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PASKUTINIU metu Vokieti
joje pablogėjus maistui ir jam 
labai sumažėjus, padidėjo su
sirgimai. Ypač daug Lietuvių 
inteligentų serga džiovos liga. 
Taip Memmingene sunkiai su
sirgo žinomas kritikas ir žur* 
nalistas Stepas Vykintas Povi-
lavičius. 

"Anglų zonoje serga ta pačia 
J%a poetas Kruminas-Palionis, 
rašytojas Nerevičius ir dauge
lis kitų. Ypač didelis nuošim
tis studentų serga džiova. Stu
dentų maitinimas yra blogas 
ir nepakankamas. Vaikai taip 
pat rodo didelį palinkimą j mą 
ligą. 

Remkite, tat, mieli broliai 
Jpetuviai, savo tautiečius mai
sto pakietais ir cigarečių siun
tomis, nes už cigaretes pas Vo
kiečius galima gauti šiek-tiek 
riebalų. Kitaip daugelis Lie
tuvių inteligentų turės atsi
sveikinti su* šiuo pasauliu. Jus, 
kurie esate sotus ir nežinote 
ką reiškia badauti, padėkite 
mums, nes paskui gali būti vė
lu. 

DIRVA THE FIELD 
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GEN. MARSHALL 
GRYŽO IŠ MAS
KVOS BE NIEKO 

ARABIŠKOS TA0TOS SPIRIASI TAI 
PRAVESTI PER UNITED NATIONS 

j 
New York. Balandžio X 

30 d., United Nations as
sembly specialiame posėdy
je tapo atmesta Arabiškų 
tautų — Egipto, Irako, Sy-
rijos, Saudi Arabijos, ir Le 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
VIENAS Vokietijoje gyve

nąs Lietuvis gavo laišką iš 
Lietuvos, kurio kai kurias iš
traukas čia patiekiame: , 
. "Sveikinu jus, tardamas Gar
bi Jėzui Kristui, nes mes tik 
su jo aukščiausia pagalba ko
vojam narsiai ir sėkmingai... 
Ii musų, likusių Lietuvoj, daug, 
daug neteks matyti amžinai. 
Ir mano paties šeima išvežta j 
viduq Uralo. Iš Sangrūdos val
sčiaus 18 šeimų išvežta į Sibi
rą. Iš jaunų vyrų yra žuvę 
apie pusė, kurie pasiaukoja už 
tivynės laisvę. Jų vardų ir 
Hlfcrgu nepamirštame mes, liku
sieji Lietuviai. 

"Matėme terorą 1940 metais, 
o dabar tūkstantį kartų žiau
resnis, nes yra daug parsidavė
lių. Visi Lietuvos Rusai mili
cininkai, enkavedistai smaugia 
liius Lietuvius ir geria pasku
tinį kraujo lašelį. Dar musų 
Užtenka likusių pjautis su ko
munizmu, kol karo šmėkla nė
ra suliepsnojus.... 

"Tarsiu sudiev, visi pažysta
mi Lietuviai. Jusų lauksime 
su dideliu pasiilgimu'* 
VALST.-LIAUDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

KOVO 22 ir 23 Augsburge 
buvo sušauktas kairiosios Lie
tuvių srovės, Valstiečių-liaudi 
ninku partijos, suvažiavimas, 
kuris buvo labai gausus atsto
vais iš visų zonų. Padaryta ei
le nutarimų musų tautos vada
vimo reikalais, išklausyta va
dovaujančių organų praneši
mai. 
VĖL IŠMESTA Iš STOVYK
LOS 102 BALTAI ; 

KAIP žinome, prieš keletą 
mėnesių iš Memmingeno DP 
stovyklos (Bavarijoje) buvo iš
mesta, paskelbus "screening" 
(sijojimo) rezultatus, keletas 
šimtų žmonių, jų tarpe per 100 
Lietuvių. Tačiau tuo laiku dar 
ne visi stovyklos gyventojai 

šiems buvo 
Ta 

Valst. Sekretorius Gen. 
Marshall praleidęs Mask
voje apie septynias savai
tes, gryžo į Washington^ 
be jokios sutarties, tuomi „ , „ , 
sulaužydamas nuo Roose- bano — pastangos pavesti 
velto laikų buvusi paprotį United Nations organiza-
gryžti iš tarvbu su bolše- cijai išspręst Palestinos ne-
vikais vis ką n,ors "laimė- priklausomybės klausimą. ̂  
jus", kitaip sakant, dau- Po ilgų 10 valandų gin-
giau sovietus patenkinus. |čų, UN vadovavimo komi-

Austrijos ir Vokietijos tetas atmetė visų paminėtų 
taikos klausimu Marshall Arabiškų tautų vienodą 
nei vienu punktu Molotovui pageidavimą šiame posėdy-
neužsileido, atsisakydamas je svarstyti Britanijos pra-
paaukoti principą vien tik šymą užbaigti jos manda-
del kokios nors sutarties tą ant Palestinos ir tuomi 
padarymo. padaryti Šventąją Žemę ne-

Rinitoji Amerikos visuo- priklausoma valstybe. 
menė šitokį Marshall'o pa- f Prieš tokį pasiūlymą bal-
sielgimą sutiko užginančiai savo Prancūzijos, Ekuado-
ir spauda sako jis gerai pa- ro, Kinijos, Kanados, Suv. 
darė atkirsdamas visas so-į Valstijų, Britanijos, Švedi-
vietų klastas pavergti pa- jos ir Honduras atstovai; 
čią Vokietiją ir Austriją. į susilaikė nuo balsavimo Če-

Kitas taikos posėdis bus koslovakija, Brazilija, Ru-
laikomas Londone Lapkri- sija, Lenkija ir Indija, 
čio mėnesį. Per pusę me- U. S. delegatas priešino-
tų Europa palikta toliau s{ šia klausimo svarstymui 
skursti ir nežinę kęsti. todėl kad šis posėdis buvo 

SKIRIA $200,000,000 
EUROPAI IR KINI

JĄ pjUPTl 

Gen. Marshall apie savo 
atyrimus Maskvoje patie-

sušauktas tik sudaryti ko
mitetą Palestinos klausimui 

Eė visai šaliai raportą per | spręsti, ka'dangi Britai no-
radio Balandžio 28. (Dau-'ri iš Palestinos išeiti. Ara-

KITŲ šalių karo nuken
tėjusių šelpimui Senato už
sienių reikalij komisija už-
gyrė skyrimą $350,000,000. 
Tas šelpimas apima Kiniją 
ir Europą. • 

Atstovų Rnmuose nubal
suota tam tikslui skyrimas 
tik $200,000,000. 

Kadangi Amerika fanasi 
tęsti šelpimą, geistina kad 
ji prižiurėtų kas pinigus ir 
reikmenis globos. Iki šiol 
per UNRRA veik viską pa
grobė bolševikų naudai ko
munistai tarnautojai iš pa
čios Amerikos, arba Euro
poje parinkti. 

GRAIKAI vykdo 
mąsi nuo komunistų viso* 
mis išgalėmis. Makedoni
joje 20 raudonųjų kariau
tojų nužudyta. Septyni su
imti komunistai nuteisti 
mirties bausme Mytiliues 
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INEIGŲ TURĖTA 165 
BILIJONAI 

1946 METAIS šios Šalies gy
venimas persikeitė iš karo eko
nomijos į taikos meto ekono
miją, su laisvu prekiavimu ir 
netrukdoma gamyba. 

Biznis visoje šalyje ėjo ge» 
„Jč rai, ir apskaičiuojama kad vi

sų šalies gyventojų ineigos pa
siekė rekordinį aukštumą 16o 
bilijonų dolarių. Nors buvo 
eilė streikų ir nekurie bizniai 
panešė nuostolius, tačiau ben
drai viskas ėjo gerai. 

Šymet numatyta visos Šalies 
gyventojų ineigos pasieks dar 
daugiau. $170,000,000,000. 

TEXAS CITY, Texas valstijoje, gaisro vaizdas, kai jis pradė
jo plisti iš uosto, apimdamas Monsanto dirbtuves, kurios sa
vu keliu pradėjo sprogti ir gaisrą praplėtė ] toliau matomas 
gasolino tankas. Iš to gaisras pasidarė milžiniško dydžio ir 
išdegino daug miesto, padarant suvirš $35,000,00'j nuostolių. 
(Kiti to gaisro vaizdai telpa kituose šio numerio puslapiuose.) 

giau šiuo ant 5-
to pusi.) į. , . 

bai gi norėjo pasinaudoti 
proga ir pravesti nutarimą 
kuris padarytų Palestiną 

PARAGVAJUJE, P i etų savistove neprikla u s o m a 
Amerikoje, sukilimai prieš valstybe. Kadangi ten Ara-
valdžią tęsiasi jau arti du bai sudaro didumą gvven-
mėnesiai. Ta šalis atkirs- tojų, jie Palestiną savaip i r 
ta nuo susinešimo su kito- valdytų. ̂  • 
mis šalimis. Prieš sukilė- Palestinos Žydai abejoja 
liūs kovą veda valdžios dik
tatorius Gen. Morinigo. 

PALESTINOJ Žydai tę
sia savo teroristinius dar
bus: Tel Aviv mieste už
puolę policijos palapines 4 
asmenis nušovė, kitus ke
lis sužeidė. Tai vis •Žydų 
kova prieš Britua. 

RUSAI galvotruk Č i a i s 
jieško uraniumo Saksonijo
je, užimtos Vokietijos da
lyje. Maskvos vadai nenu
rims iki neišras atominės 
bombos. 

kad U. N. galės išspręsti 
Palestinos klausimą atitin
kamai Žydų reikalams. 

r 
^ALDŽIA rengiasi imti 

atsakomybėn 964 geležin
kelių kompanijas už karo 
metu peraukštų kainų lupi-
mą už pervežimą karo reik
menų ir kareivių. Valdžia 
jaučiasi aplupta ant šimtų 
milijonų dolarių, ir gali iš
reikalauti jų sugrąžinimo. 

Premieras Duplessis iš
kelia aikštėn susektą ko
munistų suokalbį padaryti 
perversmą ir paimti į savo 

RUSŲ raudonoji armija; nagus Kanados miestą Que-
surengė manevrus savo už- bec 1948 metais 
imtoje Austrijos dalyje 
į ten sutrauks ir Vengrijo
je laikomas armijas šiems 
manevrams. 

WALLACE sugryžo iš 
Europos, ir tuoj kairia-
sparne liberalų organizaci
ja suruošė jam prakalbų 
maršrutą po visą šalį. Jis 
Europoje šmeižė pats savo 
šalį. Kažin kaip jam sek
sis čia garbinti Rusiją, ku
rią jis randa teisinga ir 
verta paramos, o savo tė
vynę už viską kaltina. 

LONDONE strei kuoja 
tūkstančiai laivų darbinin
kų ir del to genda ir eina 
niekais kalnai gendančių 
maisto produktų, ko ir taip 
Anglijoje mažai turima. 

AUDROJE Missouri val
stijoje šios savaitės pra
džioje mumušta apie 20 as
menų ir padaryta didelių 
nuostolių Missouri ir Iowa 
valstijose. ~ 

TELEFONO STREI-
KAS KAIP KUR 

BAIGTAS 

MEKSIKOS PREZI
DENTAS ATVYKO 
| WASH1NGTONA 

Bai. 29, į Washington?! 
atvyko Meksikos preziden
tas Miguel Aleman, atsily
gindamas už vizitą Prezi
dentui Trumanui, kuris ten 
lankėsi Vasario mėnesį. 

Meksikos prezidentas bu- mu, kitose, kaip New Yor-
vo labai iškilmingai sutik- ke ir Pennsylvanijoje, apie 
tas. Tas vizitas buvo pa- 46,000 telefono tarnautojų 
stiprinimas drauging u m o streiką baigė ir gryžo dir-
tarp šių dviejų šalių. bti. Baigė streikus anks-

1 Telefono tarnautffJtĮ ko
va už algų' ir kitų reikala-J 
vimų išpildymą tęsiama, su 
tam tikrais svyravimais. 

Kaip kuriose valstijose 
streikas eina visu atkaklu-

Atsimenat dar kaip prieš 
30 metų e jo dažni ki virčiai 
šios šalies su Meksika, Nuo 
to sekė eilė metų Meksikos 
persitvarkymų, ir dabar 
jau šių kaimynių šalių pre
zidentai gali vienas kitą 
draugiškai lankyti. 

ILGAI nepradėtas tyri
nėjimas komunistų plečia
mos įtakos Hollywoodo fil
mų industrijo|© pagaliau 
bus pradėtas. 

I Los Angeles vyksta ko
misija kurios pirmininkas 
yra Republikonas kongres-
manas iš New Jersey, J. P. 
Thomas. Pirmiausia bus 
imama tardyti filmų kom-

čiau ir dar kaip kur. 
New Yorke susitaikė už 

bendrą pakėlimą po $4 sa
vaitėje kiekvienam. 

Streikuoja svarbi a u s i a 
long distance tarnautojai. 

J 

IOWA valstijoje guber
natorius pasirašė bilių už
draudžiantį ten unijoms 
turėti taip vadinamas "už
daras dirbtuves". 

GEN. DeGaulle, Prancū
zijos kariautojas, kalbėda
mas pastaru laiku Paryžių-: 
je pareiškė kad valanda 
virsta vėlyva karui tarp 
Amerikos ir Rusijos. Ka
ras niekad neišvengiamas. 
Nors reikia visada stengtis 
palaikyti taiką, tačiau va
landa darosi vėlyva, sako 
De Gaulle. 

SENATE vis dar veda
ma karšti ginčai del naujų pozitorius Hans Eisler, ku- ma karsti gmcai aei naujų 

r i s  y r a  ž i n o m a s  k o m u m s -  d a r b o  j a n t  k  ų g t a t j r m .  

LEWIS pradėjo naujas 
tarybas su angliakasyklo-
mis. Kaip buvo skelbta, 
Liepos 1 Lewis gali iššauk
ti angliakasius vel strei
kuoti. 

buvo "sijoti".... 
daroma atskiras sijojimas 

if 'l**Ą 

pačia proga buvo pakartotinai 
peržiūrimi ir jau "išsijoti" Lie
tuviai. Viso ta darbo pasėko
je Kovo 23 papildomai iš sto
vyklos buvo išmesti 102 Baltų 
tautybės asmenys: vyrai, mo
terys ir vaikai, jų tarpe 33 
Lietuviai. 

Visiems jiems tuoj buvo at
imta ir DP maisto korteles. 
Palikti jie be DP teisių. Kaip 
beteisiai, atiduoti jie Vokiečių 
ukiui. Visi jie nuo dabar turės 
d i r b t i  V o k i š k i e m s  n a c i a m s ,  
kaip kad jie dirbo Hitlerio lai
kais. Jie buvo priversti klau
syti Vokiečių įstatymų ir pra
šyti iš Vokiečių kąsnio duonos. 

Bronius Kviklys. 

VYKSTA ALASKON. Ši šeima, su mažu kudikiu ir su šune
liu is Baltimore. Md., prie kuriu prisidėjo i t karo veteranas, 
iš Washington, D. C., studentas, parodoma išsirengę kelionen 
tolimą blašką, kur yra įrengta veteranams apsigyventi šntis. 
Ten vyksta ir daugiau karo veteranų. 

tas. 
Vėliau vasarą Hollywoo-

dą aplankys didesnė komi-
sija, kuri praves platų vie-

tyrinėjimą ir tardymą 
~ * filmu artistų ir tarnautojų 

.. . bei visų kitų ̂  nužiūrėtų as-
->•'»<£ menų dirbančiu filmų bi^-

nyje. Hans Eisler yra bro
lis jau išgarsinto komunis
tu agento Gerard Eisler, 
kuris, tardomas. 

VISOJE šalyje paskirose 
dalyse daroma bandymai 
mažinti pragyvenimo reik
menų kainas. Tik tas bus 
sunku įvesti kadangi uni
jos reikalauja daugiau al
gų darbininkams, reiškia 
pabrangina reikmenų iš-
dirbimą, ir todėl kainų ma
žinimui progas naikina. 

Čile, Pietų Amerikoj, iš
tikus laivo sprogimui žuvo 
15 mwniu. 

Nekurie senatoriai bijo 
unijų vadų ir nenori per
daug griežtų įstatymų da-
sileisti. 

TABAKO STREIKAS 
LOUISVILLE, Kv. — Strei

kuoja 3300 darbininkų trijose 
Brown and Williams Tobacco 
Co. apdirbimo įmonėse. 

Streikas paliečia 1400 dar
bininkų Louisville, apie tiek 
pat Peterburg, Va., ir 500 Sa
lem-Winston, N. C. Streikas 
kilo catsisakymo, pakeltą 
gas. 

:4 • " 
AMERIKOS valdžia per sa

vo maisto ir ūkių agentūrą, 
išmokėjo apie 3 bilijonus dola
rių paskolų, taipgi supirkimais 
ūkių produktų ir kitokiais bu
dais, iš ko jokios naudos nebu
vo. Tai daugiausia dalis tų 
supirktų ūkių produktų už ku
riuos ūkininkams užmokėjo ir 
paliko suputi ir sugesti, .kada 
šalyje buvo labiausia reikalin
gas maistas ir kada kitur pa
saulyje žmonės badavo. To
kia negudri valdžios kupčystė 
įvesta Roosevelto laikais, 1939 
metais ix palaikyta iki Kovo 1 
šių metų. 

• ' 

GELEŽINKELIAI GERINAMI 
Šios šalies didieji geležinkeliai 

Balandžio 1 d. turėjo užsakę 
87,080 naujų prekinių vagonų, 
kas reiškia kad ant geležinkelių 
eina didelis gerinimasis ir ruo
šimasis bizniui ateičiai. 

Tie didieji geležinkeliai taip
gi padavę užsakymus pagamin
ti 640 naujų lokomotivų, iš ku
rių 52 yra gariniai, 6 elektriš
ki ir 682 Diesel. 

EUROPINIS kornų grauži
mo kirminas, kaip ji Ameriko
je vadinas, pereitais metais su
naikino Amerikos ukese korn|| 
už $37,700,000 vertės. Dau
giausia nuostoliu padaryta Illi
nois ir Iowa valstijose. 

VATOS DERLIUS 
1946 SUMAŽĖJO 

Charles Trippi, pasižymėjęs 
Georgia universiteto futbolinin
kas, kuris pristojo prie Chica-
co Cardinals lošti profesionali-
njįftfnp basketbolo jaukte. 

A g rikulturos Department*# 
skelbia kad 1926 metais vatos 
derlius buvo tiktai 8,640,000 
rišulių, mažiausias derlius iš 
praėjusių 50 metų. 1945 me
tais vatos surinkta 9,015,000 
rišulių, o 1935-44 metų laiko
tarpyje vidutiniai gautą vatos 
po 12,553,000 kas metą. ' 

Vata (arba medvilnė) suda
ro pietinių valstijų ūkių vieną 
pirmaeilių pragyvenimo šalti
nių. t • 
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PENNSYLYANIJOJE 
meta komunistus 

IŠ PENNSYLVANIA 
CIO VADOVYBES 

Detroit, Mich., Naujienos MEKSIKOJE APSILANKIUS 

HARRISBURG, Pa. — At
sibuvusiame Pennsylvania CIO 
Industrially Unijų Tarybos su
važiavime, kuriame dalyvavo 
apie 800 delegatų, diduma tų 
delegatų pasisakė už atsikraty
mą komunistų iš Pennsylvani-
jos unijų vadovybės. 

Šis suvažiavimas atstovavo 
virš 600,000 unijų narių Penn-
sylvanijoje. Be to, kaip žino
ma, ir Amerikos Darbo Fede
racija pasmerkus komunistus 
ir yra priešinga įsileidimui jų 
į vadovus, taigi jeigu tas bus 
tikrai vykdoma, komunistų ga
lybė darbininkų unijų vadovy
bėje pradings. 

Kairieji delegatai kovojo už 
savo teises, tačiau jiems suduo
ta trigubas smūgis, sekančiais 
nutarimais: 

1. Priimta priedas prie Pa. 
Valstijos CIO taisyklių kad ko
munistai ir komunistų simpa-
tizatoriai negali užimti organi
zacijos vadovybėje vietų. 
* 2. Užgirta raportas kuriame 
Pennsylvania CIO Union Coun
cil pirmininkas paneigia dar
bus kairiasparnio CIO vado T. 
J. Fitzpatrick iš Pittsburgho. 

3. Atmesta kairiųjų rezoliu
cija kurioje norėta paneigti 
valstijos CIO sekretoriaus Har
ry Block, griežto komunistų 
priešo, veiksmai. 

Nuo dabar CIO unijose Penn-
sylvanijoje komunistai ir jų 
simpatizatoriai neturės teisės 
buti renkami į uniju viršinin
kų vietas, o jei kur bus išrink 
ti, jie galės buti suspenduoti ir 
išmesti, arba skyriai suspen
duoti jeigu spirsis laikyti ko
munistus savo vadais 

Niekur unijose 
negalėtų buti išrinkti viršinin
kais jeigu visi nariai rūpintų
si dalyvauti balsavimuose. Ta
čiau kiti vis apsileidžia, o rau
donieji visu Įtempimu dirba ir 
lengvai įsispraudžia į vadus. 

BALF RAGINA REM
TI BILL H. R. 2910 

Londone bandoma išlaikyti 
veislė tų gelsvai-baltų Hanover 
arklių, kurie kitados vežiojo 
Karalienę Viktoriją jos puoš
nioje karietoje, pirm automo
bilių gadynės. Čia parodoma 
motina ir jaunas kumeliukas. 

komunistai 

PER VELYKŲ potviniui Už
tikusius šiaurvakarinėje Penn-
sylvanijos dalyje žuvo trys as
menys. bet nuostolių pridary
ta už $4,500,000, kaip dabar pa
skelbta apie tai žinioj 

Daugiausia paskirai neken
tėjo Bradford, F$u Potviniai 
lietė ir Jamestown, N. Y., ir 
kitas sritis toje Pennsylvani 
jos dalyje. 

LAIMĖJO ALGAS 
Pittsburgho srityje, suvirs 

100,000 unijistų plieno darbi
ninkų laimėjo po $1 j dieną 
mokesties daugiau, po to kai 
United Steel Corp. susitarė su 
savo CIO unija pakėlimui po 
$1 į dieną algų savo dirbtuvių 
darbininkams. 

KAD STREIKUOT TAI 
STREIKUOTI 

Copperweld Steel Corpora
tion dirbtuvėje, Glassport, Pa., 
už suspendavimą darbe septy
nių unijos atstovų, metė dar
bus ir išėjo streikan 1100 kitų 
darbininkų. Streikas galiaus 
baigtas. 

A. S. Trečiokai 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

ATVYKO 31 LIETU
VIŲ TREMTINIŲ 
IŠ VOKIETIJOS 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

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

Balandžio 22 d. New Yflfkan 
atplaukusiu iš Vokietijos Ma
rine Perch atvyko 31 Lietuviai, 
kurių tarpe 8 piliečiai-repatri-
jantai, o likusieji kvotos imi
grantai. Lietuvos kvotos sąs-
kaiton atvažiavo 19 Lietuviai. 
Atvykusieji išsiskirstė pas gi
mines : 

Antanas ir Frances šošė su 
dukterim Danute ir Ruta išvy
ko pas brolį Lapinską, Chicago, 
111. 

Aleksandras ir Agnietė Be-
resnevičiai laikinai apsistojo pas 
gimines: Glen Cove, N.Y. 

Konstantinas ir Leok a d i j a 
Burbuliai su sunum Jaunučiu 
apsistojo pas gimines: Water-
burv, Conn. 

Antanina Eringienė apsigy
veno pas gimines, Baltimore, 
Md. 

Kazys Janavičius, apsigyveno 
pas anksčiau atvykusią savo 
žmoną, Worcester, Mass. 

Povilas ir Juzė Janušoniai su 
sunum Vytautu apsistojo pas 
gimines, Kearny, N. J. 

Regina Knizelienė, U. S. pi
lietė, su sunumis Henriku ir 
Lambertu apsistojo pas seserį, 
Millvale, Pa. 

Antanas ir Marija Šalkauskai 
apsigyvens New Yorko apylin
kėje. Ji turi Amerikoje dėdę 
Juozą žirniauską, iš Siesikų pa
rapijos, Ukmergės apskr., bet 
nežino jo adreso. Labai norė
tų su dėde susižinoti. 
Adelė Slavinskaitė apsistojo pas 
gimines, Arlington, 111. 

Kazys ir Ona Sruogos su duk-
teria Vita apsistojo pas gimi
nes, Arlington, UI. 

Jokūbas Tunkunas apsistojo 
pas sunų, Gardner, Mass. 

Jurgis ir Ona Jenkeleičiai ap
sistojo pas savo seserį Poweleit, 
Ridgewood, N. Y. 

Antanas ir Julija Balčiūnai 
su sunum Robertu ir dukteria 
Aldona, J.A.V. piliečiai, apsi
gyvena Binghamton pas gimi
nes. 

Saulius Matjošaitis, 17 metų 
našlaitis, laikinai globojamas 
U. S. Committee for the Care 
of European Children. 

Taipgi atvyko viena J.A.V. 
piliečių šeima, kuri dar šių me
tų Kovo mėnesio gale buvo Lie
tuvoje. 

Be giminių ir draugų atvy
kusius pasitiko Lietuvos Gen. 
Kons. Attache A. Simutis ir 
O n a  V a l a i t i e n ė  n u o  B e n d r o  
Amer. Liet. Fondo, kurie pa
gelbėjo su for«malumais ir pa
tarimais. L G. K. 

BALTIMORE, MD. 

PAREMKIME LIETUVIUS 
KANDIDATUS 

Gegužės 6 Baltimorėje įvyk
sta balsavimai. Republikonų 
sąraše yra ir du Lietuviai kan
didatai, kuriuos Lietuviai bal
suotojai privalo paremti. 

Republikonų sąrašas yra: 
Deeley K. Nice — for Mayor 
J. Edward Adkins, Jr., for 

President of City Council. 
William F. Laukaitis — for 

the Comptroller. 
šeštame Councilmanic Dis

trict Republikonų kandidatas 
yra J' MicaiJta. 

Savas. 

BALF vadovybe atkreipia 
visuomenės dėmesį į Kongreso 
Atstovų Rumuose patiektą bi-
lių, pagal kurį Amerika galėtų 
įsileisti 400,000 išvietįntų as
menų, netaikant jiems nusta
tytos kvotos. ŠĮ bilių ^ remia 
daug svarbių organizacijų, k. 
Amerikos Darbo Federacija, C* 
I. O. ir kitos. 

Šis bilius, žinomas Bill H. R. 
2910 vardu, jei taps Įstatymu 
Amerikon galėtų įvažiuoti žy
mus Lietuviii tremtinių skai
čius. 

šio biliaus atžvilgiu štai kas 
reikia daryti: 

1. Tuojau rašyti savo Kon-
gresmanui, prašant jo pasisa-
kyti-balsuoti už šį bilių. 

2. Paprašyti visas draugi
jas indorsuojant šį bilių ir sa
vo nutarimus tuojau siųsti sa
vo Kongresmanui. 

3. Paprašyti įtakingų vietos 
Amerikiečių asmenų ir draugi
jų siųsti laiškus ir telegramas 
savo kongresmanams. pasisa
kant už Bill H. R. 2910. 

šiuo reikalu reikia veikti 
skubiai ir energingai. Tūkstan
čių Lietuvių tremtinių &teitis 
priklauso nuo šio biliaus pra-
vedimo. 

(Apie šį bilių tilpo pereitame 
Dirvos numeryje pranešimas 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pir
mininko, "Raportas Iš Washin-
gtono", šiame numeryje telpa 
to straipsnio pabaiga. — Red.) 

ATIDARYTAS CARE SIUN
TINIŲ PUNKTAS 1 

Detroite nesenai atidarytas 
C A R E  s i u n t i n i a m s  u ž s  a k y  1  i  
ofisas, antrašu: CARE of Det
roit, YWCA Bldg., 2230 With* 
rell, prie Montcalm, telefonas 
CA 9852. 

Kadangi II" CARE viata ran
dasi netoli nuo miesto, galima 
pėkščiam nueiti iš miesto cen
tro, tai galima, panorėjus pa
siųsti paketėlį savo giminiečiui 
ar draugui tremtyje, priduo-
dant adresą ir pinigus. 

CARE pakietai, kaip jau,, ži
nome, kaštuoja $10, ir tie pu 
kietai yra trijų rūšių: maistas, 
blanketai, ir medžiagos. Gavu
sieji CARE pakietus džiaugiasi 
kad juose yra daug maisto. 

Rudeniui artėjant, bus pra
vartu ir blanketų pasiųsti; vie
name pakete yra net trys vil
noniai blanketai, iš kuriiį gali
ma pasisiūti ir drabužius žie
mai. 

Deja, į Lietuvą tokių paketų 
negalima pasiųsti. Geželinė už
danga 

Rato Ona Karpienė. 

VAŽIUOTI '% ROJŲ" 
KLUBAS 

' Detroit Free Press dienraš
tyje, Bal. 27 d. patalpinta la-

Yvonne Solo, 10 m, amžiaus 
duktė Majoro Gerald C. Solo, 
iš Jacksonville, Fla., par^loma 
su savo šuniu, kuris'pagelbėjo 
sugauti Vokietijoje jų reikme
nų vagį Vokietį. 

DABAR LAIKAS REMTI 
BILL H. R. 2910 

Dabar kada eina kalba apie 
išvietintus žmones, kartu ir 
apie Lietuvius, U. S. Kongrese 
įnešta Bill H. R. 2910, kurioje 
reikalaujama įsileisti į U. S. A. 
400,000 išvietintų Europos gy
ventojų. Tas įleidimas apimtų 

TREMTINIŲ ŠALPA 
IR BALF VAJUS 

BALF raštinė iš New Yorko 
praneša kad Balandžio pradžio
je išsiuntė Lietuviams Vokieti
joje ir Austrijoje 30 statinių 
sūdytų silkių, 10,500 svarų, 
vertės $1,500. 

Balandžio 18 kitu laivu iš
siųsta: .. 

226 gabalai drabužių,' avaly
nės, odos, knygų, muilo, kon
servuoto maista 17,943 svarai. 

220 bagalai specialaus mais
to kūdikiams, 5,516 svarų. 

šios visos siuntos vertė bu
vo $17,000. 

BALF nuolatos daro naujus 
maisto produktų ir kitų daiktų 
užpirkimus ir paruošia naujas 
siuntas tremtiniams. 

Paskutiniu laiku tremtiniai 
prašė vaikučiams žuvies rieba
lų (Cod Liver Oil), mėsos ir 
saldyto kondensuoto pieno. 

Visi užpirkimai atlikti ir ti
kimasi viską išsiųsti apie Ge
gužės mėnesio pradžią. 

BALF VAJAUS IKI ŠIOL 
GAUTOS AUKOS 

Štai kaip BALF vajaus davi
niai Balandžio 23 d% atrodė pa
gal valstijas: 
New York $10,965.29 
Am. Kat. Vyskupti-

bai įdomus vieno Detroito ad- keturių metų laikotarpį 

N. C. W. C. 10,000.00 
Pennsylvania 9,152.97 
Maryland ' 6,187.50 
Illinois 5,530.41 
Connecticut 3,705.21 
Massachusetts 3,368.68 
New Jer^y 2,892.75 
Michigan 1,724.00 
Wisconsin 1,313.60 
California 1,101.20 
Ohio 1,010.43 
Missouri 375.00 
Rhode Island 359.00 
Nebraska 307.02 
Florida 280.33 
Minnesot a 273.06 
New Hampshire 229.50 
Canada 122.50 
District of Columbia 100.00 
New Mexico — $69; Indiana 
— $64; Kansas — 60.50; Ken
tucky — 54.00; Iowa — $54 
Colorado — $41 ; Washington 
— $41; N. Dakota — $36; So. 
Dakota — 34.85: Virginia — 
$31 ; W. Virginia — $31; Loui
siana — $29; Idaho — $25; 
Oregon — $21; Vermont — 
$16; Oklahoma — $12; North 
Carolina — $11; Georgia — 
$10; Mississippi — $16; Mon
tana — $10; Alabama — $7; 
Delaware — $5; South Caroli
na — $5; Utah — $5; Arkan
sas — $4; Nevada — $3; Ten
nessee — $2. 

Aukas Lietuviams tremti
niams šelpti siųskite šiuo ad
resu : 

United Lithuanian Reliėf 
Fund of America, Inc., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y, 

vokato, Robert "A. Acchior.e. 
pasiūlymas sutverti klubą kė
limui pinigų kelionei iš Ameri
kos tiems kuriems nepatinka 
Amerikos demokratija; tas pa
šildymas ypač pritaikint ko
munistams. Tas advokatas pir
mutinis aukoja $500 tam klu
bui ir kviečia kitus aukoti. 

Štai ką laikraštis sako: "No
rime gerai nusiteikusius Ame
rikiečius susidėti ir parūpinti 
komunistams į vieną galą ke
lionės tikietus į Rusiją. Tik
renybėje, pasiųsti bent kurį su 
kitokiais 'izmais' negu Ameri-
kani/mas į jų 'ideališką šalį'." 

Kas nori gali užsiregistruo
ti tame klube važiuoti į Rusi
ją. Pažiūrėsime kiek musų Lie
tuviškų bolševikų šis fondas 

1 sužavės. Masytei ir Dr. Pale-
vičiui siulau pirmoje vietoje. 
Jų ten laukia kepti karveliai.. 

SVEČIUOSE PAS KIJDZIUS 
Bal. 27 d. buvome pakviesti 

pas Antaną ir Oną Kudžius pa
žiūrėti paveikslų kuriuos jie 
važinėdami su kitais stambiais 
musų biznieriais, Meškiniais, 
Floridoje, Kalifornijoje, Meksi
koje ir kitur nufotografavo. 
Tuose paveiksluose matėme ne 
tik gražias pietinių kraštų vie
tas bet ir pažystamų tautiečių, 
štai žiūrinėdami Kalifornijos 
paveikslus matėme musų vei
kė ią ir rašytoją Oną Pucetaitę-
Gilienę, filmininką Ch. Lukšį 
ir kitus. 

Pas Kudzius viešėjo p. Meš
kiniai, Griniai, Bukšnienė ir 
mes. čia grota puikių vaišių 
buvo pasikalbėta ir apie Lie
tuvių tremtinių reikalus. A. 
Kudzius pasirodė naują savo 
kostiumą kurį parsivežė iš Flo
ridos ir sako: "Senuosius iš
siunčiau Lietuviams tremti
niams, tai naują pradėjau . ne
šioti, nors dar butų ir perank-
sti". 

Ponia Bukšnienė irgi susiru-
pinus savo šelpiamais: "Kad 
tik jie greičiau atvažiuotų, kad 
tik siuntinius gautų;" 

DIRVAI terašyti nereikia 
laukti pradžios metu—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

Dar yra laiko rašyti savo 
Distrikto kongresmanams pra
šant balsuoti už Bill H.R. 2910. 
Kas nemoka Angliškai rašyti 
rašykite Lietuviškai, jusų lai
škai bus išversti į Anglų kalbą 
ir jusų kongresmanai žinos ko 
jųs prašote. 

Ši Bill buvo perstatyta Bal. 
26 d. Lietuvių radio programo
je, ir bus aiškinimas tęsiamas. 
Pranešimą padarė anounceris 
Ralph Valatka. M* Sims. 

BACIŪNO TRYS RE-
SORTAI ATSIDARO 

VASARAI 

žinofiMffl Tffttsų vdkfjas Juo
zas J. Bachunas, kuris per ei
lę metų operuoja garsų vasa
rinį resortą Tabor Farm, prie 
Sodus, Mich., jau pasirengęs 
savo resortų atidarymui. 

Jis turi tris resortus, su Ta
bor Farm. Kiti du resortai 
yra: 

Hotel Macatawa, prie Maca-
tawa. Mich., kur biznio mana-
džeriu bus žinomas dainininkas 
Jonas Urbonas, kuris pereitą 
metą, po sugryžimo iš karo, 
buvo Tabor Farm vedėju. 

Tabor Farmoje vedėju bus 
Jonas Jasinskas. 

Trečias resortas yra Spring 
Lake, Mich., kur biznio vedėju 
bus Amerikietis. 

GENERAL Electftr Co. ęu-
tiko mokėti savo 125,000 darbi
ninkams 14 valstijų po 15 cen
tų valandai daugiau, po to' kai 
kitos didelės korporacijos su
sitarė pakelti algas savo dirb
tuvių darbininkams. 

Chrysler Corp., Detroite, ir
gi' pakėlė po 16c saVo 70,000 
darbininkų. 

Republic Steel Corp. ir Beth
lehem Steel Co., dvi didelės 
plieno korporacijos, paskelbė 
irgi savo darbininkams algų 
pakėlimą po apie 15c valandai. 

V?* 
Dar viena keistenybė moterų galvų papuošime, suruoštoje pą-
rodoje Los Angeles, Calif. Tų panelių plaukai, gražiai sugar-
biniuoti, yra joms papuošalas ir be tų visokių pridėčkų, ku
rie prie plaukų prisegti, bet jos leidžiasi dar ir tuo* nieknie
kius prisegioti ir šypsosi. Tai moteriška tuštybė. •* -

VIVA MEXICO! . 

PER "tris tf pusę valandas 
mes skridoffie pirjnyn mėlyna 
erdve, saulė skaisčiai švietė, 
apačioje musų slinko pietinė 
dalis Kalifornijos, paskui Ari
zona, ir Texas. Per visas tas 
tris valandas skrendant po 240 
mylių į valandą žemė apačioje 
buvo plika ir tuščia, be jokių 
medžių, be upių, be krūmų, 
net be kupstelio žalios žolės. 

ši šalies dalis yra kalnuota 
ir šiurpi, vienas smėlis ir kal
nai, ir begaliniai plotai lėkš
čių tyrų, kas išrodo kaip su* 
plotas sausas molis. Tokios 
tuštumos, be jokios gyvybės, 
net be jokio kelio ar gėležinke-
lio bėgių. Po valandos tas pa
sidarė taip monotoniška kad 
daugiau nesinorėjo dairytis. 
Tik laikas nuo laiko pažiūrėda
vau priešakin ar perskrisim 
per kitus prilekiamus kalnų 
čiukurus. 

Apie 20 minutų prieš nusi
leidimą El Paso, Texas, lėktu
vas pradėjo suptis, pulčioti ir 
krątvtis. Aš jaučiausi lyg 
bučiau jurose laive, ir į kelias 
minutas mano viduriai pradėjo 
suktis. Ir tikrai, aš pasijutau 
apimta jurų ^ligos, apie ką pa
sakiau patarnautojai, kurios 
nuolat buvo prižiūrėjimui pa-
sažierių patogumo. Ji tuojau 
pataisė mane sakydama, "tam
sta turi mintyje oro ligą'*. Ka
dangi tai buvo mano pirmas 
patyrimas ore aš turėjau iš
mokti sakyti "oro liga", tačiau 
jausmas visai tas pats kaip 
"jurų ligos", apie ką aš daug 
geriau žinojau, nes turėjau 
proga keturis kartus keliauti 
skersai Atlantiką. Patarnauto
ja parodė man į kišeniuįe prie 
sėdynės priešakyje esantį po
pierinį puoduką, atsitikime jei 
reikėtų. Aš geidžiau išvengti 
to nemalonumo ir kovojau su 
oro liga kiek išgalėdama, ir 
turiu pasakyti kad laimėjau, 
nes mes tuoj pradėjom leistis 
i EI Paso lėktuvų aikštę pusva 
landžio pastovėjimui. 

EL PASO tikrai nepadarė į 
mane įspūdžio iš oro. Tyrlau
kių dulkės, gelsvai rudos spal
vos, dengė viską, namų stogus 
ir medelius ir visą žemę. Išro
dė tokia plynuma kaip ir pa
tys tyrynai. 

Buvo vidurdienis, saulė kai
tino ir oras buvo šiltas kuomet 
mes nusileidome. Mums pri 
minė atsukti laikrodėlius va 
landa atgal. % 

Smagu buvo išlipti iš lėktu
vo ir atsistoti ant žemės sa
vom kojom, taipgi nusikratyti 
tos oro ligos. 

Kadangi čia yra paskutinis 
sustojimas, parubežio punktas 
prieš įkeliavimą į Meksiką, 
čia perėjom muitinės ir doku
mentų inspekciją. 

Po pusės valandai aš vėl 
jaučiausi gerai; mes sugryžom 
į lėktuvą, kur davė mums pie
tus pirm lėktuvui išskrendant. 
Prižiūrėtoja persergėjo mane 
negerti kavos ar kitų skysčių 
atsargai nuo oro ligos, nes ti
kimasi vėjuotos kelionės to
liau. Ta žinia nebuvo man la
bai maloni, 'ir aš pasiruošiau 
sutikti visokį blogumą. 

Mes skrendam pirmyn linkui 
Monterey, jau pačioje Meksi
koje. Aš tikėjausi bent minu-
tą prasidant to vėjuoto oro ir 
orlaivio mėtymosi, apie ką bu
vau persergėta, tačiau prižiū
rėtoja pranešė man kad mes 
iškilome iki 15,000 pėdų aukš-
tumon ir ten skridimas buvo 
švelnus. Ta žinia pradžiugino 
mane ir aš pasijutau ramiau ir 
patenkinta. 

Pasiekėm ir nusileidom Mon
terey mieste kai jau saulė nu
smuko dideliu raudonu skritu
liu už sniegu padengtų kalnų 
kuriuos mes palikome užpaka
lyje. Monterey randasi aukš
tai kalnuose ant lygios lėkštu-
mos. Lėktuvų stotis švari ir 
jauki, čia silstojom 15 minu
tų paimti daugiau gasolino lėk
tuvui. Ta kalnuota sritis iš
rodė daugiau galima gyventi, 
čia yra medžių, krūmų, ir ža
lios žolės. Lėktuvų stotyje 
nuėjome išsigerti oramžių skys
timo. 

Staiga susipratau kad mes 
esame Meksikoje ir neturime 
Meksikoniškų pinigų. Na, ką 
gi, mes nebuvom taip ištrošku
sios gerti, nutarėm palaukti iki 
nuvyksim į Mexico City. čia 

aplink mus radosi Meksikonai 
ir Ispanų kalba mušėsi man į 
ausis. Ispaniškai težinau tik 
kelis žodžius, dažniausia varto
jamus, ir jie težinomi tik iš 
dainų. • 

JAU BUVO tamsu kai vėl 
pakilome skristi, ir sekantis 
sustojimas buvo Mexico City. 
Mėnulis skaisčiai švietė, tačiau 
jo šviesa nepadėjo apšviesti 
kalnų čiukurų, taigi aš atsida
viau visiškai lėktuvo piloto 
kompetencijai, užsitikrinda m a 
save kad jie atlieka šias kelio
nes kasdien ir gali virš šių kal
nų skristi net užsimerkę. 

Musų lėktuvas buvo pavėla
vęs savaime, o dar reikėjo pa
sukti musų laikrodžius valan
da pirmyn, taigi kai pasiekėm 
Mexico City jau buvo gana vė
lu, apie 10 valanda. Ilga kelio
nė buvo įgrisus ir kuomet pa
matėm apačioje to didžio , mie
sto šviesas pradžiugome. 

Pajutau kaip musų didelio 
lėktuvo pirmagalis leidosi že
myn ir jausmas*buvo kad mes 
leidžiamės didžiulio kalno pa
šone ant rogučių žemyn ir že
myn. Ausyse pajutau spaudi
mą ir kriugždėjimą su aukštu
mo keitimusi, iki pagaliau pa
jutau iš apačios sudundėjim%;, 
kai lėktuvo ratai pasiekė nusfc 
leidimo kelią, šiuo laiku m&» 
no vidujinis įsitempimas atslū
go, kuomet vėl buvau ant že
mės, ir jau Mexico City, Mek
sikos sostinėje. 

Pirmas dalykas ką patėmi-
jome lėktuvų stoties viduje bu
vo dulkės ir priteršta ant grin
dų ir ant stalų. Bagažų neši®* 
tojai ir žmonės aplinkui mit» 
buvo tamsios odos ^leksikonas!* 
Keistai nepriprasti tipai, kal
banti svetima nežinoma kalba. 
- Mus orlaivio pasažierius nu
vedė į kambarį su žemu iki k#-
lių aukščio apvaliu padėčktfį 
ant kurio buvo sukrauta musų 
bagažai gatavai atidarymui it 
peržiūrėjimui. 

Kuomet mus patikrino mui
tinėje ir apžiurėjo musų doku
mentus, atėjo jaunas žmogus 
ir persistatė mums kaip musų 
vadovas iš Southern California 
Tourist Bureau, jis ten pribus 
vo mus pasitikti ir nuvežti į 
viešbutį, mus pažino iš pririštai 
prie bagažo ženklų. Tikrai pul
ku! Mus prižiūrės ir apsaugos 
ir mums nereikės rūpintis kur 
ką daryti ir kur vykti. 

Musų bagažą išnešė į auto
mobilį laukiantį prie stoties, lie 
mes važiavome į Hotel Geneva, 
Calle Londres 130. 

Musų palydovas kalbėjo ge* 
rai Angliškai ir noriai atsaki
nėjo į visus musų klausinėji
mus. 

Vežė mus įvairiomis gatvė
mis — plačiomis ir siauromis, 
kuriose matėme žmones stovi* 
niuojančius grupėmis, prie dtt» 
rų, kitus vaikščiojančius. Jau 
buvo vėlokas laikas, gal but 
netoli 11 valandos nakties. 

Kaip tai išrodė kad mes va
žiuojam per skurdesnes miesto 
dalis. Mačiau nekurios namus 
statomus, kitur sugriuvusia* 
plytų krūvas gatvėse, sąšlava© 
ir purvą. 

Neužilgo mes. įvažiavom | 
platų bulvarą, kurio abi pus$t 
buvo nusodintos dideliais pa* 
vėsiniais medžiais. Tramvajų 
busų, automobilių trafikas. Til 
didelė gatvė panašiai bent ku
rio kito didmiesčio gatvei. Dt#; 

dėlės neon elektriškos šviescf# 
žėri, raudonos ir baltos. Pa
statų arkitekturą pažinau esant 
tokią kaip ir Europos. Dideli 
langai, storos sienos. 

Neturėjau progos perdaug vis
ką pamatyti, tarp pasikalbėji
mų ir klausinėjimų, ir musų 
automobilis pasuko į skersinę 
gatvę, kur pavažiavus pusę blo
ko sustojo; tai buvo musų ho-
telis. Už kelių minutų mudvi 
su Petronėle Joniliene užsirašė
me ir nuvedė mus į elevatorių, 
kuriuo užkėlė ant- 5-to aukšto 
į musų kambarf. 

Kambarys buvo labai pado
rus, didelis ir patogus, dvejom 
lovom, minkštomis kėdėmis ir 
stalu, kas labai priimta kamba
riuose Lietuvos viešbučiuose. 
Turėjo didelę gražią vonią ir 
kelioliką švarių rankšluosčių, 
o prie to krūvą mažų gabalukų 
Palmolive muilo. Petronėlė pa
stebėjo, "Matyt čia muilo tru
kumo nėra!" 

Kambarys turėjo platų lan
gą atsidarantį i lauką, kuris 
davė mums gerą vaizdą gatvės 
apačioje. 

Tuoj mudvi ir ėjom gulti, 
musų pirryją naktį Mexieą City, 

/ (Bus daugiau) 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega musų širdyse L I E T U V A  Liiisyę pažinus Tauta — 

v Jungą JNfevilks! 

Lietuvai Vaduoti Sąjti!if»©« ir American Friends 
of Lithuania Pirmininko žygis j Washingtona 
B&L 14-1J9 teikale DP įsileidimo j Ų. S. A. 

(Pabaiga iš pereito nr.) 
4. Pareiškimas kad Ameri

kai reikia tik ūkininkų, ir kad 
toliau turėtų buti vedami trem
tinių sijojimai, remiantis kad 
ir Kanada labai atsargiai įsi
leidžia pabėgėlius, yra visiškai 
be pagrindo. Jei mes įsileis
tame pabėgėlius tokiais pagrin
dais kaip kad Kanada, vien tik 
nevedusius asmenis, ir tik po 
4,000 į metus, ir jiems duotu
me darbą pas ūkininką pagal 
kontraktą įpareigojant 5-iems 
metams tai mes ugdytume ne 
laisvę bet vergiją. Vien už tai 
kad • pabėgėliai kovojo už lais
vę ir demokratiją, mes jiems 
atimtume laisvę ir atskirtume 
nuo šeimų. Ar mes turime tei
sę pasakyti tiems žmonėms kad 
mes jums sukursime sunkias 
sąlygas ir duosime jums tiesiog 
belaisvių padėtį, kad suteikti 
junis tą malonę kurią mums 
be jokių sąlygų suteike patys 
Indi jonai? 

Sen. Revercombe pareiškia 
kad Amerikoje ir taip yra per
viršius žmonių. Jam atsako
ma kad vakar buvo kalbėta su 
Dr. H. Atkinson, kuris buvo 
Prez. Roosevelto pasiuntinys j 
San Francisco konferenciją, as
muo didelės įtakos ir pažinčių, 
jis pareiškė kad Utah valstijo
je turi draugą kuris mielu no
ru pateiktų 100 kv. mylių že
mės, tinkamos irigacijai nuo 
vandenpuolių tvenkinių, ir kad 
tame plote lengvai galėtų apsi
gyventi apie 50,000 žmonių. 

Toliau, statistikos rodo kad 
17 valstijų kurios galėtų nau
doti vandenpuolių irigaciją ir 
elektrą yra nustoję nuo 1 iki 
5 nuošimčių savo gyventojų ka
ro metais. Tos valstijos neran
da jokių galimybių prikalbin
ti Amerikos žmones ten apsi
gyventi ir įsikurti ukius. To
kius ukius kurie nepriklausytų 
nuo lietaus nei gamtos svyra
vimų, bet kur gali kontroliuoti 
drėgmę ir gali buti užtikrinti 
visada kad bus geras derlius ir 
ateitis. 

žiūrint iš musų pačių Ame
rikiečių pusės, tai yra tikrai 
naivus nusistatymas, štai su
dėjom apie 3 bilijonus dolarių 
į įvairias vandens užtvankas. 
Buvo pagaminta juros 100 my
lių ilgio ir 10 mylių pločio, taš 
vanduo puola žemyn ir links
mai teka į juras, be jokių kliū
čių, už ką musų taksais užmo
kėta. Elektra pamaginta di
delėse stotyse, sau linksmai 
traukia vielomis tukstančius 
mylių ir sugryžtą atgal be jo
kios grąžos už musų indėlį. 

Jei pabėgėliai butų ten ap
gyvendinti, ir irigacijos siste
ma butų panaudota kur jau 
viskas prirengta, yra ekspertų 
apskaičiuota kad 50 milijonų 
žmonių galėtų ten lengvai su
rasti sau pragyvenimą, ir jie 
galėtų pagaminti maistą visam 
pasauliui. O mes šiądien sako
me kad nėra galimybių čia ap
gyvendinti tuos 400,000 DP. 

Pagal paduotus statistikos 
biuro davinius, tilpusius Satur
day Evening Post, Vasario m., 
matome kad 1920 metais mu
sų ateiviška populiacija buvo 
13.2 nuoš., 1940 m. sumažėjo 
iki 8.8 nuoš., tai reiškia, atei
vių USA sumažėjo 5 nuoš. vi
sų gyventojų, arba 7 milijonais 
žmonių, ir dabar kai kurie mu
sų čia oponentai sako kad 400,-
000 yra labai didelis skaičius, 
kuris dar yra išdalinamas ke
turiems metams. 

Pasiūlyta Bill H. R. 2910 
prašo kad įleistame 400,000 iš-
vietintų žmonių, su sąlyga kad 
tie žmonės įvažiuotų per ketu
ris metus. Tai nėra didelis 

.„planas ir apsunkinimas Ame
rikai, kaip kad matome iŠ vir
šuje paduotų faktų. Jei visa 

ii butų išpusta tiems elemen-
ims kurie visada nekenčia at~ 

jivių ir visiškai neatsižvelgia 
žmogiškumo tai žinoma nega

lės įvažiuoti nei vienas DP. 
| Pasiūlymas kad įsileisti tik 
parinkt in u,s žmones, ir' kad va-
jyti dar toliau screenings tarp 
tremtinių, viso to tikslai yra 

lengvai įmatomi Nei vienas 
asmuo negali buti baudžiamas 
kelis kartus už tą patį nusikal
timą, bet DP buvo bausti net 
tris sykius, nors yra žinoma 
kad jie nėra naciai. 

Mes padarėm pirmą screen-
ing, permažai išmetė; padarė
me antrą — išmetė daugiau. 
Trečiu screening numatė išme
sti dar daugiau, o per ketvirtą 
butų išmesta gal pusė, o gal ir 
visi — ir taip DP klausimas 
butų išspręstas. 

Žinoma yra kad buvo išmes
tų už tokius "didelius nusikal
timus" kaip kad į DP stovyklą 
atvyko peranksti ar pervėlai, 
pagal vėliau nustatytas musų 
taisykles. Kiti buvo išmesti 
kad uždirbo perdaug Vokiečių 
laikais, o kiti už tai kad visai 
nedirbo. Kitus išmetė už tai 
kad važinėdami po stovyklas 
j ieškojo savo giminių ir arti
mųjų. Kitus išmetė už tai kad 
jie į Vokietiją neatėjo • pėksti, 
bet kad atvažiavo arkliu, ir pa
našiai, arba tokius kuri atsakė 
kad jie bėgo nuo raudonųjų ir 
atvažiavo patys, -reiškia sava
noriai atvyko. O dabar galų 
gale butų išmetę visus tremti
nius, ir taip butų buvę išsprę
sta visa problema ir nebūtų li
kę kam imigruoti. 

LVS pirmininkui baigus ta 
pareiškimą, Sen. Revercombe 
pasakė kad jo manvmu nebuvę 
tikslo sumažinti DP skaičių, 
bet norėta apsisaugoti nuo ne
geistinų elementų. 

Gale LVS pirmininkas pri
dūrė, jei mes ir butume USA 
susigrudę, ir turėtume atsisa
kyti nuo kąsnio maisto į savai
tę, nuo vienos poros kojinių į 
mėnesį, keleto cigarų į metus 
tam kad išgelbėjus 400.000 
žmonių iš nelaimės ir gresian
čios mirties, demokratijų prie
šų pančiuose ir belaisvėje tai 
pats žmoniškumas reikalauja ir 
krikščionybė moko kad tokiu 
atveju vistiek turėtume tuos 
žmones įsileisti i USA. Juk iš 
čia esančių nei vienas neturi
me siekti perdaug toli atgal 
kad atrastume kaip musų tė
vai bėgo iš sunkių Europos sa
ly gų, čia įkurti naują gyveni
mą. Tada niekas nekėlė klau
simo kad čia jų susidarys per
viršis, buvo tik klausimas kad 
sukurti gerą ateiti. 

Kiekvienas suaugęs žmogus, 
kuris yra pasiruošęs gyveni
mui, kaštuoja 10-15 tūkstančių 
dolarių iki jis nuo kūdikio su
bręsta į žmogų Amerikos pro
gresas ir kultura gali kaip tik 
buti dėkinga milijonams imi
grantų, kurie čia iškasė kasyk
las, nutiesė geležinkelius, iš
statė dirbtuves ir atliko sun
kiausius darbus kuriant .naują 
gyvenimą. Akivaizdoje visų 
viršuje paduotų faktų, aš kaip 
pirmininkas organizacijų Ame
rikos piliečių Lietuviškos kil
mės, prašau kad kiekvienas 
padorus Amerikietis remtų šią 
Bill H. R. 2910 ir padėtų tiems 
žmonėms kurie yra pergyvenę 
šešis metus pragariškos karty
bės ir neapsakomų sunkenybių 
ir dabar tebekankinami nuola-
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Iš Europos Mums Rašoma: 

Ši mergaitė našlaitė Euro
poje, Christine Bertholet, 7 m., 
kurios tėvą naciai nužudė, gau
na maistą iš ponios Roosevel-
tienės, kuri kas mėnesį, siun
čia jai CARE paketą. 

tinio nežinojimo kas l|tjs su 
jais. ' 

Po tų LVS pirmininko pa
reiškimų prabilo sekretorius 
p. Arens, sekančiai: Aš nežiu-
riu kokiais sumetimais mes no-
rirrie atvežti DP, mano supra
timu nereikia jokių sumetimų 
ir turi tik vieno užtekti, būtent 
krikščioniško ir humaniško su
metimo yra jie yra varge, jiems 
pagalba yra būtinai reikalinga, 
kad mes tai galime padaryti, 
ir todėl musų šventa pareiga 
jais rūpintis. 

Po posėdžio, visų kitų drau
gijų nariai ir dalyviai sveiki
no LVS ir Am. Friends of Li
thuania pirmininką už jo kai-
bą, ir kvietė dalyvauti Gegužės 
1 d. vesti šį reikalą -tolvn. 

Sudarius šioje veikloje pla
čias pažintis ir ištyrus visas 
galimybes, tas darbas bus vi
somis \ jiegomis varomas pir
myn. 

P. J. žiuris, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

ir American Friends of 
Lithuania Pirmininkas. 

PLATINKIT THE 
BALTIC REVIEW 

Vėl gavome naujų Nu
merių iš Švedijos 

Dirvos Redakcija gavo siun
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-
siunčiant $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. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

^ 'w: 

Daug žmonių liko be namų kuomet Texas City gaisras prasi-
metė į gyvenamų namų dalis. Nuo pirmutinių sprogimų su
griuvo namai ir išbyrėjo langai už kelių mylių, žuvo keli šim
tai žmonų ir tūkstančiai sužeista ir liko be namų. 
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Siunčiame ištrauki* ft Vokie
tijoje išeinančio žurnalo "Var
pas", Valstiečių Liaudininkų Są
jungos organo. Tame straips
nyje, pavadintame "Viešųjų lė
šų reikalu" ir atspausdintame 
1917 rtL Sausio-Vasario nume
ryje 1 (13), dar kartą nagri
nėjami. tarp kita ko, BALF'o 
pirmininko Kun. Končiaus ke
lionės po Vakarų Europą at
garsiai. ~ 

Kun. Končiaus lankymasis 
Europoje, deja, sukėlė savotiš
kų įspūdžių. Tiek kiek tremti
niai džiaugiasi paties BALF'o 
veikla, tiek neigiamai atsiliepia
ma apie patį Kun. Končių. Kai 
viename kitame laikraštyje bu
vo pakritikuotas Kun. Končiaus 
nevisuomeniškas ir siaurai par
tinis elgesys, iš katalikiškos 
spaudos susilaukta piktų pas
tabų : "nevidonai smetonininkai 
griauna bendrą darbą!" Mes 
turime daug medžiagos apie ne
pateisinamą ir tik savotiškomis 
Kun. Končiaus budo savybėmis 
išaiškinamą elgesį, bet mes tų 
duomenų neskelbiame, nes tik
rai nenorime kenkti taip reika
lingam šalpos darbui. 

Bet štai Kun. Končiaus elgesį 
palietė Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos organas "Varpa s". 
Kadangi tuo budu ši savaime 
nemaloni tema iškelta viešu
mon, tai ir mes spausdiname 
ištraukas, nieko nepridedami ir 
nieko neatimdami. Neabejoja
me, kad Amerikos Lietuviai per 
privatinius laiškus žino apie 
Kun. Končiaus partinį elgesi, 
pridengtą kilnia labdaros skrai
ste, daug daugiau ne kaip vie
šumoje buvo rašoma. 

Lygiu budu neabejojame kad 
jeigu BALF'o vajus neduoda 
pageidaujamų vaisių tai nema
žai kaltas neigiamas įspūdis ku
rį Europoje sukėlė Kun. Kon
čiaus kelionė. Kai susidaro įs
pūdis apie varomą partinį kro-
melį, kai nėra pakankamos kon
trolės, kai Kun. Končiaus pas
kirti įgaliotiniai ne visuomet 
turi reikiamą pasitikėjimą, tai 
netenka abejoti jog šalpos dar
bas negali eiti taip kaip tai 
turėtų buti. 

Mes Europoje niekada nega
lėjome suprasti kaip suderinti 
du reiškinius: 1) pats BALF'as 
yra tarytum koalicinė įstaiga 
bendras visų geros valios Lie
tuvių Fondas, tuo tarpu 2) iŠ 
Kun. Končiaus veiklos Europo
je susidarėme įspūdį kad jis 
elgiasi aiškiai savavališkai, sa 
vo vieno nuožiura. šitokios ''ko
alicijos" ir šitokio "demokratiš
kumo" mes nepajiegiame su
prasti. . 

Ištrauka iš "Varpo" skamba 
taip: 

'c. BALF'o Lėšų Skirstymas 
BALF'o pirmininko Kun. Dr. 

Končiaus lėšų skirstymas vyko 
jam besilankant Vak, Europo
je vien asmeniška nuožiura ir 
be didesnio rimtumo. Kas Kun. 
Končiui daugiau patiko — or
ganizacija, įstaiga ar asmuo — 
tam ir pinigus skyrė. Buvo 
atsitikimų kad už skirtus pini
gus jokių kvitų nęemš. Su 
BALF'o siuntomis Kun. Kon
čius ir jokių ceremonijų neda
rė. L. R. K. vadovybės pasiū
lymų menkai paisė ir iš pra
džios sau beveik galvos nekvar
šino, jei BALF'o siuntos tenka 
UNRRAi, o vaistai kariuome
nei, bet ne Lietuviams tremti
niams. Savo daižnai bepras
miams ir nuolatiniams važinė
j i m a m s  V a l e .  E u r o p o j e  K u n .  
Končius tikrai žymias pinigų 
sumas veltui išleido. Jo finan
sinė veikla reikalinga rimtes
nio tyrinėjimo. Tremtiniuose 
dar ir dabar kursuoja daug 
l i n k s m ų  a n e k d o t ų  a p i e  K u n .  
Končiaus veiklą lankantis Vak. 
Europoje. 

Lietuviai tremtiniai ne to ti
kėjosi iš BALF'o pirmininko 
Kun. Končiaus. Daug kur jis 
Lietuvių neparėmė, bet užgavo, j 

sukiršino ir panfekino. Tik į 
savo kelionės pabaigą kiek at
sikvošėjo, pradėjo aiškintis ir 
teisintis, šitoki "rėmėjai", kaip 
Kun. Končius, tremtiniams tik
rai nereikalingi, bet žal i n g i. 
B A L F ' o  į g a l i o t i n i a i  p a s  k i r t i  
Kun. Končiaus nuožiura: Pran
cūzų zonoje — Dr. Petras Kar
velis, Dr. A. Trimakas, Dr. Do
mas Jasaitis ir Kun. Prof. Pe
traitis ; Austrijoje — Dr. Dauk
ša, p. Vokietaitis ir p. Baliunas; 
USA zonoje — Kun. Prof. M. 
Ražaitis ir p. Minkunas; Ang
lų zonoje —- p. Dimša. Beveik 
visi įgaliotiniai vienos politi
nės krikščioniškai - katalikiškos 
srovės žmonės, šitoks vienos 
partijos asmenų skyrimas nie
ku nepateisinamas ir kenkia 
bendram Lietuvių trem t i n i u 
šalpos darbui. Atrodo kad Kun. 
Končius stačiai nerado kitokio 
nusistatymo žmonių tremtinių 
masėse! šie jo skyrimai juo 
labiau nesuprantami kad BA
LF'o direktoriją sudaro 7 so
cialistai, 7 sandariečiai ir tik 7 
katalikai! 

Be to, nors dėl šių įgalioti
nių skyrimo principo BALF'o 
suvažiavime New Yorke 1946 
m. Spalių mėn. p. A. Devenie-
nė-Vileišytė protestavo ir BA
LF'o direktorija jos pasiūlymą 
dauguma balsų priėmė, bet iki 
šiol tremtiniai nejaučia įgalio
tinių pertvarkymo. Jau seniai 
patys tremtiniai galėtų demo
kratiniu budu išsirinkti sau pa
tikimus įgaliotinius B A L F' o 
gaunamoms lėšoms ir siuntoms 
tvarkyti. į 

Kiekvienas minėtų skirtinių 
įgaliotinių turi dar po keletą 
įvairių parąigų. Ką jie dirba 
ir kas jų darbą kontroliuoja, 
neaišku. Kaip vyksta BALF'o 
lėšų ir siuntų skirstymas, men
kai kas žino. Tremtinių visuo
menėje jie negali turėti reikia
mo pasitikėjimo. Nepasitikėji
mas jais kaupiasi.' 

Su BALF'o įgaliotiniais ki
tose valstybėse irgi ne viskas 
tvarkoje. įgaliotinis Švedijoje 
Dr. A. Starkus, išvykdamas 
Amerikon, rinktajam Lietuviu 
visuomenės komitetui perdavė 
vos 17 švedų kronų. Daug 
kalbų apie įgaliotinius Šveica
rijoje. Ar nereiktų šią, viešų 
lėšų tvarkymo sritį gerokai 
pravėdinti ir iš esmės pertvar
kyti? Ar negalėtų patys trem
tiniai ir jų rinktosios įstaigos 
šiuo atveju savo rimtą žodį 
tarti?". 

LVS Skyrių Veikla 

Clevelande vėl sukelta 
$100 LVS Reikalam* 

šiais metais LVS 1-mAS sky 
rius, Cleveland, Ohio, jau pa
siuntė LVS Centrui apie $600 
ir dabar vėl, Balandžio 27 d., 
surengtame mažame draugiš
kame vakarėlyje LVS centro 
pirmininko P. J. -žiurio namuo
se vėl sukelta apie $100. Tai
gi kiti skyriai gali paimti pa
vyzdį iš 1-mo skyriaus, kad ir 
mažais parengimais, draugiš
kais vakarėliais galima nudirb
ti dideli darbai, o tokie nami
niai parengimai beveik nesu
daro išlaidų, viskas grynas 
pelnas. 

Kaip LVS 1-mas skyrius da
ro: sukviečia artimų sau žmo
nių draugišką sueigą, didesnia
me name; ten suėję nariki pa-
sikortuoja kurie mėgsta, kiti 
pasifundija, pasivaišina; už jų 
įžangos mokestį, 50c, komisija 
duoda užkandžio, ir visi daly
vaujantieji turi tikrą "good 
time". 

Sueigoje platinama LVS iš
leistos knygos, parenkama au
kų leidimui Angliškai knygos 
"Lietuva Tironų Pančiuose'*, 
padaroma keli išlaimėjimai, ir 
tt., žiūrint kokia buna sumani 
rengimo komisija. 

LVS 1-mas skyrius tokias 
mažas, bet pelningas, pramo
gas rengia ir vasaros metu, sa
vo narių namuose, kurie turi 
didesnius kiemus ar sodą. Tai 
buna lyg naminiai "piknikai". 

Prie šios pramogos bizniu 
padarytų ineigų, dar gauta se
kančios aukos už knygas ir 
knygai leisti: 
J. Vilčinskas 5.90 
P. J. žiuris 5.00 
Dorothy žiuris 5.00 
P. Kaminskas 5.00 
J. Miščikas 5.00 
K. Rarakojis 3.00 
Alekas Banys 1.00 
J. Miliauskas 1.00 
J. Smetona 1.00 
Ch. Braciška 1.00 
K. S. Karpius 1.00 
Knygelių parduota už 2.00 

KITOS AUKOS 
S. Cverka, 

New Haven, Conn. 
J. Bubnis, 

TJnion City, Conn. 
J. Savaitis, Chicago 
P. Kazlauskas, Detroit 

10.00 

1.0T 
1.00 
1.00 

Iš DETROIT, MICH. 
Vyt. Markuzas prisiuntė šių 

LSV 6-to skyriaus narių duok
les : 
Stephania Douvan 2.00 
Dr. Eugenia Gurskis 2.00 

DETROITO LVS SKY
RIAUS IŠVAŽIAVIMAS 

Detroito LVS skyrius, be to 
ką energingai rengiasi į LVS 
seimą, Waterbury, Conn., dar. 
ir vietoje darbuojasi. 

Štai ką skyrius užsibrėžęs: 
Gegužės 30, per Decoration 

Dienoje, rengia draugišką iš
važiavimą p. Kriaučiunų vasar
namyje. 

Liepos 27 d. rengia viešą di
delį pikniką. 

Rudeniop galvoja surengti 
žymioms Lietuvos artistėms 
koncertą. 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

M A R G U T I S  
• 

Skaitykit "Margutį", komp* 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit viešą 
numerį pamatymui. 

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

Chicago, ill. 

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

DIRVOS Administracija. 
•f. iĮi įi ift Ąi 4»it« •Į'44mH •i"'." 

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 mate, patyrė ir pergyveno Dr. 
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

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

"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. 

Stai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo* 
ae. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai refc 
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 Nepriklausomybę. 

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  
(Tęsinys ij§ pereito nr.) 

VIII. 
SU BROLIU Mykolu iš Panevėžio bu

vau susitaręs susitikti T pas seserį. Joniš
kėlyje turėjau persėsti ir čia sutikau pa
žystamų Panevėžiečių. Iš jų sužinojau kad 
brolis drauge su jais atvažiavo iki Joniš
kėlio ir iš čia, nenorėdamas laukti iki va
karo, palikęs pažystamo, vykstančio į Lin
kuvą, globoje čemodaną, ištraukė pėsčio
mis. Aš išlaukiau Joniškėlyje iki vakaro 
ir tik naktį, apie 10 valandą, atvykau į 
L i n k u v ą .  B u v o  v a i k š č i o t i  d r a u d ž i  a m a s  
laikas. Nakvynę ant šieno maloniai su
teikė brolio pažystamas Linkuviškis. 

Tikrai puikiai išsimiegojęs, anksti ry
tą pakilau ir išėjau į T. Ėjau gerai pažy
stamomis vietomis, kurių nemačiau sep-
tynius metus. Nors buvo ankstyvas me
tas, D kaime ir kelyje sutikau keletą žmo
nių, kurie mane tuoj pažino ir pasveikino. 
Matyt, nelabai tebuvau pasikeitęs 

Iš tų vietų išvykau prieš septynius 
metus. Čia praleidau kūdikystės dienas ir 
— po septynių metų pertraukos sugryžes 
iš Rusijos — jaunystės dienas. 

Dar kūdikis buvau Įsūnytas bevaikio 
dėdės, taip pat iš bevaikio dėdės 'paveldė-
jusio T dvarą. Jtėvis Rusijoje mirė ir aš, 
sugryžęs Lietuvon, pasidariau dvarinin
ku. Nuo 16 metų amžiaus gyvenau dvare 
įmotės globojamas ir pratinamas dirbti. 
Bet buvau nepataisomas svajotojas. Nuo 
pat jaunystės nepaprastai mėgau knygas 
ir buvau perskaitęs begales jų. O T pra
dėjau net rašinėti, žinoma, iš pradžių, pir
mos meilės įkvėptas, eilėraščius. Tačiau 
dvaro nuosavybė ir gyvenimas užuovėjoje 
manęs visai neviliojo ir net slėgė. O čia 
dar prasidėjo ūkinė krizė ir piniginiai sun
kumai. Jokiu budu neįstengdavau sumb-
kėti žemės mokesčių ir policija nuolatai 
grasino varžytinėmis.... Dvarą 1937 me
tais pardaviau ir iš tų vietų išvažiavau. 

Sesuo, šeimininkavusi pas mane, iš
tekėjo už vietos kaimo siuvėjo. Buvo tai 
gana apsitrynęs vyrukas. Vėliau jis sa
vo pastangomis kaimo gale pasistatė dai 
lų namuką ir, kaip girdėjau, gyveno gana 
gerai. 

Taigi, po septynių metų vėl ėjau pa
žystamomis vietomis. Užsukau į dvaro 
kapines, seną svajonių ir pirmų pasimaty
mų vietą. Kaip mažai kas čia buvo pasi
keitę — tik keletas naujų kapų 

Sesers namą radau nesiklausdamas. 
Buvo tikrai gražiai susitvarkiusi ir augi
no kelių metų dukrelę, labai panašią į ją. 
Savo nustebimui brolio Mykolo neradau 
ir apie jį niekas nieko nežinojo. Jis, pasi
rodė, buvo užtrukęs pakelyje ir atsirado 
tik vakare. Sesuo turėjo gatavą salyklą 
ir tuoj pradėjo daryti alų. Kitą vakarą 
susirinko keletas buvusių kaimynų iš kai
mo, su kuriais seniau dažnai tekdavo su
sitikti ir prie alaus uzbonėlio pasėdėti. 
Atsirado ir keletas gražuolių gimnazisčių, 
kurios dabar vėrė akį, kurių seniau visai 
nepastebėdavau 

Visi buvo susirupinę, kas daryti. Nie
kas nenorėjo judintis iš vietos, bet kiek
vienas bijojo karo veiksmų ir, dar dau
giau, — bolševikų teroro. 

Pas seserį pabuvau porą dienų. Il
giau pasilikti bijojau, kad nenutruktų su
sisiekimas. Dar aprūpintas lašiniais, sė
dęs ant švogerio dviračio, išvažiavau. Bro
lis Mykolas vis neprisirengė važiuoti 
Su juo sutarėme susitikti Kretingoje. 

Pro D kaimą važiuojant mane sulaikė 
senas pažystamas leitenantas N. Pas jį 
radau prie uzbonėlio besėdinti brolį My
kolą. N irgi norėjo važiuoti į Šiaulius. 
Ten per Lietuvių komendantūrą tikėjosi 
gauti porą vagonų ginklų, kuriuos ūkinin
kai buvo pasirengę mainais prikrauti laši
nių.... Jie rengėsi partizaninei kovai. 

Mudu su N iki Linkuvos pavežė arkliu 
jo sesuo. Tą pat vakarą išvažiavau į Šiau
lius. Ta linkme važiavo žymiai mažiau 
keleivių. 

IX. Linkuva — Šiauliai — Kretinga 
LAIMINGAI pasiekęs Šiaulius, čia 

traukinio į Kretingą turėjau ilgai laukti. 
Beveik visą laiką reikėjo kioksoti stotyje, 
nes kada traukinys eis, niekas iš anksto 
nežinojo. Tik trumpam laikai aplankiau 
dėdinos namus (tikriau pasakius, panelę 
S, kurios, dėja, neradau namie)# ir seną 
pažystamą kirpėją, buvusį Linkuviškį, neiš
senkantį žinių šaltinį apie senų laikų pažy
stamus ... 

Tikrai lengviau pasidarė, kai kitą die
ną po pietų pagaliau atsisėdau į traukinį. 
O traukinys buvo visai padorus, su kelei
viniais vagonais, sveikais langų stiklais ir 
neperpildytas. Belaukiant traukinio išėji

mo vaikščiojau peronu ir vieno vagonoi 
lange pastebėjau savo pažystamą iš pir - i  

mesnių laikų iš Kauno, ir inėjau į jos va
goną pasikalbėti, iki traukinio išėjimo. 

Ji dirbo kojinių fabrike ir, tarp kitko, 
turėjo sužadėtinį, kažkokį kelio techniką 

Dabar buvo ištekėjusi ir važiavo pas 
vyro tėvus į kaimą. Prieš traukinio išėji* 
mo sugryžau į savo vagono skyrių. 

Traukinys važiavo pamažu, ilgai, ir, 
kaip atrodė, be reikalo, stoviniuodamas. Į 
Kretingą atvažiavo apie vidurnaktį. 

Kretingoje buvau pirmą kartą* Ne
maloniai nustebau pamatęs medinį stoties 
baraką.. Eiti naktį jieškoti Vytauto gatvės 
ir belstis pas poną S nesiryžau. Be to, 
neturėjau kur padėti bagažą. Nors sto
tyje buvo bagažo apsaugos skyrius, bet 
tarnautojas pareiškė kad dėl perpildymo 
naujų daiktų nepriima. Nieko nepadėjo 
prašymai ir aiškinimai. Taigi, nori nenori, 
teko tupėti ant savo daiktų ankštame lau
kiamajame ir čia praleisti oro pavojų.... 

Rytą pavyko rasti vežiką, į Kretingą 
pastotin atvykusį berną kuris už 50 R M 
sutiko nuvežti mano čemodaną ir manę 
iki Vytauto gatvės. 

— Kas tai yra, ponali, 50 markių, 
jis paaiškino, — tai tėra puse litrą nami
nės. ... 

Pono Š neradau namie. Duris atida
rė kažkokia moteris ir paaiškino, kad 
ponas Š su pora draugu išvyko į tėviškę; 
kada gryš — nežinia. Malonioji ponia bu
vo tai vieno policijos pareigūno žmona, 
pavaišino mane pusryčiais ir išklausinėju-
si ar esu geras pono š pažystamas, pareiš
kė turinti jo kambarių raktą ir galinti ma
ne įleisti, jei visą atsakomybę pasiimsiu 
aš. Sutikau su tuo. Ponia atidarė duris, 
ir pamačiau pažystamą vaizdą. Kamba
rys primėtytas nuorukų, ant stalo keletas 
tuščių bonkų ir apversti stikliukai.... 

Ponas Š buvo brolio studijų draugas. 
Jie kurį laiką net viename kambarėlyje 
gyveno. Jsikuręs Kaune drauge su kam
bariu paveldėjau ir tą draugystę. Bolše
vikų laikais išsiskyrėme — jis gavo pas
kyrimą provincijon. Kadangi kelionei ne
turėjo pinigų, o mano sąskaitos likučiai 
tapo suvaržyti, turėjau lpmbarde užstaty
ti naują kostiumą.... Vokiečiams užė
jus, jis gavo paskyrimą Kretingon. Už 
paskutinius rublius Kaune užsisakė iška-
bėlę ir iš draugų susirinkęs pinigų kelionei 
išvažiavo. Trejetą metų nemačiau j©> tik 
ėjo garsas kad gyvena plačiai. 

X. Keturių Bendruomenė 
IŠSIMIEGOJĘS ir apsivalęs išėjau su

sipažinti su Kretingos miestu. Miestas 
atrodė visai nedidelis, su dauguma viena
aukščių medinių namelių. Pats centras 
buvo išdegęs Vokiečių puolimo pradžioje. 
Per miestelį tekėjo akmenuotas upelis — 
A k m e n ė .  M a u d y t i s  b u v o  k u r v . .  

Pačiame miestelyje dar laikėsi nor
malus gyvenimas: veikė kai kurios įstai
gos ir buvo atdaros krautuvės. Bet pre
kyba čia, kaip ir visur, daugiausia vyko 
neviešai arba pusiau viešai. Ji koncentra
vosi už turgavietės prie kažkokio sugriau
to namo. Čia buvo pardavinėjami įvairus 
smulkus daiktai: sagos, adatos, siūlai ir 
vaistai, papirosai ir žemuogės. Ūkininkės 
uždengtuose krepšeliuose atnešdavo mais
to produktų, .tačiau jų buvo labai mažai 
ir pardavinėjo juos daugiausia mainais. . 

Maisto produktų buvau atsivežęs ir 
man tai tuo tarpu nerūpėjo. Malonioji 
ponia pavaišindavo arbata # 

Ponas Š su dviem draugais atsirado 
kitos dienos vakare. Vieną draugą jau 
pažinau: tai buvo P prokuroro padėjėjas 
ponas Ž. Antras, pasirodė, besąs Vilnie
tis tardytojas S. Abu buvo brolio Myko
lo geri pažystami ir su vienu ju, ponu Ž, 
buyo taip pat susitaręs susitikti Kretin
goje 

Jie sugryžo iš kaimo po smarkių ke-
Jių dienų gėrynių. Iš pagirių jautėsi liūd
nai. O ypač blogai atrodė p. Š. Jo ran
kos drehėjo, jį nuolat pylė prakaitas, vei
das buvo išpurtęs ir išblyškęs 

Atsiprašiau kad savavališkai įsibro
viau į jo kambarius ir paklausiau, ar ga
lėsiu toliau pasilikti, kol padėtis paaiškės. 
Š burbtelėjo: 
' — Prašau. Bet, matai, čia yra jau 

visas kolhozas ir miegame ant grindų ... 
Prisidėjau prie tos trijų bendruome

nės, nes kitur kur tuo tarpu neturėjau kur 
dėtis. O bendruomenė, iš tikrųjų, pasi
rodė labai nevieninga ir nervuota. Ypač 
n e r v u o t a s  b u v o  p a t s a i  š e i m i  n i n k a s .  . . .  
Daugiausia pašaipų ir pasipiktinimo jam 
ir ponui S sukeldavo ponas Ž, anot jų, ne-
norys suprasti kad jis jau yra buvęs' pro
kuroro padėjėjas.... Buvo tai žmogus' 
invalidas, vienarankis (ranką girtas ikyšo-

D I R V A  

Chicago]*, Darius-Girenas Postas Imasi Lietuvių Našlaičių Gelbėjimo, 

Darius-Girenas Posto našlaičių naudai rengimo komisija (iš kairės į dešinę): J. Rachus, 
buvęs posto komanderis, komisijos pirmininkas; Teisėjas J. T. Zuris, garbės pirmįnin-
jos vedėjas; J. Judickas, dabartinis posto kas; Juozas A. Mickeliunas, publikacijos v©-, 
dejas; J. Julickas, dabartinis posto komanderis, komisijos narys. 

CHICAGO. — "šis planas tu
ri duoti tokių rezultatų kurio 
nustebins visus Chicagos Lie
tuvius". Taip pareiškė Darius-
Girenas Post 271, American 
Legion, komitetas kuriam buvo 
pavesta sudaryti planas milži
niško vakaro Lietuvių tremti
nių ir pabėgėlių našlaičių nau
dai. 

Kaip jau žinome, UNRRA 
nutraukia tremtinių šalpos tę
simą Vokietijoje ir kitur. Va
dinasi, paliekama kiekvienai 
tautybei rūpintis savais, ku
riuos karas ir komunizmo tero
ras iš savo gimtųjų pastogių 
nubloškė j įvairius kraštus. 

Darius-Girenas Post 271, A-
merican Legion, žinodamas ir 
jausdamas tremtinių ir pabė
gėlių būklę, nutarė prisidėti 
prie Amerikos Lietuvių visuo
menės pastangų teikti pašalpą 
savo broliams, ypatingai naš
laičiams kad jie išaugtų ne ka-
kie paliegėliai, be sveikatos, 

bet stipru# .vyrai ir moterys. 
Tam tikslui rengiama milžiniš
kas vakaras Motinos Dienoje, 
Gegužės 11 d., savose salėse. 

Komitetas pareigomis pasi
dalino sekančiai: Teisėjas John 
T. Zuris, garbės pirmininkas; 
J. Rachus, buvęs posto koman
deris, pirmininkas; J. A. Mic
keliunas, buvęs pirmas posto 
komanderis, publikacijos vedė
jas, ir dabartinis komanderis 
Juozas Judickas. 

Darius-Girenas Postos daug 
kartų stambiomis sumomis yra 
parėmęs Lietuvių reikalus. Ne
kartą taipgi yra davęs didelės 
paramos karo invalidams įvai
riose ligoninėse. Didelėmis au
komis yra prisidėjęs prie pa
laikymo ŪSO .pastaro karo me
tu. 

Dabar atėjo laikas atlikti 
darbą Lietuvių tremtinių ir pa
liegėlių našlaičių reikalams. Tr 
tas darbas, komiteto pilnu įsi
tikinimu, puikiausia pasiseks. 

Oegužės 11 d., į našlaičių 
naudai veikimą stos visas Pos
tas in jcorpore. Kiekvienas na
rys tą dieną jaus pareiga savo 
darbu prisidėti kad to paren
gimo pasekmės butų kuoge-
riausios. 

Pramoga prasidės Gegužės 
11, nuo 2 vai. po pietų, abiejo
se Posto salėse. Pasilinksmini
mas bus toks kad kiekvienam 
teiks malonią nuostabą. 

Jqozas A. Mickeliunas, 
Spaudos pirmininkas. 

VALDŽIA IR PRIES 
KOMUNIZMĄ IR 
UŽ PILNĄ RĖMI

MĄ SOVIETU 

i i 
Skelbimai Dirvoje 

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

, pietų trečiadieniais. 

SENATORIUS Bridges del
siai pasakė tiesą Prez. Trūma-
nui, pareikšdamas kad jo ad
ministracija kalba per abu sa
vo burnos kampus; per vieną 
kraštą prašo milijonų dolarių 
užkirtimui kelio Rusijai plėsti 
fašizmą rytinėje Viduržemio 
dalyje, o iš kito burnos krašto 
reikalauja kad butų siunčiama 
Rusijai milijonų dolarių ver
tės svarbių aliejui išdirbti reik
menų. 

Bridges taipgi karštai užkir
to ir Sen. Vandenbergui, kuris 
reikalavo kad Amerika griežtai 
laikytųsi Rusijai duotų «priža-
dų pristatyti ten lend-lease pa
žadėtas reikmenis, nors sovie
tai nepildo jokių savo sutarčių 
ir iš Amerikos gaunamas reik
menis naudoja ginklavimuisi 
užpuolimui Amerikos. 

Sen. Bridges sako, nors lend-
lease sutartis buvo grynai ka
ro meto sutartis, tačiau už su
virs 300 milijonų dolarių lend-
lease reikmenų duota Rusijai 
dar po karo pabaigos, iki Gruo
džio 31, 1946 metų. 

Sulaikymui amžino siuntimo 
Rusijai reikmenų, Kongresas 
pravedė įstatymą kad su Gr. 
31, 1946, baigiama visi lend-
lease davimai, ir prezidentas tą 
įstatymą pasirašė. 

Dabar gi, sako senatorius, 
visų nuostabai ir nesuprantamų 
priežasčių deliai Trumano ad
ministracija prašo milijonų do
larių kovai prieš komunizmą, 
o iš kitos pusės vėl reikalauja 
užtvirtinimo tęsti lend-lease į 
tą šalį kuri grąso pasaulio tai
kai. 

kuliamon mašinon) ir įvykių tikrai pri
trenktas. Jis didžiąją dienos dalį gulė
davo sudedamoje lovoje ir rūkydavo, nuo-
rukas, degtukus ir pelenus mesdamas čia 
pat ant grindų, ir tuo sukeldamas musų 
nervuoto šeimininko pykti. 

S, priešingai, beveik visą dienę bė
giodavo tauškėdamas mediniais padais, iš
naudodamas įvairias progas kur nors ką 
nors gauti ar nupirkti. Jis, anot jo pa
ties, turėjo prekybininko gyslelę ir po ka
ro buvo nusistatęs, metęs visas tarnybas, 
užsiimti prekyba, ž nepaslankumas er
zindavo jį, ypač kad iš visų musų buvo 
reikalingiausias visko: visai nebuvo pasi
ėmęs lašinių ir kitų kaimiški] gerybių, nors 
sąlygas tam, rodos, turėjo.... 

Patsai musų šeimininkas teturėjo vie* 
ną rūpestį — gauti degtinės. Išgėręs pus
bonkį, jieškodavo ir antro, po to — trečio, 
ir t.t. Nurimdavo tik tada, kai, kaip sa
koma, nukrisdavo nuo koto. Bet pabudus 
reikėdavo atsipagirioti.... Apie valgy
mą ir kitas žemiškas smulkmenas nesirū
pino ir nieko neturėjo, nors nuo savo kar
jeros pradžios Kretingoje, jo paties apskai-
čiavimuj uždirbęs apie pusę milijono mar-
kių 

(Bus daugiau) 

Platinkit Dirvą! 
KAS platina Di^vą1 — t*f 
Dlatina apšvietą. 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

Lietuva Tironu Pančiuose 
Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 
Išrašykit čia telpantį kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
68^0 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

| Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Aivos** 

Vienas iš 
vaizdų kurie 
telpa knygoje 
"LIETUVA 
TIRONŲ 
PANČIUOSE". 
Tie vaizdai 
tilps ir 
Angliškq|į| 
kalboje 
leidžiamoj 
knjfftfcį.. 
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Pravieniškyje, bolševikų nužudyta Budrio šeima. Jis buvo sovietų tarnautojas toje stovykloje, bet ir jo šeimos nepaliko gyvos* 
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/~^EN. MARSHALL', Valstybės Sekretoriaus, sugrvži-
^ mas iš Maskvos be jokios net mažiausios sutarties 
padarymo yra geras ženklas. Tas parodo kad pirmą 
kartą Amerika parodė kietą savo nugarkaulį ir nesuti
ko nusileisti nei vienu klausimu kuriuos sovietai statė ir 
reikalavo, kaip jie buvo papratę ir kaip visada iki šiol 
laimėdavo. 

Gen. Marshall yra pirmutinis Amerikos diplomatas 
turėjęs pakankamai drąsos sugryžti namon be jokios 
sutarties. Nuo Roosevelto laikų, visais Amerikos rei
kalais su Rusija diplomatai skaitė populiariu dalyku su
gryžti tiktai su kokia sutartim. Tai vis buvo pralaimė
jimas, buvo naujas nusileidimas Maskvai, iki pagaliau 
atėjo laikas Amerikai praregėti, kad ji, tupčiodama so
vietams, paaukoja savo prakilnius principus, sumina tei
singumą ir praranda viso pasaulio žmonėse pasitikėjimą 
ir viltis. 

Kaip ir spauda pastebi, Amerika išėjo iš Maskvos 
konferencijos su aiškiausia nustatyta savo Europos po
litika negu kada kokfą turėjo, šiuo pasielgimu Mar-1 

shall įgyja pasitikėjimą ir paramą^ daugybės ne-komunis-
tinių šalių ir žmonių visoje Europoje, ir visi dori žmo
nės su džiaugsmu sutinka Amerikos pasiryžimą imti va
dovybę Europos pokariniame gyvenime. 

^ Už tai įgauna kreditą ne tik Gen. Marshall bet kar
tu ir Prezidentas Truman, kurio populiarumas kaip pre
zidento, vienu tarpu visai jau buvęs nusmukęs, atsigrie
bia. Žinantieji skelbia kad visu šios konferencijos lai
ku Gen. Marshall palaikė nuolatinį susisiekimą su Prez. 
Trumanu telefonu, kiekviename klausime abudu pasita
rė ir susitarė. 

Visa Amerikos spauda vienbalsiai užgyrė Valstybes 
Sekretoriaus MarshalPo taip varlinamą nieko nenuveiki-
mą Maskvoje, kas pastatė Ameriką aukščiau sovietų ir 
padarė aiškiu Maskvai jeigu ji nori sutarčių ji turi pa
liauti savo grobišiškumo ir laikymo Amerikos pastum
dėlė. Nepatenkinta tik raudonoji spauda. 

JAU dabar reikia pasakyti kad to ko Amerikos spauda 
iš Kremliaus valdovų tikisi, nesusilauks. Amerikie

čiai savo paviršutinišku supratimu komunistų ir Mas
kvos galvažudžių, prie savo komentarų apie Marshall'o 
atkaklumą pastebi kad "Rusija dabar pati ateis su rim
tu pasiulymu taikos, patyrę kad jų absurdiškas žaislas 
tapo atidengtas, ir daugiau jau jiems nenaudingas". 

Kad taip nebus, galima permatyti iš Gen. MarshalPo 
atskleidimo Stalino pareiškimų jų slaptame pasitarime, 
ką Marshall nepalaikė slaptybėje, bet savo kalboje per 
radio Balandžio 28 paskelbė: Pasikalbėjime su Stalinu, 
per pusantros valandos laiko, Gen. Marshall iš jo girdė
jo pareiškimus jog esą "skirtumų buvo praeityje įvai
riais klausimais, tačiau paprastai, kuomet žmonėms įgri
so ginčytis, pagaliau pripažindavo reikalingumą surasti 
kompromisus", čia Stalinas turėjo mintyje kad Ameri
ka, kiek palaukus, norės su Rusija susitarti, užsileisda-
ma, kaip seniau darydavo. 

Gen. Marshall savo radio kalboje pasakė, "Aš nuo
širdžiai trokštu kad tame jo pareiškime yra tiesos ir kad 
tas reiškia didesnę kooperavimo dvasią iš sovietų dele
gacijos pusės ateities konferencijose. Tačiau mes nega
lime ignoruoti laiko klausimo kuris tame ineina. Euro
pos atgaivinimas eina daug lėčiau negu buvo tikėtasi. 
Griovimo jiegos aiškiau apsireiškia. Ligonis silpsta kai 
tuo tarpu daktarai ginčijasi. Todėl aš tikiu kad akcija 
negali laukti kompromiso per įgrisimą". 

Stalinas turėjo mintyje ir kitus įgrisimus arba atsi-
bodėjimus: Amerikai įgrisus sėdėti Europoje nieko ne
pasiekiant, ji gali nusispręsti mesti viską ir pasitraukti 
iš Europos. Kita vėl, Europos žmonėms, nesulaukiant 
jokios išvados, kaip tam ligoniui silpnėjant, kai daktarai 
besiginčija, gali įvykti tai ko sovietai labiausia trokšta ir 
laukia: visa Europa gali kristi po komunistų klastingų 
prižadų svoriu, ir tada jau niekas jos neišgelbės 

Visam šitam reikalinga laiko gaišinimas, skvurstan-
čių žmonių kantrybės išsisėmimas — ant to Stalinas ir 
visi kiti Kremliaus galvažudžiai remia savo ateities lai-
mėjimus^ ~ 

tit 
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yOKIEČIAI kenčia desperatišką nežinę. Niekad nebu
vo taip užvilktas taikos sudarymas. Kenčia Austri

ja, ir kartu kenčia visos kitos šalys kurias sovietai pa
grobė. Amerikos planas yra garantuoti Rusijai 40 me
tų apsigynimo sutartį ir ištraukti iš visų šalių okupaci
nės armijas, leidžiant valstybėms pradėti savistovi gy
venimą. Tačiau Maskva jaučia savo planais nuėjus daug 
toliau,- ir savo žingsnių atgal daryti nesiryžta: 

Tuo laiku kai Washingtonas ir Londonas tupinėjo 
apie sovietus, stengiantis surasti susitarimo budus, so
vietai okupavo ir skubomis pravedė kaimyninių šalių 
pajungimą, visose šalyse įvedė savo tvarką, savo tero
ristus. išgaudė ir išžudė arba išvežė ir dar tebeveža į 
Sibirą tų šalių žymesnius žmones, nori išgauti iki pas-

Vįkutinio Vakarų Europoje esančius tremtinius ir pahėgė-
Tiius, kad neliktų jokios atsparos prieš Maskvos grobišiš-
,feką politiką. Ar tiek laimėjus, Maskva sutiks gražumu 
^užleisti, ištraukti savo kariuomenes iš tų kraštų, kurių 
$jgeru jos minta, kuomet pačioje Rusijoje nėra kas valgy-

< Iti, nėra kur gyventi, ir žmonės tik tirvuose gyvena? 
JĮ šito akivaizdoje, ir Marshall ir kiti Amerikos vada} 

Jjįir toliau save apgaudinės, jeigu tikėsis kad,su sbviętaJte 
apgalės gražumu susikalbėti. , 

Kadangi nafsant taikos kenčia ir toliau panieką Lie-
tautos tremtyje, netekę &a.va tėvp^ku,-

KAIP patirta, Maskvoje bu
vo sovietų keliama reikalavi
mas kad iš Austrijos butu iš
varyti visi DP išvietinti trem
tiniai bėgyje šešių mėnesių po 
pasirašymo sutarties Austrijos 
atveju. Matyt Maskva tikėjo
si kad Austrijos atžvilgiu, kaip 
mažesnės negu Vokietija vals
tybės, Amerikos ir Britų atsto
vai daug ginčų nekels, pasira
šys bent kokią sutartį Rusų 
patenkinimui, ir Austrija su 
laiku atiteks sovietams. 

Kuomet Jfišinskis pakBlė rei
kalavimą grąžinti Austrijos iš-
vietintus žmones atgal j jų ša
lis, Gen. Marshall jam atkirto 
kad tai reiškia Rusijos nepri-
silaikymą sutarties padarytos 
United Nations DP atžvilgiu. 

Akiplėšos bolševikai tada ar
gumentavo kad DP sutartis 
United Nations taisyklėse lie
čia pabėgėlius tik Vokietijoje, 
ne Austrijoje. 

Gen. Marshall pasodino bol
ševikus pareikšdamas kad to-
kis jų užsivarymas del Austri
jos pabėgėlių reikštų sovietų 
veto U. N. posėdžio nutarimui. 
Višinskis pasakė kad veto čia 
neliečiama. / 

t i * i 
CHICAGA steigia vėžio ty

rinėjimo centrą prie Chicagos 
Universiteto. Tam tikslui nu
matyta išstatyti $7.500,000 vė
žio ligos sekimo ir tyrimo cen
trą, kuriame bus bandoma to
liau tęsti atominės energijos 
pritaikymas 
me. 

vėžio ligos /gy4y-

7 "  t MINNĘSOTĄ valstijoje yra 
apie 130,000 farmerių» daugu
ma jų užsiima pienininkyste 
arba kornų auginimu.;/ 

Dirtos r&fafcdją pasieki lai 
skas iš University of Pėnnsyl 
vania, Philadelphia, Pa., kuria 
me pranešama kad tame Uni
versitete įsteigtas Slavų ir Pa 
balti jo Studijų Departmentas 
fiu specialėmis pro vizijomis stu
dijavimui Lietuvių /kalbos ir 
literatūros tame universitete. 

To departmento, vedėjas yra 
Prof. Alfred Sen#, kuris tarp 
1922 ir 1930 Baefcu buvo profe
sorium Vytauto/ Didžiojo Uni
versitete Kaunę. Prof. Senn 
yra žinomas Aimerikos Lietu 
viams, taipgi g^rai pažystamas 
Fhiladelphijos iipielinkėje savo 
dalyvavimu lietuvių parengi
muose. į?; ' 

Dabar University of Penn
sylvania parsikvietė du žino 
mus buvusius Vytauto Didžio 
jo Universiteto profesorius Lie
tuvius, Antaną Salį, pirmaeilį 
autoritetą Lietuvių filologijos 
ir kalbos, ir Vincą Krėvę-Mic 
kevičių, kuris profesoriavo Kau
no Universitete nuo |o atidary
mo 1922 metais. 

Šio departmento " studentai, 
jį baigę,, gali įsigyti Master of 
Arts ir Doctor of Philosophy 
laipsnius. 

Tas University of Pennsyl
vania laiškas Angliškoje kalbo
je telpa 8-me puslapyje, šiuo-
mi atkreipiame Lietuvių dėme
lį visoje Amerikoje į tą laiš
ką, ypatingai tėvų ir tų jaunų 
Lietuvių kurie lanko ar ruošia
si lankyti universitetą. Tėvai 
privalėtų įrodyti sąvo vaikams 
kaip jiems svarbu įmokti Lie
tuvių kalbą ir literatūrą, ir kad 
tas yra lengvai prieinama virš-
minėtame universitete. 

Lietuviu kalbos ir literatūros 
pamokos prasidės ateinantj ru
denį, taip kad norintiems ta.m 
pasiruošti yra visos galimybės. 

iniĮiim IIH I]|W 

AMERIKOS šio karo vete
ranų, kurie kaip nors ant visa
da sužeisti, 20 nuošimtis jau 
gavę kokius nors sau tinkamus 
darbus. 

A* Merkelis. 

KULTURINĖS PAŽANGOS 
ŠVYTURYS 

rią jiems Amerika savo užsileidimu pražudė, Amerikos 
Lietuvių organizacijos turėtų dabar tuoj padaryti vieną 
didelį pasikėsinimą bendraf pareikalauti Washingtona 
kad butų Lietuviai traktuojami Vokietijoje ir Austrijo-. 
je kaip žmonės, jeigu State Departmentas vis kartoja 
kad Lietuva tebelaikoma po senovei savistovė ir pilna
teisė, sovietams nepripažinta, šiaip gi, tas iki šiol tęs
tas veidmainiavimas Amerikos Lietuvių nuraminimui, o 
Europoje Lietuvių kankinimas ir pusbadžiai laikymas, 
gi pačioje Lietuvoje leidimas bolševikams tęsti žudymą 
ir deportavimą, musų tautą žudo smarkiais šuoliais. Del 
to neprivalome daugiau tylėti! 

ATKELIAUK SU PAVASARIO LAIME 
Atkeliauk su pavasario laime, 
Atkeliauki į mus Lietuva — 
Pro rūkus, pro skausmus ir pro braimę 
Mums nukris ant širdies atgaiva. 

Rezurekcija tavo gyvenam; 
Jos laukimai mųs vargo prasmė; 
Kaip procesijoj skamba, mes menajjį 
"Linksmą dieną" — Velykų giesmį 

Ir pro ašaras juoksis mųs akys 
Kai viltis taps alsa palaimos: 
Kils altoriuose džiugesio žvakės, 
Tremtinėliai rankutėm sumos. . į 

* Prie nuvytusios savo krutinės 
Vargšė motina vaiką prispaus 

S šnibždės jam: Pakilo tėvynė, 
tfius vargšus benamius priglaus! 

Ir su rupesčiu klaus jos mažytis, 
'Metęs žaislą bereikšmėn krūvon: 
F/isakyk, pasakyk man, mamyte, 
Kui tas kelias namon, Lietuvon?., 

Atkeliauk su > pavasario laime* 
vAtkeliauki j mus Lietuva — ^ 
Pro rakus, pro skausmus ir prtfbateę 
Mums nukris ant širdies atgaiva! 

^ . i ^ ^ Kastytis Gliaudai, 

LIETUVOS UNIVERSITETO 25 METŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI) 

MOKSLAS — galingas. Jis padėjo žmo
gui apvaldyti gaivališkąją gamtą ir ją įkinkyti 
jam tarnauti. Mokslas iš žmogaus gamtos ver
go padarė jį gamtos ir visos žemės valdovą ir 
viešpatį: Mokslas yra didysis visokiariopos kul
tūrinės pažangos veiksnys. 

Mokslas buvo vienas iš pačių didžiausių ir 
musų tautinio atgijimo ir nepriklausomos val
stybės atstatymo veiksnių. Svetimųjų paverg
tos Lietuvos Lietuvių kaimiečių vaikai patekę 
į aukštąsias mokyklas, universitetus, susidomė
jo savo garsiąja praeitimi, patyrė, kad seniau 
Lietuvos buta nepriklausomos ir galingos val
stybes. Besimokančiam Lietuvių jaunimui mok
slo šviesa parodė kad Lietuvių tautos esama sa
vaimingos, kad jos turima senos ir gražios kul-
turos. 

Didieji musų tautinio atgijimo vadai, su* 
prasdami didelę mokslo reikšmę, jo spinduliais 
stengėsi nušviesti Lietuvos kelią Į kulturinę ir 
politinę laisvę. Simanas Daukantas ir vysku
pas Motiejus Valančius svajojo įsteigti Lietuvių 
Mokslo Akademiją. Tačiau tos jų gražios sva
jonės taip ft- liko svajonėmis. 

Buta ir daugiau žmonių, kuriuos viliojo ši 
graži idėja, štai musų tautinio atgijimo Pat
riarchas Jonas Basanavičius, dar studentu te
bebūdamas, 1874 m. savo užrašų knygelėje pa
sižymėjo "Įsteigti Lietuvių Mokslo Draugystę". 

1879 m. Mažojoje Lietuvoje, Tilžėje, įstei 
gus "Litauische Literarische Gesellschaft" (Lie
tuvių Literatūros Draugija), Jonas Basanavičius 
ją džiaugsmingai sveikino, reikšdamas viltį kad 
ši draugija, tyrinėdama Lietuvių kulturą, pagrei
tins Lietuvių tautinį atgijimą. Jonas Basanavi
čius, suprasdamas didelę mokslo reikšmę musų 
tautiniam atgijimui, tol sielojosi Lietuvių Moks
lo Draugijos įsteigimu, kol, pagaliau, 1907 m. 
Vasario mėn. ji Vilniuje buvo įsteigtai 

PRIEŠ keturiasdešimt metų Lietuvos sosti
nėje Vilniuje Jono Basanavičiaus įsteigtąją Lie
tuvių Mokslo Draugiją drąsiai galime pavadinti 
Lietuvos aukštosios mokyklos — universiteto 
pirmatake. Lietuvių Mokslo Draugija, Jono Ba
sanavičiaus vadovaujama, aplink save suburė vi
sas žymesniąsias ano meto Lietuvių mokslines 
pajiegas. Ji nemažai jaunesniųjų paskatino im
tis mokslinio, daugiausia Lituanistinio darbo. 
Kasmet Vilniuje į vykstą Lietuvių Mokslo Drau
gijos narių suvažiavimai buvo lyg ir savotiški 
Lietuvių Mokslo Kongresai. Į juos atsilanky
davo ir vienas kitas žyjnesnis užsienio moksli
ninkas, besidomįs Lietuvos praeitimi, Lietuvių 
kalba ar aplamai Lietuvių tautine kultura. 

Anais sunkiais caristinės Rusijos priespau
dos laikais, palyginti, nemažas Lietuvių skaičius 
studijavo ir Rusijos universitetuose. Daugelis 
jų baigę universitetus gaudavo Rusijoje gerai 
apmokamas vietas ir savo tautai bei jos kultu-
rai dingdavo be pėdsako. Tik maža dalis jų Įgy
to mokslo švituriu nešini gryždavo į savo pa
vergtą tėvynę vargti tarp savo skurstančių bro
lių ir dirbti jų šviesesnei ateičiai. Buvo ir to
kių Lietuvių, kurie, baigę universitetus, būdavo 
prie jų paliekami ruoštis profesūrai, ir vėliau 
tapdavo kartais ir labai žymus mokslo žmonės. 
Iš tokių galėtume paminėti prof. Kazimierą Bū
gą, prof. Augustiną Voldemarą, ętc. 

Pradėjus atstatyti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, tuojau pat buvo susirupinta ir aukšta-
ja Lietuvos mokykla. Ja jau buvo pradėta rū
pintis 1918 m. pabaigoje. Buvo norima atgai
vinti garsusis Vilniaus universitetas. Tačiau iš 
karo griuvėsių ir šimtmečiais trukusios sveti
mųjų vergijos Lietuvai, atstatančiai savo ne
priklausomą valstybę, įkurti sava aukštoji mo
kykla buvo ne taip jau lengva. Lietuvių švie
suomenė karo audros buvo išblaškyta. Be to, 
atstatančiai savo nepriklausomą valstybę Lie
tuvių tautai tuoj pat teko griebtis ginklo ir 
ryžtingai gintis nuo grobuoniškų savo kaimy
nų.* Negalint tuoj pat įsteigti Lietuvos uni
versiteto, buvo greitomis suorganizuoti Aukštie
ji Kursai, iš kurių pp keliarių metų ir išaugo 
Lietuvos Universitetai 

LIETUVOS Universitetas iškilmingai buvo 
atidarytas 1922 m. Vasario 16 d. laikinojoje Lie
tuvos sostinėje Kaune. Jo mokslo branduolį su
darė buvę Lietuviai Rusijoj universitetų ir Pe

trapilio Dvasinės Akademijos profesoriai. Nau
jai įsteigtojo Lietuvos Universiteto profesoriais 
buvo pakelti ir tie Lietuviai mokslininkai; kurie 
savo Lituanistiniais mokslo darbais buvo pasi
reiškę Lietuvių Mokslo Draugijoje ir šiaip jau 
spaudoje. Vienas kitas reikalingas specialistas, 
daugiausia medicinos fakultetui, buvo pakvies
tas ir iš užsienio. 

Budinga tai, kad Lietuvos Universitetas 
kaip tik ir buvo atidarytas Vasario 16 d. per 
Tautos Nepriklausomybės švdVitę. Tuo sąmo
ningai ar nesąmoningai lyg ir akcentuojama kad 
mokslas daugiausia yra padėjęs Lietuvai ski
nant sau kelią į laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Mokslas turėjo buti ir ta galingaja prie
mone, kuri ugdytų ir stiprintų musų tautos ne
priklausomybę. 1930, Vytauto Didžiojo, me
tais Lietuvos Universitetas buvo pavadintas Vy
tauto Didžiojo vardu. 

Lietuvos Universitetas nuo pat savo įsikū
rimo dienos smarkiai augo ir tobulėjo. Kasmet 
didėjo studentų skaičius, stiprėjo mokslo pajie-
gos, gausėjo mokslo priemonės, biblioteka, įvai
rus institutai. Po dešimties metų Lietuvos 
Universitetas turėjo 7 fakultetus: 1. teologijos-
filosofijas, 2. evangelikų teologijos, 3. humani
tarinių mokslų, 4. teisių, 5. matematikos-gam
tos, 6. medicinos ir 7. technikos. Mokamojo 
personalo buvo 219, o studentų — 4,300. 

Be to, tuo metu dar veikė dvi kitos aukšto
sios mokyklos, būtent: Dotnuvoje žemės Ūkio 
Akademija, kurioje tuo metu buvo 4 skyriai: 
žemdirbystės, gyvulininkystės, ekonominis ir na
mų ūkio; mokomojo personalo buvo 40, o stu
dentų 310. Kauno Muzikos Konservatorijoje 
studijavo 276 mokiniai ir buvo 39 mokomojo 
personalo. 

Lietuvos Universitetas nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo didysis visokiariopos musų kultūri
nės pažangos veiksnys. Jei nepriklausoma Lie
tuva visose savo1 gyvenimo srityse darė tokią 
nuostabiai didelę pažangą, tai tipwgiausi* Lie
tuvos Universiteto dėka. 

Aukštesniosioms Lietuvos mokykloms (gim
nazijoms) universitetas išugdė specialistus mo
kytojus. 1932 m. pabaigoje jau Lietuvoje bu
vo 57 aukštesniosios mokyklos, kuriose mokėsi 
15,700 mokinių ir jose mokė 970 mokytojų, ku
rių daugumas buvo Lietuvos Universiteto auklė
tiniai. Lietuvos Universitetas Lietuvių tautai 
pagamino gydytojų, inžinierių, teisininkų, pe
dagogų ir kitokių specialistų. Jų buvo tiek, jog1 

Lietuvoje jau gana plačiai buvo kalbama apie 
aukštojo mokslo žmonių perteklių, šiądien mes 
čia po ranka neturime statistinių duomenų, ku
riais galėtume vaizdžiai "pailiustruoti Lietuvos 
Universiteto musų tautai padarytą didel§ kul
tūrinę pažangą. 

Lietuvos Ūniversitetas Lietuvių tautai ir 
jos kulturai plačiai pravėrė duris ir į užsienį. 
Dalis Lietuvių, baigusių Lietuvos universitetą, 
vykdavo į užsienį gilinti savo studijų. Sugryžę 
iš užsienio daugumas jų stodavo į musų uni
versitetą dirbti mokslinio darbo. Universitetas 
savo leidiniais keisdavosi su užsienių universi
tetais. Kai kurie žymesnieji užsienio mokslinin
kai Lituanistai yra skaitė paskaitų ir Lietuvai 
Universitete. 

Gražiai klestinčio Lietuvos Universiteto gy
vybe buvo užsmaugta Lietuvą okupavus sve
timiesiems. Lietuvos aukštoji mokykla, Lietu
vos lculturinės pažangos švyturys, buvo stengia
masi paversti Lietuvių tautai svetimos ir pra
gaištingos ideologijos propagandos įstaiga. Nors 
Lietuvos Universiteto vardas ir išliko, tačiau 
jis tik tebuvo iškaba, nieko bendro nebeturinti 
su mokslu, kuris ugdė Lietuvių tautos pažangą, 
kuris jungė Lietuvių tautą į kulturingiįji§ Eu
ropos ir viso pasaulio tautų šeimą. 

Minėdami Lietuvos Universiteto 25 metų 
sukaktį, mes tvirtai tikime kad jis nepriklau
somoje Lietuvoje vėl taps musų kulturinės pa
žangos švyturiu ir padės musų tautai iš griu
vėsių prisikelti naujam laisvam ir kūrybiškam 
gyvenimui. 

S  A  P  N  I  N  I  N K Ą S  
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6 D I R V A  

KAZYS ŠKIRPA. 

K O V A  N A u d  RA SU IN A C I U c 
(TAUTOS SUKILIMUI ĮVYKUS) 

1941 metais paruošiant nebuvo vaduojamasi jokiais pažadais iš Vo-
itiketa Yien mūsų tautos pasiryžimu atstatyti Nepriklausomybę 

Tautos Sukilimą 
kiečiu pusės, pasitikėta 

NUO REDAKCIJOS: Šiuo ilgu straipsniu, kurį specialiai Dirvai paraše Pulk. Kazys Škir
pa, buvęs Lietuvos Įgaliotas Ministras Berlyne tais kritiškais metais kuomet Sovietai turėjo pa
vergę Lietuvą ir kai Hitleris rengėsi klastingai pulti savo sąjungininkę Rusiją. Iki to puolimo, 
p. Škirpai Berlyne prisiėjo pergyventi karčias dienas, kuomet Vokiečiai, Maskvos verčiami, su-

Berlyne ir Lietuvoje atgavimui iš bolševikų Lietuvos nepriklausomybės ir jos apgynimui 
Lietuvą vėliau užplustančių nacių. Patirkit to laikotarpio istoriją iš šio straipsnio; 

nuo 

VISIEMS žinoma jog eiti paveju yra leng
viau kaip prieš vėją ir kad juo labiau nelengva 
atsilaikyti prieš audrą, kuri dažnai nulaužia sti
priausius medžius ir viską sugriauna. 

Kas čia pasakyta, tinka ir politikoje. Bir
želio 23 d. 1941 m. Lietuvos sukilimas buvo nu
kreiptas ne, tik prieš bolševikiškąjį okupantą, 
paglemžusj Lietuvos nepriklausomybę, bet ir 
prieš nacių piktas užmačias į musų kraštą, ki
taip sakant, prieš nepalankų vėją, kuris gręsė 
Lietuvai iš Vakarų. Todėl teko numatyti jog 
sukilimui prieš bolševikus Įvykus ir pavykus, 
kils iš nacių pusės nepaprasta audra, kai jie pa-

labai aštrus tiek paprasto diplomatinio takto 
sumetimais, tiek ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo požiuriu, nežiūrint to, jei tatai ir bu
tų Vokiečiams nepriimtina. 

Imtis tokios iniciatyvos vertė dar ir ta ap
linkybė jog buvo patirta kad Vokiečių Užs. Reik. 
Ministerija kaž ką tokio turi pati suprojektavus 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu, t. v. išspręsti jų 
likimą vienšališkai, primetant sakytoms valsty
bėms, taigi ir Lietuvai, svetimą valią. Pagal 
tas informacijas, Vokiečių Užs. Reik. Ministeri
jos planas buvo sekantis: Pabaltijo valstybių su
verenumas pilnai nebutu buvęs atstatytas, o 
tik leista tiems kraštams turėti savas tautines 
vyriausybes, priešakyje su Reicho pastatytais 

i*ęs svečių kambaryje palaukti. Pats, su me
morandumu rankose, išsiskubino kaž kur pasi
tarti bei gauti nurodymų kaip jam pasielgti; 
spėju vyko pas Valstybės Sekretorių, von Weiz-
satckerį, kurio autorizavimu jis mane priėmė 
patūkalbėjimui. Gryžęs už kokių 20 minutų, von 
Grilndherr pasakė jog kalbamą dokumentą pri
imąs nors ir pastebėjo jog ne Ministerijos var
du, l\t savo, atsižvelgiant mudviejų senos asme
niškos^ pažinties. Kada aš atkreipiau jo dėmesį 
į tai Jfl?g po dokumentu esu pasirašęs kaip Pa
siuntinį s ir Įgaliotas Ministeris, von Grundherr 
į tai atĄakė su malonia šypsena veUie jog iai esą 
gerai. 

/ 

MEMORANDUMĄ įteikus, galėjau pasijau
sti kiek lengviau. Jo priėmimas iš Vokiečių pu
sės buvo \imptomatingas dalykas. Tai, visų 
pirma, patvirtino jog Rusų-Vokiečių santikiai, 
t. y. MaskvcV-Berlyno ąšis, tada jau kabojo ant 
plauko galo ix, antra, kad Vokiečių Užsienių Rei
kalų Ministerija Įžiūrėjo mano sugestijoje ne
paneigiamą Lietuvos klausimui spręsti elemen
tą. Tai reišlsi« jog šios įstaigos nusistatymas 

Lietuvos atžvilgiu tuo metu dar negalėjo buti 
perdaug piktas. 

Iš kitos pusės, sakytas memorandumas bu
vo perokselininio pobūdžio. Jo turinys, kur for-
mališkai užfiksuotas musų tautos pasiryžimas 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, sprogdina 
Maskvos-Berlvno ąšį, jei apie tą dokumentą bu
tų patyrus Sovietų Ambasada Berlyne. Be to, 
memorandumas paraližiavo imperialistines na
cių partijos, taigi paties Hitlerio, užmačias ir 
piktus planus prieš Lietuvą. Jo priėmimas Vo
kiečių Užs. Reik. Ministerijoje buvo mums nau
dingas dar ta prasme kad juo tapo išmuštas na
ciams iš rankų argumentas aiškinimui neva 
Reicho Vyriausybei apie Lietuvių paruoštą su
kilimą nieko nebusią žinoma. 

šį argumenfą išanksto užrekordavus, buvo 
galima tikėtis jog Vokiečiams nebūtų įmanoma 
griebtis naikinimo priemonių prieš Lietuvių su
kilėlius, kai Reicho ginkluotos pajiegos, pulda
mos Rusų raudonąją armiją; pradarys kelią į 
rytus naciškos politikos ekzekutoriams, t. y. 

[Gestapui, S. S. elementams ir tt. 
I (Bus daugiau) 

Decken's Galinga Mostis 
Gaunama Cleveland, Ohio 
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si jus pastatyti prieš Lietuvos nepriklausomybės komisarais. Jais buvo numatomi buvę tuose kra-
faktą. 

Buvo tat reikalinga isanksto apsirūpinti ati
tinkamais argumentais diplomatinei kovai ku
rią teks pakelti man, kaip Lietuvos Pasiuntiniui, 
pačiame nacių širšelyne — III Reicho sostinėje, 
kur aš skaičiausi akredituotas ginti Lietuvos ne
priklausomybę ir musų krašto interesus. Tokiais 
argumentais buvo sukombinuoti šie: Tam tikras 
raštas, neoficialiai įteiktas Vokiečių štabui, 
1941 m. Sausio 25 d., ir oficialus memorandu
mas, Įteiktas Vokiečių Užsienių Reikalų Minis
terijai Birželio 19 dieną: 

Pirmasis buvo pavadintas "pasiūlymu" kaip 
numatome išlaisvinti Lietuvą nuo bolševizmo. 
Tai buvo teoretinio pobūdžio dokumentas kad įs
pėti Vokiečių Karo Vadovybę jog Rusų-Vokiečių 
karo atsitikime, numatomas Lietuvių tautos su
kilimas, kurio tikslas atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę, sudaryti tautinę Lietuvos vyriau
sybę ir perimti krašto valdymą. 

Tai buvo reikalinga visų pirma tam kad sa
kyta karo vadovybė galėtų išanksto duoti Vo
kiečių kariuomenės daliniams, numatytiems žy 
giui per Lietuvą, nurodymų nepaskaityti Lietu
vos sukilėlių, kurie buvo neuniformuoti, už ko
kius nors bolševikus, t. y. kad jų "per nesusi
pratimą" neiššaudytų. Antra, tam kad Vokie
čiai žinotų jog mes patys susitvarkysime su sa
vo tautos paklydėliais, Lietuviškais bolševikais, 
kiek tokių pas mus butų, nes buvo prisibijoma 
kad naciai, po motyvu bolševikų likvidavimo, ga
li sulikviduoti daug visai nekaltų musų tautos 
narių, del duonos kąsnio dirbusių krašto valdy
mo aparate laike sovietų okupacijos. Tačiau 
kalbamame rašte nebuvo atskleidžiama jokių su
kilimo ruošimo paslapčių, t. y. asmenų kurie šio 
rizikingo gyvybei darbo Tėvynėje ėmėsi ir Lie
tuvos Aktyvistų Fronto padalinių, kurie sukili
mą įvykdys. 

SKAITĄS, be abejonės, pastebės kad an 
trasi s dokumentas — memorandumas Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerijai, — buvo įteiktas 
prieš pat Rusų-Vokiečių karą. šitaip atsitiko 
del dviejų aplinkybių, kurių viena principinio po
būdžio, kita — parėjus nuo praktiškos galimy
bės sakytą memorandumą Vokiečių Užs. Reik 
Ministerijai įteikti. 

Neoficialinis įspėjimas Karo Vadovybės rei
škia vieną dalyką, ir diplomatiniu požiuriu ne-
užangažuoja, tuo tarpu kai kreipimasis į Užs. 
Reik. Ministeriją, t. y. į pačią kaimyninio krašto 
Vyriausybę, yra visai kas kita ir turi mažesnės 
ar didesnės politinės reikšmės. ^ ^ # 

Paruošiant musų tautos sukilimą nebuvo 
vadovaujamasi jokiais pažadais iš Vokiečių pu
sės, bet remiamasi vien musų tautos valia ir 
pasiryžimu atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, 
išnaudojant visas aplinkybes kokios tik galėjo 
pasitaikyti. Buvo laikomasi principo jog Lietu
va kaip valstybė tarptautiniai teisiniu požiuriu 
tebeegzistuoja, o tik tapo laikinai Sovietų Rusi
jos okupuota. Prašyti kad Vokiečiai pagelbėtų 
ją atstatyti butų reiškę prieštaravimą patiems 
sau, ir todėl to buvo sąmoningai vengiama. 
Praktiškai tebūtų buvę įmanoma prašyti juos 
kad pagelbėtų išvaryti iš Lietuvos sovietiškąjį 
okupantą. Bet ir to nereikėjo, nes buvo žinoma 
jog Vokiečiai patys, be keno nors prašymo, prie 
to ruošiasi, t. y. ruošiasi suduoti smūgį Sovietų 
Rusijai visu frontu nuo Baltijos iki Juodųjų ju
rų. Iš kitos vėl pusės, kreiptis į Vokiečių Užs. 
Reik. Ministeriją iki pat Vokiečių-Rusų karo iš
vakarių nebuvo kaip, kada Vokietija palaikė for-
mališkai gerus su Sovietų Rusija santikius, kol 
nedavė įsakymo Vokiečių karinėms jiegoms pra
dėti žygį prieš Rusų raudonąją armiją. Paga
liau, minima ministerija, žaisdama draugingumo 
santikius su Sovietų Rusija, buvo begalo užsi
barikadavus nuo Pabaltijos kraštų diplomatų ir 
sistemingai privengė palaikyti su jais nors ir 
neoficialinį kontaktą. 

Tačiau, Rusų-Vokiečių karui vis daugiau ar
tėjant, reikalas oficialiniai įspėti Reicho Vyriau
sybę apie tai kas gali įvykti Lietuvoje, darėsi 

štuose Vokietijos Pasiuntiniai, kol tie kraštai 
dar nebuvo Sovietų Rusijos okupuoti. 

Toks sprendimas mums* buvo nepriimtinas, 
nes musų tautos sikilimas buvo ruošiamas pil-
rfam ir besąlyginiam Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui. 

Bet dar kas blogiau. Keletą dieną prieš 
Vokiečiu-Rusų karą pasiekė mane žinios iš visai 
tikro šaltinio kad Pabaltijo kraštų likimo iš
sprendimą perėmė nacių partijos centras ir kad 
Vokiečių Užs. Reik. Ministerija nuo to reikalo 
kaip ir tapo atstumta, taigi ir jos projektas at
mestas. 

ši žinia sudarė paskutinį impulsą kad žūt
būt kaip nors prasiveržti į Užs. Reik. Ministeri
ją ją diplomatiniai įspėti jog visa tai ką Vo
kiečiai ruošiasi Lietuvai primesti, yra nepriim
tina ir kad iš Lietuvių pusės bus pasielgta ga
gai savo teisę į pilną valstybinę nepriklausomybę. 

KAD NELIKTŲ pas skaitytoją nepilnas vai
zdas, leisiu sau čia pacituoti ką esu tuo klausimu 
anuomet, būtent 1941 m. Birželio 14 d., raporta
vęs p. St. Lozoraičiui, Lietuvos diplomatijos še-
fui: 

"Lietuvos reikalu turiu susirūpinimo kad iki 
šiolei nesu pakviečiamas išsiaiškinimui į Ausse-
namtą (Vokiečių Užs. Reik. Ministerija). Iš ki
tos pusės atrodo kad daromi Vokiečių politinė
je Vadovybėje svarbus sprendimai. Šį trečia
dienį, von Ribbentropas su Weizsaeckeriu, kitų 
pareigūnų lydimi, buvo išskridę pas Fuerherį j 
Obersalzburgą. Norėjau dar šią savaitę apsi
lankyti pas Weizsaeckeri, bet jis iki šiądien dar 
negryžo. Užsiprašiau per jo sekretorių kad bu
čiau priimtas sekančios savaitės pirmosiomis 
dienomis. Kadangi veikimas per neoficialinius 
kanalus prie konkretesnių politinių rezultatų ne
privedė, tai nusprendžiau žut-but patekti pas 
Weizsaeckerį arba kitą kurį atsakcmingesni 
Aussenamto pareigūnų ir įteikti Denkschriftą' 
(momerandumą) Lietuvos reikalu, kurio nuora
šą čia pridedu. Jei nei vienas Aussenamto gal
vų manęs asmeniškai negalėtų ar nenorėtų pri
imti tai memorandumą vistiek Įteiksiu per sekre
torių su atitinkamu lydraščiu. Manau, padėčiai 
rytuose keičiantis, ir musų kraštą tuo pakeiti
mu paliečiant, mes negalėsime likti nuošaliai, t. 
y. nepareiškus Vokiečiams formaliai musų nu
sistatymo. Ar Vokiečiams tai patiks ar nepa
tiks, bet turime tai padaryti, net-jeigu man as
meniškai už tai gręstų ir asmfeninių konsekven-
cijų.'-

Kalbamame memorandume buvo reziumuo
ta Lietuvos teisė į nepriklausomybę, apibudinta 
jog Lietuvių tauta, kilus Rusų-Vokiečių ginkluo
tam konfliktui, dės pastangų nusikratyti raudo
nojo okupanto ir atstatyti Lietuvos suverenumą 
bei nepriklausomybę. Išvadoje siuliau kad ne
būtų iš Vokiečių pusės daroma kliūčių paskelbti 
išanksto Lietuvos Vyriausybės sudarymą. Vien
kart, tačiau, lojaliausia Įspėjau Vok. Užs. Reik. 
Ministeriją jog sakyta Vyriausybė gali buti pa
čios Lietuvių tautos paskelbta revoliuciniu bil
du, jei jos sudarymas prieš tai butų sukliudytas. 

Reikia pastebėti kad ši memorandumą Vo
kiečių Užs. Reik. Ministerijai įbrukti nebuvo len
gva. Jį Įteikiau Pasiuntiniui von Grundherr'ui, 
Skandinavijos ir Pabaltijo skyriaus vedėjui Bir
želio 19 d., asmeniškai atsilankęs į Vokiečių Užs. 
Reik. Ministeriją. Von Grundherr išsyk kratė
si šį dokumentą priimti. Jis net vaidino kaip 
man, išviso, galėjo ateiti į galvą mintis tokį raš
tą, kuris nukreiptas prieš Sovietų Rusiją, įra
šyti ir jį siūlyti Vokiečių Užs. Reik. Ministeri
jai, kai esą Rusų-Vokiečių santikiai tebesiskai-
tą normalus ir draugingi. Į tai galėjau p. von 
Grundherr'ui pasakyti jog skaitau Rusų-Vokie
čių santikius pasiekusiais kritiškiausį momentą, 
ir kad man žinoma jog kiekvieną dieną tenka 
laukti nepaprastų jvykių rytuose. Pastebėda
mas jog tie Įvykiai neaplenks ir Lietuvos, mo
kinau p. von Grundherr'ą jog tokiomis aplinky
bėmis Vokiečių Užs. Reik. Ministerija negali ne
priimti kalbamo dokumento bei spręsti mano at
stovaujamo krašto likimą neatsižvelgiant Lietu
vių tautos valios ir Lietuvos teisės į valstybinę 
nepriklausomybę. Bandžiau reziumuoti memo
randumo turinį. Tuomet von Grundherr paėmė 
jį iš manęs ir pats perbėgo akimis tai kas jame 
pasakyta. 

šitaip ant greitųjų susipažinęs su tekstu, 
von Grundherr pasijuto nebetikras kaip jam pa
sielgti. Prasitarė jog suprantąs dokumento svar
bumą. Paaiškinęs jog kaip valdininkas jis sa
vo vieno valia negalįs apsispręsti, paprašė ma-
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Likusiai sumai, $4,200, yiVa 
mortgečius, kuri turi SLA. N» 
mas yra pirktas Bendro Ame\ 
rikos Lietuvių šalpos Fondo 
vardu. 

Visi BALF skyriai ir visos 
BALF darbą remiančios orga
nizacijos nuo dabar prašomi vi
sas savo pinigines, ir daiktais 
dovanas siųsti BALF namo ad
resu : 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, 
105 Grand Street 

Brooklyn 11. N. Y. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

NO BETTER 

LOANS TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

Iš Lenkijos vyksta į An
gliją ūkių darbininkai dir
bti laukus. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiskus skaui* 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir. tit* 
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmO» 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbOi. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00j 
4-oz. $2.00. 
16 oz. $5.00. 

DECK EN'S 
P. O. Xiox 666 

Ekstra didele dėže 
(26) 

OINTMENT 
Newark 1. N. J. 

MONCRIEF COAL 

yra PUIKIAUSIAS 
šildymo padarguose 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

NAMAMS PASKOLOS PLANAS 
JUSŲ ĮVAIRIEMS PASKIRIEMS TIKSLAMS 

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

THE IIIMU CM BMK 
O F C L E V E L AN D 

Euclid prie East Sixth CHerry 2140 

RAGINA KOVOTI 
SU GAISRAIS 

Prez. Truman atsišaukia j 
visos šalies gyventojus paskir
ti tris dienas, Gegužės 6, 7 ir 8 
padėjimui pastangų kovoti su 
gaisrų pavojum. Tam reikalin
ga kad kiekvienas apie savo 
namus, savo darbo vietą ir pa
čiuose namuose, garažuose, Įs
taigose prilaikytų tokią tvarką 
kad nebūtų kaip ir kam užsi
degti, kad nekiltų gaisras. 

Ugnis dažnai kyla miškuose 
del žmonių neatsargumo: dar
bininkų, vaikščiotoj ų, lankyto
jų ir piknikautojų giriose. 

Atlikit savo dalį išvengimui 
gaisrų! 

DUKTERŲ DĖMESIUI 
Nupirkit savo Motinai naudingą do
vaną 

MOTINOS DIENAI 

ANN'S DRESS STORE 
2949 WOODHILL AVE. 

3,000 Diesių visokiems tiksianti. 
Kojinės puse kainos. 

Atdara 9 iki 8 vakare. 

T H E  M A Y  C O M P A N Y  

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Hadą jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
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. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės \ 

k. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
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Minkti Matrasams Pads 
geros\ rūšies baltyto audimo; tvirtai 
susiuti geram dėvoiimuisi. Pilno ir 
twin tSjriieru. 
Reg. 6.S8 4J8 

Muslino Matrasų Uždangai 
su susuktais kraštais; tinkamas ap
dengti visus viduje springsus turin
čius matrosus. Pilno dydžio arba 
twin. 4.98 

1 

Importuoti Impilai 
tvirti ir tandžvai išausti Įvairių bry-
žių ir marginių bei spalvų audimo. 
-S3 colių pločio., Specialiai kainuo
jama 1.75 \ $1 yard 

Gražus Kaldroms Viršai 
atsakančiai pasiunti su margu cen
tru, skirtingų spalvų kraštais. Mie-
ros 72x84 colių. Rąguliariė kaina 
5.08 4.98 

Baltas Viršinis Flannel 
storas flannelis, tinkamas visokią 
rusių patiesalams, 36 colių pločio, 
visai abltos spalvos- Apribota 10 
yardų vienam pirkėjui. Tikra ver
tė 59c 49c yard 

Cannon Rankšluosčiai 
tvirtai išausti su žaliais, pyčės, ro 
i nes ar mt-lynos spalvos kraštais 
arba grynai balti. Mieros 22x44 co
lių, reg. 1.25 94c 

Mieros 24x36 'coHų, reg. 1.35 99c 

Cannon Languoti šluosčiai 
geros rūšies raudonais, žaliais, auk
so ar mėlynais ^ langais. Išausti il
gam dėvėjimui. Didelės mieros — 
22x44 colių 69c 
Pritaikytos Mazgot€lės .. ..... po 19c 

a Cannon" Towel Ensemble 
"Sovereign" Marginiais 

Reguliariai 2.65. Dydžio 28x53 colif ......i 195 
Reguliariai 1.15. Dydžio 18x30 coliij 

Reguliariai 99c Mazgotėlčg ' 29c 

Minkšti kaip pūkai, gerai sugerianti rankšluosčiai 
baltos, pyčės, rusvos, rožinės, aukso ar mėlynais 
apvadais. Nuostabios vertybes 
savo vasaros reikalavimams. 

apsirūpink i t 

w 

l  h  

f 

tiį a- Ą*Ą . 

Gėlėti Margi šluosčiai 
tvirtos rūšies su įvairiais vaisių iš-
marginimais, raudonais k r a & t ais. 
17 colių pločio šluosčiai, luncheon 
setai, etc. 
Reguliariai 59c 39c 

Marten Towel Ensemble 
Su "Ribbon and Bow" Pavidalais 

Reguliariai 2.50. (lydžio 25x48 colių 1.79 
Reguliariai 1.10. Dydžio 16x28 colių 79c 

Reguliariai 39c Mazgotėlės 29c 

šie gražių marginių austi su juostukėmis ir k^K 
kardomis pavidaTų vienodų spalvų. Paimta iš mtt#'".-'.' 
sų reguliarių skyrių ir nupiginta šiam pardavi
mui. * -

Įi s 
if. j. -m. f* JMsK? II 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius Šiame skyriuje talpinama dykai 

PEČIULIS Juozas, mirė Kovo 
mėn., Shenandoah, Pa.-

6REINIENĖ Karolina, mirė 
Kovo m., Shenandoah, Pa. 

SABALIAUSKAS Albertas, 
mirė Kovo m., Hazleton, Pa. 

VINčINSKAS Jonas, 41 metų, 
mirė Vasario 14, Philadel
phia, Pa. 

URBONIENĖ J u o z apina, 59 
m., mirė Vasario 19, Phila
delphia, Pa. 

JAZUKEVIČIENĖ Marcelė, 57 
m., mirė Vasario 28, Cam
den, N. J. 

KUČINSKAS Simonas, 54" m., 
mirė Vas. 27, Philadelphia, 
Pa. 

RODGERS Joseph, 66 m., mi
rė Vasario 9, Baltimore, Md. 
(Ožkinių k. Suvalkijos.) 

BAGANSKIS Kazys, 48 metu, 
mirė Vasario 10, Middleport, 
Pa. (Trakų ap. Viedzulių k.) 

LUCKUS Jonas, 63 metų, mi
rė SauaiiO 22, Mt. Carmel, 
Pa. 

LES A JUS- Raulas, 66 m., mi
rė Sausio 26, Seranton, Pa. 

KLIMAITIS Tamošius, 43 m., 
mirė Sausio 5, Seranton, Pa., 
kur buvo ir gimęs. 

MISIUKE VIČIEN Ė Jieva, 58 
m., mirė Sausio 17, So. Bos
ton, Mass. (Marijampolės p. 
Jonavos k.) 

MOST VILA ̂  Pranas, 57 iftetų, 
mirė Sausio 31, Mt. Carmel, 
Pa. 

ŽUKAUSKAS Karolis, 73 m., 
mirė Bal. 8, Bridgeville, Pa. 
(Raseinių ap. Kražių p. Ka-
rižų k.) Paliko žmoną,, Bar
borą Pundinaitę, du sunus, 
Joną ir Kazį. 

KREIVIS Zigmas, 68 m., mi-
r§ Kovo 30, Amsterdam, N. 
Y. (Panevėžio ap. Krekena
vos p. Palinkuvės k.) Ame
rikoj išgyveno 47 metus. , 
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Norį pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

mūsų specialybė. 

JKlimbarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road. 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

PAžERECKIENf Ho^Uja, se
no amž., mirė po ilgos ligos, 
Pittsburgh, Pa., pas savo 
dukterį ir žentą P. L. Piva-
ronus. Amerikoje pragyve
no 57 metus. Pašarvota bu
vo Marčiulaičio laidotuvių įs
taigoje, palaidoti išvežta į 
Chicago. (Paėjo Šimkaičių k. 
Raseinių ap.) 

PAJAUJIENĖ Marė (Kulins-
kiutė, po pirmu vyru Vili-
maitienė), 59 metų, mirė 
nuo sužeidimo Balandžio 11. 
Detroit, Mich. (IPaėjo iŠ Su
valkijos). 

ŽERNAUSKAS Vincas, apie 32 
m., mirė Balandžio 16, Det
roit, Mich. Gimęs Tamaqua, 
Pa. 

KISIELIUS Stasys, $4 m., mi
rė Vas. 2, Amsterdam, N.Y. 
(Ukmergės ap. Dargužiu k.) 

GRIGAITIS Adomas, 57 metų, 
mirė Kovo 9 d., Worcester, 
Mass. 

GUžAUSKIENfi Veronika, mi
rė Kovo 6, Baltimore, Md. 

BULOTA Antanas, mirė Kovo 
4, Baltimore, Md. 

ADOMAITIENĖ Marcelė, mirė 
Kovo m., Baltimore, Md. 

PETRIKAS Stasys, 44 metų, 
mirė Kovo 18, Chicago j, kur 
buvo ir gimęs. 

STERBIENĖ Suzana, pusamžė, 
mirė Kovo 18 d., Chieagoj. 
(Telšių ap. Plungės parap.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

KVIECINSKIENĖ Ona. mirė 
Kovo 5, Spring Valley, 111. 

STANAITIS Jonas, mirė Ko
vo 13, Spring Valley, 111. 

MAKAUSKIENĖ Rozalija, 82 
m., mirė Kovo m., Rockford, 
111. 

KAMINSKIENĖ Magdalena, 70 
metų, mirė Kovo 21/ Chica-
goj. Amerikoje išgyveno 40 
metų. 

SAVICKIENĖ Suzana (Jankau
skaitė), pusamžė, mirė Kovo 
21, Chicagoj. (Šiaulių ap. ša-
kynų par.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

KULKAUSKAS Petras J., mi
rė Kovo m., Shenandoah, Pa. 

POPLAUSKIENĖ Jieva, mirė 
Kovo m., New Philadelphia, 
Pa. 

Jieškomieji ar apie juos Ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 8* *• % 

JL A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
! 1302 Lamar St. Dayton, O. 

Wilkelis Funeral Home ( 
PILNAS LAIDOTUVIŲ i 

PATARNAVIMAS § 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių BHrektof#) 
• REIKALE VEŽIMAI LIGONIAIS PERVEŽTI. . 

Xarnbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai* 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Vyrams i r  Vaikinams Naujos 

Pavasarines 
Visų naujausių Pavidalų ir Spalvų* 

Plačiai žinomos KINGSLEY ir 
3-95 • BARCLAY 

Brands 
r.95 MERRIMAC 

Skrybėles 
Didelis pasirinkimas Kaklaraištį $1.00 ir $1.50 

x ,, Tikros Odos Diržai . S 1.00 ir $1.50 
Margi ir Vienodų Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4.95 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

?THE KRAMER & REICH (0. 
Superior Av#* ' Atdara Vakarais 

Macikaitės, Bronisg ir Paulina, duk
terys Domininko, iš Švėkšnos. 

Lukoševičius, Viktoras ir sunus Teo
doras, gimęs ir gyv. Chicago. 

Laurinčius - Macikaitė, Marcijona, 
iš Vyskupiškių k., Vevirženų vai., 
išvykus iš Švėkšnos. 

Lekas, Stasys, iš Seredžiaus vai., 
Kauno aps. 

Leonavičienė - Pečiulytė, Ona, iš 
Makolu k., Marijampolės aps. 

Liorenciene, Teresė, gyv. Phila. 
Lords - Zimmermann, Hedwig, gyv. 

Chicago. 
Madekszo, Antanas, gyv. Jersey City. 
Malakauskienė - Paulauskaitė, Bro

nislava, iš Ylakiii vai., Mažeikių 
aps., gyv. netoli New York. 

Marcinonis, Antanas, iš Žeimių v., 
Liškiavos vai. Alytaus aps., gyv. 
New York City. 

Matelsky, Frank, gyv. Kenosha. 
Matjošaitis, Vincas, iš Būdviečių k., 

Pajevonio vai., Vilkaviškio aps. 
Matulaitienė - Šnickytė, Antanina, 

lš Paluobių h., Šakių aps., gyv. 
Worcester. 

Melinis, Antanas, Albina, Jonas ir 
Julija, gryv. Cleveland, O., ar New 
York City. Antanas yra siuvė
jas (kriaučius). 

Merkevičius, Kazimieras, iš Žiurių-
Gudelių k., Paežerių vai., Vilka
viškio aps. ir jo šeima — keturi 
sunųs; Algis, Aleksandras, Kazi
mieras ir Silvestras, gyv. Hazle
ton. 

Michnevičius (Mith), Alex, iš Bu-
bių k., turi restoraną Philadelphia. 

Mickus - Stcgvilaitė, Ona, iš šveis-
čių k., Batakių v., Tauragės aps. 
ir vyras Antanas Mickus, gyv. 
New York. 

Mikalauskas, ir žmona Elzbieta^ gyv. 
Philadelphia. 

Mikušienė - Toleikaitė,4 M Arija, ii 
švčkšnos. 

Mikutavičius (Mikutis), Pranas, iš 
Riešketėnų k., Žarėnų vai., Tel
šių aps., gyv. Chicago. 

Milašauskas. Feliksas, iš* Butkaičių 
k., Kuršėnų vai., Šiaulių aps., 
gyv. Boston. 

Miškinienė - Žvirblytė, Ona, iš Pau-
riškių k., Svėdasų vai., Rokiškio 
aps., spėjamai gyv. Wilkes-Barre. 

Mitkus, Juozapas, jo žmona Mitku
vienė. Ona ir brolis Mitkus. Sta
nislovas, iš Mimiškių k., Garlia
vos vai., Kauno aps. 

Miulerienė, Emilija, gyv. Phila. 
Mizerevičius, Juozas ir Stanislovas, 

i? Vilčetavos k., Babtų vai., Kau
no ans., gyv. Chicago ar N. Y. 

Morkūnienė - Poškiutė, Rose (Ro
zalija), iš Užumelnyčios k., Varė

nos vai., Alytaus. &Ps-> syv- Phila-
Muliolis. Juozas, pelkininkas, gyv. 

Cleveland, O. 
Narbutas, Pranas, sunus Simono, iš 

Viduklės vai., Raseinių aps. 
Navickas, Kazimieras, gyv. Bayon-

ne, N. J. 
Narštienė - Girininkaitė, .iš Eikiš-

kių. 
Nelsonienė - Lotožaitė, Stefanija. 
Nenortas (Noris), Aleksas, Benius 

ir Konstantas, iš Girdašių k., Lei
palingio vai. šeir.ų aps., gyv. 
Pennsylvania. 

Nolius, Augustas, iš Bartkų kai
mo, JLukšių vai., Šakiu aps. 

Otfertaitė, Bronislava, prašo atsiliep
ti gimines ir pažvstamus, gyv. 
Suv. Valstijose ir ' Kanadoje. 

Okanienė - Stankevičiūtė, Ona. 
Paulauskas, Aleksandras, iš Rus-

teikonių k., Seredžiaus vai., Kau
no aps., gvv. Philadelphia. 

flečkis, Petras ir Vincas, broliai 
Kotrynos Papečkienės - Pečkytės, 
gvv. Boston. 

Petkaitis. Jonas, sunua Prano, iš 
Vilkaviškio auš. 

Petraitis. Beneditkas, iš Sibičių k., 
Naujamiesčio vai., Panevėžio a. 

Petrauskas - Širvaitis, Juozas, iš 
Garliavos vai., Kauno aps., gyv. 
Cleveland, ar Brooklyn. 

Petrauskas, Stanislovas, gyv. Seran
ton, Pa., ir io brolis Vladas, su
nųs Domininko, & Ęetygaios vai.. 
Raseinių aps. 

Pitkevičius. Jonas, ii Paežerių k., 
Alvito vai. 

Pivoriunaitė. Ona, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Svėdasų m. 
Rokiškio aps., gyv. Boston ar ki-
tur. 

Pocienė - Gulbaitė, Domicėlė, iš- Gi
rininkų k., Naumiesčio v., Tau
ragės ans. 

Pocius. Alfonsas. 
Pornl'is. Marija. i« Grūto, k., Mar

cinkonių v., Vilniaus ap. č 
Praninskaitės. Julė ir Tekl§4 ffyv. 

Illinois, vai., seserys Tadeušo Pra-
ninsko. 

Puskunigienč - Balsiutė. iš Burbų 
k.. Ilguvos bažnytkaimis, Paeže
rei i u paran.. ir vvras Puskunigis-

Puteika - Gutauskaitė, Elena, iš 
Kėdainių aps., gvv. Philadelphia. 

Račys, Jonas, iš Pakruostėlės k., 
Surviliškio vai., Kėdainių ans. 

Raigis, Aleksandras, iš Stakliškių 
- vai., Alvtaus aps. 
Ramanauskas, Petras, brolis An§-

]<"s ir Ramanauskas, Povilas, iš 
Girininku k., Naumiesčio v., Tau
ragės ans. 

BamanauskienS - Jui'kunaitS, Do
micėlė. iš Raseinių ir sunus Po
vilas ir Petras, ir duktė Petrutč, 
gyv. Boston. 

Saštutaitė, M., iš Gorainių k., Žvin
gių parap., Vainuto vai., Raseinių 

• ans.. PTVV. Chicaeo. 
jįatnerienė - Bakšvtė, Ona, duktė 

Ignaco, iš Viduklės vai., Raseinių 
aps. 

Raudis, gyv. Brooklyn. 
Ražhadauskienė - Radavičint®, %o-

fija. gyv. Chicago. 
Remeikienė f Bružaite), Marija, iš 

Gaurės vai., Tauragės aps., gyv. 
Chicago. ! i*., 

ffcevanka (rodos Mykolas), gyv. Chi
cago. 

Jtimša, Jonas, iš Šlamu k., Sintau
tų vai, šakių ap., gyv^ N. Y. 
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Texas City sprogimo vaizdas: čia matosi nuo karščio ir van
dens sunaikinti automobiliai buvę prie Monsanto chemikalų 
dirbtuvės, kuri susprogo po to kai uoste sprogo laivas ir pra
dėjo gaisrai plisti į visą miestą. Pirmas sprogimas ištiko 
Balandžio 16 rytą, po to per porą dienų sekė kiti sprogimai ir 
nauji gaisrai, sunaikinę daug miesto. 

Rinkevičius, Vincas, gyv. Brooklyn. 
Rollis - Atkoraitytė, Ona, iš Bata

kių vai., Tauragės aps. ir Rollis, 
Antanas, Frances ir Stasė. 

Rudinskas, Albinas, sun. Jono, gyv. 
Chicago. 

Rudokas, Julius, Aleksandra, Stani
slava ir Viktorija, vaikai mirusios 
Bronislavo3 Rudokiener, - Luko-
ševičiutės ir Kazio Rudoko, gyv. 
Boston, Mass. 

i Rūkas - Baranauskaitė, Marijona. 
" išvykusi Amerikon iš Rygos, Lat

vijoje, gyv. Pittsburgh, Pa. 
Rumšą, Jonas ir Stanislovas, gimę 

Amerikoje, gyv. Chicago. 
Ruškus (ar Ryškus), Petras, sunus 

Aleksandro ir Barboros, lankęsis 
Lietuvoje, gryžes Amerikon apie 
1938 m., gyv. Chicago. 

Rygelis. Jonas ir Petras, gyv. Brook
lyn, kile iš Pajevohio. 

Ryškus, Vincentas,, iš Šaukinų ar 
Luokės vai. 

Sadajuska#, Antanas, gyv. N. Y. 
Sakalauskas, Pranas, iš? Plynių k., 

Lukšių parap. 
Sakalauskas, Simonas, 18 Vilkaviš

kio, gvv. Brooklyn, u 
Sankowska - Surkevičtut?, Terese, 

iš Kėdainių, gyv. Philadelphia. 
Sidaravičienė - Sadauskaite, Juzė. 
Simanavičius, Albertas. • inžinierius; 

iš Šimoniu m. Panevėjsjo aps. pra
šo atsiliepti gimines 'ir pažysta
mus. " „ 

Skėtei ys, Matas ir/Stasis, 'Ik 'tJk-
mergės aps. J' • * «' 

Sperauskas, Juozapas, fcun. Jurgio» 
gyv. Hastings. f. 

Sprindžiūnas Jeronimas, iš Arioga
los. 

Staneika, Jonas, -sunus Andriaus, iŠ 
Sakiu aps., gyv. (East) St. Louis* 
Illinois. 

Stankevičiene - Januškevičiūtė, Jog-
nieška, ir Stankevičienė - Januš
kevičiūtė, Magdalena, iš Dvilikių 
k., Pakuonio vai., Kauno ap?., 
gyv. New York. 

Stankevičius, Antanas iV Mikas, iš 
Vilkijos par. Kauno, aps., gyv. 
New York. 

Stankevičius, Julius; iš Babtų par., 
Kauno aps., gyv. New York. 

Stankevičius, Vincas. 
Stasii'kaitis, Antanas, iš Išlaužu k., 

Pagirio v. Ukmergės aps., gyv. 
Chicago • ar New York. 

Stefankevičienė - Miniotaitė, sesuo 
Grušeckienės, gyv. Šiauliuose. 

Steikunaitė. Gražina, baigusi Kau
n o  " S a u l ė s "  g i m n a z i j ą ,  i š v y k o  
Amerikon 1939 ir.. 

Stočkus, Alfonsas, užsiėmimo lifco-
grafas, gyv. New York. 

Storrienė - K veda raitė, PranciSka, ir 
vyras Vincas Stogis. 

Stonys, Vincas, sunus Kazimiero, iš 
šileikiškių v., Skapiškio parap. 

Stravinskas, Kazimieras, sun. Stani
slovo, iš Kalvarijos, Telšių aps. 

Strazdauskaitė, Stefa, gyv. N. Y. 
Švitra, Julius, cyv. Reno, Nevada. 
Šeškevičius, Bernardas ir Kazys, ir 

šeškevičiutė, Ona, ištekėjusį gyv. 
Chicago. 

Šimas, Petras, iš Biržų aps. Dau-
' jėnų vai., gyv. Chicago ir Šimai

tė, Veronika, vaikai Petfo. 
Šinkūnas, Albinas, iš Puroniškių k., 

Svėdasų v., Rokiškio aps., gyv-
Amerikoje ar Kanadoje. . 

Širvaitis - Petrauskas, Juozas, iš 
Garliavos vai., Kauno a^p., gyv. 
C'eveland, O., ar Brooklyn. 

Švedas, Pranas, iš Stakliškių vai., 
Trečionių k., Alytaus aps. 

Švelnienė, gyv. Pittsburgh, Pa. 
Takažauskienė, Magdalena, iš Vil

kaviškio, gyv. Brooklyn, N. Y. 
Tamulis, Antanas, gyv. Kaune, kur 

mokėsi "Pavasario" gimnazijoje. 
Taraškus, Alis, iš Medlaulcių k., 

Raudėnų vai., Šiaulių aps. 
Tirlikienė -/ Zatulskaitė, Antanina, 

iš Girdžių k., Jurbarko vai., Ra
seinių aps., gyv. New Haven, 
Conn. 

Tunaitienė - Lukenskaitė, Barbora, 
iš Miežiškių vai. Panevėžio aps., 
gyv. Pittsburgh. 

Tutienė - Birbalaitė, Petronėlė, iš 
Gorainių k., Žvingių parap., Vai
nuto vai., Raseinių aps., .gyv. Chi
cago. 

Urbonas; ^ Aleksandras, gyv New 
York. •>' -

UrbonienS (vėliau Fuchsiene), T., 
iš Kauno. gyv. New Y or lt. 

Urbvs, Stanislovas, su šeima* 
Vaidelys, gyv. Brooklyn. 
Vaitkienė - Ganiprauskaitė; Mfcrfjb-

na, duktė Juoio, iš Ketūnų dv., 
Kuršėnų vai. Šiaulių aps., gyv. 
Chicago. m 

Valadka; Kazimiera® Ir Marija, gyv. 
Baltimore. 

Vanagaitienė . - Brokevieiutė, Mag
dalena. gyv. Dickson City (?). 

Varkulaitienė (Warkuleiciowa) - Gu
tauskaitė, Bronislava, iš Virba
liškiu k., Kėdainių aps., gvv. Phil. 

Vasiliauskas. Bronislavas ir Mečislo-
lovas, iš Beistreigiškių k., Seiri
jų vai., Alytaus aps., buv. Suval

au gub., gvv. Chicago. 
Vilnimas, Kostas, iš Kaniūkų k., 

Antalieptės vai. Zarasų aps., gyv. 
New York. 

Vitkevičienė - Sudavičiutė, Ona, iš
tekėjusi antru kart, bet vyro pa
vardė nežinoma, gyv. Chicago. 

Vitkus. Kostas. Petras ir Pranas, 
iš Skuodo, Kretingos aps., gyv. 
New York. 

Vizgaitienė, našlė Jono Virgaieio ir 
vaikai, gyv. Chicago. 

Vizgaitienė, našlę Martyno Virgai-
čio ir vaikai, gyv. netoli Phila. 

Vizgaitis, Motiejus, sun. Antano, 
gyv. Brooklyn, iš Kluoniškių k., 
Zapyškio vai., Kauno aps. 

Zebleckienė - Rinkevičiūtė, Valerija, 
iš Varnių, Telšių aps., gyv. Chi
cago. 

Žakys, Jonas, iš šapnagėlių k., Ak
menės vai., Šiaulių aps., gyv. 
Chicago. 

Žakys, Klemensas, iš Žagarės, gyv. 
Chicago. 

Židonis, Kazys, brolis Emilijos, ir 
jo du sunųs ir duktė, gyv. Phila. 

Žukauskas, Pranas, iš Girininkų k., 
Naumiesčio vai., Tauragės aps. 

Žurakauskas, Povilas, iš Karklėnų-
; Raseinių, gyv. Chigago. 

Žvaliauskienė - Mickevičiūtė, Teresė, 
iš Aukštadvario k., Navaršunų 
vąl., Trakų aps., gyv. Boston. 

SI 000 ATLYGINIMO 
The Ohio Bell Telephone Com

pany paskyrė šį didelį atlyginimą su
moje $1,000 bent kuriam asmeniui 
kuris galės suteikti informacijų pri
vedančių prie suareštavimo ir nubau
dimo tokio asmens kuris kerštingais 
sumetimais gadintų bent kurias vie
las ar kabelius priklausančius The 
Ohio Bell Telephone Company. 

DIAL 611 ARBA OPERATOR' 
Visi atlyginimų reikalavimai p«i* 

valo buti padaryti The Ohio Bell Te

lephone Company begyje 30 dienų 
nuo to kai kaltininkas bus rastas kal

tu ir nubaustas. 

Tite Gettef&l Piatft Manager 
vaujantis šios Kompanijos Cleve-
lando įstaigas bus galutinis sprendė
jas bent kokiuose nesusipratimuose 
iškilusiuose už atlyginimą asmeniui 
ar asmenims, jeigu tokių pasitaikys* 
kam atlyginimas priklausytų. Jo nuo
sprendis kiekviename atsitikime sx-
ryšyje su tokiu atlyginimu bus pas
kutinis . ir dalyką užbaigiantis. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 

WATERBURY, CT. 

Rokas, Steponas, * nuo Ukmergės, j Vasiliauskas, aKzittneras,- iš Sykių 
gyv. Washington ar New York. -|;T k.. Tauragės atf». : v , 

NGIAMA TAG DAY 
BALF'o NAUDAI 

Rupesčiu Kim. J. Valantic-
jaus, Taksų Komisionieriaus J. 
Jenučaičio ir komp. A. J. Alek
sio, gauta iš miesto mayoro J. 
S. Monagan leidimas parapijos 
vardu visame mieste pravesti 
Tag Day, šeštadieni, Gegužės 
17, Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo naudai aukų rin
kliavai. 

Į šį nepaprastai svarbų dar
bą nuoširdžiai kviečiame visų 
srovių (katalikus, tautininkus, 
sandariečius, socialistus) Lie
tuvius, ypač moteris ir mergi
nas, prisidėti prie šio labdaros 
darbo, i.švietintų mūsų tautie
čių pagalbai. 

Kurie sutinka darbuotis au
kų rinkime, prašomi pribūti į 
pasitarimą antradienio vakare. 
Gegužės 13, nuo 7:30, paraph 
jos naujos mokyklos auditori
joje. Tą vakarą aukų rinkėjų 
hus traukiama paveikslas, su
teikta Tag Day dėžutės ir vi
sos reikalingos informacijos. 

Taipgi prašome musų profe
sionalų, biznierių ir visų Lie
tuvių patriotų šią svarbią dar
buotę stambiai pinigiškai pa
remti, už ką išvietintų Lietu
vos nelaimingų gyventojų var
du jau dabar tariame nuošir
džios padėkos žodj. 

Renginio Komisija. 

LAUKIA DAUG SVEČIŲ 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

9-tas skyrius rengiasi prie L. 
V. S. metinio seimo, kuris čia 
bus laikomas dvi dienas, Bir
želio 28 ir 29, posėdžiai ir va
karienė numatyta turėti Hotel 
Elton. 

LVS seime, ypatingai ban
kete Birželio 28 vakare, tiki
ma daug svečių iš plačios Nau-

musu treru pa
triotų* tautinės srovės remė-

Kurie r ori užsisakyti sau iš-
anksto tikietą banketui ir ho-
telyje kambari gali rašyti ] ko
misiją, arba pasilaikyti ši ad
resu, kitam kartui kada rašys: 

Dr. M. J. Oolney, 
148 Grand Street, 

Waterb'ury, Conn. 

Į P J KEJRSIS f 
E 909-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 5 
= OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
S kitės į mane, gausia pi'^ia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 5 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. E 
s Sutaisau paskolas pirmo inorgečio. Patarnavimas ir išpildymas £ 
2 prarantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefoną vakarais taip 6 ir 9 vai. 
7&26 Star Avenue Cleveland 3 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daikti§ 
Parduotuve, gatava jums patarnauti visokiai# 
vėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

Automatinis G A S U  o i  
ANGLIM šildymas i 

i Lengviau — Pigiau — švelniau | 
5 TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURN ASUS | 
s Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 5 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
1 Automatic Controls Tools Hardware 5 

j TRI-VET APPLIANCE SERVICE 1 
| 75C2 St. Clair Avenue Cleveland a 
S PO. 9548 Frank Orpse (UrMaitis). Sav. LI. 0237 0 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 | 

'ĮiiiuiiiiiiiriiiiiifiiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiafiitiiiiiiiiiiiiiiiiHKiiiuiiinS 

f ViSOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P .  P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Eatate 

ir Apdraudos Agentūra 
1HHN5 Superior Ave. Cleveland HEnderson 67Ž& 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES 2INIOS 
| DIRVA—6820 Superior Avenue. RNdicott 4486—Atdara vakarais 

DAUGIAU APIE VESTUVES 
Čia reikia plačiau pabrėžti 

apie vestuves Vytauto suopio 
su Mary Sharkus, kurie tapo 
surišti moterystės ryšiu Balan
džio 19 d., šv. Jurgio bažnyčio
je. Tai abu čia įrime ir augę 
Lietuviai, plačiai žinomi daina
vime, Lietuvių veikime ir spor
te. Bažnyčioje, šliubines aukš
tas mišias laikė pats klebonas 
Kun. Vilkutaitis, jam patarna
vo Kun. Ivanauskas ir kitas 
svečias kunigas. Bažnyčia bu
vo užpildyta žmonėmis, kaip 
per atlaidus. 

Prie jaunavedžių buvo trys 
poros pabrolių - pamergių, jau
navedžių artimieji. Iš bažny-, 
čios, po šliubo, visi artimi gi
minės suvažiavo j Slovenian 
hall, pietums, dalyvavo ir abu 
vietos kunigai. Jaunavedžius 
pasitiko jaunojo motinėlė ir 
jaunosios sesuo Petronėlė, su 
duona ir druska, ir nuvedė už 
garbės stalo. 

Po pietų visi išsiskirstė, tik 
vakare j vestuvių puotą į salę 
suvažiavo ir suėjo didelė dau
gybė giminiu ir draugų. Sve
čiu buvo iš Detroito, Daytono, 
Akrono, Wilkes-Barre, Muske-
gan. Visi šoko. dainavo, ir tu
rėjo gera laiką. 

Jaunieji maloniai svečius pa
tiko ir po baliaus išleido. Pas
kui jiedu išvažiavo porai savai
čių ant "honey moon". Linkė
tina jiems laimingo ir gražaus 
gyvenimo. Rep. 

VAŽINĖJIMAI 
Ponia Birutė Smetonienė su 

nekuriais savo piano muzikos 
mokiniais išvyko j Davton, O., 
kur jaunieji dalyvauja Ohio 
Muzikos Festivale, Gegužės 1. 

Dalyvauja pačių pp. Smeto
nų jaunametis sūnelis, kuris 
parodė didelį talentą piano mu
zikoje, ir kitataučiai jos moki
niai. 1 

Mrs. Mačiulis ir duktė buvo 
išskridusios į Miami Beach, 
Floridoje, atostogoms. ' Apsi
lankė ir Key West. Gryžda-
mos sustojo Washingtone, ap
lankyti sunų Bill, kuris tenai 
lanko seminariją. 

Pas Feliksą Baranauską at
silankė jo draugai, Jančiai. gy
venę Detroite. Jančius su sa
vo žmona važinėjo plačiai va
karinėse valstijose, buvo nuva
žiavę i Los Angeles. Dabar 
nuvažiavo i Rochester, N. Y. 
Ten gal apsistos. 

ĮSPŪDŽIAI Iš DU BOIS, PA. 
Ernestas ir Algirdas Šamai 

ir Bill Lastauskas buvo nuva
žiavę i DuBois, Pa., dalyvauti 
vestuvėse p-lės Biliauskaitės. 
Jie ten turėjo gerą laiką ir su-
gryžo patenkinti. Susipažino su 
senais ir jaunais Lietuviais, 
kurie parodė tikrą svetingu
mą. 

Lietuvių ten randasi 300, jie 
turi gražią bažnyčią, kur kle
bonauja patriotingas ir gabus 
Kun. Urbonas, kuris moka vi
sus prie savęs sutraukti. Turi 
Lietuvių kli^ą, kurio pirminin
ku yra A. Karcevičius, malo
nus žmogus, geras patriotas. 
Visi Lietuviai ten dirba išvien. 

Balandžio 27 d. buvo sureng
ta Lietuviams veteranams pa
gerbti vakarienė. Pranešus kad 
ten dalyvauja f rys svečiai, jie 
buvo plojimu priimti ir jiems 
tamgi bu^o prisegta po gyva 
gėlę. DuBois Lietuvių nedaug 
yra. bet jie savo tarpe nudirba 
didelius darbus. 

Clevelandiškiai vaikinai kal
bėjosi su tenaitiniais Lietuviais 
sportininkais. Kai jie buvo at
vykę i Clevelandą lošti basket 
ball, jie buvo nuėję i Lietuvių 
klubą, bet čia jų neįsileidę. Sa 
ko, gal jusų klubas yra labai 
nrastas kad svečių nenori įsi
leisti. Lietuvaitė. 

IŠVAŽIAVIMAMS VIETA 
Juozas Blaškevičius it a i s. ė 

gražų gabalą miško tinkamai 
rengimui draugiškų išvažiavi
mų vasaros metu. Vieta ran
dasi prie Route 6, Chardon Rd., 
apie 15 mylių nuo miesto. No
rintieji ta vieta pasinaudoti su
si tarkit su juo. 

M I R I M A I  
MORTA B AB A RSKIENĖ, nflS-

le, 68 metų, nuo 1459 Larch-
mont Road, mirė Bal. 26, pa
laidota 30 d., Kalvarijos kapi
nėse; pamaldos atsibuvo N. P. 
P. šv. bažnyčioje. 

Liko trys dukterys.! Mrs. įi. 
Petkas, Mrs. M. Burns, Mrs. 
T. Bartkus; du sunai, Walter 
ir Frank; taipgi sesuo, A. Kui-
zienė. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

APIE LVS l-mo skyriaus 
kortavimo pramogą, • surengtą 
praeitą sekmadienį P. J. žiū
riu namuose rašoma ant 3-čio 
pusi. 

Visiems dalyvavusiems, kar
tu ir tiems kurie suteikė tai 
pramogai dovanas, komisija ta
ria nuoširdu ačiu. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVE. •CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

LITHUANIAN LANGUAGE AND 
LITERATURE IN THE UNIVERSITY 

^ OF PENNSYLVANIA 

THOMPSON Products. Inc., 
viena iš didžiųjų Clevelando 
išdirbysČių, paskelbė pakėlimą 
10,000 savo darbininkų po 15c 
valandai daugiau mokesties ir 
darbininkams mokės už šešias 
šventes metuose, taipgi apmo
kės už atostogas. 

JAUNIMĄ MOKINS 
TRAFIKO SAU-

GUMO 

ŠVAROS SAVAITĖ. Cleve-
landė ši savaitė skaitosi Apsi
švarinimo savaite. Pasidarbuo-
kit apsišvarinimui apie savo 
namus, pagražinkit juos iš lau
ko, prižiurėkit. kiemus, nadary-
kit savo aplinkumą gražesne. 

HIPPODROME 

u  Smash-Up 9 9  

Kaip bent kuri ;mona. graži, ta
lentinga radio dainininkė, kuri pa
aukoja savo karjerą kad jos vyras 
pasiektų pasisekimo, turi savo šei
myninius keblumus. 

Kaip viena raudonplaukė susidu
ria ir išsprendžia tokias problemas 
bus atskleista Hippodrome Theatre 
Walter Wander's veikale, "Smash-
Up -- The Story of a Woman". Tas 
veikalas pradedamas rodyti trečia
dieni, Gegužės 7. 

Vadovaujamas roles šioje filmoje 
vaidina Susan Hayvvard kaip žmo
na ir Lee Bowman vyro rolėje. Prie 
jų taip pat vaidina Marsha Hunt ir 
E'die Albert. 

Veikalui tęsiantis, Bowman nepa
siekia nieko gargaliuodamas mažoje 
radio stotyje cowboy programe, bet 
Miss Hayward suranda jam proga 
geresniame programe su jo partne
riu, kurį vaidina Albert. Bowman 
prasimuša pirmyn, daro didelius pi
nigus, ir pasisamdo sau sekretorę, 
M iss Hunt. 

Bet čia ir apsireiškia įvairios pin
klės, nesusipratimai ir šeimyniniai 
vaidai. Tą matysite Hippodrome 
Theatre pradedant trečiadieniu, Ge
gužės 7. 

Jauni važiuotojai turėtų tu
rėti geriausius važinėjimo re
kordus. Sprendžiant iš jų fi
ziško stovio, jų sugabumo ir 
greitos reakcijos, gero maty
mo ir girdėjimo, jauni važiuo
tojai geriausia tinka buti sau
giais motoristais, šiais pato
gumais remiantis reikėtų tikė
tis mažiausia trafiko taisyklių 
sulaužymo ir nelaimingų Įvykių 
kuriuose butų įvelti jaunesnio 
amžiaus asmenys. 

Rekordai betgi parodo kad 
taip nėra. Senesnėji grupė, ne
žiūrint sulėtėjimo jų judėjimo 
kas ateina su amžium, turi žy
miai geresnį rekordą nelaimių 
ir areštų užrašuose. 

Trafiko rekordai parodo kad 
saugaus važinėjimo atžvilgiu 
yra tam tikros ypatybės kurių 
negalima nustatyti paprastais 
važiavimo bandymais, čia in-
eina patyrimas, supratimas at
sakomybės, atsargumo ir su
augusio žmogaus apsisvarsty-
mai kurie paprastai išsivysto 
su amžium. Ima daugiau ne
gu fizišką sugabumą buti geru 
važiuotoju. 

Daug butų pasiekta saugu
mo vajais sumažinimui nelai
mių jeigu jauno žmogaus su
gabumą ir vikrumą butų gali
ma sukombinuoti su geru apsi
sprendimu kokį turi senesnis 
motoristas. Tuo tikslu užvesta 
aukštesnėse mokvklose saugu
mo dėstymas, ką vadovauja au
tomobilių asociacijos. 

Cleveland Police Dept. 

KATALIKŲ LABDARYBĖS 
VAJUS 

Clevelando Katalikų Diocezi-
joje pradedama Labdaros va
jus, kuris tęsis tarp sekmadie
nio, Gegužės 4, ir šeštadienio, 
Gegužės 17, sukėlimui $450.000 
išlaikymui našlaičių, senelių,* 
raišų ir nuskurdusių. Tai yra 
29-tas metinis vajus, kuris bus 
vedamas per 197 katalikų pa
rapijas Clevelando Diocezijoje. 

Vajaus darban stojo 10,000 
savanorių darbuotojų. Vysku
pas Edward F. Roban, savo at
sišaukime į vajaus darbuoto
jus, nurodė reikalingumą rū
pintis tikra labdaringa globa 
?avo nelaimingųjų.' 

UNIVERSITY IMF1 PENNSYLVANIA ANNOUNCES SLAVIC AND 
BALTIC STUDIES 

Tl|e following letter was received from the University of Penn. 
A special note should be made of its significance. The proposed 
fine program will not only give the Lithuanian intellectuals in 
this country a chance for further study but it will also present 
an opportunity for young Americans of Lithuanian descent to 
become better acquainted with their ancestoral language. We 
know of many young people who would like this opportunity but 
unfortunately it is not available to them. Therefore, we would like 
to urge those eligible to take advantage of this wonderful oppor
tunity and in that' way prova the worth of such a project. 

APIE LIETUVIŲ SALĖS 
ŠĖRITS 

Daugelis vietos Lietuvių, ar
ba kitur išvažiavusių, nežino 
ką daryti su Lietuvių Salės 
Bendrovės Šerais. Kurie galit 
laikykit juos. Kurie negalit ar
ba nenorit jų toliau laikvti at
sineš kit Į Dirvos administraci
ją, jums bus duota patarimas 
kas su šėrais daryti. 

NORWOOD Branch^ Library, 
6405 Superior ave., surengė ne
mokamai parodymą Theodore 
Andrica's filmos "Ribbon and 
Ruin", skaityklos auditorijoje, 
Gegužės 6, nuo 7:30 vai. vak. 

PIENO kaina Clevelande nu
piginama, dabar parsiduos lc 
kvortai mažiau negu iki šiolei. 

PARSIDUODA RAKANDAI 
Lietuviai parduoda Dining 

room setą, ir studio couch, ge
rame stovyje. Kreiptis: 

1095 E. 71 STREET 

KAIMYNAI TĖMYKIT 
čia vieta pirkti geriausį 

VYNĄ 
LEIGHTON'S 

GOOD WINE STORE 
12900 Lorain Avenue 

Mes parduodam Vyną, Alų, ir 
Cordials prieinamom kainom. 

KAIMYNAI TĖMYKIT 
Užkviečiame jus atsilankyti į 

SUPERIOR SMOKE SHOP 
7031 Superior Ave. 

Mes parduodam gerus cigarus, 
tabaką pypkei. Rūkytojams 

reikmenvs. Kainos ?emos. 

+ VAISTŲ 
PATARNAVIMAS • t • 

% 
Jusų gydytojas mėgsta musų švarią, gražiai {rengtą vais
tinę su jos greitu, atsakančiu patarnavimu. 

TOEDTMAN & FOLLIS 
P h a r m a c i s t s  

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, O. 
Registruotas Pharmacistas visada gatavas patarnavimui. 

We wish to bring to your atten
tion the fact that the Graduate 
School of the University of Pennsy
lvania has established a Depart
ment of Slavic and Baltic studies 
with provisions for specialization 
in the study of Lithuanian Lan
guage and Literature. 

The chairman of this new de
partment had been on the teaching 
staff of the University of Lithuania 
in Kaunas from 1922 to 1930 and 
is therefore well acquainted will 
all aspects of Lithuanian culture 
and civilization. . 

In addition, it has been our good 
fortune to secure the services of 
two outstanding Lithuanian scho
lars, both former professors of the 
University of Vytautas the Great: 

Antanas Salys, leading authority 
on Lithuanian philology and lin
guistics, at one time professor of 
Lithuanian in the Faculty of Theo
logy and Philosophy, later profes
sor in the Faculty of Humanistic 
Studies until the Lithuanian univer
sities were closed by the German 
occupants. ( 

Vincas Krėvė Mickevičius, fore
most Lithuanian author, professor 
at the University of Lithuania since 
its beginning in 1922, and for many 
years dean of the Faculty of Hu-
menistic Studies. 

Graduate study in dur department 
leads to the degrees of — Master 
of Arts and Doctor of Philosophy. 
The M*A. degree may b# obtained 
after two semesters or one year of 
work. 

In view of the decline of Lith
uanian studies in Europe, it is felt 
that our University has provided the 
Lithuanian intellectuals with a ex
ceptional opportunity to p r ep a r e 
themselves for their future duties 
in the service of their nation. It 
is hoped that especially the clergy 
will welcome the establishment of 
such a Center of Lithuanian Cul
ture. However, the continuation of 
this institution is contingent on the 
use made of it. Should there be no 
students or only very few, the Uni
versity of Pennsylvania could not 
well be expected to continue this 
costly experiment too long. 

An appeal is made to you to 
spread the news about our Lithuan
ian Culture Center among your var
ious friends and parishioners. You 
can support our own efforts by 
sending us students. Our Center 
will start to function this coming 
autumn. Instruction begins Sept. 
19, 1947. The undersigned is glad 
to answer inquiries. He is avail
able for personal interviews daily 
in his office at 107 Bennett Hall. 

Hoping to hear from you, I am, 
Sincerely yours, 

ALFRED SENN. 
Chairman, Dept. of Slavic 

and Baltic Studies. 
Address mail inquiries to: 
Prof. Alfred Senn 
University of Pennsylvania 
Philadelphia 4, Pa. 

BISHOP DESCRIBES 
LITHUANIAN 
SITUATION 

MOTINOS DIENAI 
Gausite tikrai gero vyno 

pirkdami iš. 
PARISSPS 

FAMOUS WINE HOUSE 
6404 Denison Avenue 

Nuo puskvortės iki galiono 

I. J. S AMAS - JEWELER 
Persikėlė Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 
Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik

rodėlių Ir xv^sokių graždaikčių, už nupigintą kainą. L 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495l East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

PARIS, April 16—The very noted 
French author and correspondent 
J. Pelissier has published an article 
in the French Catholic daily, LA 
CROIX, covering the situation in 
Lithuania, based on an interview 
with one of the Lithuanian Bishops. 
For reasons of security, Pelissier 
does not give the Bishop's name but 
only mentions that he had been 
imprisoned by the Gestapo during 
the German occupation. 

Pelisseir reports that three Lith
uanian Bishops have been deported 
to Russia and all trace of them has 
been lost. Three other Bishops are 
reportedly still in Lithuania, but 
two of them are known to be in 
hiding. Because of the complete 
disruption of religious life and the 
NKVD terror it is impossible to 
state the number of murdered and 
deported Lithuanian priests. The 
celebration of Holy Mass is per
mitted, but, only under strictly en
forced conditions. Religious educa
tion is forbidden in. schools, churches 
and even "in " homes. No Catholic 
publication, even parochial bulletins 
are permitted. No Catholic books 
can be published., 

Of the 3,500,000 Lithuanians, 200,-
000 have been deported into Russia 
by the NKVD. Women work in 
kolchozy (collective farms) and in 
factories. Men are treated like so 
many criminals. Children are all 
separated from their parents and 
educated in special institutions to 
become complete Communists. Hu
man rights do not exist in any 
form for the inhabitants of the Bal
tic countries. 

Pelissier adds that in spite of 
all, the Lithuanians do not lost: 
hope for a brighter future. During 
the interview the Lithuanian Bishop 
reminded of the words of the Va
tican speaker, who said that "the 
hour of liberty will strike for the 
Baltic people. The nations will then 
be able to choose a regime which 
will correspond to their century 
old tradition, civilizatioVi, democra
cy and Christian Faith." 

ID .  J .  LATT IN  

KANDIDATAS Į 

PRESIDENT (MP CXHMCIL 

DEMOCRAT 

CANTON, OHIO 

L E T S  T A L K  
AMERICANISM 

CIVIL WAR in Chin*, riots in 
India, crisis in England. The en
tire world at the present time is 
caught in a great whirlpool of po
litical thought. The European con
tinent is involved in a struggle be
tween monarchism and democracy 
on one side, and communism and 
socialism on the other. 

The United States, too, is feeling 
the effects of this struggle. Here 
in our own nation we find ardent 
advocates of communism and so
cialism. They preach for the bet
terment of the common man. Ev
ery intelligent human being recog 
nizes the fact thSJt there is room 
for improvement in the conditions 
under which the average person has 
to work and live. But why and 
how will this problem be solved, 
in this country, through the preach
ment of philosophies that are for
eign to our nation ? ? The United 
States is the cradle of democracy. 

Our democratic form of govern
ment has made us the foremost na
tion on earth. Communism and al
so socialism have yet to prove that 
they can bring the results that 
democracy has brought to the U.S. 

The advocates of communism and 

Frank S. Wall 
President of Canton €ity Council 

DEMOCRATIC CANDIDATE 
' '«•* •* 

FOR MAYOR 

CANTON, OHIO 

Primary Gegužes-May I 

Jis stovi už Ištyrimą visų faktų ir už 

Praktikavimą Teisingumo. 

Už Įstatymus visiems žmonėms per išrinktus 

valdininkus. 

socialism stress only the good points 
of their system. They are either 
ignorant of its bad points or they 
hide them purposely. As members 
of this nation we can see, at first 
hand, both its good and bad points. 
As Americans we can work to cor
rect the faults in our system. 

This solution seems far superior 
to that of embracing the untried, 
foreign system that is suggested 
by the Cortimunists. 

We should all work to make our 
system better. A better govern
ment will make for a better nation. 
A better nation will mean better 
conditions for a better people. Let 
us keep in mind the words op Dan 
Webster: 

"I know but one country. The 
ends I aim at shall be my 
country's, my God's, and truth's. 
I was born an American; I live , 
an American; I shall die an 
American; and I intend to per
form the duties incumbent up?, 
on me in that character to th« 
end of my career." 
LET'S ALL BE AMERICANS! 

AKINIAI 
% 

galima gauti pas 
D-RĄ MATULAITĮ 

(Lait) 
7829 Euclid Aventjt 

Lietuviška Vasarvietė 

PINE VIEW RESORT 
Vasarnamiai, Cabins, ir 

Maudymasis 
Nelson Road 

PORT DOVER, ONT. Canada 
Bill Nareviče, Lietuvis sav. 

Rezervacijų rašykit išankstfc, 
, Phone: 94-J. (19) i 

ii'. 

DO DEW DROP INN 
DEGTINĖ - VYNAS - ALUS 
It Northfield Rd. Route 8 

BEDFORD, OHIO 
Užkviečiam Lietuvius savo 

pažystamus atsilankyti. 
Atidaryta iki 1 vai. ryto 

t Magdalen Zdanis & Ethel Riley ^ 

' KING PIN CLUBA 

2111 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, Mfc 
v i 

• - . 
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