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(Musų korespondento Vokieti- ^ 
joje pranešimas) 

KOVO mėnesio viduryje Lie
tuvių stovyklą Memmingene pa
siekė 18 "Care" maisto pakie-
tų, kurie buvo nupirkti už su
rinktus Amerikoje pinigus. 

Reikia pastebėti kad šiuo 
metu Vokietijoje esanti Lietu
viai tremtiniai labai nusiskun
džia maisto stoka. Daugelis 
vaikučių dėlto serga džiova, 
mažakraujyste ir kitomis ligo
mis. Todėl bent kokia parama 
maistu labai laukiama. 

Visa stovykla susirinko pa
sižiūrėti dovanų, kurios betgi 
buvo paskirtos tik pradžios mo
kyklos ir gimnazijos mokslei
viams. 18 "Care" pakjetų buvo 
padalinta 180 vaikučių. Kiek
vienas jų šį bei tą gavo. 

Memmingeno Aerodromo Lie
tuvių stovyklos pirmin i n k a s 
dipl. Inž. J. Augustinavičius 
ta proga pasakė kalbą susirin
kusiems stovyklos gyventojams 
ir ypačiai mokiniams. 

— šiądien musų Tėvyne ir 
mes tremtiniai Lietuviai, gy
vename nelaimingas dienas. Mu
sų nelaimės, vargas ir skurdas 
diena iš dienos didėja, auga. 
Daug kas visiškai neteisingai 
apšaukia mus nusikaltę 1 i a i s. 
Vienok musų pasiryžimas au
ga, nes mes žinome kad nesa
me vieni. Amerikos Lietuviai, 
lyg Angelas Sarga^, budriai 
globoja mus ir kiek išgalėdami 
remia. Jie ir šiądien nepamir
šo musų mokyklų, taip gausiai 
tokiais brangiais proiduktais pa
remdami musų moksleivius. Jie 
daug padėjo pastangų ano karo 
metu, kovodami dėl Lietuvos 
laisvės. Ir dabar jie aktyviai 
remia visos tautos pastangas 
kovoje už Nepriklausomą Lietu-

Aaskvos Konferencija, kaip Išrodo, 
tuoj Baigsis Niekais, 

IR STALINAS ATMETI 40 METŲ 
GARANTIJA PRIEŠ VOKIEČIUS 

Bal. 16 pranešimais iš 
Maskvos, keturių didžiųjų 
taikos konferencija skubi
nama baigti, kuomet Stali
nas atsisakė paremti Sek-' 
retoriaus Marshall'o siūlo
mą 40 metų, keturių didžių
jų sutartį palaikymui Vo
kietijos nuginkluotos. 

Šis planas apima ištrau-
kimą iš rytines Europos ir 

ppATvimc i r o -i t ^ Vokietijos visu kariuo-
GR A I K I  J O S  k a r a l i u s  P o v i l a s , '  •  r e i š k i a  i r  R u s u  k a '  
46 m. amžiaus, kuriam atiteko i . ^eisKla 1 KU^ų ka-
sostas mirus jo broliui, kara- * įuomenių, o tas kaip tik 
liui Jurgiui. Tiedu broliai yra neatitinka soviet j grobišiš-
ainiai Britų Karalienes Vikto- kiems tikslams. 
rijos ir neturi savyje Graikiškoj Gen. Marshall per pen-
kraujo. _ kias savaites buvimo Mas

kvoje tik Bal. 16 pasimatė 
TREMTINIŲ JLEIDJ- 'su Stalinu: šis nesiskubino 

Mn fcri AiiQirviiT SMarshalPo kviesti, o Mar-
MO KLAUSIMU ghall nesisiulg Stalinui su 
SUVAŽIAVIMAS 'juo pasimatyti. 

— t ^ | Molotovas vėl pareikala-
Washington, D. Sios vo kaip dalį karo nuostolių 

savaitės pradžioje atsibuvo ' atlyginimų 12V>i .nuoš. visos 
suvažiavimas Europos ka-| Vokietijoje iškasamos ang-
ro tremtinių j Ameriką įlei- lies Rusijai, ir kitus 12 ̂  
dimo klausimu dirbančių1 nuoš. eksportavimui, sovie-
organizacijų. Ten dalyva- tų naudai. Bevin ir Mar-
vo ir P. J. Žiuris, pirminin- shall tam pasipriešino, sa
kas Liet. Vaduoti Sąjungos kydami kad Britai ir Ame-
ir American Friends of rikiečiai jau ir taip leidžia 
Lithuania. . ^ milijonus dolarių Vokiečių 

Sulyg pranešimų, išrodo maitinimui, ir nemato rei-
bus pasiekta gerų rezulta- kalo pilti dar daugiau pi-

v^-Lietuvių tauta Amerikos Lie
tuvių dėkingumo niekuomet ne
galės pamiršti. Kol bus gyva 
musų tauta, tol bus kartoja
mas ir garbingas šių brolių iš
eivių vardas. 

Tegyvuoja musų broliai Ame
rikos Lietuviai! Tegyvuoja j_u 
šaunios pastangos kovoje dėl 
Lietuvos laisvės! 

Garsus "Valio!" išsiveržė iš 
š i m t ų  s u s i r i n k u s i ų  L i e t u v i ų  
tremtinių krūtinis Amerikos 
Lietuvių garbei. Jus, mieli bro
liai, to žinoma, negirdėjote, bet 
tikėkite kad tą valandą . musų 
širdys buvo susijungusios su 
jūsiškėmis. 

GIMNAZIJAI vardu Įteiki
mo dovanų proga žodį tarė vice 
direktorius mokyt. Radžionis. 
Jis taip pat pasidžiaugė gausio
mis dovanomis ir pasakė kele
tą šiltų žodžių visiems, kurie 
parėmė musų moksleivius. 

Ir vėl šaukta valio Amerikos 
Lietuviams, prašyta perduoti 
musų padėka jiems. 

Prisiminta ir malonus auko
tojai, kurie savo pinigais par
ėmė "Care" pakietų pirkimo 
akciją, perskaityta jų pavardės. 
Jaunoji tremtinių karta jiems 
visada liks dėkinga ir neužmirš 
savo geradarių. 

gia proga reiškiaum visij 
Memmingeno Lietuvių padėka 
tiems kurie šią akciją sumanė, 
aukojo lėšas, rūpinosi persiun
timu ar kitokiu budu prisidėjo 
prie sumanymo įvykdymo. Te
būna pagarba ir mieliems "Dir
vos" redaktoriams, kurie nepa
gailėjo savo laikraštyje vietos 
šiam darbui išreklamuoti. 

Tokios dovanos, kurios gaa-
namos maisto ir drabužių bei 

tų. Plačiau apie tai pra
nešime kitame Dirvos nr. 

nigų pristatymui Vokieti
jai anglies. t 

Molotovas pareiškė tiek 
NAUJAS atominis gink- jog sutinkąs užbaigti Aus-

las arba naikinimo priemo- trijos taikos sutartį. Jei-
nė sakoma galima panau-'gU prie tos sutarties bus 
dojant radioaktyves dalis, | prikabinta visokių sovietų 
kurios butų paleistos ore ir v^i/oiodmn n-sli Vmti kad 
žmones naikintų, be jokio 
sprogimo. 

U. N. tyrinėjimas Bal
kanuose komunistų rengia
mų užpuldinėjimų Graiki
jos prie nieko nepriveda. 

reikalavimų, gali buti kad 
ir čia nieko nepadarys. 

Konferencija kaip maty
ti bus nutraukta bent ku
rią dieną ir delegacijos va
žiuos kas sau. 

Iš Amerikos zonos Vo
kietijoje, kaip paaiški, so
vietai išsivežė 96 nuoš. vi-

SEN. CONN ALLY, De-
tnokratas, narys užsienių 
santikių komisijos, paga
liau praregėjo ir pareiškė 
kad sovietai siekia pasau
lio užgrobimo. Jis tik per
nai buvo pasirengęs išduo
ti Rusams atominę bombą. 

WALLACE EUROPOJ 
ŠMEIŽIASI 

SftysSI.fiiSs g?* r— *»«-. 
ko komunistinį judėjimą, o 
Graikijoje sugauti banditai 
aiškinasi jie esą valdžios 
skriaudžiami ir kovoja ųž 
savo gerovę. United Na
tions pasirodo bejiegė su
laikyti tokį mažniekį, tai 
ką kalbėti kad ji sulaikytų 
didelių valstybių agresiją 
ir karo pradėjimą? 

Sulyg Potsdamo sutar
ties Rusams buvo leista im
ti 25 nuoš. visokio grobio 
Amerikos, Britų ir Pran-

.euzų zonose, bet Amerikie
čiai nematė ką svarbaus 
savo zonoje imti, o bolševi
kai grobė viską ant ko tik 
uždėjo savo nagus. 

Neturėdamas gana pase
kėjų savo šalyje, išmestas 
iš valdiškų vietų, net paties 
Roosevelto 1944 metais ne
priimtas kandidatu į vice 
prezidentus, Henry Walla
ce nuvyko į socialistų val
domą Angliją ten šmeižti 
ir niekinti savo šalies val
džią ir prezidentą. Jis ten 
susiplakė su grupe kairių
jų socialistų, kurie dirba 
už sovietų interesus. 

Wallace naudojasi pro
ga atakuoti Pvez. Truma-
ną ir jo planą gelbėti Grai
kiją ir Turkiją nuo komu
nizmo, kam priešinga ir 
Maskva. 

Wallace yra Demokratų 
partijos narys, bet svarsto
ma jį išmesti už šmeižimą 
tos partijos šalies adminis
tracijos. 

Iš Wallace žygdarbių iš
rodo kad 1948 metais bus 
bandoma suskaldyti Demo
kratų partija, ir gal Sena
torius Pepper, kitas aklas 
Maskvos bernas, bus kan
didatu Į prezidentus iš tre
čios partijos. Wallace sako 
jis pats trečios partijos va
du nebusiąs. 

^ S" "V-y. 

VALDŽIA PATI LAI
KO IŠKELTAS MAI

STO KAINAS 

ilotery.-, ir vaikai Frankfurt, Vokietijoje, apipuolę anglie*, va
goną atvirai grobia anglį, gelbėjimuisi nuo šalčio. Tai vaiz
das iš badaujaričips ir skurstančios Europos. 

Sprogime žuvo šimtai žmoniy 
Texas City, Tex., Balan

džio 16 rytą ištiko sprogi
mas Prancūzų laivo, kuris 
buvo užlioduotas nitratais 
ir gal but smulkia amuni
cija. Tuoj ugnis prasiplė
tė į aplinkinius pastatus ir 
į gyvenamus namus. , 

Po pirmo sprogimo lai-,sta. 
vui ir aplinkiniams pasta-1 Audros 

AUDROJE ŽUVO 150 
ŽMONIŲ 

Balandžio 10, Oklahoma 
ir dalį Texas valstijų pra-
šlavė smarki vėtra-uraga-
nas, kuriame žuvo virš 150 
žmonių ir virš 1,000 sužei-

MURRAY UŽTARIA 
KOMUNISTUS 

centras praėjo 
tams pradėjus degti, susi-1 turtingiausia kviečių ir gy-
rinko žiūrėtojų minios, ir: vulių auginimo ruožtu. La
ta d a ištiko eilė kitų spro-| biausia nukentėjo Wood-
gimų, kurie pagavo naujų Į ward, Okla, miestas, jame 
aukų, gaisras apėmė $19,-j žuvo virš 100 žmonių, pa-
000,000 vertės karo metu Į daryta milijoniniai nuosto-
išstatytą chemikalų dirb-Įliai. 
tuvę, ir pradėjo plisti link 

pinigų pavidalu, mus labai sti
prina, kelia musų nuotaikas ir 
pasiryžimus pernešti badą, skur
dą, šaltį, nedateklius. Savai
me aišku kad jų moralinė reikš
mė yra daug didesnė kaip ma
terialinė. Pavyzdžiui, šia pro
ga Memmingeno Lietuvių mo
kyklų vaikučiai pasižadėjo ge
riau mokytis savo Tėvynės la
bui. i 

Tegyvuoja Amerikos Lietu
viai, duosnųs aukotojai, ilgiau
sius metus! Tesaugo Aukš
čiausias ir tegloboja juos nuo 
visokių nelaimių. Tebūna sėk
minga jų kova dėl Lietuvos 
laisvės ir Nepriklausomybės, — 
taip kalba šimtai Lietuviškų 
širdžių Mfpipineene. 

Br. Kvikly*. 

HEN. DeGAULLE Pran
cūzijoje pradėjo organizuo
ti naują partiją, kviesda
mas apie save visus kurie 
nori gerovės sau, vieningu
mo šaliai ir tvirtumo santi-
kjįiose su užsieniu. 

gasolino valyklų. 
Pirmu sprogimu uždeg

tą laivą ugniagesiai išrodė 
užgesins, tačiau pasikarto
ję sprogimai laivą suplaiši-
rio. Po to sekė chemikalų 
dirbtuvės sprogimai. 

Sekančią naktį gaisro ap
imtoje srityje ištiko dar 
kitas sprogimas, kuris su
drebino namus už 15 mylių 
Galveston mieste^ 

Užmuštų žmonių skaičių 
sprendžia nuo 500 iki 1,200 
ir prie to, daug sukeista. 

i 

Charles Chaplin, Angli
jos pilietis Žvdų kilmės, 
pragarsėjęs ir praturtėjęs 
Amerikos filmų biznyje, 
yra atviras komunistų rė-

APSKRIDO PER 79 
VALANDAS 

CIO pirmininkas Philip 
Murray, kuris iš paviršiaus 
skelbiasi kovoja prieš ko
munistų kontrolę CIO or
ganizacijoje, tačiau šiomis 
dienomis pasirodė atviras 
ir ištikimas komunistų ka-
marotas. Jis viešai užata-
kavo Prez. Trumaną už ša
linimą komunistų iš valdiš- # 
ku vietų. Esą, reikalinga I mėjas. Jis nemato reikaio 
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Chicagietis Milton _ Rey
nolds, su keliais padėjėjais, 
dideliu greitu savo lėktuvu 
padarė kelionę aplink visą 
žemės skritulį per apie 79 
valandas. Jis baigė kelionę 
New Yorke Balandžio 16. 
Šiuomi jis padarė greitu
mo rekordą, atlikdamas tą 
kelionę į 12 valandų trum
piau negu Howard Hughes 
1938 metais. 

PREZ. Truman ir jo ekono
miški patarėjai kalba apie rei-
1 aling-umą mažinti kainas, neg 
1 :taip esą reikalinga bus kelti 
darbininkams algas. > 

Pati valdžia yra vtetta jš 
kaltininkių aukštų maisto kai
nų; bet ji vis nesiima tą padė
ti taisyti. Visas blogumas yr# 
maisto brangumas, kitkas pak 
s i taisytų savaime. 

Jų s jau girdėjot apie val
džios superkamas iš farmerig.^ 
nilves, kurios daugeliu atvejį 

supudinamos, nueina niekais, o 
bulvės miesto krautuvėse bran
gios. Ta bulvių ir kitų ūkio 
produktų supirkinėjimo tvarka 
pradėta karo metu, ir valdžia 
nutarė tą tęsti iki 1948 met\j„ 
Tuomi nori gelbėti ūkininkam® 
palaikyti aukštas kainas ukfo 
produktų: kad ūkininkai par
duodami mažiau savo produk
tų j rinką gautų didesnes kai
nas. Reiškia, kad pirkėjai mo
kėtų brangiai. Už likusius pro
duktus valdžia užmoka, ūkiniu* 
kui nereikia jų i miestą vežt||*> 
gali supilti kur nori, ir tie pro
duktai gali suputi, arba vai- 'jt 
džid. gali kur nors išvežti. 

Pernai buvo geras bulvių 
ir kitų ūkio produktų derliui, 
tie produktai butų galėję buti 
pigus, bet valdžia nedavė vis
ko į miestą suvežti. 

Valdžia paskyrus šimtą mili
jonų dolarių ir 1947 metams 
ūkininkams padovanoti, kad jie 
perviršį savo užaugintų pro
duktų suverstų į krūvas gesti, 
Jtad miestų žmonės turėtų vii 
brangiai mokėti. 

Iki maistas bus brangus tol 
bus ir streikai ir reikalavimas 
kelti algas. 

• 

NAUJUS DARBO ĮS
TATYMUS RUO

ŠIANT 

Kinijoje, komunistai nu
žudė vėl tris Amerikos pi
liečius. 

Amerika pranešė Brita
nijai, Kinijai ir Rusijai del 
pasidalinimo 239 Japonijos 
karo laivų kurie išliko ne
nuskandinti. Rusija, kuri 
tik paskutinę beveik dieną 
įstojo į karą prieš Japoni-
jąf irgi gaus dalį tų laivų. 

t -
VIDUTINIS ilgi? Amerikos 

prekinių traukinių pakilo nuo 
43 vagonų 1925 metais iki 52 
vagonų 1945 metais. 

pravesti demokratiški tar
dymai Kaip daug ko
munistai paiso demokrati
jos parodo jų vogtinas įsi
veržimas į valdžios įstai
gas. 

—n. i ^ i', į!į»Įį»j 
SOVIETAI, ianot pasku

tinių pranešimų, sutinka 
pradėti tartis su Amerika 
atsiskaitymo už lend-lease 

tapti Amerikos piliečiu^ 
Spauda pradėjo reikšti, 

jei jis tik tiek už Ameriką 
duoda, lai keliauja sau iš 
šios šalies, čia jis nereika
lingas. 

LENKIJOJE, pakartas 
Rudolph Hoess, kuris sa
koma tvarkė išžudymą- 4 
milijonų Lenkų ir Žydų, 

klausimu. Amerika sukišo j žinomoje Oswiecim koncen-
sovietams reikmenų už su- tracijos stovykloje. Hoess 
virš 11 bilijonų dolarių. 

Kinijoje, Šanghai mieste, 
susekta kad komunistai su
rengia gaisrus, papirkdami 
vaikus, kurie atlieka darbą 
nešiodami gasolino bonkas. 
Vaikai sugauti išdavė kas 
jiems tai įsakinėjo daryti 

sugautas ir areštuotas per
eitą mėnesį, po virš metų 
jieškojimo. ; v; 

CIO automobilių unijos 
vadai reikalauja automobi
liu industrijos darbinin
kams pakalti algas 23 /2c 
valandai. 

Kongreso atstovas Gerald Lan-
dis (Rep. Indiana), kuris dar
buojasi už pravedimą biliaus 
Kongrese kad visiems šios ša
lies piliečiams sulaukus 60 m. 
amžiaus butų mokama po $60 
į mėnesį atlyginimo iki gyvos 
galvos. 

KONGRESUI ruošiant nau
jus darbo santikių tvarkymui 
įstatymus, Senatorius Wagner 
iš New Yorko pradėjo bėdavp-
ti kad naujieji įstatymai "i§-
pjaus širdį" iš Nacionalio Dar
bo Santikių Akto, kurį jis pa
gamino ir pravedė 12 metų at
gal. Dabar į tą aktą žiūrint 
išrodo kad kaip tik ir reikia 

Wagnerio Akto išpjauti šir-
i (ų^ tik tada šalyje bus ramybS. 

Iki šiol, Roosevelto New Deal 
dienose Įvestas Wagnerio Ak
tas suteikė unijų vadams visą 
darbininkų monopolį, uždraudė 
darbdaviams naudotis žodžio 
laisve, privertė dirbtuves pri
imti uniją ar jos nori ar ne, 
darbininkai turėjo įstoti į uni
ją ar patiko ar ne, ir unijų va
dams buvo pilna teisė varyti 
raketierystes prieš darbininkus 
ir prieš darbdavius, kurstyti ir 
regti streikus, sudaryti užpuo
limus ir žudynes. 

Wagnerio akto priedanga ko
munistai pagavo daug unijų j 
savo kontrolę, valdžios teismai 
visada rodė palinkimą palaiky
ti uniją, nežiūrėdami teisybės. 

Amerikos žmonėms jau įgri
so tokia tvarka ir šalį parali-
žiuojanti streikai. 
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PENNSYLVANUOJE 
PITTSBURGH 

"APRIL SHOWER DANCE" 
ŠELPIMO REIKALAMS 

Lietuvės narės dviejų Pitts
burgho draugijų, Lietuvių Mo
terų Auxiliary kartu su Lie
tuvių Moterų Klubu rengia šo
kių vakarą antradienį Balan
džio 22, Piliečių salėje, 1723 
Jane St., South Side. • 

Šokiams bus populiaHška or
kestrą. Įžanga tik $1 su tak
sais. Visas pelnas skiriamas 
Lietuviams karo našlaičiams. 
Malonėkite visi atvykti j šį 
parengimą, nes moterys nori 
padaryti kuodaugiausia pelno 
savo užsibrėžtam tikslui. Vi
si jauni ir seni nepamirškite 
Balandžio-Aprfl 22 šokio, Pi
liečių salėje. Komisija. 

PLIENO DARBININKŲ 
DERYBOS NEBAIGTOS 

Tarybos tarp CIO plieno uni
jos ir United States Steel Corp. 
iki šiol ėjo ramiu budu, tačiau 
dar vis prie nieko neprieita ir 
bėgyje šios ar kitos savaitės 
paaiškės ar bus susitarta ra 
miai pasirašyti 1947 metų su
tartį, ar plieno ^darbininkai bus 
iššaukti streikuoti. 

Plieno darbininkų unijos va
das yra Philip Murray, kuris 
yra visos CIO vadas. Plieno 
unijos vadai susirinks pasita 
rimams kas toliau daryti jeigu 
nebus gauta iš plieno kompani
jos reikalavimų patenkinimo. 

Plieno unijoje skaitoma apie 
850,000 narių. 

PITTSBURGH PRADEDA 
APSIVALYTI 

Pittsburgho miesto valdyba 
pradėjo tokį įtemptą vajų ap
valymui miesto kokio nebuvo 
niekad pirmiau miesto istori
joje. Žymieji miesto veikėjai 
ir industrijų vadai dalyvavo 
pasitarime, ir vienas žymus 
Pittsburgho biznierius to va
jaus pradžiai padovanojo $35,-
000, kad darbas tikrai butų 
įjudintas. 

Pat pirmiausia, per šešias 
savaites bus visi gyventojai 
raginami ir mokinami apsiva
lymui apie savo namą ir pa
ties namo pagražinimui. 

Paskiau, per visą vasarą va
rys mokinimo vajų palaikyti 
miestą, namus, apie namus ir 
namų kiemus švariai. 

Lietuviai taipgi gali žymiaf 
prisidėti prie savo miesto pa
laikymo gražiu ir švariu, ap
sižiūrėdami aplinkui kaip pri
dera. Lietuviai yra darbštus, 
moka pataisyti tvoras, išvalyti 
kiemus, nudažyti namą, tik ir 
jie kartais reikalauja paragi
nimo. 

Dumų su kontroliavimu s taip 
pat vykdoma. Harrisburge pa
vyko Atstovų Rumuose prave
sti bilius kuris suteikia galimy
bę Allegheny Apskrities Ko 
misijonieriams vykdyti Įstaty
mą verčiantį suvaldyti durnus 
namų ir įstaigų šildyme, prie 
to fabrikų ir geležinkeliu ku-
rinime. 

Detroitf Mich., Naujienos 

Xe\v Yorke, Graikai surengė 
didelį paradą paminėjimui 126 
metų Graikijos nepriklausomy
bės. Dalyvavo apie 10,000, 
daugybe savo tautiškuose ru-
buose. Graikų tautiniuose ru-
buose ineina sijono dėvėjimas 
vyrams. 

DAUGUTifA KASYKLŲ 
VĖL PRADĖJO 

DIRBTI 

Pittsburgho ir plačios apie 
linkės kasyklų darbininkai su-
gryžo dirbti po Lewis'o apšau
ktos "liūdesio savaitės" ir po 
uždarymo kasyklų, kurios sa 
kyta yra pavojingos. Daugu
ma anglies kasyklų atsidaryta, 
jos pripažinta saugios dirbi
mui, ir minkštos anglies kasi 
mas tuoj pasieks normalį kie 
ki-

Jotu* L. Lewis'o užsinaraviji-
mas ir sulaikymas darbų vėl 
baigtas ir maineriai gaus savo 
algas vėl. 

Vienatinis dabar numatomas 
neramumas anglies industrijo
je yra tai kalbamas kitas pil
nas minkštos anglies darbinin 
kų streikas Birželio 30 d. 

Lewis vistiek nenurimsta Ir 
nori iššaukti visuotiną minkš
tos anglies streiką šią vasarą. 

. Kasyklų operatoriai atsisa
ko priimti Lewis'o sąlygas ir 
nemato kaip galima su juo tar
tis akivaizdoje to senio skere-
čiojimųsi. 

PHILADELPHIA 

MX) DUSULIO (asthma) 
Vokiečių išrastas naujas vais
tąs. kurį dabar paskelbia U. S. 
Komercijos Departmentas. Tas 
vaistas žinomas vardu aludrine 
sulfate, ir yra pasekmingesnis 
už kitus iki šiol žinomus vais
tus pagalbai nuo dusulio. Sa
ko, tą naują vaistą gali pats 
žmogus naudoti be daktaro ar 
slaugės pagalbos. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duo#i m SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
SS2 N. 6th St. Philadelphia 6, P». 

VAŽIUOJA I NEWARK. Te
ko patirti musų jaunas vieti
nis smuikininkas, Tadas Kuli-
govskis, sekmadienį, Balandžio 
27, ir vėl smuikuos Newark, 
N. J., J. Stuko Lietuviško Ra
dio programo ręngiamame kon
certe. 

Iš NELIETUVIŲ SPAUDOS 
Vietiniuose Ukrainiečių laik

raščiuose, "Amerika" ir kita
me, pirmomis Balandžio dieno
mis tilpo Vysk. T. Matulionio 
atvaizdas ir pranešimas kad 
jis vėl yra įpuolęs į Kremliaus 
budelių enkavedistų nagus. 

Lenkų "Gwiazdoje" Baland. 
10, tilpo eilėraštis skirtas pa
gerbimui Lietuvos Ministro P. 
žadeikia jo 60 metų amžiaus 
sukaktie# proga. XX. 

UŽMUŠTA 9 DARBININKAI 
EXETER, Pa. — Balandžio 

10 ištikus sprogimui kietos an
glies kasykloje 350 pėdu po 
žeme, užmušta 9 darbininkai. 
Toje kasykloje, netoli Wilkes-
Barre, Pa., dirba 175 darbinin
kai, bet tik 17 buvo susirinkę 
toje vietoje kai sprogimas išti
ko. 

AMERIKOS karinė adminis
tracija taip sakant atidarė ko
munistams duris į užvaldymą 
Bavarijos, leisdama Bavarijos 
komunistų partijai susijungti 
su Rusų valdomos Vokietijos 
dalies Socialistų Vienybės par
tija, kuri yra komunistų kon
trolėje, tik apgavimui žmonių 
vadinama socialistų vienybe. 

Atėjus kokiems rinkimams, 
bus leidžiami komunistai agi
tatoriai dirbti už raudonuosius 
kandidatus Bavarijoje. . 

DAYTON, OHIO 1 
TREMTINIŲ LAIŠKAS MAę 

REI PAULAUSKIENEI 
Sekančio laiško paduodama 

svarbesnės ištraukos: 
Mieloji Teta. Dabar mėgin-

sim papasakoti kaip mes čia 
Vokietijoje atsiradome, nors 
jaučiame kad ir dešimčia tokių 
laiškų negalėtume išdėstyti vi
sa tai kas per paskutinius ke-. 

| letą metų ant musų Lietuvos 
j užgriuvo ir kas mums patiems 
I teko pergyventi. 

Sunku, nepaprastai sunku 
buvo mums prieš pustrečių me
tų skirtis su savo kraštu ir saj-
vo artimaisiais, palikus visa 
kas buvo miela ir brangu, kas 
buvo sunkiu darbu užvargta 
ir įsigyta. Neišvengiamai ir 
nesulaikomai artėjančios fron
to bangos iš rytų stumiami tu 
rėjom trauktis į vakarus be
veik taip kaip stovim, pasiėmę 
tik rankinius lagaminus, tik 
tiek kiek galėjom su savim pa
nešti. Nors aiškiai jautėm kad 
Vokietijoje mus laukia vargas 
ir sunkus gyvenimas, tačiau 
rinkomės ją vien del to kad tai 
buvo vienintelis pasirinkimas 
tarp gyvybės ir mirties. Kai 
žmogus pajunti mirtį čia pat 
už savo nugaros, tada bent ku
ria kaina, rodos, pirktum dar 
keletą gyvenimo valandėlių. O 
mirtį aiškiai nešė mums tik
riems Lietuviams dar kartą į 
Lietuvą ateidamas bolševizmas, 
kurį perdaug gerai pažinom iš 
pirmutinės okupacijos 1940-41 
metais. Tais metais, prieš pat 
Rusų - Vokiečių karą, Birželio 
mėnesį, kai prasidėjo didysis 
žmonių gaudymas, pavojus bū
ti pagautam ir išvežtam į Si
birą pakibo ties kiekvienu pa
doresniu Lietuviu. Slapstėmės 
mes, slapstėsi tūkstančiai pa
našių į mus. 

Taip kaip Vokiečiai savo 
okupacijos metu žmogaus gy
vybės nebrangino, išnaikinda
vo ištisus kaimus, šimtus žmo
nių, kad tik tuštesnis kraštas 
paliktų Vokiečiams kolonizuo
ti, lygiai taip pat kiek anks
čiau darė bolševikai Lietuvo
je, norėdami kaip galint dau
giau musų tautiečių išnaikinti, 
ištremti į Sibirą, kad tik leng
viau sektųsi į turtingą ir ge
rai sutvarkytą musų kraštą 
privaryti ubagų iš rytų ir juos 
čia, atėmus iš musų viską, ap
gyvendinti. 

Daug musų artimųjų ir pa
žystamų tuomet neturėjo lai
mės pasislėpti, kad išvengti ka
lėjimo ar gyvuliniuose vago

nuose, užkaltais langais ir du
rimis, be duonos trupinio ir 
vandens lašo, per kaistras, iš
trėmimo į Sibiro tolius. 

Pirmutinės bolševikų okupa
cijos metu trėmimas atrodė dar 
ne toks baisus, lengviau išven
giamas, ries jautėme kad ka
ras su Vokiečiais kybojo kaip 
ant plauko. Manėme kad ne
turės laiko visų smulkmeniškai 
išgaudyti, ir taip manydami 
nesuklydome. Antrą kartą gi 
raudoniesiems gryžtant, to lai
kinumo jau nebesijautė, tik 
niekaip negalėjom prileisti sau 
minties kad taip ištikro bus 
lemta juos dar kartą savo kra
šte susilaukti. 

Taip netikėdami ir laukėme 
iki pat paskutinio akimirksnio, 
negalėdami atsiplėšti nuo pri
gimtos savo krašto žemės, su 
kuria kunu ir siela buvom su
augę. Tas suaugimas nę vie
nam užkirto kelią pabėgti nuo 
visa naikinančio bolševizmo, 
nes Vokiečių galybei šuoliais 
gniužtant daugelyje vietų bol
ševikai užkirto kelius į vaka
rus, ir tūkstančiai Lietuvių 
pasiliko apsupti keliuose. Dau
gelis taip žuvo nuo lėktuvu 
puolimų, daugelis buvo tanku 
sutraiškyti, gi dalis surankio-j 
ti ir be niekur nieko išgaben-į 
ti seniau pramintais keliais į i 
tolimus rytus, Sibiran. 

šiaip ar taip. tai buvo bai
sus išblaškymas, po kurio dar 
ir dabar negalima susirankio
ti. Musų šeima buvo viena 
nedaugelio laimingųjų kurioms 
pavyko neišardytoms prasmu
kti toliau į vakarus, ir čia su
laukti atvykstant Amerikiečių 
kariuomenės. 

Atbėga dar ir dabar žmonės 
iš Lietuvos, ir ką apie ten pri
pasakoja net plaukai ant gal
vos stojasi. Klvstumet galvo
dami kad dabartiniai Rusai yra 
tokie pit kaip buvo prieš pir
mąjį Pasaulinį Karą. Tada bu-

DR. VY0UNAS MffoftJO 
SAVO 79 METŲ SUKAKTĮ 

Gautomis žiniomis nuo paties 
Mažosios Lietuvos rašytojo-fi-
losofo Dr. Wilhelmo Storostos 
Vydūno, jis £. in. Kovo 22 d. 
minėjo savo 79 metų amžiaus 
sukaktį. 

Nepažymi mielas rašytojas 
ar tas paminėjimas buvo vie
šas ar tik savitarpis. Betgi 
linksma girdėti kad Dr. Vydū
nas jau gerokai atsigavęs ir, 
kaip jis rašo, galėsiąs jau tik 
du kartu dienoje valgyti, nes 
labai taupąs maistą, sušelpi-
mui savo dviejų seserų, kurios 
vienas 74 m., kita 77 tn. 

Sako, gavęs pakietėlį iš A' 
merikos skuba jo dalelę išsiųs
ti savo seserims. Jautrus se
nelis mato apie save ir kitus 
Mažosios Lietuvos viengenčius 
didį vargą vargstančius ir ba
dą kenčiančius ir negali to fak
to nutylėti rašydamas laiškus 
savo tautiečiams, laisvoje ir 
visko pilnoje salyje gyvenan
tiems. 

Ilgiausių metų, mielas Dak
tare ! 

LVS 6-tas skyrius. 

GRYŽO MOKYKLQN 
Nesenai atvykusio iš Euro

pos Tomo Dambrausko sūnelis 
Vincukas, praleidęs Velykų ato
stogas prie tėvelio ir mamytės 
giminaičio p. J. Bartuškos iš
vyko atgal į Marianapolio Ko
legiją. Vincuką dėdė J. Bar
tu ška apdovanojo nauju gra
žiu kostiumu. 

SLA 60 METŲ JUBILEJAUS 
PAMINĖJIMAI 

Balandžio 13 d., SLA 352 ir 
200 kuopos kartu paminėjo Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko-

j je 60 metų sukaktį. Kartu bu
vo pagerbta tų dviejų SLA 
kuopų nariai karo. "veteranai, 
keli veikėjai, ir Auksinės žvai
gždės motina, A. Keršulienė 
A. Keršulienė, kai jos sunus 
tarnavo Dėdei Šamui ir pagul
dė savo jauną galvą, darbavo
si prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, Lietuvių vieneto, ir 
tik netekus sunaus, iš rūpes
čio ir susigraužimo nuėjo dirb
ti į dirbtuvę ir pasitraukė iš 
ARK Lietuvių vieneto. 

Jubilejaus minėjimo proga 
buvo surengta vakarienė, pa-
gerbtuvės ir šokiai. 

Pagerbimui jaum§ veteranų, 
buvo atvykus SLA Pildomo
sios Tarybos narė, p. Mikužiu-
tė, iš Chicagos, kuri ir įteikė 
pagarbos pažymėjimus vetera
nams ir pasakė organizaciją ir 
jaunąją kartą liečiančią kalbą. 

Vakaro pragramą vedė mu
sų veikėjas Juozas Ambrose; 
dainomis paįvairino Aldona 
Molytė ir Andrius Baliukonis; 
Helena Dailydaitė pianu akom
panavo dainoms. 

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
Rado Ona Karpienė. 

Martin H. Kennelly, naujai iš
rinktas Chicagos mayoras, De
mokratas, kas parodo kad De
mokratai Chicagoj yra stiprus. 

Deja, šiame vakare negirdė
jome Amerikos ir Lietuvos 
himnų, kas sudarė prislėgtą 
nuotaiką. Tvarka irgi buvo 
nekokia. Vakaro dalyviai išsi
nešė nejaukų įspūdį, žmonių 
buvo virš du Šimtai. 

RUOŠIASI Į LVS SEIMĄ 
IR ANKSTYVA AUKA 

Jau penki sąjungiečiai ren
giasi į LVS šeimą, kuris įvyks 
Waterbury, Conn,, Birželio 28 
ir 29 dienomis. 

Pirmą $25 auką seimui su
teikė pp. Kriaučiunai. Tai tie 
Kriaučiunai kurie stropiai gel
bsti Lietuvos pabėgėliams. Ne
žiūrint kad jie turi pabėgėlių 
giminių,, jie ištenka ir kitiems 
reikalingiems pašalpos. Jie pa
gamina affidavitus ir siunčia 
maisto bei drabužių. 

Valerija Kriaučiūnienė pir
mutinė pasiūlė sušelpti perei
tame Dięvos numeryje tilpu-
sio laiško penkių Lietuvių pa
bėgėlių rašė jus. Ji paaukojo 
$5 išsiuntimui jiems maisto. 
Tai jos tik maža delelė ką ji 
nuolat išsiunčia savo broliams 
už jury j*. 

M. Sims. 

BRAVORAMS NE-
fiUODA BULVIŲ 

vo tik Rusai, o dabar jie pa
virtę bolševikais, o bolševikų 
žiaurumus tegali įsivaizduoti 
tik tie kuriems patiems teko 
jų valdymą ir naikinimą per
gyventi. Taigi, kol jie ten. 
apie gryžimą ir gyvenimą Lie
tuviams Lietuvoje ir kalbos 
negali buti. 

MICHIGAN valstijoje ran
dasi bulvių perviršis, kurį su
manė nupirkti viena .alkoholio 
varykla gaminimui industrinio 
alkoholio. Bet U. S. Agrikul
tūros Departmento viršininkai 
atmetė pasiūlymą tas bulves 
nupirkti, pareikšdami kad jo
kio bulvių perviršiaus nėra. 

Tuo pačiu laiku Agrikultū
ros Departmentas išgabena 246 
vagonus pirmos rūšies Michi
gan bulvių, apie 205,000 buše
lių, į Vokietiją, kur kariuome
nė- išdalins bulvių sėklai. 

Ta alkoholio varykla sako 
gavo užsakymą 1,000,000 galio
nų industrinio aliejaus iš vie
nos automobilių kompanijos 
Detroite, bet neturi gana bul
vių alkoholiui daryti. Grudai 
tam alkoholiui daryti uždraus
ta, o kornai perbrangųs. 

Michigan valstijos industri
ja negali pasinaudoti savo ri
bose išaugintomis bulvėmis. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietę. 

Ruth, no oporacijos ligoninėje, čiupinėja beisbolo lazdą, 
rodydamas jaunam beisbolo lošikui savo pasisekimo paslaptį, 
kaip lazdą laikyti. Babe Ruth jau baigė savo lošimo dienas. 

VIENAS iš didžiausių mano 
gyvenime prietikių buvo 1938 
metais, kuomet aš turėjau pro
gą keliauti .po Europą. Bėgy
je penkių mėnesių aš su savo 
drauge, Brone Rasiulyte apsi
lankėm Anglijoje, Danijoje, 
Švedijoje, Lietuvoje, Vilniaus 
krašte, tada Lenkų okupuota
me, Vokietijoje, Belgijoje ir 
Prancūzijoje. ' 

Suprantama, pati įdomiausia 
mums buvo Lietuva, gal but 
todėl kad musų tėvai iš ten ki
lę, ir Lietuvoje mudvi pralei
dom tris mėnesius. 

Patyrimai lankantis svetimo? 
se neži/iomose šalyse, matymas 
svetimų žmonių, apsipažinimas 
su jų papročiais, kalba ir jų 
gyvenimo budais yra kas tai 
tokio kas palieka tavyje ant vi
sados, ir dažnai pasijunti savy
je darant palyginimus tų visų 
patyrimų visą savo gyvenimą. 

Aš ir mano draugė taip bu
vom sužavėtos savo apsilanky
mu Lietuvoje kad mudvi su
tarėm savo patyrimus pasida
linti su musų draugais liku
siais namie Amerikoje. Taigi 
Bronė užsirašinėjo kasdien tos 
dienos įvykius, o aš panaudo
dama savo kad ir mažą liatera-
tinį patyrimą aprašinėjau vis
ką Dirvai ir jos skaitytojams. 

Per visą tą eilę metų aš ga
vau daugybę pastabų ir pagy
rimų už tos kelionės aprašymą 
ir priminimų kaip skaityojams 
tie aprašymai patiko. 

ŠIUO laiku, 1947 metais, be
veik devyni metai nuo musų 
kelionės į Europą, man pasi
taikė proga paimti ilgesnes ato
stogas, praleisti žiemos laiko
tarpį saulėtoje Kalifornijoje, 
Los Angeles mieste, kur aš no
rėjau apsilankyti per daugelį 
metų. 

Bežiemavojant man Los An
geles, mano draugė iš Cleve-
lando, Petronėlė Jonilienė, at
skrido čia pasilsėti šiltame ore 
ir saulėje^ pasišalindama nuo 
šalčių, sniego ir audrų Cleve-
lande ir Rytuose. Mudvi bu
vom susitarusios čia susitikti 
prieš man išvažiuojant iš Cle-
velando, ir taipgi galvojom kad 
butų priedinis malonumas nu
vykti ir j Mexico City, Meksi
kos sostinę, patyrimui kaip iš
rodo Meksika. 

Po kelių dienų po jos atvy
kimo į Los Angeles, mudvi 
švaistėmės aplinkui darydamos 
patvarkymus, pirkdamos Tu
ristinius tikietus, rupindamosi 
dokumentais perėjimui Meksi
kos sienos, svarbiausia užsitik-
rinimui sugryžimo atgal į Uni
ted States. / 

Laikas greit prabėgo ir štai 
atėjo diena musų kelionei ir 
naujiems patyrimams Meksi
koje, apie ką aš noriu pasida
linti su savo draugais, aprašy
dama apie tai. 

Vienas iš didžiausių prieti
kių man buvo tai faktas kad 
ši kelionė į svetimą šalį buvo 
ne juriniu laivu, nei traukiniu, 
bet pačiu moderniškiausių ir 
greičiausiu keliavimo budu — 
lėktuvu. 

Viskas įvyko taip greitai kad 
aš neturėjau laiko pasvarstyti 
kuriuo budu aš norėčiau ke
liauti, nes viena laikas buvo 
brangus mano draugei, ir min
tis kad reikės per kelias dienas 
nuobodžiauti keliaujant trauki
niu nebuvo labai viliojanti. To
lumas iš Los Angeles į Mexico 
City yra virš 1500 mylių, rei
škia kelių dienų kelionė trau
kiniu per Arizonos ir Texjis ty-
rynus, per vakarinės Suvieny
tų Valstijų dalies kalnynus, ku
rie nusitęsia kiaurai visą Mek
siką. 

Taigi pasirinkom ^greičiausi 
keliavimo budą, lėktuvu. 

ŠI ORU kelionė mudviem su 
Petronėle Joniliene buvo jau ne 
pirmu kartu. 1932 metų rude
ni, kai Darius ir Girėnas ren-
gėsi skridimui į Lietuvą, ir sa
vo kelionei pinigus rinkdami at
silankė Clevelande, po jų pra
vestos programos Clevelande 
jiedu skrido į Detroitą — tuo 
pačiu "Lithuanica", kuriuo lai
mingai perskrido Atlantą ir žu
vo "prie Lietuvos slenksčio", — 
tada, nereikėjo daug kalbinti ir 

O. Karpienė P. Jonilienė 

mudvi sutikom su jais skristi į 
Detroitą, ir tai buvo musų pir
mas patyrimas oru keliavimfi^ 
kuris šiądien žymiai skiriasi, 
o nuo to praėjo apie 15 metų. 

Kelionėje po Meksiką paty* 
riau kad daugelis dalykų, pa
pročių, žmonės, jų apsiėjimai 
primena man apie Europą, ir 
nejučiomis. pasijutau palygi
nanti visa tai prie Lietuvos gy
venimo ir apsiėjimų. 

Norėčiau kad šie mano paty* 
rimai butų įdomus tiems kurte 
skaitys apie tai, nors aš pati 
savyje žinau kad visa tai nėra 
taip artima mano širdžiai kaip 
kad butų buti tarp savų žmo
nių, su sava kalba, kur viskas 
ir visi buvo man brangus ir 
malonus. 

Aš vis dar turėjau savyje 
troškimą vėl apsilankyti Lieti-
voje kelis kartus ateityje, ta-
čias karas tas viltis nutraukė. 
Lietuva parblokšta žiaurių, b«r* 
širdžių priešų, jos žmonės likft 
išblaškyti po visą pasaulį, fap 
mes visi kiti tik galime ramia-'' 
tis viltimis ir dirbti kad jie 
galėtų vėl sugryžti j atstatytu 
ir išlaisvintą Lietuvą. 
. Seka: VIVA MEXICO! 

CHICAGO, 111. Mr. & Mrs. 
Petras ir Vassia Kiaulėnas, 
Prancūzų Vyriausybės diplo
muoti architektai, baigę Urba-
nismo Institutą Paryžiaus Uni
versitete.' Laiko garbe praneš
ti savo tautiečiams jog atida
rė ofisą kaip Architectural De
signers ir City Planners. An
trašas : 7253 So. Washtenaw 
ave., Chicago 29, 111. Telefonas 
GROvehill 4307. Darbo ir pa-

isimatymo valandos nuo 10 ry
to iki 8 v. vakare. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

Decken's Galinga Mostis 
, Gaunama Cleveland, Ohio 
Pagelbės tau nuo Reumatizmo 
ar taip gėlimo rankų, kojų, nu
garos, strėnų. Vienas iš ge
riausių vaistų. 

Clevelando Lietuviai reikalaukit 
pas mane. ^ (17) 

PRANĖ MAČIENĖ 
656 E. 131 St. Cleveland 8, O. 

Telefonu užsakykit: MU. 3285 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Dcksnkr 'Gal i n f? a Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

DECK EN'S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1. N. J. 

. MONCRIEF 
DIDŽIAUSIA DO LA lil© VERTYBE 

AUTOMATINIAME ŠILDYME 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O, 

1 
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D I R V A  

Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse — — • . * 

1 !(iii'»jiiįiįi 

Laisvę pažinus Tauta —• |7, , 
Jungo Nevilkti 

Kas Dabar Valdo Lietuva 
*~ 

iValdytojų pavardės kaip būdavo seniau: Nikolaj Ser
ge j e vi č šcerbakov, Sovietų šnipai, Lietuvių naikintojai 

.NESENAI Lietuvoj® su di
deliu trukšmu buvo renkama 
vadinama Aukščiausi Taryba. 
Tačiau niekam ne paslaptis kad 
ši taryba ištikro jokio balso 
neturi, o tėra renkama žmonių 
akių dumimui. 

Tikras Lietuvos valdytojas, 
taigi, ir svarbiausias kaltinin
kas del viso to kas šiądien vyk
sta Lietuvoje yra garsus Mas
kvos politbiuras, visi -kiti kom
partijos pareigūnai tėra dau
giau ar mažiau nuolankus įsa
kymų vykdytojai. 

Lietuvoje šitas politbiuras 
turi savo atstovą su labai pla
čiais įgaliojimais, kuris ir yra 
tikrasis valdovas. Tas neofi
cialus Lietuvos TSR general
gubernatorius yra Visasąjungi
nės Kompartijos įgaliotinis Lie
tuvai draugas ščerbakov. 

Smulkus įsakymų vykdymas 
yra pavestas Ministrų Tarybai 
ir vietos kompartijai, prie ko 
ši yra daugiau priežiūros (ir 
žvalgybos) organas. 

Niekam ne paslaptis kad Lie
tuvoje dabar ne tik komparti
jos viršūnes, bet ir visą jos na
rių visumą sudaro Rusai. Per 
prieš kiek laiko įvykusį valy
mą buvo atleisti iš darbų ir su
imti, apkaltinus buržuazinių 
gaivalų rėmimu, daugelis auk
štesnėse vietose užsilikusių se
nų Lietuvių komunistų.... 

LIETUVOS TSR ministrų ta-
\ rybos sąraše dabar randama 

tokios pavardės: 
Aleksandr Petrovič Sokolov, 

Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojas, 

Sergej škodin, Lietuvos TSR 
/ietinės pramonės ministras, 

Andrėj Zasypkin LTSR žuvų 
pramonės ministras, 

Jakov Svisčikov, LTSR ko-
munalio ūkio ministras, 

Dimitrij Jafimov, LTSR *val 
stybės saugumo ministras, 

Nikolaj Lubimcev, LTSR sta
tybinių medžiagų ministras.. 

Prie jų reikia dar pridėti ne
aiškius asmenis Lietuviškom! 
pavardėmis, bet nekalbančius 
Lietuviškai, kaip kad Bartašiu-
nas, LTSR vidaus reikalų mi
nistras ir kt. 

Bet tai dar ne viskas. Į Są
junginių Respublikų ministry 
tarybas dabar ineina ir visa
sąjunginių ministerijų įgalioti
niai, kurie Lietuvoj# visi iki 
vieno yra Rusai. v 

Taigi, dabar vargu kam be
liks abejonių kas dabar valdo 
Lietuvą. . 

Jeigu dar pirmos okupacijos 
metu buvo daugiau varžomasi 
Rusai buvo teskiriami visur pa
dėjėjais, tai dabar to nebėra: 
dabar LTSR ir ministerių kabi
nete Rusai sudaro daugumą. 

Kol kas šioje Rusų kompa
nijoje dar pakenčiami keli ypa
tingai paslaugus Lietuviai par
sidavėliai, bet su jais ištikro 
nažiausia skaitomasi ir jie jo
kios įtakos neturi. Kiekvienas 
jų dreba del savo pigaus kailio., 
nes žino kad kiekvienu metu 
rali buti apkaltintas bendradar
biavimu su buržuaziniais gai
valais (t. y. Lietuviais) ir išva
lytas. . . .  

LIETUVA SALA 
ŠIĄ žiemą visi Lietuvos mie

stai sunkiai kentėjo del kuro 
stokos. Kai kurios įmonės tu
rėjo net sustoti, daugelio įmo
nių ir įstaigų patalpos buvo 
nekurinamos. jau visiškai ne
kalbant apie privačius butus, 
šita aštri kuro krizė kilo del 
to kad iš Rusij6s visai nebuvo 
gauta anglies. 

Išvežę grudtį atsargas, išve
žę didėlius kiekius gyvulių, ir 
net kai kurių fabrikų įrengi

mus išgabenę, vienu žodžiu, 
apiplėšę Lietuvą, Rusai dabafl? 
mažai besirūpina ja. 

O kilusiam gyventojų nepa
sitenkinimui ir pykčiui nukrei 
pti kaltė, kaip paprastai, su
verčiama prieš va lstybi n i a m s 
elementams.... 

Anglies nėra, tiesa, sakoma, 
betgi Tarybų Lietuvoje yra be 
veik neišsemiamos durpių at
sargos.... 

"Kai kas iš musų ūkinių va
dovų nenori įsisavinti durpių'', 
rašo' Vilniuje išeinanti Tiesa 
(Vas. 5, 1947) straipsnyje "ža 
lingos antivalstybinės nuotai
kos". 

Šeiminėje Vakarienėje Pasižadėjo Dalyvauti Connecti
cut Valstijos Gubernatorius James McConaughy 

WATIOKMU RY. CONN. 

LETUVOS MINISTRO 
POVILO ŽADEIKIO 
60 METU SUKAK-

TUVĖS 

P. žadeikis 
Įgaliotas Ministeris P. žadei

kis, Lietuvos Atstovas Wash-
ington'e, tik tuomet patyręs kad 
šį Kovo mėnesį jam suėję 60 
metų amžiaus, kaip pradėjęs 
gauti sveikinimus ir linkėji
mus. "Kas čia tokio?" — pa 
sakė p. Ministeris šios žinutės 
rašėjui, — "nebent tai tik pri
minimas kad iki 100 metų be
liko mažiau negu pusė am
žiaus. 

O sveikinimų atėjo kaip iš 
čia pat, taip ir' iš tolimesnių 
Amerikos miestų, iš Europos, 
Pietų Amerikos, Kanados, net 
iš Kinijos Lietuvių; pasveiki
nimų laiškais ir telegramomis 
ouvo nuo Lietuvių ir nelietu
vių; nuo bendradarbių, pažysta
mų ir nepažystamų. Buvo svei
kinimai ir iš tremtinių Euro
poje tik ne iš tų, kurie yra už 
Sovietijos geležinės tvoros. 

Sveikinimuose pareikšta lin
kėjimų sveikatos ir ilgiausių 
metų, linkėjimų budėti Lietu
vos reikalų sargyboje, siekti 
Amerikos tautos ryžtingesnio 
susirūpinimo Lietuvos laisvės 
byla, stiprinti Lietuvių sieki
mų vieningumą Tėvynės lais
vinimo pastangose, linkėjimų 
•jugryžti i išlaisvintą Lietuvą, 
žemiau seka tekstai dviejų ti-
pingiausių linkėjimų: 

Amerikos Lietuvio: "Jusų 
daugelio' metų garbingas dar
bas Lietuvių tautai tegu buna 
ipvainikuotas Jusų ir visos tau
tos troškimų išsipyldimu. Te
gyvuoja laisva Lietuva!" 

Sveikinimas iš tremtinių Eu
ropoje skamba taip: "Pone 
Ministre, Jusų 60 metų sukak
tuvių proga prašome priimti 
musų nuoširdžiausius sveikini
mus. Džiaugdamiesi Jusų su
kaktuvėmis siunčiame Tamstai 
musų linkėjimus geriausios svei
katos ir pasisekimo darbe, ku
rį šiądien tenka Tamstai atlik
ti, taip atsakomingose pareigo
se ir sunkiose sąlygose, budint 
musų tautos ir valstybės rei-

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-tas metinis seimas šymet at
sibus šeštadienį ir sekmadienį, BIRŽELIO-JUNE 28-29, HOTEL 
ELTON, WATERBURY, CONN. 

Tai pirmas LVS seimas rytinėse valstijose, ir kadangi Ry
tuose randasi daugum'a LVS skyrių, šis seimas turėtų buti vie
nas pasekmingiausių. ,'v 

šiuomi kviečiame LVS skyrius rengtis f itelmą visais gali
mais budais : 

Rengti aukų vajų savo kolonijoje pasiuntimui seimui, pa
rėmimui išleidimo Angliškos knygos "LIETUVA TIRONŲ PAN
ČIUOSE* \ Ta knyga tikima' turėti seime gatava. (Lietuviška 
laida bus gatava tikrai). 

Rūpintis pasiuntimu kuodidžiausios delegacijos i seimą iš 
kiekvieno skyriaus, ries delegatų skaičius neribojamas. 

Delegatai prašomi išanksto rūpintis užsisakyti sau hotelv-
je kambarius ir Šeiminei Vakarienei tikietus, kreipiantis f: 

Dr. M. J. Colney, Seimo Rengimo Komisija 
t 148 Grand Street Waterbury, Conn. 

Vakarienei tikietas po $5.00 asmeniui. Kambarių prašant pa
žymėkite tikrą atvykimo laiką ir kiek asmenų atvyks. 

Skyriai patariami rengti savo kolonijose sulvg galimybių 
viešus ar privatinius sueigų vakarėlius, seimui aukų sukėliniui. 

šaukite susirinkimus delegatų rinkimui ir seimui įnešimu 
pagaminimui, 

Kitos smulkmenos apie seimą, fr šeiminė programa bus pa
skelbta vėliau. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 
6820' Superior Avenue Cleveland 3. Ohio. 

kalų sargyboje, šiuo metu ka
da musų visos tautos viltis yra 
nukreiptos į vakarus, Jusų dar
bai ir žygiai yra sekami su di
džiausiu dėmėsiu bei simpati
ja. Linkėdami ilgiausių metų 
ir nepalaužomos ištvermės, pra
šome priimti musų giliausios 
pagarbos žodžius." 

Lietuvos atstovas dėkingas 
už sveikinimus ir linkėjimus 
pareiškė: 

dabar vaišėms nelaikas; 
Lietuvos laisvės \*irpas 
simboliškai mums tebeskam-

ba 
ir kviečia kiekvieną į darba 
nustumti tirono raudonojo 

. . .  n a š t a  
ir atsteigti mus' mylimą 

. kraštą. 

DURNĄ ir bažnyčioje muša, 
sako Lietuvių patarlė. Ameri
konus Rusai apmaude kiek tik 
norėjo, ir už tai dar Amerika 
davė Rusijai pašalpos sumoje 
$380,757,000, tarp Liepos 1 d. 
1945 iki Gruodžio 31, 1946 m. 
Kita milžiniška suma, suvirš 
$800,000,000, tuo pačiu laiko
tarpiu išdalinta Rusų valdomų 
šalių, Jugoslavijos, " Lenkijos, 
Vengrijos, Albanijos ir Čeko
slovakijos šelpimui. 

Dabar Amerika rengia kitą 
$350,000,000 šelpimo progra
mą, kurioje vėl ineina Rusija 
ir jos pakalikės, nes Kongrese 
keliama riksmai kad iš to fon
do nešelpti Rusiją ir jos pa
vergtas šalis. 

TĄSOMASI GRAIKI
JOS ŠELPIMO 

KLAUSIMU 

Waterbury, Conn., Lietuvių moterų grupe, 
kuri vadovauja karo nukentėjusių Lietuvių 
tremtinių šelpimą, siųsdamos iš kurių tik 
šeimų gauna atsišaukimus. Siunčia rubus, 
maista ir kitas reikmenis. Vaizde iš kairės 

Į dešinę: Mrs. Stanley Senkus, iždininkė, 
Mrs. Wm. Bulerick, sekretorė; Mrs. Antho
ny Kishonis, pirmininkė; Mrs. Matehw Col
ney, publikacijos, ji taipgi veda sąrašą kam 
siuntiniai išsiųsti. 

WATERBURY, CONN. 

TRUMANUI paskelbus rei
kalingumą gelbėti Graikiją ir 
Turkiją nuo komunizmo, Ame
rikoje apsireiškė neapsakomas 
minčių susipynimas, kuris su
trukdė ir patį tikslą. 

Tarp kitų minčių, kilo rei
kalavimas kad ši šalis Graiki
jos ir Turkijos gelbėjimą pa
vestų United Nations organiza
cijai. Kurie šito nori, tikrina 
kad tuomi bus galima prieiti 
prie tikro susikirtimo su Rusi
ja, patyrimui ko ištikro sovie
tai į United Nations inėjo. VI 
si nujaučia kad kaip tik bus 
pasiūlyta United Nations im
tis gelbėti Graikiją ir Turkiją, 
tuoj sovietai vetuos tą propo
ziciją. Nepaisant sovietų to
kio mosto, sako, reikia vistiek 
versti United Nations vykdyti 
Graikijos ir Turkijos gelbėji
mo projektą, jeigu Rusija ir 
išsimestų iš United Nations. 
Tada, esą, paaiškės kokie yra 
tikri Maskvos siekimai. 

Bet Maskva gali ir vėl Ame
rikiečius apmauti, kaip apmovė 
kuomet Washingtonas ir Lon
donas pereitą žiemą kreipėsi į 
Maskvą prašant prisidėti pri
žiūrėjimui kad Lenkijoje rin
kimai butų pravesta bešališ
kai***. ' 

r 
JAPONIJOJE KOMU
NISTAI NIEKO NE. 

LAIMĖJO 

Gaston Monnerville, išrinktas 
Prancūzijos respublikos tary
bos pirmininku. Jis buvo po
žemio kovotojas laike Vokiečių 
okupacijos yra tapo apdovano
tas ordinu paties Gen. Charles 
De GauUe. 

JAPONIJOJE įvyko miestų 
savivaldybių rinkimai, kuriuo
se laimėjo konservatyviai, pa
likdami kpmunistus nušluotus 
į kampą. Sostinėje Tokyo ir 
kituose miestuose gubernato
riais ir miestų valdytojais iš
rinkta kandidatai kurie prieši
nosi kairiems kandidatams. 

Social demokratai išrinko tik 
vieną gubernatorių išviso, ko* 
munistai gi nei vieno. 

Kur tik žmonės apsaugoti 
nuo Maskvos teroristų ten jie 
nebalsuoja už komunistus. 

! LVS 9 SKYRIUS GRAŽIAI 
PASIDARBAVO 

Balandžio 13, LVS 9-tas sky
rius surengė Motuzų - Beleckų 
Lietuviškų filmų rodymą salė
je 48 Green st. Viena tų fil
mų aiškiai parodė kaip bolševi
kai kankino ir žudė musii bro
lius ir seseris Lietuvoje; buvo 
paminėta vardai tų nelaimin
gų nužudytųjų, kuriems atėmė 
gyvastis vien tik del to kad jie 
buvo ištikimi Lietuviai. 

Patartina visiems kur tiktai 
bus rodoma brolių Motuzų-Be-
leckų filmos, nueiti jų pamaty 
ti, persitikrinimui savo akim 
raudonųjų žvėriškus darbus, 
kūriuos ir po šiai dienai "Ben
dras Chicagos Išgamų Komi
tetas" garbina. 

Filmų pertraukoje kalbėjo 
Vyt. Beleckas, jis papasakojo 
kad jis yra ne tik matęs bet 
priverstinai turėjo sukišti į 
krematoriją tukstančius lavo
nų, o tai vis buvo raudonųjų 
žvėriški darbai. Bet mūsiškiai 
išgamos juos vis garbina. 

Antras kalbėjo Jonas Valai
tis, BALF sandėlio vedėjas; po 
jo trumpos, įspūdingos kalbos, 

paprašius atikų, dalyvaujanti 
publika sudėjo $308 BALF'ui, 
nuo karo nukentėjusių Lietu
vių šelpimui. Tas paliudija kad 
dalyviams filmos patiko ir kad 
jie užjaučia savo kenčiančios 
tautos žmonėms. 

Turiu išreikšti fgilų padėkos 
žodį LVS skyriaus veikėjams 
už tokį .gražų pasidarbavimą 
ir visiems aukotojams už duo-
snumą. 

Čia taipgi reikalinga primin
ti kad diduma LVS 9-to sky
riaus narių ir šiaip liusnorių 
moterų įkūrė "Moterų Care 
Klubą", kurios savo pinigais 
ir suaukotais dalykėliais, kaip 
tai maistu, rigaretais, drabu
žiais, vitaminais, rašoma po-
piera ir tt. šelpia Europoje gy
venančius Lietuvius išvietintus 
asmenis. Vos tik apie pusė 
tuzino moterėlių, o jau pasiun
tė apie 150 siuntinių ir visus 
iškaščius jos užmokėjo savo 
pinigais. Tai yra begalo gra
žus ir labdaringas pasidarbavi
mas. Dr. M. J. Colney. 

PEARL HARBOR Japonų 
užatakavimo rekordams sura
šyti, visą tyrinėjimą darant, 
sunaudota 500,000 svarų po-
pierio. 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vel gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

Dirvos Redakcija gavo sfrm-
tinį Švedijoje leidžiamo Angliš
ko žurnalo THE BALTIC RE
VIEW, kuris redaguojamas ir 
leidžiamas Lietuvių, Latvių ir 
Estų pabėgėlių, gynimui Pabal
tijo šalių nepriklausomybės. 

Parėmimui to jų didelio dar
bo, raginame Amerikos Lietu
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnalo, pri
siunčia nt $1. (6 už $5.) 

Svarbu tą žurnalą įteikti sa
vo miestų knygynams, aukš
tesnėms mokykloms ir žymes
niems politikos' žmonėms. 

Lietuviai profesionalai pri
valo tą žurnalą turėti savo 
ofisuose. 

DIRVA 
6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio. 
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SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

"TIMELESS LITHUANIA" • 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija- Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Ąiaarikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

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

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepr iklausomybę. 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 

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

B O M B O S  K R I N T A  
I. Paskutinės Dienos Vilniuje. 

D ASANAVIČIAUS gatve beveik be per-
stojo dundėjo auto voros. Daugiausiai 

pakrauti sunkvežimiai. Tai tęsėsi jau ke
lintą dieną. Vilniečiai dairėsi neramus ir 
kuždėjo vienas kitam: 

"Bolševikai Minske Ką darysi: 
bėgsi, ar ne?" 

Nors daugelis pasakydavo ne, bet sku
bėjo išsiųsti baldus ir šeimą j kaimą (kas 
dar nebuvo išsiuntęs) ir tyliai pakuodavo 
čemodanus. Vilniečiai bijojo bolševikų te
roro, ̂ bet dar daugiau — Lenkų keršto. 

Priešais mano langą stūksojo keturių 
aukštų namas. Jame gyveno nemažai Lie
tuvių jaunimo. Pro atvirą langą man ne
noromis tekdavo buti jų gyvenimo liudi
ninku. 

Vieną ankstų rytą išgirdau rėkojimus 
gatvėje: 

"Jonai, žiūrėk, kad žut but, gautum 
vežiką!.." 

"Eikim greičiau, kitaip jie išvažiuos!" 
Atsikėlęs pamačiau prie durų su čemo

danais ir ryšuliais stoviniuojančius jau
nuolius. Bėgimas iš Vilniaus prasidėjo... 

Rytą senu papratimu nuėjau tarny
bon. Tačiau įstaigos duris radau užraky-
tas. Prie durų susirinkome keli tarnauto
jai. Vienas rūpinosi gauti arklį išvežti 
kaiman rakandus ir jauną žmonelę, kitas 
vėl jieškojo geros slėptuvės kur įlindęs ga
lėtų karo veiksmus praleisti, o vienas ben
dradarbis pasakė: 

— Važiuoti kaiman? Kodėl?- Gir
dėjau kad jau sudaroma nauja valdžia ir 
vėl galėsime dirbti.... 

Vilniuje turėjau gerą draugą, seną 
namų sargienę. Tai buvo kokių 60 metų 
našlė, Lietuvė, bet visai sulenkėjus. Anks
čiau ji prekiavo rinkoje, o dabar, susida
rius tinkamoms sąlygoms, senu paprati
mu darė tai slaptai. Ūkininkai suveždavo 
pas ją visokių gėrybių, kurias ji bematant 
paskleisdavo — daugiausiai mainais. Jos 
mažame butelyje pusrusyje nuolat maišy-
davosi ūkininkės su krepšeliais ir ten pat 
susigužęs Įslinkdavo miestietis su ryšulė
liu po pažastimi. 

Mes pas jį dažnai susimesdavome iš
gerti, nes apsukrioji prekybininkė laikė 
valstybinės ir naminės, ir pati mėgdavo 
stiklelį išlenkti. Buvome praminę ją bo
bute. 

Ji mane pasodino ir tuoj atnešė nami
nės butelį. 

— Pone Jazminai, dabar, matau, tik
rai reikia išgerti, — tarė. — Tada viskas 
tikrai aiškiau atrodo. 

Mes gėrėme. Ji sakė man: 
— Nevažiuok niekur. Išeisime už 

miesto pas mano seserį ir ten pabusime, kol 
nauja tvarka nusistovės. O paskui vėl ga
lima bus gyventi. 

Čia pat sėdėjo jos dukterėčia, kokių 
17 metų mergytė, ir taip pat sakė: 

— Tikrai, prašau pas mus 
(Susipažinau su ja, deja, tik tada). 
Prie butelio besėdėdamas nutariau nie

kur iš mielojo senojo Vilniaus nevažiuoti. 

niekur nevažiuo-
kiekvienas, pats 

Ji tarė: 
—Mano patarimas — 

ti. Bet dabar, žinoma, 
turi apsispręsti. 

— O ne kažkur ir važiuoju, — sakiau. 
— Tik porą šimtų kilometrų nuo čia. | 
kaimą. O paskui sugryšiu. 

— Ne taip lengva bebus -gryžtif ji 
sakė. 

Atsisėdome prie stalo išgerti atsisvei
kinimo taurės. Taurė po taurės, ir mano 
nusistatymas vėl ėmė svyruoti. Bet čia į 
pusrusį užėjo panelė A. Tai buvo pažysta
ma Vilniaus apielinkių dvarininkaitė Lie
tuvaitė. Ji mėgdavo su vyrais pasėbrauti 
ir bobutės namuose turėjo butą. Buvo ne 
tiek gražaus veido, kiek dailiai nuaugus, 
ir mane visuomet žavėjo jos grakščios ko
jos.... Ji tarė ryt 4 valandą ryto su Vo
kiečių kariška mašina važiuojanti į Kau
ną. 

— Tai gal ir mane drauge paimtumėt? 
— tariau. 
• — Mielu noru — 

Mes sutarėme kad aš iš vakaro atei
siu ir pernakvosiu jos bute. Vakare dar 
pavaišinau užėjusius Vokiečius karius na
mine, o mano bendrakeleivė — užkando
mis. Susisiekimo priemonių klausimas bu
vo išspręstas. 

Tą naktį palikome vienu du nakvoti 
jos bute. Atsigulėme gretimuose^ kamba
riuose. Mano galvoje sukinosi žaismingos 
mintys 

"Eisiu ir paprašysiu degtukų dėžutės," 
nutariau. 

Bet staiga pasigirdo klaikus sirenos 
staugimas. Aliarmas! Ją naktiniu apsi
siautusią sutikau koridoriuje. 

— Aliarmas! — tarė. — Ar jųs eisite 
pas K į pusrusį? 

Aš palikau bute ir čia išbuvau visą 
smarkų ir ilgą miesto puolimą. Beveik be 
perstojo griaudė bombų ir patrankų spro
gimai. Staiga pasidarė šviesu.... 

Kai po atšaukimo panelė A sugryžo 
ir nuėjo gulti (durų, girdėjau, neužraki
no), nebeturėjau jokių išdykusių norų ir 
palikau begulįs savo lovoje.... 

Rytą laukėme iki 4, iki 5 ir iki 6, o Vo
kiečiai vežėjai nesirodė. Galų galo, nu
tarėme kad reikia pasijieškoti kitų susisie
kimo priemonių. 

— Geriausia, atsistoti ant kelio ir ten 
laukti, — A tarė. 

Aš dar sugryžau į savo apleistą butą, 
prikroviau dar vieną čemodaną (sudėjau 
patalinę), ir, maisto likučiais papusryčia
vęs, vėl sugryžau pas A. Bet jos nebera
dau. Tada, palikęs čemodaną pas bobutę 
ir atidavęs jai buto raktą, patraukiau gelž-
kelio stoties link. Po kojomis traškėjo iš-
birėjusių langų stiklas.... Gedimino gat
ve pamažu judėjo kariuomenės sunkvaži-
mių vora. Užkalbinau vieną kareivį. 

— Gal pavežėtumėt, — pasiprašiau. ^ 
— Mielai, — jis atsakė, — bet negali

me to daryti be kolonos vado žinios. Tu
rite jo prašyti. Bet geriausia, prašykite 
pavienių mašinų — jos neturi vadų.... 

Ožeškienės aikštės kampe pamačiau 

žiavo arkliais, paprastai vežimas pilnas iki 
jkraštų. iVsi buvo dulkėti ir pavargę. Die
na darėsi karšta 

Mudu kalbėjome su Vokiečių puskari
ninkiu. Buvo tai gimęs Berlynietis-stu-
dentas. Jis sake: 

— Matysit, po poros sąvaičių mes su-
gryšime. Susitaikinsime su Anglais ir su
mušime Rusus. 

— O paskui Anglus?.... 
' Jis tik nusijuokė. 

Berlyne turėjo sužadėtinę, kurios fo
tografiją parodė — buvo tikrai nebjauri 
mergytė. Prieš kiek laiko buvo Berlyne, 
sakė, ir, norėdamas padaryti staigmeną, 
nuėjo pas ją. Bet nei jos, nei namų, ku-
riuse gyveno, neberado i— namas buvo 
bombų nušluotas, kur ji —- nežinia. 

— Po karo atrasiu, — pridūrę, liūd
nai šyptelėjęs. 

Kelyje mus pasitiko motociklistas. Jis 
pranešė kad tiltas prieš Širvintus Lenkų 
partizanų sunaikintas, ir iš viso dėl parti
zanų veikimo atskirai mašinai važiuoti pa
vojinga. 

Po trumpo pasitarimo nuvažiavome 
pirmyn. Puskarininkis ištraukė šautuvą 
ir granatas ir padėjo po ranka. Po kokio 
pusvalandžio privažiavome sudegusį Šir
vintos tiltą, prieš kurį stovėjo nemaža sunk
vežimių vora. Mums kitų pervažų bejieš-
kant atvažiavo pionieriai ir pareiškė kad 
po trijų valandų bus pastatytas naujas til
tas. Jie tuoj griebėsi darbo. 

Musų purkarininkio dalinys per tiltą 
buvo pravažiavęs, ir jis, daugiausiai dėl 
musų, bet ir pats norėdamas pasilsėti, nu
tarė palaukti, užuot pasukęs atgal. Mes 
susimetėme pievelėje prie upelio. Diena 
pasidarė tikrai vasariškai karšta. Mau
dėmės, užkandžiavome, ilsėjomės. Puska
rininkis ir šoferis nusiskutę barzdas ir va
landėlę nusnaudė. Po trijų valandų tiltas 
tikrai buvo pastatytas, ir mes pirmutiniai 
pervažiavome juo. Mašina dabar ėjo iki 
Kauno, bet aš nutariau sustoti Ukmergė
je, iš čia bandyti pasiekti Uteną, o iš ten 
siauruoju geležinkeliuku — Panevėžį. Kad 
Ukmergėje nereikėtų sustoti, nes užpaka
lyje važiavo visa sunkvežimių vora, mane 
pasodino greta šoferio. Ukmergę pasiekė 
me be nuotykių. Čia šoferis prilaikė ma
šiną, ir aš iššokau. Puskarininkis padavė 
čemodaną ir atsisveikinimui pamojavo ran
ka. 

— Iki pasimatymo! 
Jis buvo tikrai šaunus vyras. Už pa

vėžėjimą griežtai atsisakė ką nors imti, irjr 
net pats pavaišino'degtine. Taip pat buvo 
uždraudęs šoferiui iš musų ką nors imti, 
tačiau šiam įkišau keletą pakelių papiro
sų.... 

Bet vakare, parėjęs į savo viengungišką,pavienę mašiną. Apie ją vaikščiojo^ Vo 
vieno kambario butą, vis dėlto ėmiau krau
ti čemodaną. Jaučiau kad dabar niekas 
manęs prie šito miesto neberiša. Mano 
romansas su viena Vilniete (grynas pava
sario pamišimas!) buvo neseniai nesėkmin
gai pasibaigęs. 

"Baigta su Vilniumi, galvojau,, 
dabar kaip tik proga galutinai baigti ir gaii 

kiečių "karys ir" kažko lukuriavo. Priėjau 
prie jo. 

— Taip, galėčiau pavežti, — tarė. — 
Bet nežinau, Kiek toli važiuosiu. Gal ko
kius 30 kilometrų. Kol pavysiu savo dali
nį. 

Na, gerai, tai pavežk tamsta, kiek 

kitur naują gyvenimą pradėti." ° pasirodė kad jis sutikęs pavežti dar 
Mečiau į čemodaną, kas po ranka pa- vien^ all0t j0, vaikais gausingą šeimą, ku-

kliuvo: senas kelnes, kiaurus batus ir kitą rįos ir jaukįa> Tai buvo pažystamas advo
katas M (mano interesų gynėjas gausiose 
alimentinėse bylose). Po gero pusvalan-

smulkų viengungio turtą. 

Paskutines Susisiekimo Priemonės. II. Paskutines susisiekimo rnemones. i ^ai advokatas sugabeno visus savo 
RYTĄ nuėjau į autobusų stotį. Mies-j vaikus ir daiktus, mes pasijudinome. 2a-

tas buvo smarkiai aptuštėjęs, retai besi-.liasis tiltas bombardavimo buvo kliudytas. 
matė Lietuvių, ir tie skubėjo, susirupinę, 
kur gauti susisiekimo priemonę. 

— Girdėjai, mieste nebėra policijos.. 
— šnibždėjo išsigandę. — Vokiečių gat
vėje Lenkai užpuolė į stotį einančius Lie
tuvius ir atėmė čemodanus.... 

Autobusų stotį radau uždarytą ir tuš
čią. Tik girtutėlis šoferis, senas mano pa
žystamas, svirduliavo aikšte ir plūdosi. 

— Ką, ir tu nori važiuoti? — jis pas
tatė akis. — Na, ir ko? Stoties vir
šininkas pabėgo po šimts velnių, ir dabar 
aš esu viršininkas! O tave skiriu savo pa
dėjėju! Štai stovi mano mašina. Mano 
mašinos rupužės neišvažiavo. Mat, mano 
mašina be vieno rato. O kur tas ratas tai 
tik aš žinau.... 

Nuėjau į gelžkelio stotį. Neseniai iš
ėjęs traukinys Kauno link. Kada eis ki
tas nieks nežinojo. Reikia sėdėti stotyje ir 
laukti. Gryžau atgal pasiimti čemodano 
ir užėjau pas bobutę atsisveikinti. 

Važiavome Gedimino gatve, žvėrynu. Štai 
pravažiavome paskutines priemiesčio tro
beles, greit pasikėlėme į kalną ir — mies
tas dingo iš akių. 

"Sudie, Vilniau, gražusis mieste, ku
riame tiek išgyventa — džiaugsmo ir kan
čių " 

III. Vilnius — Ukmergė. 
Kažkaip lengva buvo mašinai Mkfant 

iš miesto, paliekamo, kaip atrodė, sunkiems 
išgyvenimams. Mes su Vokiečiu puskari-
ninku stovėjome sunkvežimio užpakalyje 
ir kalbėjome. Pats sunkvežimis buvo prik
rautas įvairių advokato ryšulių ryšulėlių, 
vežimėlių su vaikais, skarose suviniotų mo
terų ir t.t. Advokatą pasodinome greta 
šoferio rodyti kelią. 

Plente pralenkėme nemažai pabėgėlių 
iš Vilniaus. Vieni jų traukė pėsčiomis, 
sunkiai tempdami paskutinį turtą, kiti va-

IV. UkmeręS — Utena — Panevėžys. 
Ukmergėje neturėjau pažystamų ir 

mieste iš viso tebuvau buvęs porą kartų — 
pro šalį pravažiuodamas. Buvo apie 4 v. 
p. p. ir po dienos pergyvenimų jaučiausi 
pavargęs. Norėjau gerai išsimiegoti, o po 
to vėl rūpintis susisiekimo priemonėmis. 
Išsimiegoti, bet kur? 

Kreipiaus į pirmą pasitaikiusį polici
ninką. Jis maloniai paaiškino kad vienin
telį viešbutį paėmęs savo žinion nuovados 
viršininkas pabėgėliams priglausti. Į jį 
ir reikią kreiptis. Nuovados viršininkas 
nakvynę davė. 

Apsirūpinęs nakvyne, išėjau pasivaikš
čioti mieste. Gatvėmis beveik be perstojo 
dundėjo kariuomenės mašinų voros — Kau
no kryptimi. Iš paties miesto įvairiomis 
k r y p t i m i s  v a ž i a v o  v e ž i m a i  s u  b a l d a i s :  
miestiečiai kraustė savo turtą pas ukinin-
kus. 

Tą naktį Ukmergėje gerai išsimiegoti 
taip ir nepavyko. Viešbutis buvo gatvėje 

einančioje į Kauno plentą. Visą naktį be
veik be perstojo dundėjo kariuomenės ma
šinų voros, 8uo ,jų dundėjimo drebėjo vi
sas namas* 

Rytą, paėmęs čemodaną, ėjau jieško-
ti susisiekimo priemonių. Išėjau už mies
to ir, atsistojęs ant griovio krašto, laukiau. 
Utenos (Daugpilio) kriptimi nėjo jokia 
mašina, tik kelios sunkvežimių voros at
važiavo iš ten. Kai, pagaliau, viena ma
šina pasirodė ir pakėliau ranką, šoferis 
numojo į šalį. Laukiau valandą, dvi, tris 
.... Pagrioviu sustojo eilė bendrakelei
vių* £alų gale, apie 13 v. vienas sunkveži
mis sustojo. Juo važiavo Latvių legioni
ninkai ir į prašymą pavėžėti atsakė: 

— Lipkite! Tik greitai! 
Mašina buvo apdengta brezentu. Lat

vis atsegė kraštą ir pakėlė. Mes bema
tant sugarmėjome vidun, ir uždanga nu
sileido. Susėdome, kur kas tuščiame sunk
vežimyje. Mašina greit lėkė, tik prasilen
kiant sumažindama greitį. Pro plyšį ma
čiau kad pravažiavo civilių gyventojų vilk
stinė. 

— Tai pabėgėliai iš Daugpilio, — kaž
kas tarė. 

Uteną pasiekėme be nuotykiij. Už 
pavėžėjimą Latviams sumetėme kas kiek 
— po 10, 20 markių. Jie purtėsi, bet pini
gus ėmė. 

Stotyje sužinojau kad traukinys į Pa
nevėžį netrukus turi išeiti. Stotyje matė
si nemažai atbėgėlių — daugiausiai iš Vil
nijos. Iš traukinėlio krovė jų baldus. Kaž 
koks vyrukas stoties sandėlyje atidarė di
džiulę bačką alaus ir vaišino visus. Ir aš 
išgėriau porą stiklinių. Kai po poros va
landų pasijudinome, platformoje susėdę 
policininkai užtraukė dainą. 

Traukinėlis pamažu spyrėsi pirmyn. 
Nuolat keitėsi vaizdai: miškelis, javų lau
kai, krūmais apaugęs upokšnis.» Gili ra
mybė viešpatavo aplinkui. 

Stovėjau vienas vagono užpakalinėje 
aikštelėje, ir toji ramybė pagavo ir mane. 
Pagaliau pasijutau ištrukęs iš karo neri
mu užkrėstos aplinkumos. 

Panevėžį traukinėlis pasiekė vakare. 
Bet prieš miestą sustojo — aliarmas. Sto
vėjo kelias valandas. Į stotį atvažiavo nak
tį. Buvo vaikščioti draudžiamas laikas. 
Porą valandų, kol prašvito, prasnaudžiau 
stotyje, atsitūpęs ant čemodano, čia snau
dė daugiau tokių pat pabėgėlių. 

(Bus daugiau) 

GEN. CLAY GRĄ-
SINA TREMTI-

NIAMS 

GRYžĘS iš Maskvos Ameri
kos militarinis gubernatorius 
Vokietijai, Generolas Clay, ir
gi paskelbė pagrąsinimą išviė-
tintiems asmenims esantiems 
Amerikos zonoje Vokietijoje 
kad baigiasi laikas jiems gay-
ti dykai Amerikos maistą. ' 

Gen. Clay paskelbė duosiąs 
60 dienų maisto išteklių kiek
vienam asmeniui kuris sava
noriai gryš j savo šalį. 

Jis tiki kad maisto pasiūly
mas paakstins nekuriuos DP 
gryžti j savo šalis ir tuo budu 
sumažins Amerikos taksų mo
kėtojams našt^ juos maitinti 
ir rengti. 

Gen. Clay u$mi#ta kad ir 
po šiai dienai Amerika maiti
na ir remia Rusiją ir jos pa-
kalikes, arba išleido bilijonus 
dolarių sustiprinimui sovietų 
ir jų įsteigtų valdžių daugely
je šalių, kas padarė negalimu 
pabėgėliams gryžti, nes ten jų 
laukia mirtis arba ištrėmimas. 

Gen. Clay turėtų žinoti kad 
Amerikos žmonės savanoriai 
sutinka šelpti tuos išvietintus 
žmones, suprasdami jų skau
du likimą, j kurį Amerika pa
gelbėjo juos įstumti. 

Jeigu Gen. Clay ir kiti Ame
rikos pro-sovietiški v&dai nori 
gelbėti Amerikos taksų mokė
tojų pinigus lai priverčia Mas
kvą atsiskaityti už 11 bilijonu 
dolarių lend-lease, ir lai priver
čia pasišalinti iš užgrobtų, pa
vergtų šalių. 

Iki Ameriką stiprins Rusi
ją tol nesumažės taksų mokė
tojams našta ir tol ne tik Gen. 
Marshall bet nei pats Liucipe-
ris nepajiegs padaryti Euro
poje taikos ir tvarkos, ir Ame
rikai reikės laikyti armijas už 
taksų mokėtojų pinigus, apsi
gynimui nuo Rusijos. 
—— "'M f  

SI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

Lietuva Tironu Pančiuose 
Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 
Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 
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LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
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Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 
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"LIETUVA 
TIRONŲ 
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KĄ TAI GELBĖS! 

TfENRY Wallace,  kurkįėrmafa M^eWko šios  šal ies  
* * prezidentu — vienas iš aršiųjų New*Dylerių, — da
bar sau važinėdamas Europoje, Anglijoje sako kalbas 
kurios taikomos knisimui šios šalies pagrindų — ir nie
kas nei čia nei ten negali jam burnos uždaryti. Tai tau 
žodžio laisvė, tai tau Amerikonų taip garbinama demo
kratinė teisė. Kas tik užsimano gali savo šalį išduoti, 
parduoti, ardyti, griauti —* ir laisvas sau vaikščioti. 

Parvažiavęs atgal į Ameriką, jis bus sutiktas savo 
pasekėjų, laikraščių atstovų ir fotografų, kurie jį re
klamuos visoje Amerikiečių spaudoje. Parvažiuotų to-
kis gaivalas į Sovietų 'Rusiją — visi žinot kas jam atsi-
tiktų, jeigu jis čia tik kelis skersus žodžius pasakytų 
prieš Kremliaus politiką ir prieš sovietų siekimus. 

Wallace neigia Prez. Trumano pasiryžimą gelbėti 
Graikijai ir Turkijai atsilaikyti prieš komunizmą. Tik
rina jog Amerika siekia savo "atkaklaus imperializmo". 
Jis Europiečius įtikinėja kad "Amerikos imperija" pra-
siplės nuo Kinijos iki Artimų Rytų ir nuo vieno ašigalio 
iki kito, "jeigu nebus sulaikyta". 

Wallace tikrina kad komunizmas ir kapitalizmas 
gali greta vienas kito gyvuoti, bet Amerika esanti val
doma tokių žmonių kurie kitaip galvoja ir todėl negali 
buti pasaulyje taikos. Jis skelbia kad visame pasaulyje 
turi buti vykdomas New Deal ir be to taikos nebus.' 

Sovietų nuraminimui ir tolimesniam glostymui rei
kia duoti paskolą Rusijai, ne kam kitam, sako jis. 

Wallace padėjo Rooseveltui įvesti suirutę šioje šaly
je, būdamas vice prezidentu laike vykdymo New Deal, 
dabar jis samprotauja kad New Deal išgelbės visą pa
saulį, ir skelbia tą nesąmonę toliau. 

Kadangi Anglijoje socialistų valdžia gali pasitar
nauti peržengimo akmeniu į komunizmą, Wallace nuvy
ko Anglijon, matomai, pagelbėti Maskvai padaryti per
versmą toje šalyje, įrodinėdamas kad Britanija esanti 
"ypatingai galingoje pozicijoje" įvedimui pasaulyje New 
Deal. Jis pasakė vienoje savo kalboje: "Jeigu atvykda
mas tiesiog pas Britanijos žmones aš galėsiu padaryti 
tam tikrų dalykų įvykdymą Britanijoje, kas kitaip ne
galėtų buti pasiekta, tai mano atsilankymas nebus berg
ždžias". 

ChurchiU'o valdomoje Anglijoje, reikia tikėti, Wal
lace butų buvęs pasodintas į laivą ar lėktuvą ir pasiųs
tas atgal, kaip svetimos šalies neatsakomingas pilietis, 
kurstantis ten pravesti kokią tai paiką fantaziją. Ar so
cialistų darbiečių vyriausybė susipras tą padaryti, ar 
leis jam pradėti new-dealerizmą vykdyti, pasitarnavi-
mui Maskvai išnaudoti progą įvesti komunistinį perver
smą Britanijoje? 

Amerikoje visi subruzdo prieš jo tokį skerečiojimąsi 
neigimui savo šalies ir visų jos pastangų. 

Senatorius Vandenberg sąryšyje su Wallace palaid-
burnyste išsireiškė: "Tiesiog nuostabu kuomet Ameri
kos pilietis išvyksta į užsienį organizuoti visą pasaulį 
prieš savo valdžią. Aš manau kad svarbus klausimas 
ne ką Wallace darys 1948 metais, bet ką jis daro 1947 
metais". 

TAIKOS TARYBOS BAIGSIS TUŠČIOMIS 
IZAIP sovietams ir reikalinga, dabartinė Maskvos tai-

kos konferencija baigsis tuščiomis. Net Austrijos 
klausimu jokios sutarties išrodo nebus padaryta, o ką 
jau kalbėti apie Vokietiją. Kaip dabar dalykai stovi, 
Maskvos teroristų naudai reikalinga tik laikas vilkintį 
ir jie tiki dalykai patys per gave grius į sovietams nau
dingą pusę. Anglija gali buti sumaišyta Wallace new-
deaTerizmu, Amerikos žmonės taip pat sukiršinti Wal
lace palaidu kaltinimu šios šalies valdžios žygių. 

Maskva nusistačius kad su laiku visa Vokietija turi 
atitekti sovietų Įtakon ir Vokietija priversta dirbti Ru
sijos naudai. Kas tik Molotovo siūloma Maskvoje Vo
kietijos atžvilgiu viskas rodo į tuos pačius metodus ku
riais sovietams pavyko pasivergti Lenkiją, Bulgariją, 
Rumaniją ir kitas šalis. 

Sovietai spiriasi už įsteigimą .stiprios centralizuo
tos Vokietijos valdžios tokiomis politiškomis painiavo
mis kad Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos atstovai tu
rėjo atmesti. Priėmimas Molotovo pasiūlymo reikštų 
atidarymą visų kelių lefigvam komunistų užvaldymui 
Vokietijos. 

Jei Vokietija patektu Maskvos kontrolei, ta kon
trolė butų griežta ir visiška. Tuo pat budu visa Vokie
tija butų priversta viską atiduoti Rusijai, ir Vokietijos 
karo mašinerijos butų paverstos paruošimui Rusijos pa
vergimui likusio pasaulio. 

Nors Amerikos, Britų ir Prancūzų atstovai turi nu
sistatymą nedaleisti Maskvai paglemžti Vokietiją, ta
kiau kaip iki šiolei Maskvai sekėsi apgauti ir "del ramy
bės" gauti jų sutikimą, taip Maskva tikisi ir dabar lai
mėti. ^ 

* .Jei«*u taip neis — Ma*kvos Uiko# kpnfetvscija baig-
.eds tuščiomis. 

JEN. Vandenberg sakoma ruošia atsišaukimą į Vakarų 
Pasaulio respublikas sustiprinti savo solidarumą ir 

imtis bendrai kovoti prieš komunizmą. Jis tą daro per 
Pan-American Uniją, kurioje priklauso visog šiaurės ir 
Pietų Amerikos respublikos. 

K*%> anksčiau Valstybės Se
kretorius Byrnes taip dabarti
nis Sekretorius Gen. Marshall 
panaujino Maskvoje pasiūlymą 
sovietams sudaryti 40 metu 
garantavimą Amerikos dalyva
vimo plane kuris palaikytų Vo
kietiją nuginkluotą ir "demili
tarizuotą. 

šio plano tikslas yra prikal
binti Rusiją ištraukti iš ryti
nės Europos savo kariuomenes, 
ką padarys ir kitos trys sajun-
gininems, kai okupacijos lai
kotarpis baigsis. Iki šiol Mas
kva laikėsi įsikibus savo tikri
nimo jog jai reikalinga turėti 
užimtas kaimynines šalis apsi
saugojimui nuo Vokietijos už
puolimų ateityje. Nors toks 
tikrinimas yra daugiau tik te
pimas akių savo sąjunginin
kams, ir rimtu atveju Rusija 
turėtų buti priversta ir be to 
ištraukti savo kariuomenes iš 
svetimų šalių, tačiau ir tokia 
atvira apgavystė buvo leista 
pravesti ir niekas nežino budų 
kkip juos iš tų šalių išvyti. 

Nežiūrint koks nuoširdus — 
Amerika savo nuoširdumą net 
beprasmiškai perdeda, vietoje 
panaudoti tikrą pasiryžimą pri
versti Rusus skaitytis su da
lykų ęiga, — ir 40 metų garan
tavimo pasiūlymas bus. nieko 
neišeis, nes Amerikiečiai ne-
dasileidžia sau suprasti sovie
tų grobikiškų motyvų. 

Viena ko Maskva laukia tai 
kad Amerika netekus kantry
bės mestų ir išsitrauktų iš Eu
ropos. Gen. Marshall tačiau 
pasakė kad sovietai tame ap
siriks : sovietams atmetus šį 
garantijos pasiūlymą Amerika 
iš Europos nepasitrauks ir ne-
sugryš i senesnę izoliaciją. 

Britanija ir Prancūzija su
tinka su šiuo Marshallo pasiū
lymu ir pataria tuoj skirti ko
misijas paruošti* tam sutartį. 
Molotovas neva sutinka, betgi 
daro visokius išsisukinėjimus. 

Gen. Marshall turėtų žinoti 
kad Maskvai nepakaks priža
do garantuoti Amerikos prie
žiūrą Vokietijos per 40 metų, 
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nes sovietai visai nemano ap
leisti ir trauktis iš Vokietijos. 
Amerika turės imtis karo prie
monių priversti sovietus aplei
sti visas tas šalis kuriose jie 
jau savo valdžios sistemą įve
dė ir laiko jam savomis. 

Ar Amerika pajiegs išlaikyti 
savo žodį, duotą Atlanto čar-
teryje, kad jokia "valstybė ne
privalo plėsti savo žemes ki
tų žalių pajungimu? 

Jei to nepraveš, visos kitos 
sutartys ir garantijos bus tik 
tolimesnis Rusi j o# glostymas 
ir jai tupčiojimas. < 

I # # 

UNRRA VARU VEŠ 
TREMTINIUS 

ATGAL 
UNRRA generalinis direkto

rius Gen. Lowell Rooks prane
ša kad jeigu iki Birželio 30 d. 
nepradės veikti Tarptautinė 
Pabėgėlių Organizacija, kada 
baigiasi UNRRA dienos, visi 
išvietinti asmenys (DP), esan
tieji UNRRA globoje, bus ve
žami atgal į jų tėvynes, nežiū
rint kokia ten valdžia ten bu
tų. 

Prie visų kitų žulikysčių ko
kias UNRRA nekurie viršinin
kai darė, bolševikų paperkami, 
dabar laukiama progos visus 
išvietintus asmenis grąžinti į 
jų tėvynes, kur jų didumoje 
laukia kalėjimai ir mirtis, nes 
Amerika matomai laukia so
vietų prisidedant į tą organi
zaciją, bet bolševikai tikriau
sia laiką gaišins kad niekas iš 
tos organizacijos neišeitų, tik 
šitaip jie gaus UNRRA pasi-
tarnavimą pabėgėlius varu iš
vežti bolševikams. 

IRO sudaro 15 valstybių, ir 
12 iš jų-tą organizaciją jau už
tvirtino, tačiau nei viena iš tų 
valstybių nedaro žygio skirti 
fondus IRO išlaikyti. • 

Seniau skelbta kad t*ft%ėgė-
lių šelpimas bus remiamas tik 
vienos Amerikos, ir kad Ame
rika pati duodama pinigus žiū
rės ir šelpimo darbo. Tačiau 
išrodo kad jei Amerika duos 
pinigus tos organizacijos išlai
kymui, bolševikų agentai pasi
rūpins šelpimą savaip tvarky
ti. ? 

Visose pabėgėlių stovyklose 
UNRRA varo propagandą kad 
pabėgėliai gryžtų. Apie 750,-
000 pabėgėlių turės gryžti, jei 
IRO nepradės veikti, sako Gen. 
Rooks. 

aimi 

SENATVĖS ALSA 
Senatvė, sunkioji senatvė, 
Ateina svečiuosn pas mane 
Ir kviečia pažint amžinatvę, 
Dar skęstančią myslių tvane. 

Jau kraujas, j&u miiftys atšalo, 
Jau siela atbuko bukai — 
Takai nueiti iki galo, 
Į kapą nulužo takai. 

Na, ką gi, į padirvio vėsą 
Keliausiu sustingęs, baisus — 
Regėsiu ten amžiną šviesą, 
Girdėsiu ir žemės garsus. 

Paliksiu gyvenimo gatvę, 
Ją perėjęs mirksnio sapne •««» 
Senatvė, sunkioji senatvė, 
Ateina sVešiuosn pas mane. 

Kastytis Gliauda. 

IDILE 
(B. Brazdžionis) 

Kai į miško ramybės idilę 
Vėlų vakarą vienas eini, 

tDunkso eglės, lyg vartai į pilį, 
*Ir inkai, po spygliais, balzgani. 

Tuo taku atėjai tu, ar gryši 
Į namus tuo taku, tuo pačiu, 
Ar pilyj pakelyj nepaklysi 
Čia, kur tūkstančiai miega nakčių? 
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pabėgėlis. 

PABĖGĖLIAI IR JŲ PRIEŠAI 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Vakarų Europoje tuomet buvo palikti tik 

Lenkai, Baltiečiai ir dar kelių mažesnių tautų 
pabėgėliai, kuriuos tačiau tuoj pradėjo terorizuo
ti ir "skatinti" gryžti pas bolševikus netiesiogi
nėmis priemonėmis, ši skatinimo akcija tęsia
ma ir dabar ir ji reiškusi maisto davinio maži
nimu, stovyklų patalpų bloginimu bei repatria-
cinių komisijų t. y. pabėgėlių kraštus pavergu
sių okupantų samdinių, nuolatiniu landžiojimu 
į pabėgėlių stovyklas. 

Kiek tremtinių palufta nuolatinio alkio, Šal
čio, skurdo bei baimės dėl savo neaiškaus ryto
jaus veikiami, žino tik tie, kurie jau du metus 
šitokiose sąlygose gyvena ir tie, kurių rupėsčiu 
ir pastangomis jiems tokios sąlygos sudarytos. 

Netenka stebėtis kad komunistai, negalėda
mi šių kelių šimtų tūkstančių žmonių nusivary
ti į Sibirą durtuvų pagalba ir nenorėdami leisti 
kad tie žmonės galutinai iš jų išsigelbėtų, sten
giasi bent kiek galima ilgiau išlaikyti juos esa
moje padėtyje ir todėl įvairiausiomis priemonė
mis stabdo ir trukdo emigracijos projekto vyk
dymą. 

III. 
ANTRA pa%#gėlių priešų grupė, tai maža 

dalis įvairių valstybių darbininkijos, šie žmo
nės pabėgėlių visai nepažysta ir nelinki jiems 
nei gero, nei blogo, tačiau su sąlyga kad pabė
gėliai nevažiuotų į jų kraštą. Kada tik kas 
nors jų valstybėje pradeda kalbėti apie imigra
cijos naudingumą, dalis darbininkijos ima prieš
tarauti, nes bijo kad nauji ateiviai neatimtų 
jiems dabo, nenumuštų atlyginimų ir bendrai 
nepakenktų jų medžiaginėms sąlygoms. 

Turėtų buti aišku kad apie imigracijos nau
dingumą galvoja tik tų kraštų vyriausybės, kur 
darbininkų trūksta ir kur nauja darbo jėga rei
kalinga ne darbo konkurencijai, bet tik tos val
stybės ūkinio pajėgumo išvystymui. Nebuvo ir 
nėra valstybės, kuri norėtų turėti bedarbių. 
Jokios vyriausybės narys nesiūlys įsileisti sve
timų darbininkų tik tam kad jie atvykę varžy
tųsi dėl darbo, kurio yra mažai, arba gyventų 
nieko neveikdami. Visai suprantama kad nau
jai atvykusieji butų pasiųsti dirbti ten, kur 
darbo rankų nėra ir kur jų darbas vienokiu ar 
kitokiu budu butų naudingas ne tik imigrąciją 
remiančiai valstybės vyriausybei, bet ir. visiems 
jos gyventojams. 

Naujai atvykusieji ilgą laiką negalėtų ly
gintis vietiniams darbininkams, nes jie turėtų 
dar išmokti vietinės kalbos, priprasti prie naujų 
gyvenimo bei darbo sąlygų ir dar ilgai tenkin
tis tuo kas jiems butų leidžiama ar duodama 
dirbti. 

Visą tai numato pabėgėliai ir visą tai žino 
visų kraštų blaiviai galvoją žmonės, tačiau, jei 
vis dėl to kai kas kalba apie« darbo konkurenciją 
ir kitus tariamus pavojus, tai čia nėra vien 
padėties nesupratimas, šiuo atveju, dažniausia, 
turima reikalo su tais pačiais pasaulinio komu
nizmo centrales agentais, kurie Čia pasivertę dar
bininkų reikalų gynėjais, skleidžia Mąskvos pa
diktuotas žinias ir mintis. 

Ten, kur komunistai šalininkų neturi ir kur 
pradedama suprasti ko tikrumoje komunistai 
siekia, Maskvos agentai dangstosi įvairiais ftio-
tyvais, kurių tikruosius autorius buna sunku 
įžiūrėti. Tie tariamieji "draugai" neva rūpinasi 
darbininkų gerbuviu, gina jų teises, inspiruoja 
streikus ir daro visą tai, kas turi pakenkti to 
krašto ukiui. Jei kraštui reikalinga daugiau 
darbo jėgos, jei yra dar visai neišnaudotų darbo 
sričių arba neišvystytų gamybos šakų, tie Mask
vos agentai turi rūpintis kad šitokia padėtis ne 
tik nepagerėtų, bet dar pablogėtų. 

' Kada kurio nors krašto vidaus gyvenime 
yra negerovių bei trukumų, lengviau sukelti 
žmonių nepasitenkinimą, bruzdėjimą ir vidaus 
nesantaiką. Tam tikslui atsiekti komuni s t a i 
naudoja visas priemones, kurios vietinėse sąly
gose gali jiems patarnauti. 

Kur negalima tiesiai propaguoti komuniz
mo, ten kalbama kad darbininkų atlyginimai yra 
permaži, arba darbdavių uždarbiai perdideli. Kur 
visų medžiaginis lygis yra aukštas, ten kalba*-
mą, arba sugalvojama kas nors kita kad tik 
mą, arba sugalvojama kas nors kitą kad tifc 
lęam nors susukti galvas, iššaukti naujus reika^ 
lavimus ir sugadinti žmonių tarpusavius santyw 
kius. Atsiradus nesutarimams, lengviau sukelti 
vienų ar kitų nepasitenkinimą, kuris vėįiatt per* 
eina į kerštingumą bei neapykantą. , 

Suprantama kad tuose kraštuose kurie da
bartiniu laiku turi tik dalį jiems reikalingų gy
ventojų, o tokių dar yra labai daug, baubą dėl 
pabėgėlių darbo rankų konkurencijos galėjo pa
kišti tik tų kraštų vidaus priešai — komunistai. 

Kokia forma tas baubas buvo pakištas ir 
kas jį dar šiądien kartoja bei išpučia, nėra es
minis dalykas. Bloga yra tai kad yra daug 
žmonių, kurie nesistengia suprasti kas juos klai
dina ir kuriuo tikslu. Blogos valios žmonių ar
ba neišmanėlių yra visur. Jie nėra tiek pavo
jingi ten, kur likusieji žmonės jau pradeda juos 
pažinti ir atitinkamai vertinti. 

Nėra abejonės kad komunistų varomam vi
sų valstybių griovimo darbui, labai pakenktų 
pabėgėlių iš komunistinio "rojaus" imigracija. 
Tie žmonės patys matė ir pergyveno tiek komu
nizmą, tiek fašizmą lemiamai prisidėtų prie 
įvairių agentų skleidžiamų melų ir provokacijų 
išaiškinimo. 

Būdami didelėje daugumoje varge gyvenu
siais žmonėmis, pabėgėliai vargo ir darbo nebijo. 
Visos pasakos apie jų "fašistinį" nusistatymą 
išsisklaidys visur, kur tik jie pateks, o jų pa
tyrimai iš praeities, palaipsniui atidarys akis ir 
jų naujiems šeimininkams, bendradarbiams ir 
kaimynams. Apie visa tai beveik visai negal
voja žmonės, kurie gyvena šia diena, nesirūpin
dami savo krašto ateitimi, tačiau jų ir pabėgė
lių bendri priešai, puikiai numato ateities gali
mumus ir todėl deda visas pastangas kad imi
graciniai planai nebūtų įvykdyti* 

IV. 
TREČIA pabėgėlių priešų grupė, tai pavie

niai asmenys iš jų pačių t&rpo, kuriems dažnai 
padeda kai kas iš tautiečių gyvenančių užsie
niuose. 

šie žmonės jaučiasi esą autoritetais pabėgė
lių ateities sutvarkymo srityje, jie vieni nusi
mano politikos problemose if tik ji# vieni turi 
"patriotizmo monopolį". 

Dar ne taip. seniai pabėgėliai nuolat girdė
jo jų pranašystes kad greit, labai greit, įvyks 
stebuklas ir visi pabėgėliai galės gryžti j savo 
namus. Esą, vyksta kaž kas, ko šiaip sau — 
neapšviesti žmonės nežino ir nenumano, bet kas 
pakeis visų pabėgėlių ir jų tėvynės sąlygas. 

Tie politikos klausimų žinovai dažniausiai 
yra įsitikinę kad jų skleidžiami gandai ir "au
toritetingos" žinios arba stebuklų pranašystės 
patarnauja pabėgėlių tėvynės išlaisvinimo dar
bui, o patiems pabėgėliams turi didelės dvasi
nės reikšmės. Matomai todėl, jie kartais para
šo viešo pobūdžio sveikinimus, kurių turinys 
atitinka gerais laikais kai keno rašytų sveikini
mų šabloną, bet dabar yra pabėgėliams bereikš
miai, o patiems jų autoriams duoda progos tik 
pademonstruoti savo palinkimą į pompastiką. 

Tie tariamieji "dvasios vadovai" stengiasi: 
1) Įtikinti pabėgėlius kad jie greit sulauks ga
limybės gryžti į laisvą tėvypę ir todėl privalo 
atsisakyti minties emigruoti ir 2) Įtikinti už-
juryje gyvenančius tautiečius kad pabėgėliai 
apie emigraciją visai neąalvoja ir nori pasilikti 
savo stovyklose iki to momento, kada galės gryž
ti į laisvą tėvynę. Kad užjuryje gyveną tau
tiečiai tikėtų pabėgėlių norui sėdėti vakarų Eu
ropos stovyklose, jiems parašomas vienas-ki-
tas straipsnis apie tų stovyklų gyventojų sąly
gas, kurios, tariamai, nėra jau tokios blogos. 
Iš tų informacijų, musų tolimiems tautiečiams 
turi susidaryti įspūdis kad stovyklose veikia 
mokyklos, vaikų darželiai, kursai, meninės gru
pės, yra spauda, įvairios sportininkų grupės, 
skautai, dirbtuvės, įmonės ir t.t., o tremtiniai 
patys, turėdami tiek daug įvairių naudingų įs
taigų, o kas svarbiausia, gabių ir darbščių or
ganizatorių, jaučiasi pakenčiamai, gali kęsti tol, 
kol suluks jų tėvynės išlaisvinimo ir yra reika
lingi tik... .nuolatinės niędžįaginęš jjąramos iš 
BALF'o. 

šitokio, ar panašaus turinio straipsnių daug 
talpino Amerikos Lietuvių spauda ir tik dabar 
jų pasitaiko rečiau. 

Ką apie tuos straipsnius mano tremtinių 
tautiečiai užjuriuose, sunku spręsti tiems, kurie 
patys jau du metus šitaip aprašytose stovyklose 
gyvena, tačiau jiems patiems šitokie straipsniai 
ir jų autoriai daro tiek pat žalos, kiek ir kitų jų 
priešų propaganda. (Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.25. 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit " Dirvoj*' 99 
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Tvarka Kaip Bažnyčioje. . .  S K A I T Y T O J Ų  D O V A N O S  I R  
F J j _ PARAMA DIRVAI 

(FELJETONAS IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO) 

^ JŲS, mieli broliai, gyvenan
tieji laisvoje šalyje, mus dau
giau žinote tremtinių vardu: 
Bet tai netiesa. Mes turime 
kitą vardą — DP, kas pagal 
BALF'o pirmininko išaiškini
mą reiškia "Dievo Paukštelis". 

O kiek jau mes tų vardu tū-
rėjome iki gavome šį paskuti
nį titulą! Kai dar musų Tė
vynėje švietė nefalsifikuota 
saulė, mes vis vadinomės Lie
tuviais, o po to, prasidėjo viso
kių "išlaisvintojų" dienos ir 
musų pavadinimų keitimai, Iš
karto mus padarė "laimingiau
sios, laisviausios ir plačiausios 
tėvynės tarybininkais". Vėliau 
naciai prie musų nugarų prika
bino "rytų krašto gyventojų" 
iškabas. Bet kadangi Rytai pa
prastai primena nekulturingu-
mo žymes tai nusprendė mus 
rudieji šeimininkai išsiųsti pa
simokyti kulturos Vakaruos-
na. Na, tas mokslas mums pi
giai kaštavo, o jeigu kas neiš
galėjo apsimokėti tai išgaravo 
per tam tikrų Įmonių kaminus. 

Pagaliau, susipažinome su 
trečiaisiais išvaduotojais, ku
rie pagal nusistovėjusią tradi
ciją mus pavadino DP. Prak
tiškai mes turime ir daugiau 
vardų. Ir fašistais vadina, ir 
kolaborantais, nacių prieteliais 
ir kitokiais niekadėjais, ir ban
ditais ir kaip tik nori, o drau
gas Višinskis jau mums numa
tė ir naują emigracijos viete
lę, labai saugią nuo visokių iš
davimų ir asmens laisvių var
žymo — Abraomo karalystėje. 

DP nuo garsių nazių KZ 
labai mažai skiriasi ir tas skir
tumas ypač dabar sumažėjo, 
kai galutinai paaiškėjo jog DP 
yra niekam nereikalingi daik
teliai, ir visoki, anot demokra
tų iš Rytų, gaivalai, kurie nuo
lat drumsčia pasaulio taiką ir 
gerus kaimyninius santikius. 

Taigi, gerbiamieji, nors mes 
esame vargšai DP, bet nuo mu
sų priklauso pasaulio ateitis ir 
pastovi taika. Tik pamėginki
te prieš mus balsą pakelti — 
tuoj ir žiebiam degtuką. 

NA, GRYžKIME prie musų 
kasdieninių rūpestėlių. Palikim 
aukštąją politiką didiesiems. 
Taigi, va, žinote, aš norėjau 
jums papasakoti ši-tą iš mu
sų gyvenimo Vokietijoje. Pir
miausia, bus jums įdomu žino
ti kaip aš atrodau? Labai pa
prastai. Kelnes nešioju su juo
du popieriniu pamušalu, kad 
balta spalva negadintų praei
viams akių. 0 švarką turiu vi
siškai padorų, ant kurio vidinės 
kišenės yra toks užrašas: "The 
Hub, Monroe Ave., Mich. St.", 
atseit, jusų dovana, už kurią 
čia pat tariu nepažystamam 
aukotojui širdingą ačiu. 

Ką aš valgau? — viską. (Ben
drai esu didelis vegetaras ir 
šešis kartus savaitėje valgau 
bulves su neaiškios kilmės dar
žovėmis, o septintą pasninko 
dieną išsikepu iš visos savaitės 
normos kotletą. 

Kokios mano teisės? — ne
ribotos. Turiu teisę be atski
ro leidimo numirti, bet ir tai 
turiu išanksto apie tai praneš
ti UNRRA'i, kad išregistruotų 
iš maisto davinio. Turiu teisę 
nekliudomai žiūrėti kaip Ame
rikiečiai kareiviai ruko cigare
tes ir niekam nematant numes
tą nuoruką sučiupti, šiaip ju
dėti daug negaliu, nes neleidžia 
daryti bereikalingų judesių ka
lorijos. 

G y v e n u  p i e t ų  V o k i e t i j o j e ,  
Š v a b i j o j e ,  P o š i m t p y p k i n  g e n o  
miestelyje, UNRRA globjamas. 
Čia tokių įvairiaspalvių nelai
mės draugų yra apie tūkstan
tį, tik trūksta čigonų ir kirgi
zų. O UNRRA mumis ištikro 
rupinąsi, prakaituoja musų la
bui, o kokia ten pavyzdinta 
tvarka gali tik tas įsitikinti 
kuris bent vieną kartą turėjo 

*«tt feokių reikalų. Tar

nautojų tiek kiek geraisdais 
laikais Lietuvoje ministerijų. 
Visokių skyrių, skyrelių, kad, 
brolau, nuėjęs negali ir jsusi-
gaudyti. Tarp kitko giusų UN 
RRA yra Prancūziška, mat, 
Pošimtspvpkingenas r a n d asi 
Prancūzų zonoje. 

žinote, vieną kartą mail at
sitiko nelaimė. Eidamas, gat
ve pamečiau bato užkulni. Kaip 
pavyzdingas ir žinąs tvarką dy-
pukas, nuėjau į UNRRA, nes 
žinojau kad ten išduoda leidi
mus batams taisyti. Pristačiau 
į socialinį skyrių, kur radau 
nemažą eilutę laukiančių. Kai 
aš jau pradėjau artėti prie du
rų, išėjo simpatinga panelė ir 
nesimpatingai prabilo: 

— Šiądien daugiau intere
santai nepriimami. 

Bandžiau aiškinti savo beda, 
bet niekas negelbėjo. Kitą ry
tą, dar prieš 9 vai., aš vėl UN 
RROje. Laukiu, laukiu, pasi
rodė, šiądien išviso nepriėmi
mo diena. 

Pagaliau, vieną gražų prieš
pieti, aš. po ilgų ginčų su pa
našiais likimo draugais, įsiver
žiau į socialinį skyrių. Kadan
gi išviso UNRRos gyvenime 
ten pirmą kartą pasirodžiau ir 
be to, dar dėvėjau skrybėlę su 
švabiška plunksnele, tarnauto
ja mane įtarė ir pasiuntė į ad
ministracijos skyrių patikrinti 
tapatybę. Čia panelė piktu žvil
gsniu apžiurėjo mane nuo gal
vos iki kojų ir pradėjo kvosti. 
Aš paklojau savo vardą ir pa-
varda prieš ją ant stalo. Po il
go j ieškojimo kartotekoje pra
nešė kad tokios pavardės nė
ra. Paaiškinau kad esu senas 
UNRRos globotinis, nuo pat 
pradžios pavyzdingai atsiimu 
normą; gal but kokia klaida 
įvykus. Po valandos jieško ji-
mo vėl ta pati pasekmė: 

— Jokio Anupro čia nėra ir 
nesuk man galvos, — supykus 
atrėžė ji. 

— Labai atsiprašau, panele, 
mano pavardė ne Anupras, bet 
Užkulnis, — išdidžiai pataisiau. 

— Nesuprantu, — užsipuolė 
panelė, — nori pataisyt užkul
nį ir pats esi Užkulnis, čia kaž 
kas yra, ar tik nebusi koks na
cių bendrininkas!...! 

— Dievaži, panele, — pradė
jau teisintis. — galiu prisiek-1 
ti kad esu doras dypukas. Aš 
visiškai nekaltas kad tokia pa-
vardS. 

PATIKĖJO ir vėl kartotekos 
lapeliai pradėjo lakstyti po sta
lą. Atrado. Patikrinus mano 
dokumentus, liepė man eiti į 
medicinos skyrių. Ineinu. Ne
gailestingoji seselė liepia nu
sirengti. 

— Aš nesergu, panele, — ne
kaltu balseliu prabilau. 

—; Tai koks velnias čia tave 
atnešė? — paklausė ji. 

— Mane atsiuntė iš admini
stracijos skyriaus. Aš, mat, 
užkulnies gavimo reikalu, — 
aiškinuosi. 

— Aha, tai turbut paukšte
li dar skiepų nepriėmei, — ir 
pradėjo kartotekoje tikrinti. 

Maždaug po dviejų savaičių 
laiko, kada jau mano bato ir 
padas atšoko ir bateliai vande
nį pradėjo siurbti, aš nevilties 
apimtas vėl stojau prie socia-
lio skyriaus durų. 

— Viskas gerai, — kalbėjo 
panelė, — bet matai, mes iš
duodame batams taisyti leidi
mus tik tiems kurie turi pažy
mėjimus iš darbo skyriaus. 

Pagaliau po kelių dienų vai
kščiojimo sutvarkiau visus pa
žymėjimus ir beveik tekinas 
nudumiau į UNRRA batų dirb
tuvę. 

šiaučių konsilijumas, apžiū
rėjęs mano batus, priėjo išva
dos kad joks taisymas neapsi
moka, nes reikalinga naujų pa
dų, ir vėl pasiuntė atgal į UN 
RRA gauti kitą leidimą padams 
prikalti. Kai vėl su nauju 

ŠIE MOKĖJO DIRVOS PRE
NUMERATOS DAUGIAU 
NEGU REGULIARIAI $3 

METAMS i 

Feliksas J. žiuris, 
Lakewood, O. (ttl 
du metu) $16.00 

Ad. Norik, Miami, Fla., 
išrašė Leo Kaskonui, į 
Detroit, Mich. 5.00 

Mrs. Mary Seskfcgį 
Cleveland, Ohio 5.00 

Mrs. A. Kančius, 
Cleveland 5.00 

Mrs. Garnis, Cleveland 4.00 
Jurgis Klimavičius, 

Detroit, Mich. 4.00 
Anton Gerulis, 

Kearny, N. J. 4.00 
Mathew Dylis, 

Utica, N. Y. .4.00 
Dominik Rakausky, 

Nanty Glo, Pa. 4.00 
Steve Rimkunas, 

Amsterdam, N. Y. 6.00 
Adam Urban, 

Mahanoy City, Pa. 5.Q0 
Barney Jervis, 

Factoryville, Pa. 4.00 
J. Matulonis 

Flemington. N. J. 4.00 
Klent P. Pocius, 

Columbus, Ohio 4.00 
Anna Lukos, 

Baltimore. Md. 4.00 
I. G. Hollish, 

Akron, Ohio 5.00 
John Stinulus, 

Mayville, Mich. 5.00 

KAS DAUGIAU? 
* Dirvai parama iš visuomenes 
ir iš savo skaitytojų visada 
reikalinga. Tik taip laikraštis 
gali pasilaikyti ir eiti. 

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

DIRVA 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

•ŠVEICARIJA per pusę metų 
importavosi iš Amerikos 886 
naujus Amerikos pasažierinius 
automobilius ir trokus. Nors 

jie mažai kur turi važiuoti, bet 
be automobilių neapsieina, ir 
štai kodėl automobilių trūksta 
pačioje Amerikoje. 

MEKSIKOS galvijų augin
tojai nori importuoti Amerikos 
galvijus pagerinimui savo gy
vijų 

prašymu atsiduriau socialinia
me skyriuje, gavau tokį atsa
kymą: 

— Pats tik mums darbą 
trukdai. Kasdien vis nauji 
leidimai. Nemanyk kad čia vie
nas esi. Ateik po kelių mėne
sių, pažiūrėsim ir durys 
užsitrenkė užpakalyje manęs. 

Ir taip po mėnesio vaikščio
jimo, bešlubuodamas apleidau 
UNRRA, o prasižioję batai 
juokėsi iš mano pastangų ir 
gyrė pavyzdingą UNRRos tvar
ką. 

Taip, taip, musų UNRRoje 
tvarka kaip bažnyčioje.... 

Anupras Užkulnis. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
s u g a d i n t i  u g n i e s ,  k r e i p k i t ė s  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. 

"C 
S a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

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

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e ! "  

Savers always welcome 

DIRVOS RAŠYTOJAMS EU
ROPOJE SUŠELPTI IR 
DIRVAI SIUNTINĖTI 

; AUKOJO ŠIE 

Juozas Karpavičius, 
Providence, R. I. $10.00 

A. J. Žvirblis, Chicago -5.00 
J. Simanauskas, 

Kenosha, Wis. 5.00 
Clem P. Pocius, 

Columbus, Ohio 5.00 
Juozas Matulonis, 

Flemington, N. J. 5.00 
Feliksas J. žiuris, 

Lakewood, Ohio 4.00 
Vincent Ambrose, 

Bedford, Ohio 3.00 
Joe Kebort, Cleveland 2.00 
Jurgis Klimavičius, 

Detroit, Mich. 1.00 
John Kuslis, 

Bethlehem, Conn. 1.00 
F. Daugert, Cleveland 1.00 
R. Gasiunas, 

Prince Rupert, Canada 1.00 
Mr. Kvasnauskas, 

Woodhaven, N. Y. 2.00 
Agota Sniilgienė, 

Norwood, Mass. 1.00 
John N. Trucen 

Barberton, Ohio 2.00 
Pranas Leimonas, 

Elyria, Ohio 1.00 
Mrs. Bernice P. Cleveland, 

Arlington, Mass. 2.00 
I. Grusas, 

Norvvalk, Conn. 2.00 
M. J. Stanker, 

Piapot, Sask., Canada 2.00 
J. Rauktis, 

Worcester, Mass. 2.00 
K. Žostautas, 

Albany, N. Y. 1.00 
Sam Laugman, 

Pittsburgh, Pa. 1.00 
Peter Doren, Detroit 2.00 
Mrs. A. Daniels, 

Cleveland, Ohio 2.00 
P. Yuskevicius 

Amsterdam, "N, Y. 2.00 
A. Sylvester, ' 

New Britain, Conn. 1.00 
F. P., Canada 2.00 
S. Nemanis, Cleveland 2.00 
E. Sutkus, Chicago 1.75 
Frank Martinkus, 

Ravenna. Ohio 3.00 
John Rupsis, 

Amsterdam,, H. Y. 2.00 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lanky*. 

"Vaje, Mano Mama 

Yra 

Puiki Virėja!" 

Kūdikio pralinksminantis įvertinimai;. . .itlalo-
ni atmintis visam gyvenimui. Ir kita priežastis 
kodėl šeimininkes taip didžiuojasi savo gamini
mu, nori geriausio virimui padargo . . . moder
ninis, Automatiškas Gaso Pečius. 

Tikros temperatūros, staigus karštis, ir beveik 
neribotas temperatūrų skirtumų pasirinkimas 
. . . tera galimas tiktai su Gasu. Na o žymiai 
pagerinti nauji pečiai sunaudoja daug mažiau 
Gaso negu senieji pečiai. Jeigu jusų yra nuse^ 
nęs modelis, pakeiskit jį atsakantesniu nauju 
Gaso pečium dabar. Jųs sutaupysit Gasą, su
taupysit pinigus, ir turesite nepaprastą valgių 
gaminimui patogumą. 

T • E EAST OHIO GAS imu Y 

Member ir^w|Į Pf intutance Corp. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE NAY CO's Basement 
Naujiena! IŠDIRBĖJŲ PASKUTINIAI LIKUČIAM 

TŲ PRAGARSĖJUSIŲ 1UU TIKir 

SHAG RldS-fe KAINOS 
IM MAŽIAU 

3.39 Vertes! 
18x84 Colių Dydžio 

3.98 Vertės! 
24x36 Colių Dydiio 

J.39 

Į.98 

6.48 Vertes! 
24x48 Colių Dydžio 

9.95 Vertėsi 
34x64 CoHų Dydžio 

3" 

4*3 

Nepaprastos vertybės! Išdirbę j ų likučiai šių puikių <,(Charm 
Tread" minkštų patiesalų atitinkamų didumų. Dailus, pui
kių spalvų rožinės, mėlynos, auksinės, žalios, peach, vyno, 
smėlio ar pilkos. Pailgų pavi dalų. 

"CHARM TREAD" BOUCLE PAILGI 
TIES ALAI - 1/2 KAINOS! IR MAŽIAU 

5.95 Vertės! 
24x36 Colių Dydiio 

2 - 9 5  

7.95 Vertes! 
24x48 Colių Dydžio 

3 - 9 5  

; 18.95 Vertės! 
84x60 Colių Dydžio 

6.95 
Puikus minkštų siūlų storos rūšies "CKarm Tread" boucle 
pailgai apvalus patiesalai rožinės, žalios, mėlynos, aukso, 
vyno ar baltos Spalvos. Ekstra specia, iki ji} ištek*! 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI ' 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

DAUGAS Jonas, mirė Vasario 
mėn., Shenandoah, Pa. 

BANIUšIS Juozas, 59 m., n»t-
ijį Bal. 5, Cleveland, Ohio. 

GEčIUS Juozas, 69 m., mire 
Bal. 2, Cleveland, Ohio. 

KAZLAUSKIENĖ (Udickaite) 
Stella, 50 metų, mire Pitts
burgh, Pa., kur buvo ir gi-
mus. . • 

BENZINAS Antanas, 66 metų, 
mirė Kovo 17, Gary, Ind. 
Paėjo iš Kaunijos. 

JONAITIENĖ ^Barbora, 59 m., 
mirė Kovo *30, Gary, Ind. 
Paėjo iš Kaunijos. 

SKRABULIS Antanas, 63 m., 
mirė nelaimingai anglies ka
sykloj, Centralia, 111., Kovo 
25 d. (Meciunų k. Kapčia
miesčio par. Suvalkijos.) A-
merikoj išgyveno 43 m. 

VILBIKAITIS Antanas, 90 m., 
mirė Gruodžio 3, Detroit, 
Mich. Detroite išgyveno 40 
metų. 

VILBIKAITIEN® Mari, 1% m. 
mirė Vasario 6, Detroite. 
(Paėjo Višakio Rudos par.) 

TAMKEVIČIENĖ (Turčyniutė) 
Jmpolita, 72 metų, mirė Gr. 
8, Pittsburgh, Pa. (Gudonių 
k. Seirijų par.) Amerikoje 
išgyveno 37 metus. 

ZALESKEVIČIUS Kazys, mi
rė Gruod. 23, Easthampton, 
Mass. 

ŠALČIUVIENE Agnieška, C7 
m., mirė Sausio 24, Pittsfon, 
Pa. 

AUKŠTAKALNIS Mate ušas, 
mirė Vasario m., Mahanoy 
City, Pa. Amerikoj išgyveno 
60 metų. 

NOVICKAS Vaitiekus, mirė 
Vasario m., Frackville, Pa. 

STAŠIUKONIENĖ Rožė, mirė 
Vasario m., .West Hazleton, 
Pa. 

f... 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių' Popieriavimas 
Namų Maliavoj ima* 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

McALISTER femapa/ fffemo-
šaiciutė), mirė Vasario 8 d. 
Brooklyn, N. Y. (šakių ap.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

KRIAUčIUNAS Vincas, mirė 
Vasario 10, Brooklyn, N. Y. 

ŽEKAS Ambraziejus, 51 metų, 
i mirė Sausio 28. Philadelphia. 

LUKOŠIUS Kazys, 23 m., mi
rė Vasario 8, Philadelphia. 

SMELSTORIUS Juozas, 70 m. 
mirė Vasario 10, Philadel
phia. v \ 

BALUKAS" Myfcjias, 71 metų, 
mirė Vasario 10, Philadel
phia. 

BALASAITYTfi Cecilija, 16 
m., mirė Vasario 11, Phila
delphia. 

GLEBUS F., 24 metų, mirė 4 
Vasario, Cambridge, Mass. 

JASIULIS Jonas, 60 m., mirė 
Gruodžio 29, Los Angeles, 
Calif. 

ŽEMGULIENĖ Elena (Banevi
čiūtė), 39 m., mirė Vasario 

29, Chicago j, kur buvo ir 
gimus. 

BUTRIMIENĖ Ona (Simonavi-
čiutė), pusamžė, mirė Vas. 
25, Chicago j. (Tauragės ap. 
Kaltinėnų p.) Amerikoje iš
gyveno 34 m. 

STRAKAUSKAS Pranas," 70 
m., mirė Vasario 14. Sheboy
gan, Wis. (šakių par. Pruse-
liu k.) 

VIDMONTIENĖ Ona Baraus
kaitė), pusamžė, mirė Kovo 
2, Chicago j. (Šiaulių ap. Ža
garės p. Juodeikių k.) 

ADOMAVIČIENĖ A n t a n ir a, 
seno amž., mirė Kovo 2, Chi 
cagoj. (Raseinių ap. Kražių 
p.) Amerikoj išgyveno 35 m. 

JANčIUNAS Tamošius, mirė 
Vasario 14, Plains, Pa. 

JANUŠIS Ipolitas, mirė Sausio 
mėn., Waterbury, Conn. 

VARANAVIČIENĖ J., 52 m., 
mirė Vasario m§n., Shenan-

• '« • >. * , T 

doah, Pa. | 
KNEŽIS Jonas, pusamžis, mirė 

Vasario 26, Chicago j. (Ute
nos ap. Aluntos p. Klimališ-
kio vn.) 

TAMOŠAUSKIENĖ S t efanija 
(PimpiČkaitė), mirė Gruod. 
23, Buenos Aires, Argenti
noje. 

JURKONIENĖ Rožė, 67 metų, 
mirė Vasario 2, Lee Park, 
Pa. (Suvalkų rėd.) 

ŠIMAITIS Juozas, 73 m.; mirė 
Sausio 19, Castle Shannon, 
Pa. (Kauno rėd). 

PAJ IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
bantieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

York 24, N.- Y. 
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Wilkelis Funeral Home ( 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 1 

PATARNAVIMAS | 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— E 

6202 Superior Ave. HEnderson 9292 I 
^llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIHIillllllllllllilllllllR 

- Dievokaitytl, 
nėlė, iš Alvito vai., iVlkaviškio 
aps., ir vyras Jurevičius, Anta
nas, iš Prienų. , 

Kabašinskaitė, AnėlSį i j Seki on i q 
k., Kruonio vai. 1 

KaČergis, Antanas ir Jonas, vienas 
jų turi restoraną New York. iš 
Tursučių k., Šumsku vai., Mari
jampolės aps. 

Karklis, Juozas ir Jurgis, gimę A-
merikoje, lankėsi Lietuvoje, vėliau 
gryžo Amerikon pas brolį Miką. 

Kaseliene - žydaitė, Ona iš Veive
rių vai., Marijampolės aps., ir 
vyras Kaselis, Petras. 

Katauskis, Ignacas, iš Pagraman
čio parap., Tauragės aps., gyv. 
Chicago. 

Kazlauskas, Modestas, iš Joni&kio, 
Šiaulių aps. 

Kelpšienė (vėliau rodos Klimavičie
nė), Matusevičiūtė, Liuda, iš Kel
mės m., Raseinių ap. gyv. Phil. 

Kemeklis, Konstantinas ir Kemekly-
tė, Veronika, iš Jūžintų vai., Ro
kiškio aps. 

Kiščiunas, Agronomas, žmonos var
das Bronė, iš Lietuvos išvyko 
1923 m. į Meksiką, vėliau persi
kėlė i„ Jungtinės Valstybes, gyv. 
Cicago. 

Klastauskas, Liudvikas, ar jo Įpė
diniai, gyv. Chicago. 

Kovas - Kovaitis, Antanas. 
Kreivys, Jonas ir Kreivyti, Bar

bora iš Deltuvos, Ukmergės a. 
Kristolaitienė - Andriulaitytė, Ma

rija, iš Balbieriškio vai., Mari
jampolės aps. ir vyras Krištolai
tis, Augustas. 

Krokunis, Antanas ir Krokunienė, 
Veronika, i& Tirkšlių vai., Mažei
kių aps. gyv. Chicago. 

Krupavičius, Juozas, brolis Anelės 
Tamulynienės. 

Kučinskas, Juozas, sunus Jono, iš 
Suvalkijos. 

Kulpanienė - Virbiskaitė, Anelė, 
gyv. Plymouth. 

Kunevičienė Julė, gyv. Pittsburgh. 
Kuocienė - Petrikaitė, Marijona, iš 

Paparčių k., Sėdos vai., Mažeikių 
aps-. gyv. Brooklyn, N. Y. 

Kvederavičius, Andrius ir Juozas, 
iš Linmarkų k., Marijampolės a. 

Laimutis, Oliesius, iš Gojaus k., 
Trakų aps. 

Laksh - Dambrauskaitė., ir vyras 
Jokūbas Laksh, ir vaikai, gyv. 
Philadelphia. 

Laucius - Frenklerytė Augustė, iš 
Grinaicių k., Tauragės aps., gyv. 
Chicago. 

Laurinavičius, Juozas, spėjamai iš 
Tauragnų, Utenos aps., gyv. Chi
cago. 

Lechavičius, Jonas, Juozapas, Vin
centas ir TeKliunė, vaikai Leo
no ir Marijos Kukštaitės, iš Tau
ragės a,ps. - -

Magaitis, Jonas ir Jurgis, broliai 
Marijos Spreinaitienės, gyv. spė
jamai Grand Rapids. 

Marciukas, Petras iš Papilio, Bir
žų aps. 

Martišienė, Marijona, gyv. Chicago. 
Masaitytė, Adėlė, iš Antupių k., Vil

kaviškio aps., gyv. Brooklyn. 
Matukonienė - Mieldažytė, Onutė, 

gyv. Cleveland, O. 
Matusevičius (Matus), Antanas, su

nūs Jono, gyv. Chicago. 
Menčinskis, aKzys, iš Vinkšnupio 

k. Vilkaviškio aps. 
Klimas, Juozas, brolis Rapalavičie-

nės ir jo duktė Nellie, gyv. ro
dos Worcester. 

Kontrimas, Juozas ir Alfonsas, Kon
trimienė, ir Kontrimaitė, Emilija. 

Kovaitis, Vincas, (Braun, ar Brown, 
William), brolis Broniaus, gyv. 
Illinois vai. 

Meškauskaitė, Viktorija, duktė Ju
lijos Meškauskienės - Rapalavi 
čaitės, gyv. Brighton. 

Meškauskienė - Vainauskaitė, Ka
zimiera. 

Mickevičienė, Julė, g f f *  Brooklyn, 
sesuo Dičpetrienės. • 

Mičienė - Duobaitė, Barbora, iš 
Paežerėlių vai., Šakių aps. ir vy 
ras Tomas Micas, gyv.. Dover-
Foxcroft, Maine, 

Mičiulis, Juozas, iš Keturvalakių, 
Vilkaviškio a. gyv. New York. 

Karo metu Amerikos slaptos 
tarnybos agentai naudojo šias 
mažytes fotografuojamas ka
meras, pavadintas degtukų dė
žutėm, nes jos tik tokio dydžio 
kaip degtukų dėžutei 

BALTIMORE, MD. 

S Mikalauskas, Antanas, iš Linmarkų S1 , ** •• 1 - TTM-J mm M 

Delta E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Latanuota Laidotuvių Direktort) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicotl 1763 

Vyrams ir Vaikinams Naujos 

Pavasarines Skrybėlės 
% 

Vi*ų naujausių Pavidalų ir Spalvų 
Plačiai žinomos K1NGSLEY ir 

MERRIMĄC J95 BARCLAY JM 
Skrybelef Brands 
Didelis pasirinkimas Kaklarąiščių $1.00 ir $1.50 
Tikros Odos Diržai , $1.00 ir $1.50 

Margi ir Vienodų Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4#§ 
H Y K A I  GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. D Y K A I  
U • IV/^I čja galit iškeisti savo Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarai# 

k., Marijampolės aps., gyv. Eliza
beth. 

Mikelaitienė - Serapinaitė, Ona, iš 
Gervėčių k., Batakių vai., Tau
ragės aps. 

Mukutaitis, Kleopas. 
Mikutaitytė, Marcelė, iš Kalnėnų 

k., Jurbarko vai. 
Misevičius (Misiąs), Pranas, iš Šiau

lių. Mokėsi Petrapilyje, Šv. Ko
trynos gimnazijoje. 

^akilevičienė Viktė, gyv. Phila. 
Nakučio, Adomo, giminės prašomi 

atsiliepti. 
Nausėdienė, veikėja Lietuvių Kata

likių moterų organizacijose, gyv. 
rodos Boston. 

Navakauskas, Juozas, iš Eržvilko 
vai., Tauragės app., gyv. Cicago. 

IJavickas, brolis Vorušilienės, ir jo 
šeima. 

iioreikevičiutės, Ona ir Teofilė, duk
terys Motiejaus,^ iš Onuškio vai., 
Trakų aps. 

Ojsipuch, Emilian Makrina ir Pras-
o kovia, vaikai Lukciono, iš Pirilo-
v zų k., Gelvonų vai., Ukmergės a. 
Puidokai tė, Ona, iš Platelių, Kretin

gos aps. 
Pakšys, Jurgis. 
Palaikis, Juozas, iš Pavabalkf-nio k., 

Marijampolės aps., gyv. Phila. 
škauskas, Juozas ir Viktoras, iš 

•Papartynų k.' Šakių aps., gyv. 
Detroit. «. 

Paulauskas, Pranas ir Antanas, iš 
Palangos. įA . 

Perkinskaitė, Leokadija, iš Mažei
kių ap*. * 

Petkevičius, Jonas, sunus Kosto, 
gyv. rodos Peabody, Mass. ? 

Peržinskas, Vaclovas, gyv. Chicagot 

iš Mažeikių. 
Petrikenienė - Čiurlytė, Emilija, is 

Kupiškio vai., Panevėžio aps., gyv. 
New York. 

Petrauskas, Romualdas iš Zamo-
kų k., Molėtų vai., Utenos aps., 
gyv. Chicago, turi gatavų rubų 
prekybą. 

Peterat (buv. Rumkienė) - šulokai-
tė, Mina, gyv. Skaadvilėje-Taura-
gėje, dabar gyv. Philadelphia ar 
Wilmington. 

Petroševičienė - Peržinskaitė, Ona, 
iš Mažeikių, gyv. Chicago. 

Petruliams, Jurgis ir Anastazija, 
New York. 

Pikčilingis (Pickling), Juozas gyv. 
Illinois vai. ^ 

Pileckas, Juozas, sunus Miko. ™ 
Pilibaitytė, Kotryna, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, gyv. Brooklyn. 
Pletkevičienė ar Pratkevičienė - Pak-

šytė, Uršulė, iš Užuožerių k., 
Utenos aps., sesuo& Liudivisės, gyv. 
Chicago. 

Plikunas, Jonas ir Karolis, iš Gy
vių k., Marijampolės aps. gyv. 
New York. 

Polenčius - HeidrichaitS, Lina, iš 
Kauno. 

Požėla, Jonas. 
Pratkevičienė, ar Pletkevičienė-Pak-

šytė, Uršulė, iš Užuožerių k., Ute
nos aps., gyv. Chicago. 

Pugžlys, Antanas ir šeinai«, gyv. 
New York. 

Pūkelis, Jonas, gyv. Pittsburgh, spė
jamai iš Tauragės aps. 

Puklevičjus Antanas ir Vincas, bro
liai Kazio, gyv. Baltimore. 

Račkauskienė - Gaidanavičiutė, Odi-
lija, iš Varniškių k.. Varnių vai., 
Telšių aps., gyv. Chicago. 

Raulinaitytė, Marija, iš šlenavos k., 
Panemunės vai., aKurio aps. 

Redetzke, August, iš Didkiemio k., 
Tauragės aps., ir žmona Martha 
Meyer gyv. New Kensington. 

Renkvieas (Renkwitz), Adolfas, is 
Gyvių k., Marijampolės aps., gyv. 
New York. 

Rindzevičiaus, Prano ir*1 jo žmonos 
Teresės Ališauskaitės Rindzevi-
čienės giminės prašonyr atsiliepti. 

Ružauskas, Juozas, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių aps. 
Ružauskas, Juozas, iš Viekšnių v., 

Mažeikių aps. 
Rybakovas, Petras, iš Kauno m. 
Sabonaitis - šivickaitė,* Ona naš

lė, iš Panevėžio aps. 
Salogudas, Zigmas, gyv. Brooklyn. 
Savickas, Tonas ir j^ykolas, gimę 

Amerikoje; jų tėvas Mykolas bu
vo iš Balsių k., Tryškių va*., 
Šiaulių- aps. - ^ v -

Savičius, Jonas ir Viktoras, gimę 
Chicago ir ten gyvena. 

Skliutas, Benas, vedęs Maziliaus-
kaitę, gyv. New York. ~ 

Schwester, Anton, gyv. New York, 
kur dirbo automobilų dalių dirb
tuvėje. 

Sedleckas, Antanas Pranas, Vaclo
vas ir Vladas, yi Veprių, Ukmer
gės aps., gyv. New York. 

Simanauskienė - Beturaite, Agdta, 
iš Šeduvos m., Panevėžio aps., 
gyv. New York. 

Sorokienė - Kačionaitė, Ona, iš Sa-
lamos-Budos, Marijampolės aps.. 
gyv. Elizabeth. 

Sprainaitytės, Agota ir Marcelė, iš 
Gųdlaukio k.f Gelgaudiškio vai., 
Šak ių aps,. 

&ODEL JIE ATSIRADO VO-
KIETI JOJE? 

I Baltimorę pas savo tetą at
vyko viena Lietuvaitė iš Vo
kietijos, su kuria ir man teko 
kalbėtis. Į klausimą kodėl bė
go iš Lietuvos, ar buvo Vokie
čių prievarta išvežti, atsaky
mas buvo toks: 

Vokiečiai daug Lietuvių su
gaudė ir prievarta išvežė į Vo
kietiją, daug jų sušaudė, o dar 
daugiau išvežtų žuvo'nuo Ame
rikos lėktuvų bombardavimo 
Vokietijos, nes Lietuviai buvo 
sustatyti prie pavojingiausių 
darbų, o kiti visi bėgo iš Lie
tuvos nuo bolševikų siaubo, kas 
tik galėjo pabėgti, ir jeigu tik 
butų galėję pabėgti tai visi 
Lietuviai butų išbėgę nuo jų 
iš Lietuvos. 

Vieną metą pagyvenę su bol
ševikais ir patyrę jų neįsivaiz
duotai baisų žiaurumą, antru 
kartu artėjant Rusams į Lie
tuvą, visa Lietuva pakilo bėg
ti — ne pas Vokiečius, bet pas 
Amerikiečius ir Anglus kaipo 
išlaisvintojus. Daug Lietuvių 
žuvo kelyje, vieni žuvo nuo Vo
kiečių, o kiti nuo talkininkų 
bombardavimo. O dar daugiau 
Lietuvių buvo pavyti Rusų ir 
jiems buvo užkirstas keliąs to
liau bėgti. Kas su tais Lietu-
tuviais atsitiko tik vienas Die
vas žino.... 

Ji toliau pasakoja, jeigii Ru
sai nebūtų buvę tokie žiaurus 
tai nei vienas Lietuvis nebūtų 
nuo jų bėgęs, bet per vieną 
metą Rusų okupacijos, pergy
venę neišpasakytą Rusų bolše
vikų žiaurumą, niekas nenorė
jo pasilikti Lietuvoje ir laukti 
naujo bolševikų teroro. 

Pirmieji Rusai atėję } Lie-
•tuvą, nors ir atrodė labai su-1 S 
vargę, jie pinigų turėjo dau^' E 
ir labai gausiai viską pirko ir E 

pirmutiniai pasitiko bolševikus 
ir visur jiems gelbėjo ir išdavi
nėjo Lietuvius, bet su žydais 
visur tas pats: ir ištrėmime 
Vokietijoje jie visiems per gal
vas lipa ir jie visur užima vir
šininkų vietas. Kad ir tie pa
garsėję "skryneriai" nuo kurių 
visi tremtiniai kenčia didžiau
sią baimę, didumoje yra žydai. 
Jie nei vieno žydo neišsijoja, o 
tik Baltijiečius pabėgėlius nuo 
žiaurių Rusų. 

Ir dabar, atbėgantieji per 
Lenkiją Rusijos žydai yra visi 
komunistai agitatoriai ir Stali
no garbintojai, visi jie ant kak
lo pasikabinę nešioja ant rete
žėlio Stalino atvaizdą. Tačiau 
jie visi gauna pirmenybę vyk
ti j Ameriką. Jeigu kurį lai
vą neužpildo žydais tada lei
džia po kelis ir kitų tautų. Ta
me reikale labai svarbią rolę 
lošia "tepalas", o žydai geriau
sia gali "tepti", jų rankos ne

tuščios. 
Ta Lietuvaiti Amerikon at

važiavo ant prekinio laivo, ku
ris vežė tik 4 pasažierius, ir ant 
to laivo nebuvo galima dasi» 
gauti nepatepus. 

Išvietinti Europos žmones 
labai stebisi Amerikonų nuo
laidumu komunistams. Ameri
konų zonoje kaip Vokiečiai taip 
ir Rusai komunistai laisvai vei
kia. Rusai daugiausia zuja 
apie išvietintų stovyklas ir daž
nai išsiveža savo pačiuptą au
ką. Vokiečių komunistai lais
vai veda agitaciją už komunis
tus, visur stulpai ir medžiai 
nulipdyti visokiais komunistų 
atsišaukimais. 

Aš čia tik trumpai sumiiljl* 
jau iš pasikalbėjimo su ta Lie
tuvaite. Norint viską nuodug
niai aprašyti reikia gero repor
terio kuris galėtu viską smulk
meniškai užrašyti. 

P. P. Jarai. 

LINKĖJIMAI 

#/ 

JUDGE JOSEPH P. SULLIVAN 

Of the 

MUNICIPAL COURT 

JP J KKRSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 
ko rubų ir papuošalų.^ o komi- ^ Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčhlOee, kreip-
sar OS tai nežinojo nei kaip re- ^ lutes j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimai įvai-

Y 18 > 1 ą S_y , sa O, ne- JUO- s riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą® 

vežė i Rusiją. Daugiausia pir- S 

naktį- j; garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

NAMAMS PASKOLOS PLANAS 
JUSŲ ĮVAIRIEMS PASKIRIEMS TIKSLAMS 

Yra tik vienas geriausias būdas finansuoti jusy naują namą. 
Užeikite apkalbėti tą dalykąč pirm negu pirksite ir statysite. 

The National I'm ||m 
O F  C L E V E L A N D  

Euclid prie East Sixth CHerry 2140 

NAMŲ SAVININKAI 
Sieninių Popierų, Maliavų 

ir Hardware 
V; Kreipkitės į 

Burnet te Hardware # 
, Paint Store 

8109 Clark Avenud 

KAIMYNAI, TĖMYKIT 
Lankykitės į, 

ZELL'S FINE GIFT SHOPPE 
3310 Clark Avenue 

Med turime 1000 puikių dovanų 
visokiems reikalams. -'Vestuvių 
Dovanos musų specialybė. 

Kinai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
91526 Star Avenue Cleveland 3 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktij „ 
Parduotuvė, gatava jums patarnauti visokiais 
vėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

BE. 9418 7502 St. Clair Avenue 
Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

MOTERYS, TĖMYKIT 
Puikios Suknelės -Coats 

Lingerie : • • 
Atsilankykit i , 

AFTERNOON DRESS 
SHOPPE 

'18000 Lorain Avenue 
atdara vakarais iki 7:00. 

NAMŲ SAVININKAI 
firkit Maliavas ir Sienų Popierą 

atsakančioje parduotuvėje. 
Corlett Wall Paper and 

Paint Store 
12519 Miles Avenue 
Telefonas DI 4444 t 

. Tu*|m 1200 pavyzdžių 1W 
sieninių popierų. Nuomjam 

» popierų nuėmimo maginas ir 
» grindims lygintojus. 

kas imdavo kaip jos apsirengę 
nusipirktais puošniais 
• • . «•« I « ,• mm AINUUJAINA. i\icipivi TEO F M«ITC WIVJ.VIIU ^ 

mais moterų apvalkalais net į s ^iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiKiiaiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitKiiifiiiiiinisiiJ9 

teatrą eidavo. w 

Kada jau galutinai Lietuvą 
okupavo ir prijungė ją prie so-j 
vietų, pirkimas apsistojo, pra
sidėjo atėmimas. Atėmė na
mus, grobė žiedus, laikrodėlius, 
skrybėles, net baltas apykak
les; visus sulygino ir visus pa
darė ubagais, elgetomis. Dides
niam gi pasityčiojimui sakyda
vo: "Dabar kiek tik jusų akys 
užmato viskas jusų, nebėra 
buržujų, nei ponų kraugerių, 
dabar viskas jusų...." 

Kai atvažiuodavo koks ko
misaras prakalbą sakyti, visai 
apielinkei įsakydavo susirinkti, 
o šnipai tada landžiodavo j ieš
kodami ar kas nepasiliko na
mie, ir jeigu kurį užtiko namie 
tai jam nei apsirengti neduo
davo, jis turėjo rankas iškėlęs 
eiti net kelis kilometrus ir į na
mus daugiau toks niekad ne-
grv^davo. 

Būdavo ir tokių atsitikimų 
kad suvaryti į miestą tokie 
žmonės būdavo verčiami prisi
krauti vežimus malkų ar ak
menų ir sukinkyti j tuos veži
mus turėjo po miestą vežioti, 
o komunistai iš visų kampų pri
bėgę spjaudydavo ant jų ir ko-
liodavo buržujais, kraugeriais. 
Tas daugiausia būdavo sekma
dieniais kada į bažnyčią atva-
žiuodvo daugiau žmonių, kad 
jie galėtų matyti kaip tie in
kvizitoriai kankina nekaltas sa
vo aukas. 

• Kilus karui su Rusais ir Vo
kiečiams pradėjus pulti Rusus, 
bolševikai daug Lietuvių išve
žė, o kuriuos nespėjo išvežti tai 
šimtais jų sušaudė, labiau įtar
tus kuožiauriausia nukankinda
vo ir tas savo aukas neužkas
tas paliko. Ta Lietuvaitė sako 
savo akim matė trijų kunigų 
žiauriai nukankintus, pririštus 
prie medžių kunus: jų ak^s iš
badytos, liežuviai nupjauti, ko
jos ir rankos perdurtos, lyties 
organai sužaloti, o vienam ku
nigui nugara buvo taip labai 
perpjauta kad net plaučiai bu
vo matyti. 

Bolševikai nedarė išimties 
nei su moterimis: jas išniekin
davo, jų krūtis nupjaustydavo, 
liežuvius ištraukdavo. • 

Išvežamus iš Lietuvos, su
varydavo į prekinius vagonus, 
juos užkaldavo ir pastatydavo 
sargą, kuris nieko neprileisda
vo prie tų nelaimingųjų, niekas 
negalėjo paduoti nei vandens 
lašo, nei duonos šmotelio. Tų 
nelaimingųjų riksmas tuose už
darytuose vagonuose būdavo 
girrlėti net už kelių kilometrų. 

žydai, sako ji, gal ir ne visi 
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| Automatinis ang'um šildymas ( 
5 Lengviau — Pigiau — švelniau 1 
| TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 

S Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas = 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
3 Automatic Controls Tools Hardware ~S 

I TRI-VET APPLIANCE SERVICE | 
S 75C2 St. Clair Avenue Cleveland S 
S PO. 9548 Frank Orpse (Urb#aft!s) Sav. LI. 0237 5 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadhm 4793 p 

rtiiifmfmtrnimiiii!!mifnf!ifti!!!iiitiiii!ntiit!!ifmiimmmiii!ifnf!tiiiiifiiiiimntiiii 
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į VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai* ^ Tocltii piram 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonut}. 

P. P. M U L I O L IS 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real fibtate 

ir Apdraudos Agentūra 
< 6606 Superior Ave. Cleveland v HEnderaon 
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LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 1 sky riaus nariai kvie

čiami pribūti j svarbų susirin
kimą penktadienio vakare, Bal. 
18, Dirvos redakcijoje, 8:15 v. 

Šis skyrius taipgi rengia 
smagy kortavimo popietį, pp. 
Žiuriij namuose, 1434 Clarence 
ave., Lakewoode, prie Detroit 
ave. Pradžia 2:30 vai. po pie
tų, sekmadienį, Balandžio 27. 

Rengkitėa su savo draugais 
dalyvauti. Vald. 

- OHIO Senatorius Robert A. 
Pollock, iš f Stark apskrities, 
tikrina kad yra pakankamai 
įrodymų pradėti tyrinėjimą ko
munistinės propagandos varo
mos Ohio mokyklose. Be kita 
ko, mokyklose atsirado ir kny
ga apie Sovietų Rusiją, kurią 
išleido ir j mokyklų skaityklas 
įgrūdo Amerikos Sovietų drau
gų organizacija; ta knyga gar
bina komunistine sistema. 

IMSIS CARNERA 
Jack Gansori parkvietė vėl Į 

Clevelandą garsų Italą stipruo
lį, Primo Camera, imtynėms 
Central Armorv, kitą antradie
nį. Carnena yra tas kuris su
mušė Jack Sharkey 1933 me
tais New Yorke ir atėmė iš jo 
sunkaus svorio kumštynių ti
tulą. 

Camera vra milžinas, virš 
6 pėdų aukščio, sveria 265 sv. 

M I R I M A I  STREIKAI f 

Per tulą laiftą streikai buvo 
visai apmažėję. Dabar staiga 
streikų skaičius pašoko ir su
streikavusiu darbininkių €ilės LEVANAVIČTUS 
virSiia 10 000 (Allen), 61 m., pavienis, nno viršija iu,uuu. H2g R 5g ^ mir- Balandžio 

Streikuoja Ohio Bell Tele- ^ laidojamas 18 d.,. Kalvari-
phone Co. 4,500 darbininkų-;j jos kapinėse; pamaldos 9:30 v. 
National Carbon Co. 2,6001 ryto Immaculate Conception 
White Sewing Mach* Co. 9501 bažnyčioje. 
Park Drop Forge Co. 900 Į Velionis dirbo Lucas Machi-
Midland Steel 1,500 ;ne Tool Co., Amerikoj išgyve-

National Malleable & J"\aid^ime pasitarnavo Wil-
Steel Costings Co. 1,300 ^ejįs Funeral Home. 
Prie to streikuoja po virš 

100 darbininkų Pipe Machine
ry Co., V. D. Anderson Co., 
Swifth & Co. ir keliose, smul
kiose dirbtuvėse. 

C LEV EL AN D AS nuo Detroi
to dabar jau yra tik 13 minu-
tų atstumo,' kaip Įrodė šiomis 
dienomis nauji didieji trans
portiniai lėktuvai, kurie iš De
troito atskrenda į 13 rainutų 
laiko. 

PAJIESKOJAS J. Šukys, gy
vena Clevelande, vedbs Kar
pavičiūtę. Yra laiškas nuo V, 
Bitino. 

STATYS DIRBTUVES 
Lincoln Electric Co. vedėjai 

praneša apie planus statyti 
naujas dirbtuves ant 50 akrų 

NEW YORKE pasirodžius 
raupų ligai, susirupino ir Cle-
velandas. čia pradėta patarti 
žmonėms čiepvtis. 

New Yorke buvo pradėta 
svarstyti klausimas įčiepijimo 
nuo raupų apie 8 milijonus to 
miesto gyventojų. 
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Baltic Mm Dopes, Dashed at 
Villi a. Revived. Iij Triliiian 

By Karl H. von Wiegapd 

(Reprint from Lot Angeles Examiner are many sharp-shooters, some of 
April 9th, 1947) them having been in 'competition in 

ROME, April 9.—The prewar in- Switzerland, where they won the 
dependent Baltic republics of Lith- championship from the at?a}f h t-

GOODRICH House, paminė
jimui 50 metų tos įstaigos gy-

ploto, prie St. Clair ir E. 1<9; vavimo sukaktuvių, pradedant 
st., kurios bus didesnės ketu-; gaj jg eįi§ parengimų 
ris kartus tiek kaip dabartinė j i r  p r a m o g u  

dirbtuvė prie Coit Road. 
Sako, statyba bus pradėta 

Bal. 21, Hotel Cleveland bus 
vieši pietus, pagerbimui ,Miss 

dar prieš Kai, šių metų, kaip Aj;ce Gannett, kuri tą ištaigą 
tik budavotojai vėl pradės no- y#dovavo 30 metl}. jį sll 

rėti užsiimti budavojimo dar 
bu. 

Illuminating Co. Skelbia 
Didelį Plėtimąsi šiai 

Apielinkei 

Nauja era ekonominiame progre
se užeina Clevelando srityje, tikri
na Elmer L. Lindseth, prezidentas 
The Cleveland Electric Illuminating: 
Company. .Jis sako, Clevelando sri
tis ineina į plėtimosi ir augimo lai
kotarpį, kuris suteiks progų viso
kio amžiaus ir išsilavinimo žmo
nėms. 

"Kaip pagrindini- industrija, tei
kianti elektros šviesos ;r pajiegos 
patarnavimą. Illuminating kompa
nija turi pasiimti didelę dalj šitos 
atsakomybės. Musu pirmutinė par
eina yra aprūpinti šią Kriti reika
lingu ir pasitikėtinu elektros aptar
navimu. Elektros reikalavimas di
dėja, ir tam ši kompanija pradėjo 
tolesnj pasiruošimą. 

"Ta programa apskaičiuojama pa
reikalaus daugiau negu $57,000,000 
Projektai iki $41 000,000 bus pra
dėti 1947 metais. Baigimas pirmiau 
pradėtų projektų kaštuos $16,000,-
000. 

•'Aptarnavimui kuris pareikalau
jamas i.š šios kompanijos reikalin
ga tokių pasiruošimų ir padargų 
kad operavimas visų darbų išpuola 
no anie $50,000 nuo kiekvieno dar
bininko. 

"Nežiūrint pabrangimd kuro ir 
visų įrengimų reikalingų šiai kom
panijai, namuose elektros naudoji
mas taip atpiginta kad vidutiniai 
namuose gaunama 50 nuoš. daugiau 
ui tuos pačius pinigus negu buvo 
15 metų atgal", sako Lindseth. 

MOTINOS DIENAI 
Gausite tikrai gero vyno 

pirkdami iš 
PARISSI'S 

FAMOUS WINE HOUSE 
6104 Denison Avenue 

Nuo puskvortės iki galiono 

ta diena baigs savo tarnybą 
Goodrich House. 

PARSIDUODA NAMAS 
4 kambarių bungalow, 6 kam

barių pavienis, $3,700. Ran
dasi 5108-10 Harlem ave. 

Klauskit: YE 1152. 

PARSIDUODA NAMAI 
2 ŠEIMŲ, po 4 kambarius, furna-

sai; 3 garažai, mūriniai $7,500. 
2 ŠEIMŲ po 6 kambarius furna-

sai, 3 garažai, mūriniai $8,500 
Abu namai ant E. 86th Street ar

ti Wade Park Ave. 
KIRKWOOD REALTY CO. 

11201 SUPERIOR. AVE. 
Telef. SW. 0033# 

Klausk: A. SHEMKUNAS. 

PADĖKA 

Juozas Šukys, 62 m., neve
dęs, nuo 8816 Esterbrook ave., 
mirė Kovo 29, palaidotas Bal. 
1 d., Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo N. P. P. šv\ 
parapijoje. 

Paliko 5 broliai, Povilas. An
tanas, iBronislavas, Jonas, ir 
Rapolas (šis Lietuvoje), taipgi 
dvi seserys, Ona čia, ii* Apolo
nija Lietuvoje. 

Velionis gimė Vareikių k., 
Gelažių par., Panevėžio apskr. 
Amerikoje išgyveno 42 metus. 

Šiuomi mes broliai dėkojame 
visiems pažystamiems, drau
gams už gėles ir už palvdėji-
ma Į kapines; ačiu grabne-
šiams, ir Aldonnai Wilkelis už 
jos prielankų patarnavimą, pa
galiau Kun. Angelaičiui už jo 
dvasišką pasitarnavimą. 

Velionis buvo geras patrio
tas Lietuvis. 

Broliai šūkiai.-

DEGTINĖS racion avimas 
visoje Ohio jau panaikintas — 
galima pirkti kokios tik degti
nės turi be jokios kortelės. 

UžKVIEčIA DRAUGUS 
Jonas ir Adelė Kvederai už

laiko gražią užeigą, Erie Cafe, 
5244 Track Road, prie E. 55th 
ir Erie geležinkelio. Jie už-
kviečia savo draugus ir pažys
tamus atvažiuoti apsilankyti. 

REIKIA DARBININKŲ 
lengvam darbui dideliame 

EAST SIDE 

BREWERY 

Nuolatinis darbas 
SHIPPING & BOTTLING 

departmentuose 

Gera Užmokestis nuo 
valandų. 

Kreiptis į 

CARLING'S 
Brewing Corp. of America 

E. 93rd ir Q uincy 

KAIMYNAI TĖMYKIT 
čia vieta pirkti geriausi 

VYNĄ 
LEIGHTON'S 

GOOD WINE STORE 
12900 Lorain Avenue 

Mes parduodam Vyną, Alų, ir 
Cordials prieinamom kainom. 

KONCERTAS - VAKARIENĖ - ŠOKIAI 
SU PIANISTE BIRUTE SMETONIENE 

Rengia Moterų Labdarybės Draugija 
Sekmadieni, Balandžio-April 27, 1947 

Nesiliaujančios Pagalbos P-lės Šv. salėje, 18022 Neff Road 
Programos pradžia 4 vai. po pietų. Vakarienė bus išduodama 9 vai. vak. 

Šokių pradžia 7:00 vai. {žangos $1.00. , 
Visus prašome susidomėti šiuo vakaru, nes tai bus nepaprastas savo 

programa. Kaip žymiausia šios programos dalyvė bus p. Birutė Smeto
nienė, piano solistė, kui'i išpildys klasiškos muzikos kurinius, taip retai 
musų Clevelandiečių girdimus, bet labai mėgian\us. 

Kitą koncerto dali išpildys bažnytinis choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Reginos Brazaitienės. Solo dainuos Vaclovas Jurgelis; duetu: Jo
nas Alekna su savo dukteria Florence Aleknaite, akompanuos Adelaide 
Miliauskaitė. Bus įdomu taipgi pirmą kartą išgirsti Maironio vyrų kvar
tetas, vadovystėje Adelaide Miliauskatės. Gitarų skambins p-lė Macyjau-
skaitė ir jos draugė. k 

Po šios programos prasidės vakarienė ir šokiai, šokiams įžanga 50c. 
Tikietus vakarienei įsigykite išanksto; jei kam nepavyktų' gauti pąs 

komisijos nares, prašome telefonuoti: IV. 5520. Vakarienė 'bus tikrai pui
ki ir skani. Šokiai tęsis iki vėlumos, prie geros muzikos. Bus įvairių 
gėrimų. širdingai kviečia Klebonas ir Komisija. ((17) 
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I. J. SAMAS 
J E W E L E R  

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 
į didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesnį rinkinj Deimantų, Žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 

uania, Latvia and Estonia decline to 
be counted out as dead and per
manently wiped off the map of Eu
rope. 

Their people terribly decimated 
by executions, imprisonments, star
vation and deportations to the in
terior of Soviet Russia and Siberia, 
the remnants of free Lithuanians. 
Latvians ai^d Estonians are fighting 
on. 

They refuse to accept as final the 
combined "THUMBS DOWN" of the 
late President Roosevelt and Ex-
Prime Minister Churchill, and Pre
mier Stalin's veto et Yalta of their 
freedom and their independent ter
ritorial existence, 

TRUMAN POLICY — 
Those are the reports that havo. 

reached Rome andi Switzerland thru 
devious channels from behind the 
closely curtained Baltic stage. 

President Truman proclaimed a 
new American foreign policy to sup-
poirt and aid democracy wherever 
it is in distress, oppressed or per
secuted. 

It has reawakened A Measure of 
hope in the freedom loving peoples 
of the three formerly independent 
Baltic states. It has regalvanized 
them into greater offensive action 
and more intense resistance against 
the totalitarian forces of communist 
Soviet Rušsia. 

Under the inspiration of the Tru
man doctrine and the coming of 
spring, the reports say revolts are 
spreading in the dense woods of 
Estonia and in corners of Lithuania 
and Latvia. ' 

"Estonia center of resistance" says 
the headline over front-page ac
counts of these uprisings in the 
Swiss daily Die Tat. 

Their democracy betrayed, their 
independence coldly sacrificed by an 
American President and a British 
Prime Minister—both celebrated as 
"Defenders of the weak and Cham
pions of the Freedom of Peoples" 
— hope has been revived by an
other American President. 

In Estonia, Admiral Pitka report
edly is leader of the resistance for
ces. 

In 1940 Pitka fought the Soviet 
Red army invasion of Estonia af
ter Hitler practically sold the Baltic 
republics to Stalin in a secret pro 
tocol attached to the Soviet-German 
pact concluded in Moscow, A«gust 
23, 1939. 

FOUGHT INVASION — 
In 1941 the Estonian admiral be

gan fighting the Nazi German inva
sion which drove out the Russians. 

In 1944 Pitka recaptured Revel as 
the Germans swept backward, only 
to lose the Estonian capital again to 
an overwhelming, night-advancing 
Red army. 

Soviet authority and power, it is 
alleged, are being enforced only in 
the Baltic Sea Coast regions and 
towns—and that only with heavy 
military and secret police reinforce
ment. 

The "brothers of the forests," led 
by Admiral Pitka, niany of them 
descendants of the Livonian knights 
and warrior knights of Lithuanian 
of five centuries ago occupy the 
wide, densely wooded areas. 

The forests are declared to bo 
veritable "hornet's nests" into which 
Soviet forces are reluctant to pene
trate. 

Among the Estonian rebels and 
"Forest Brothers" reports say there 

shooting Swiss 
Communication lines and trains 

are attacked constantly; Russian 
officers and officials are picked off 
by riflemen fighting American In
dian style, say these reports. 

Guerrillas in all three Baltic states 
especially Estonia and Lithuania, 
seem to be plentifully supplied with 
arms and ammunition, from the vast 
amounts left by the retreating Ger
mans in 1944. 

Leaders of the Estonian; Latvian 
and Lithuanian resistance move
ment are reportedly appealing to 
their com-patriots who have emi
grated to the United States And to 
South America. 

LONG HARD ROAD — I * 
These leaders are said to. realize 

that the return to freedom and in
dependence of the peoples of the 
three republics against the might 
of communist Soviet Russia will be 
a long, hand, desperate and bloody 
road. 

There' are 60,000 refugees from 
Baltic states in Germany—in British 
and American zones. They cannot 
return and their condition is said 
to be pitiable. 

Resistance leaders are determined 
that Estonia, Lithuanian and Lat
via which were wiped off the map 
and vanished at Yalta, shall reappear 
even if only as ghosts, at any com
ing general peace conference. 

With the seizure of the Lithuan
ian city of Vilna by Polish General 
Zeligowski in 1920 and the inaction 
of the council of the League of Na
tions still in mind, there is little 
faith in the United Nations among 
Baltic democratic forces 

APPEAL OF BALTIC 
DP STUDENTS 

(Reprint from Latvian Bulletin) 
(Continued from Last Week) 

IV. Soon after the Germans in 
June-July, "1941, had occupied the 
Baltic countries a terror similar to 
that conducted duiing the Soviet 
occupation began. Many national
ly or patriotically minted Baits were 
either killed or imprisoned in con
centration camps. Contrary to in
ternational law, different kinds of 
compulsory mobilizations were car
ried on in the Baltic countries. 

V. Already during the Soviet oc
cupation there, an underground re
sistance movement of national and 
democratic groups had been started, 
which got into contact with the 
Western Powers over Finland and 
Sweden. This resistance movement 
continued its work during the Ger
man occunation in spite of many 
victims who lost their lives for this 
cause. 

VI. Both Germany and the So
viet Union have not only deprived 
about 250,000 Baits of their native 
countries, but also rudely changed 
the whole landscape and life there. 
By senseless destruction of build
ings, by robbing and looting agfi-
culture, the farmers, industry, trade, 
the finances and private property, 
both occupying powers caused the 
Baltic countries terrific losses. 

There are eye-witness and press 
reports telling of indescribable ter
ror and unrestricted oppression all 
which again reign in the Baltic re
publics now. 

Once again thousands of people 
are being either murdered, deported 
to the deserts and the forests of 
Siberia, or imprisoned in concentra
tion camps. Among the recent mar
tyrs there are well-known theologi-
cians and university professors. The 
deported Baltic nationals are replac
ed by Russians. with changed, i.e. 
baltified, names. 

In the Baltic countries nationally-
minded patriots are no longer given 
any possibility of existence. Protest
ing against this injustice, scores of 
thousands are hiding in forests as 
partisans. 

VII. Although almost all of the 
DP's have been separated from their 
families and their relatives, and they 
are deeply home-sick, they cannot 
return there while the above-men
tioned terroristic and totalitarian 
occupation reigns there. 

The immeasurable injustice com
mitted in our home-countries, where 
the most terrible NKVD police ter
ror is masked and hidden under the 

JONAS G, 
P O L T E R  t 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainaviraas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

1$ 

PAT GERIAUSIOS VIETOS SALYJE 

*7/te 9Uu4ni*tūii*U2, GoHifUMUf 

teikia . . 

distorted conceptions and slogans o£ 
a mock democracy compels us to 
appeal to the sense of justice of 
the whole civilized world and es-
*iecially to the great Western demo
cracies. * 

If there is still any justice left 
on earth, we too, want to live a 
free life again, to go on developing 
our own culture, both in econorflifc 
and in spiritual and mental life. 

We, the Baltic exiled students, 
still believe in the ideals of human
ity and in the words spoken by 
the statesmen of the great Western 
democracies — the USA, Great Bri
tain and France. We are still con
vinced that the Atlantic Charter 
is something more than only a col
lection of meaningless words, name
ly, that it tells of p world as. it 
ought to be. because" liberty ought 
to be available to all eivilized na-' 
tions. Also the Baltic nations, all 
which are still suffering under the 
yoke of Soviet Union, want to re
gain the liberty of which they have 
been robbed. 

YOUR EXCELLENCY 
We hereby permit ourselves .. to 

beg your protection for our nations, 
and to make the following sugges
tions regarding the future of our 
countries: ' ' / 

1. Withdrawal of all Soviet for
ces, police (NKVD) and government 
officials from the Baltic States 'ill 
the shortest possible time. 

2. Repatriation to the Soviet Un
ion of all Soviet citizens, with un
changed or changed names or citi
zenship who arrived in the Baltic 
States after Oct. 1, 1939. 

3. Repatriation to the Baltic Sta
tes of' all displaced and deported 
Baltic nationals, both from the So
viet Union and from Western Eu
rope, but not before articjes 1. and 
2. have been realized. 

4. Repatriations to be financed 
by both invaders of the Baltic coun
tries —: the Soviets and the Ger
mans. 

5. Free democratic elections. 
6. Setting up of a neutral inl»i* 

national control commission in the 
Baltic States, as a controlling au
thority for the realization of all 
the said suggestions. 

7. International guarantees as re
gards the future of the Baltic coun
tries. 

We, the undersigned, deliver these 
suggestions to you, believing in the 
rightfulness of our cause and in the 
justice of the great Western Demo
cracies, which endeavour to realize 
the ideals of the human liberty as 
they have been declared and fixed 
in the Atlantic Charter and the 12 
articles of President Truman. That 
this might take place also in our 
respective home-countries is what 
We beg of Your Excellency in this 
petition. 

(Note: The names of the signers 
for obvious reasons are . withheld 
from publication.) 

(The End) } 
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Tai programa 

populiarčs mužikas 
vaizduojanti 
šalies žymiausias žvaigždes 

KIEKVIENĄ RYTĄ 
PIRMADIENĮ IKI PENKTADIENIO 

nuo 10 ryto WGAR ' 220 

A L W A Y S  A  T  Y O U R  f  S E R V I C E  v  

KING PIN CLUB 
fill Prospect Ave. 

SUperior 3443 
A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

BANKINIAMS 
REIKALAMS 

: f 
Daug zmorrfa naudojasi 

patogiai ir lengvai prieina
mu Lietuvių banku. 

Gera vieta depozitanta^ 
saugumo ir uždarbio at
žvilgiu: čia gauna aukštą 
nuošimtį, kaip bent kokia
me kitame banke CleVe-
lande. 
^ Namų taisymui arba per-
budavojimui ir moderniza
vimui, Lietuvių banke pa
daroma paskolos lengvais 
išsimokėjimais. 

Statant arba perkant na
mus, reikale paskola pada
roma greitai ir sąžiningai. 

Šioje įstaigoje depozitai 
yra po Federal Insurance 
Corp. iki $5,000. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

r HE. 2498 
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