania. 
K. S. KARPIUS, Sec'y League for the Liberation 

of Lithuania. 
DR. M. J. COLNEY, President, American Friends 

of Lithuania. 

MEDAL FOR FATHER. Little William B. Collins, 2 years 
old, never saw his father, and he never will. Lt. Jarden B. 
Collins, USN'R, died in action. In lieu of a third air medal, 
a gold star was presented to his son. ^ 

— who dread and detest Rus
sian Empire, and who may be 
sacrificed by this peace confer
ence to perpetual Russian ty
ranny. 

The prospect of a peaceful 
Europe will be lost if Russian 
purposes succeed. 

WHAT'S NEW? 
(In Cleveland) 

REIKALINGI 
VYRAI DARBININKAI 

Spaudė jai ir Molderiai 
mažoms misingio dalims. 
Gera mokestis nuo valan
dų, 6 dienos, 48 valandos 

savaitėje. 
Proof Machine and 

Brass Foundry 
986 E 72nd Street 

REIKALINGA 
VYRAI I RMOTERYS 

Darbui 

kreipkitės tuoj 

LAMSON & SESSIONS 
COMPANY 

915 aEst 63rd Street 

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

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

Telef. SW 4900. 

THE WORLD IN REVIEW 

By Maj. Gen. David P. Barrows 
(Reprint from the N. Y. Jour
nal-American — Aug. 5, 1946) 

The Peace Commissioners are 
meeting in Paris. Upon their 
work rests the future of Eu
rope. Also in their task is in
volved the prospects of peace. 
Europe is a continent of many 
distinct nationalities. Every
one of them is passionately de
voted to its own territory and 
independent life. Their physi
cal boundaries were delimited 
by the treaties that followed 
the First World War. With 
some minor exceptions, these 
peoples were content with their 
boundaries. All made progress 
under their independent and 
free government. 

The prosperity of these na
tions and their mutual co-opera
tion would have preserved Eu
rope had not the insane leader
ship of Hitler shattered this 
settlement. Europe could have 
no better prospect than to re-

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

P. P. M  U  L l  O  L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

turn to the system of larger 
and smaller independent states 
which existed between 1919 
and 1941. 

This restoration of Europe 
might now be accomplished, but 
for one thing. 

This is the design of Stalin 
and his associates to subjugate 
and control middle and eastern 
Europe, and transform the lives 
of these peoples into depen
dence upon the dictatorship of 
Moscow. 

To a certain degree Stalin's 
purpose is a revival of the old 
doctrine of "Pan-Slavism." But 
the people that arė of Slavic 
race—the Poles, the Bulgars, 
the South Slavs, do not wish 
to be engulfed in the Pan-Sla
vic empire. They fear and 
hate Russian imperialism. 

Also within the orbit of the 
Russian aggrandizement are a 
good number of non-Slavic peo
ples — the Austrians, the Mag
yars, the Rumanians, the Lith
uanians and other Baltic peoples 

P J. KEKSIS Į 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 5 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- s 
kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 5 

Sutaisau paskolas. pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas s 
_ garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. B 
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Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ fr ANGLIES DULKIŲ. 

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

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

'THE Catholic War Veterans Post 
613 Softball League continues to 
provide plenty of action every Tues., 
Wed., and Thurs., evening. The 
competition is getting tougher as 
the season progresses. 

Michic's finally get into the win 
column last week and is doing so, 
dropped Tree's Bar into the cellar. 
Kramer's, formerly backed by the 
Hi-Ho Cafe, battled Lasnicks* to a 
tie. The teams ended by playing 
with the aid of streetlights. This 
game will be played off later in 
the season. 

The Spade's moved into first po
sition by virtue of their win last 
week. They had a tough time with 
Paul's Tavern but finally managed 
to win the game with a last inning 
rally. 

Arrangements are being made to 
bring two teams to the Vets' Pic
nic on the Sunday before Labor 
Day. It will be at Neura's Farm. 
Further details can be had from 
any member of C.W.V. Post 613. 

The teams are still after the City 
to re-condition St. George's School 
yard. As is usual with such prob
lems they get only promises and 
no action. 

The League standings as of Aug. 
19th are: 

plenty to eat 
had by all. 

a good time 

Listening Post Reports 

TEAM 
Spades 
Lasnik's Cafe 
Kramers 
Paul's Tavern 
Mihic's Cafe 
Tree's Bar 

W 
4 
3 
2 
1 
1 
0 

Tie — — Lasnik's and Kramers. 

NOTE:—Lasnik's beat Spades on 
Tuesday nite 13 to 4 with Fritz 
Guzauskas hitting everything for 
extra bases. Lasnik's have now 
won four, lost none, and have one 
tie. Spades have won four and 
lost one. 

The games start at 6 P. M. and 
fans are cordially invited to watch 
the boys in action. 

TICKETS are still fwailable for 
the C. Y. O. dance on Aug. 31st. 
Music will be furnished by the 
Range Riders. Remember — Sat., 
Aug. 21st—St. George's Auditorium 
— E. 67th and Superior Ave. at 
8 P. M. 

APOLOGIES to the Ne* Parish 
Choir for our failure to mention 
their participation in the combined 
St. George—New Parish Choir Pic
nic last Sunday. We hear that 
there was a very elaborate feed 

steaks and all. Everyone had 

THE Vaičunas - Malonis wedding 
was a hum-dinger. Congratulations, 
Bertha and Vitty. 

PETE BORIS, new C. Y. O. presi
dent was out to Shaker Heights, 
three times Sunday. Tell us why, 
Pete! 

JOE GUZAUSKAS, long time a 
member of the St. George Choir, was 
not at the pienic Sunday. Again, 
why? 

FUTURE undertaker Bill Jakubs 
will spend a week in Chicago, be
ginning on Monday. Some people 
just have all the luck! 

TONY SVETS thinks baseball and 
football are played the same. Any 
members injured at the Choir pic
nic '"will testify. 

VITUS (Movie Star) Suopis and 
Mary Sharkus seem to be the latest 
twosome, as evidenced at the pic
nic last Sunday. 

ADAM DERUS was the winning 
pitcher as the New Parish beat 
the St. George Choir in the base
ball game. 

ERNIE SAMAS came to the C.-
Y. O. Picnic and then disappeared 
for the rest of the aflernoon. My, 
those woods must realy have a 
great deal of something! 

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

numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 
1 • \ 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS* VYNAj&J 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS, Sąv. 

JONAS G. I 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotdjas, 
Popięriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East i23rd 81. 
Telefonas POtomac 6899 
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