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DIRVA THE FIELD 

(LAIŠKAS Iš DP STOVYK
LOS) 

KAIP nomadai klajojome iš 
stovyklos į stovyklą, j ieškojo
me savo giminių, pažystamų ir 
draugų, kol UNRRA pririšo vi
sus pastoviai stovyklose. Pri
rišo ir paskelbė kad be jos su
tikimo iš stovyklos ribų išeiti 
negalima. 

1945 metų pavasarį vakari
nių demokratijų armijų išva
duoti iš koncentracijos stovyk
lų arba vergijos fabrikuose, ne
trukome vėl buti uždaryti kon
centracinėse stovyklose, kad ir 
be kankinimo įrengimų, polici
jos ir kremą tori jų, — tik šį 
kartą jau mus uždarė tie kurių 
žmoniškumu iki šiol mes buvo
me tikėję, kurių laukėme kaip 
sausroje lietaus. 

Musų viltys yra išniekintos 
ir i vakarų demokratijas mes 
pradedame žiūrėti abejingai, 
nes ji nepildo savo pažadų. 

MES, ypač jaunieji, vyrai 
jau daugeli kartų apgailėjome 
savo apsisprendimą bėgti iš tė
vynės: šiądien mes esame rei
kalingesni ten, kur ginklu ran
koje stovėtume jos teisių gy
nyboje ir kur savo krauju ap
laistytame tai kas'yra brangu 
visoms mažoms tautoms, ką 
betgi ciniškai išjuokia galin
gieji, būtent — mažojo žmoge
lio laisvę. 

Deja, perdažnai musų ausys 
klausė demokratijų radio h* 
perdaug musų širdys tikėjo 
skelbiamomis tiesomis. V 

Kaip elgetoms mums numeta 
duonos kąsnelį, iš Vokiečių 
aruodų sušluotų sąšlavų iškep
tą, ir įvertina jį aukščiausiu 
kalorijų kiekiu, tarsi DP pil
vai iš medžio pjuvenų ar są
šlavų' sugebėtų "išspausti" ka
lorijas taip kaip šių machina
cijų herojai iš jų isspaudžia 
auksą. Ir tada kai dairaisi po 
savo dar iš Lietuvos atsivežtus 
daiktus ir jieškai ką galėtum 
parduoti ar ant duonos kepaliu
ko išmainyti — tada yra pasiu
tiškai graudu ir, rodos, jei ga
lėtum, visam pasauliui tėkš-
tum į veidą. 

TIK ŠĮ PAVASARĮ paskelb
ta kad musų maistas sulygi
namas su Vokiečių maistu, nes 
musų 'numaitinimas' nacių ̂ lai
kais dabar jau "atmaitintas" 
yra. Šį pavasarį paskelbta, bet 
normas ir mažesnes ir prastes
nes kokybiškai jau nuo perei
to vidurvasario gaunam. Ir ky
la mintis kad kaž kas yra bu
vę netaip jei dabar paskelbia
ma tai kas senai pradėta vyk
dyti. Ir jaučiame kad normų 
skirtumas ne į musų pilvus pa
teko  . . . .  

ATSINEŠIAU visos savaitės 
maisto davinį, pasistačiau jį 
ant stalo ir nežinau ką daryti: 
juoktis ar verkti. Juoktis kad 
žmogus su tiek maža gali pa
sitenkinti, verkti kad 

Na, paskaitykite suaugusiam 
žmogui skiriamą normą (savai
tinę) : 
kukuruzinės duonos 
riebalų 
žuvies 
cukraus 
mėsos 
kruopų 
bulvių 
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Konme Priimta lliirii 
UNIJU DIKTATORIUKAMS UŽDEDA-

MA APYNASRIAI 

Meksikos Prezidentas. Miguel 
Aleman, kuris pastaru laiku 
lankėsi Washingtone, svečiuose 
pas Prez. Trumaną, atsilygin
damas už Trumano vizitą Mek
sikoje. Jis buvo labai iškilmin
gai sutiktas. Tai pirmas Mek-! Hear tie y' biLus, kuris per
siko* m-^irWoa ką atlankė ėjo 308 balsais prieš 107, 

irgi 30 balsų daugiau negu 
reikalingas dviejų trečda-

sikos prezidentas 
U. S. 

MEKSIKOS Prezidentas 
Aleman, atsilankęs į Wa
sh ingtoną, turėjo geras ne
sėkmės: U. S. duoda Mek
sikai $100,000,000 paskolos. 
Pusė tų pinigu bus naudor 

jama industriniam sustip
rinimui, kita pusė nalaiky-
mui nuo kritimo Meksikos, 
valiutos. I?-.: ' 

SOVIETŲ spauda užata-
kavo Amerikos filmų cen
trą Hollywooda kaip "ka
pitalistų monopolini tar
ną", nors ikšiol Hollywood 
buvo vadinamas Maskvos 
propagandos lizdu. Gerai 
kad spėta laiku apsižiūrėti 
kas Hollywoode darosi. Ir 
dabar dar eina tyrinėjimai 
pro-komunistinio palinkimo 
tenai. 

Hamburge, Britų zonoje 
Vokietijoje, buvo sustrei
kavę apie 100,000 darbinin
kų protestui prieš maisįo 
padėtį Vokietijoje. 

New Deal Laikų Darbi- AMERIKA GABENA 
ninku Vadų Sauvalė VOKIETIJAI GEL-

Suvaržoma • BĖTI MAISTĄ 

Kara Sekretorius Patter
son praneša kad šį mėnesi 
iš Amerikos bus išvežta į 
Vokietiją 400,000 tonų mai
sto, ir po tiek siųsti Bir
želio ir Liepos mėnesį. Vo
kietijoje žmonės badauja ir 
del bado skelbia streikus. 

.Maistas siunčiama sulyg 
buv. prezidento Hoover re
komendacijų, kuris lankėsi 
Europoje sužiurėjimui ko
kia ten padėtis su maistu. 

Amerika, žaisdama su 
Maskva savo neišmanėlių 
politiką, per du metu- nuo 
karo pabaigos nepajiegia 
sutvarkyti Vokietijos ir ki
tų Europos šalių ekonomi-

tų tuos bilius, yra numaty- j nio gyvenimo, ir vietoje Įei
ta kad jie ir antru balsavi- sti patiems žmonėms mais-

U. S. Senatas Gegužės 
13 ̂  perleido Tafto Darbo 
jbilių, 68 prieš 24 balsus, 6 
balsais daugiau negu reika
linga dviejų trečdalių didu
ma. Tuomi šis bilius gali 
tapti įstatymu ir jeigu Pre
zidentas Truman nesutiktų 
ji pasirašyti. 

Savu keliu priimtas dar
bo santimų įstatymas ir 
Atstovų Kukuose, žinomas 

AMERIKOS Karo Laivyno milžinas, U.S.S. Wisconsin, vienas 
iš laivyno galingiausių karo laivų, kuris lošė žymią rolę pra
eitame kare. Jis yra 45,000 tonų ir turi 16 colių kanuoles. 
Dabar, nuo Gegužės 18 iki 25 varoma didelis vajus gauti jau
nų vyrų | karo laivyno tarnybą, ir tas laivas kur bus galima 
bus parodytas. Karo laivynas nori turėti paruoštų pakanka
mai vyrų kad reikalui ištikus turėtų kuo pasivaduoti. 

r , - iejU lių skaičius. 
Jeigu prezidentas vetuo-

mu gaus reikalingą dviejų 
trečdalių didumą ir tada 
paliks įstatymais be prezi
dento užtvirtinimo. 

Abu šiuos darbo bilius 
<iar turės suderinti senato 
ir atstovų romų komisijų 
konferencija. 

tą ir kitas reikmenis pasi 
gaminti, turi iš čia maistą 
siųsti tų žmonių gelbėjimui 
nuo bado. i 

Gen. Clayton, Amerikos 
karinės valdžios vadas Vo
kietijoje, paskelbė areštuo
siąs tuos kurie kursto Vo-

Kokius pataisymus tos kietijos žmones prie mais-
komisijos bedarys, vis tik to riaušių, ir kurstytojais 
yra tikra kad šalis gaus įs-' įtaria komunistus. 
tatymus kurie uždės tam j Amerika pirmiau sudarė 
tikrus apinasrius ant dar- ir išvietintų kitų šalių žmo-
bo unijų diktatoriukų sau- nių padėtį ir bado padėti 
vališkų trukšmavimų, be-1 Vokietijoje, sukurstė visą 

2.800 gr. 
55 gr. 

227 gr. 
' 60 gr. 

125 gr. 
apie 200 gr. 

380 gr. 
(bulvių vietoje duodami sušalę 
gručkai-koliai). 

Tai ir viskas. 
Mielas broli Amerikieti, at 

sisvarstyk šiuos kiekius iš pa
čių prasčiausių produktų ir pa

bandyk jais savaitę išmisti. 
Tada  tau  bus  v i skas  a i šku . . . .  

Ak, suprantame mes puikiai 
šito "atmaitinimo" ir "numai-
tinimo" politiką: tai botagas 
priversti DP savanoriškai gry-
žti atgal. Deja, mes perdaug 
gerai žinome kas musų laukia 
anapus geležinės uždangos. 

Savųjų miškų mes nepasiek
tume ir i partizanų eiles įstoti 
nesuspėtume: gal net tėvynės 
nepamatę išliptume tolimo Si
biro koncentracijos stovyklose, 
kalėjimų kiemuose arba prieš 
mirties kameras. 

Tokia yra tiesai ifes ją ži
nome kaip poterius, todėl jo
kia prievarta ir joki "botagai" 
neišspaus musų atgal. Betgi 
tegus pasitraukia iš musų tė
vynės neprašyti svečiai su sa
vo pragariškomis institucijo
mis, musų dabartiniai globėjai 
pamatys kitą musų pusę: galės 
jie mums stalus apkrauti ska
niausiais kepsniais ir ruošti 
prašmatniausius priėmimus *-
mes paliksime juos, mes pėksti 
išeisime į 
musų laukia tėvai ir broliai,! 
kur laukia atstatymas. 

Mes žinome ko mes norime 
ir mums taikomas prievartas 
su panieka atmetam. .J. ft 

reikalingų streikų šaukimo 
ir kitokių kenksmingų el
gesių, kuriais daugelis uni
jų vadų naudojosi nuo New 
Deal laikų, kada 12 metų 
atgal įvesta įstatymai ku
rie davė unijų vadams vi
sokią valią. 

Unijų reikalų ir darbi
ninkų gerovės abu šie biliai 
nepažeidžia. Iš kitos pusės, 
suvaržant unijų vadų rake-
tieriavimą ir sauvalę, įve
dama palengvinimas ir pa
tiems darbininkams, nes ir 
jie ir jų šeimos daug ken
tėjo nuo vienos kurios uni
jos suardymo šalies gyve
nimo. 

Prez. Truman pasirašė 
bilių kuris panaikina tą iš
garsintą, bet kenksmingą 
unijų "portal-to-portal" at
lyginimų reikalavimą. 

Rusija, žinodama kad už 
užgrobtas sritis gali prisi
reikti kariauti, skubiai tam 
ruošiasi, aors kart* labai 
bijo. 

KINŲ tautinė vyriausy
bė norėdama sulaikyti ko
munistų armijos žygiavimą 
Šansi provincijoje, į mušį 
paleido 100 karo lėktuvų, 
raudonųjų užkirtimui. 

Europą prieš save, ir da
bar dar nežino kas daryti, 
tik grasina badaujantiems, 
ir tremtinius ragina gryžti 
Į sovietų nagus, kad nerei
kėtų juos maitinti. 

JUGOSLAVIJA atsisako 
užmokėti Amerikai nuosto
lius už nušautus lėktuvus, 
del kuriij pereitą vasarą 
buvo kilę karštų diplomati
nių susirėmimų. Tito už
moka tik už žuvusius Ame
rikos karius. Ar US mo
kės savo reikalavimą pra
vesti iki galo? 

ŽUVUSIŲ 490. Ameri
kos Raud. Kryžiaus surin
ktomis žiniomis, Texas Ci
ty ištikusiame sprogime 
prieš kelias savaites žuvu
sių skaičius siekia 490 as
menų. Lavonai dar vis iš
kasami iš griuvėsių. 

Iš STATE Departmcnto 
rezignavo iki šiol per šešis 
metus buvęs Undersecreta
ry Dean Acheson. Su juo 
yra turėję reikalų ir Lietu
vių Misijos atstovai pasita
rimuose Lietuvos klausimu. 

Jo vieton pakviestas New 
Yorko bankįerius, Robert 
A. Lovett, kuris karo metu 
buvo karo sekretoriaus pa
dėjėju. 

•' it i m iii ••• ,l ' Mrtl 
GEN. MARSHALL stip

riai stovi už sujungimą po 
viena vadovybe US armi
jos ir karo laivyno su jų 
oro sekcijomis. Del to su
jungimo Washingtone eina 
atkakli kova, daug yra ne
pritariančių tam. 

PALESTINOS klausimą 
svarstant U. N. posėdyje, 
sovietų atstovas pasiūlė Įs
teigti ten nepriklausomą 
Žydų-Arabų valdžią. Ang
lai ten prastai šeimininka
vę, sako sovietai. 

Arabai tokiai dvilypei 
valstybei priešinasi, jie ir 
iki šiol nenorėjo Žydų į Pa
lestiną Įsileisti. 

SOVIETAI praneša su
tinka su Amerika tartis del 
Korėjos valdybo plano. Bet 
kai suvažiuos taryboms, iš 
to visko išeis tas pats kaip 
atsitiko Maskvoje. Ameri
ka, nugalėjus Japonus, lei
do sovietams užgrobti Ko
rėją ir kitas Ązijos sritis, 
ir sovietai įvedę jose savo 
tvarką, išžudę pirmesniu3 
vadus, visai nemano dary
ti kokių permainų, bet US 
valdžią suvedžioja. 

Landsberge, Vokietijoje, 
UNRRA globjami Lenkai 
tremtiniai pakėlė riaušes ir 
nutraukė nuo stiebo Ame
rikos vėliavą. Jie protes
tuoja prieš paskyrimą kitų 
stovyklos globėjų. 

GRAIKIJOS ir Turkijos 
gelbėjimo klausimas pilnai 
išspręstas, dabar jieškoma 
atitinkamo tam darbui di
rektoriaus, kurio veiklą iš
tirs FBI, kad nebūtų koks 
pro-komunistas. 

Prie $400,000,000 skiria
mų Graikijai ir Turkijai 
paremti, senatas ruošiasi 
balsuoti $350,000,000 sumos 
skyrimą šelpimui Italijos, 
Austrijos, Vengrijos, Len
kijos ir Kinijos badaujan
čių žmonių. 

Žuvo 40. Prie San Jose, 
Costa Rikoj, sprogus laivui 
ir nuskendus, žuvo 40 žm. 

PRANCŪZIJA gauna iš 
Pasaulinio banko paskolos 
$250,000,000, ir paskola už
tvirtinta tuo laiku kai ko
munistai išmesti ir Pran
cūzijos vyriausybės. 

Gyventojų skaičius šioje 
šalyje nuo 1940 paaugo 11 
milijonu ir dabar skaitoma 
142,000,000. 

Šioje šalyje per pirmus 
tris mėnesius gimė 973,000 

musų tėvynę, kuo i kūdikių; 1946 metais per 
„ 1iaįk0tarpį gimusių 

buvo 664,000. 
Mirimų tuo pat laikotar

piu buvo 388,000, apie tiek 
pat kaip pernai 

Italijoje tarp katalikų ir 
socialistų partijų vadų iški
lo kaltinimai vieni kitų už 
suirimą koalicinės vyriausy
bės. 

Katalikai su socialistais, 
ir su socialistų bendrais ko
munistais, negalėjo susikal
bėti, ir premjeras de Gaspe-
ri rezignavo su visu savo 
kabinetu. De Gasperi re
zignavo, kaip katalikų pu
sė praneša, del to kad so
cialistai jį nuolat atakavo. 

Italijos valdžioje su so
cialistų pagalba buvo įleis
ta ir komunistų, kurie taip 
pat nieko nenorėjo dirbti 
šalies gerovei 

WALLACE sugalvojo ir 
paskelbė planą sulyg kurio 
Amerika turinti sudaryti 
$150 bilijonų programą at
gaivinimui viso pasaulio ir 
pratęsti tą darbą 10 metų 
Jaikotarpiu. Amerika tu
rinti aprūpinti visas varg
stančias šalis reikmenimis 
kurios duotų visiems žmo
nėms gerą gyvenimą. Tik 
nepasako jis iš ko tie žmo
nės atsilygins Amerikai. 

Jis smerkia Prez. Tru
mano doktrina gelbėt Grai
kiją ir Turkiją nuo komu
nizmo, sako, to žygio Kon
gresas apgailėsiąs^ nes tai 
atviras žygis užkirsti ko
munizmo plegą. Wallace 
sako jo planas geresnis, 
nes iš jo plano daugiausia 
galėtų pasinaudoti Rusija. 

Lise Merville, Paryžietė, kuri 
neužsileidžia vyrams. Ji pas
taru laiku laimėjo bekraujį du-
elį prieš Paryžiaus dramatišką 
kritiką, kurį ji buvo iššaukus 
į kovą pištalietais. 

KIAUŠINIU BRANGU-
MO ISTORIJA 

TUO laiku kai Prez. Trumai 
kalba apie numažinimą pragį* 
venimo reikmenų kainų, Amt* 
rikos vištų augintojai gauna 
aukščiausias kainas už kiauša-
nius, nes Agrikultūros Departa
mentas superka milijonusr t& ' 
zinų kiaušinių iš kiaušinių ukiį 
palaikymui kiaušinių kainų iŠ* 
keltų. Balandžio pabaigoje pGgp 
dvi savaites valdžia supirko a£» 
ti 30 milijonų tuzinų kiaušinil§» 

Nors už kiaušinius ūkinin
kai ir taip gautų pakankamit 
aukštas kainas be valdžios Icf* 
šimosi, bet valdžia supirkdama 
kiaušinius dirbtinai palaiko cft* 
deles kiaušinių kainas. 

šymet valdžia supirko a|lie 
145 milijonus kiaušinių iš viš* 
tų ūkių, ir dar sako supirks iki 
75 milijonų tuzinų pirm negu 
dėjimo sezonas baigsis. 

žiuo laiku Rritai nuperka i$ 
Amerikos valdžios tuos kiauši
nius, taigi valdžia nepaneša 
nuostolių, tačiau Britai ir taip 
turėtų pirkti kiaušinius tiesiog 
iš Amerikos ūkių, nes Britani
joje maisto trūksta. 

Dabartine tvarka, rirfninkai 
gaudami iš valdžios sumas pi
nigų u^ dali savo surenkamį 
kiaušinių, kitą dalf parduoda
mi nepaiso skubėti juos prista
tyti j rinką, jeigu negaus auklė
tos kainos. 

• 
BULVeS išvežtos iš Ameri

kos i Vokietiją, padovanojimui 
ten kaip sėklai šiam pavasariui, 
didumoje sugedo. Vienas lai
vas su 6,900 tonų bulvių kro
viniu atvyko į Bremeną, su ptt-
se tii bulvių supuvusių. 

Bulves Vokietijai rūpinosi 
pristatyti valdžia, ir tos bul
vės buvo valdžios supirktos. 

Jeigu tas bulves butų vežua 
bizniška firma, to nebūtų išti
kę. 

Šis nuotikis su bulvėmis pa
rodo aiškiai kaip dedasi su vis
kuo kur valdžia kontroliuoja, 
ypač tose šalyse kur viskas 
yra valdžios nuosavybė: mais
to trumpa, rubų nėra, komuni
kacija suirus, namų trūksta, 
anglies negaunama gana, ir tt. 

Tokios tvarkos nekurie nori 
ir čia Amerikoje. 

• 
CIO United Electric, Radio & 

Machine Workers unija prane
ša išsiderėjus 15 centų valan
dai mokesties pakėlimą 315,000 
savo darbininkų. Tame suta
rime ineina 215 dirbtuvių, ku
rių tarpe yra tokios firmos k. 
Westinghouse Electric, Gene
ral Motors ir General Electric 
Co. 

• 
ANGLIJOJE, prie kitų da

lykų, Atstovų Rūmai nutarė 
susocialistint visą vidaus trans-
portaciją: paimti į valdžios 
rankas geležinkelius busus ir 
trokų linijas. 

Kaip kitose susocialistintose 
srityse apsireiškia šlubavimas 
taip suirimas apsireikš ir gele
žinkelių ir busų Tas 
neišvengtina. 

Anglijoje soda!Mi? valiUla 
dar vis atperka viską iš priva
tinių savininkų, ką nutaria su
valstybini Bet tuomi įtrau-

šalį t bilijonines skolas. 
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PENNSYLVANIJOJE 
TOLIAU EINA KRATYMA
SIS NUO KOMUNISTŲ 

Pittsburgh o srityje valymii-
sis nuo komunistų CIO unijų 
lokalų vadovybėje tęsiama Ją 
toliau. 

Lokalas 638, E. L. Wiegarid 
Co. dirbtuvėje nubalsavo ne
įsileisti į unijos vadus komu
nistus, nacius, fašistus ir ku 
klux klano narius. Prie to da-
dėta net ir Chamber of Com
merce nariai, kurie negali už
imti unijoje valdybos vietų. 

Chamber of Commerce pre
zidentas Pittsburghe pareiškė, 
nesvarbu kad Chamber of Com
merce nariai nebus Įleidžiami 
| unijų vadus, tik sako netin
ka Chamber of Commerce dė
ti į tą pačią klasę su komunis
tais ir kitais negeistinais ele
mentais. 

Lokalo 638 pirmininkas pa
reiškė kad nors tame lokale 
priklauso keli komunistai, tik
rasis pavojus yra dideliame 
skaičiuje žioplių kuriuos jie į 
savo pusę patraukė. 

v. j 

Detroit, Michi, Naujienos 
-• t 

WATER BURY, CT. 

KITATAUTIS KUNIGAS 
ŠELPIA LIETUVIUS 

E. Vandergrift, Pa.t šv. Ka
zimiero Lietuviu parapijai va 
dovauja Kun. Joseph Herde 
gen, ne Lietuvis klebonas, ku-
ri&m Lietuviu reikalai yra la
ta! arti širdies. 

šiomis dienomis Kun. Herde -
gen kreipėsi į Pittsburgho vys 
kupą leidimo parinkti aukų 
Lietuviams tremtiniams sušel
pti. Vyskupas mielai sutiko. 
Klebono kitataučio paraginti, 
Šv. Kazimiero parapijiečiai su
dėjo $183.50, kurie ir pasiųsta 
į BALF centrą. 

IS SPAUDOS KLUBO SUSI-
RINKIMO 

Mel Scheehan, Missouri Uni
versiteto studentas, kuris pas
tarose rungtynėse numetė dis
ką 155 pėdas, padarydamas to
je srityje rekordą. 

1 AM AN AftifEftlCAN 
DAY' 

UNIJTSTAI TURI SUMOKĖTI 
PO $10 EKSTRA DUOKLIŲ 
•'George L. Mueller vadovau
jama nepriklausoma unija, ku
rios darbininkus j^p pereitą 
žiemą buvo išvedęs, streikui, 
dabar pajunta antrą to strei
ko smūgį: kiekvienam unijos 
nariui vadai uždėjo po $10 ek
stra duoklių ir reikalauja kad 
sumokėtų. Unijos iždas ištuš
tėjo, reiškia aukštieji vadai 
bijo kad jų algoms gali neuž 
tekti pinigų. Vietoje be strei
ko susitarti su kompanija, tie 
darbininkai buvo priversti pa
nešti nuostolius streiką vimu, 
ir dabar vietoje naudos dar 
turi mokėti unijai ekstra duo
kles. 

Tos unijos laimingesnės ku-
Tiose patys darbininkai geriau 
tvarko savo reikalus ir apsiei
na be viską prižadančių dikta
torių. 

Prezidentas paskelbė Gegu
žės 18 visoje šalyje "I Am An 
American Day" 1947 metams. 

Ta savaitė visa laikoma kaip 
tam tikslui pašvęsta, o Gegu 
žės 18 bus atlikta tam tikros 
apeigos sąryšyje su Pilietybe. 

Tos dienos iškilmėmis bus 
pagerbti apie 2,000,000 vyrų ir 
merginų kurie šymet suėjo j 
pilną amžių ir tapo piliečiais, 
ir apie 200,000 tų ateivių ku
rie pasidarė Amerikos pilie
čiais. 

Numatyta kad apie 5,000,000 
žmonių dalyvaus tose iškilmėse 
Gegužės 18 d. 

"I Am An American Dav" 
tapo įvesta Kongreso rezoliuci
ja Gegužės mėnesį 1940 metais 
ir nuo to laiko Prezidentas tą 
dieną paskelbia savo proklama
cija visai šaliai. 

BALTIMORE, MD. 

JIĖŠKO MIESTUI TAKSŲ 
PO $5 NUO GALVOS 

Pittsburgho gyventojai gal 
turės mokėti po $5 taksų nuo 
galvos daugiau kitais metais, 
išlaikymui miesto mokyklų. 

Šis taksų kolektavimas pa
lies apie 400,000 Į amžių suėju
sių gyventojų. 

GUB. DUFF pasirašė įstaty
mą kuriuo pakeliama valstijos 
taksai ant cigaretų. Iki šiolei 
mokėta po 2c pakeliui iš 20, da
bar mokės po 4c. Tas Įstaty
mas pradės veikti Birželio 1 ir 
numatyta duos valstijai 39 mi
lijonus dolarių daugiau cigare
tų taksu. 

A. S. Trečiokai 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK o, N. J. 

SEKRETAI DYKA! 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
982 N. ith St. Failattelfmia 6, Pa. 

RINKLIAVA BALF'UI MIES
TO GATVĖSE 

Vietos Lietuviai priklausanti 
prie BALF 64-to skyriaus ren
giasi prie rinkliavos miesto 
gatvėse, kuri įvyks šeštadieni, 
Birželio 14. Adv. N. Rastenis, 
BALF centro vice pirmininkas, 
jau turi tam leidimą išrūpinęs. 

šis skyfius neskaitlingas na
riais, draugijų delegatai taipgi 
mažai kada atsilanko i skyriaus 
susirinkimus, tai ir šalpos dar
bas nelengvas tiems kurie yra 
pasiėmę ant savo pečių tą sun
kią naštą nešti. 

Šiame skyriuje daugiausia 
dirba pirmininkė Julė Raste
nienė, raštininkė Emilja Railie
nė, ižd. Kastas Matuliauskas. 
Jiems daug gelbsti Adv. Nadas 
Rastenis ir garbės pirmininkas 
Kun. Dr. L. Mendelis. Sun
kiausią darbo naštą 3fli neša 
ižd. K. Matuliauskas. 

K. Matuliauskas, kaipo bu
vęs siuvėjų pramonės atstovas, 
turintis gerų pažinčių ne tik su 
Lietuviais kontraktoriais bet 
ir su kitais darbdaviais, lanky
damas darbavietes, gauna dau
giausia aukų. Tik dėka p. K. 
Matuliaus.ko ir kitų aukščiau 
Įvardintu asmenų, jau tapo su
rinkta ir į BALF centrą pasių
sta $6000, ir jau baigiama rin
kti septintas tnkstantis. Iki 
nustatytos kvotos dar trūksta 
virš $2.000, ką gal pavyks už
pildyti per viešą rinkliavą O 
tai priklausys nuo to kiek sky
rius pajiegs sugrupuoti ir išlei
sti j gatves aukų rinkėjų. 

Čia tai turėtų Į talką ateiti 
visi Baltimorės Lietuviai ir pri
sidėti prie to švento, garbingo 
darbo. Rinkliavai diena nuskir
ta šeštadienis, liuosa nuo dar
bo, taigi jeigu tą dieną atsiras 
kokie penki-šeši šimtai rinkė
jų tai pasekmės butų geros. 

Taigi, visi stokite BALF'o 
skyriui į talką ir užsirašykite 
Į aukų rinkėjus. Skyriaus su
sirinkimai laikomi kas savaitę 
trečiadienį, Lietuvių salėje. 

GEGUŽĖS 10 d., L. A. A. 
Klubo salėje įvyko šauni pra
moga Amerikos Legiono Lietu
viu posto naudai. Lietuviai Le
gionieriai pilnoje savo unifor
moje priiminėjo svečius ir tei
kė jiems malonų patarnavimą. 
Tik gaila kad svečių atsilankė 
neperdaug. P. P, Jaras. 

, Lietuvių Spaudos Klubo thė-
nesinis susirinkimas Įvyko Ba
landžio 18 d., SLA redakcijos 
patalpose, 307 W. 30 St., New 
Yorke. Pirmininkas A. S. Tre
čiokas atsidarė susirinkimą, p. 
V. Bukšnaitis, sekretorius, per
skaitė pereito susirinkimo už 
rasus. Toliau, sekė valdybos ir 
Įvairių komisijų raportai. Iš 
raportų paaiškėjo kad Įvairios 
komisijos, darbuojasi pagal jų 
išgalę ir pilnai kooperuoja su 
klubo valdyba. 

Dr. Dagys patiekė pranešimą, 
ištrauką iš šveicarų spaudos, 
kur rašoma kad Amerikos ka
riuomenės vadas Vokietijoje, 
Gen. Clay, pareiškė kad UNR 
RA šalpa tremtiniams baigsis 
su Birželio mėnesiu, ir kad vi
si kurie randasi pabėgėlių Sto-
vykėlose turės priverstinai gry
žti į savo tėvynes. 

Pp ilgoko pasikalbėjimo Dr. 
Pajaujis pareiškė kad jis ne-

NUDžIUNGA GATĘ 1 
PAKIETĖLIUS 1 

LVS 6 skyrius |au gauna 
pranešimus kad priimti pakie-
tėliai kuriuos išsiuntė Lietu
viams tremtiniams praeito Va
sario pradžioje. Tarpe tų lai
škų ir pranešimų yra labai Įdo
mių žinių ir apie tremtinių gy
venimą ir jausmą. Vienas to
kių laiškų čia ir paduodu: 
"D. Gerb. Ponia ir LVS Nariai! 

"Gavu siš Jusų pakietuką ir 
pradėjus jį ardyti mano ir bro
lio akyse spindėjo džiaugsmo 
ašaros. Ir kur nesidžiaugsi 
žmogus kada esi benamiu, vi
sų atstumtas* be rytojaus ir be 
ateities, kaip koks vargšas el
geta būdamas sveikas; gauni 
pakietą iš nepažystamų žmonių 
iš Amerikos — tos laisvės ša
lies kur visi žmonės gali pasi
justi esą žmonėmis. 

"Aš bučiau gal šiądffcft lai
mingas, jeigu tos laisvės nebu-
čiau ragavęs laisvoje Lietuvo
je. ' Tada manyčiau kad visi 

Jčšsiį, 

norėtų tikėti kad Gen. Clay to-1 žmonės ir visur taip gyvena 
kius žygius siektų neatsiklaū-
sęs U. S. ir Britų valdžios, ži
noma yra kad U. S. ir Britų 
valdžios yra pasakiusios jog 
jos niekuomet nevers pabėgė
lius prievarta grąžinti, jeigu 
jie nesutiks liuosnoriai gryžti 

Tuo reikalu nutarta paruošti-
rezoliucijas ir pasiųsti į State 
Departmentą ir kitiems atsa
kom ingiems valdžios viršinin
kams ir griežtai reikalauti kad 
p a b ė g ė l i a i  n e b ū t ų  p r i e  v a r t a  
grąžinami ten kiir Jie nenori 
gryžti. ^ 

Toliau, buvo pakelta mintys 
kreiptis j Amerikos spaudą ir 
bandyti padaryti glaudesnius 
ryšius su Amerikos spauda ir 
iškelti šiuos klausimus plačiau 
viešumon. 

Tais reikalais rūpintis buvo 
išrinkta komisija iš penkių as
menų: Vyt. Bukšnaitis, Dr. Pa
jaujis, p. Tysliavienė. Pr. Ba
joras ir Adv. S. Briedis. 

Taip pat buvo nutarta už-
megsti glaudesnius ryšius su 
Europos Lietuviais žurnalis
tais. Tą atliks minėta komisi
ja drauge su klubo valdyba. 

Spaudos klubo nariai pasiža
dėjo pasiųsti siuntinių Europon 
žurnalistams klubo vardu. 

Stepas Zobarskas, nesenai at
vykęs iš Europos žurnalistas, 
prisirašė prie Spaudos Klubo. 
Susirinkime dalyvavo 23 na
riai. Ant. Colnev. 

NEW YORKO gyven tojai 
pasirodė gana ištikimi paragi
nimui čiepytis nuo raupų: per 
Balandžio mėnesį įsičiepino net 
6,350,000 asmenų. Nuo čiepų 
keliolika žmonių ir mirš, kaip 
buvo pranešta. 

MIRĖ LIETOVte 
D E N T I S T A S  • • j  

Mirė Jaunas Lietuvis dentis-
tas, Dr. Antanas J. Andrews, 
sulaukęs vos 38 metų amžiaus. 
Mirė Colorado Springs, kur bu
vo nuvažiavęs gydvtis. Jo kū
nas parvežtas j Detroitą pas 
gimines, čia palaidotas su baž-
nvtinėmis apeigomis, ku r i o s 
atsibuvo šv. Antano bažnyčio
je, klebonui Kun. I. Boreišiu1' 
vadovaujant. Daugiau apie ve
lionį žinių suteiksime vėliau. 

LVS 6 SKYRIAUS 
IŠVAŽIAVIMAS 

LVS 6-to skyriaus gegužinė 
įvyks penktadienį, Gegužės 30, 
Decoration Dienoje, Kriaučiū
nų vasarnamyje, prie Cooley 
ežero. Kas nori šiame išvažia
vime dalyvauti prašomi skam
binti HO 6702. ^ « 

Išvažiavime tikime nekuriu 
žymių svečiu dalyvaujant. 

K. Sims. 

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
Rašo Qua Karpienė. 

LANKSI CLEVELANBE 
Senas Detroito biznierius, Pi-

jušas Dorin, su savo žmona ir 
su jais poni šnirpunas, buvo iš
važiavę į Clevelandą pasisve
čiuoti. Aplankė savo draugus 
biznierius Lesnikauskus, Frank 
Komerą, apsilankė Dirvos re
dakcijoje, įsigijo Lietuvos vaiz
dų ir kitokios literatūros, taipgi 
buvo nuvažiavę pamatyti ir 
Lietuvių Kulturinį Darželį. 

Dorin, šnirpunas ir Lesni-

kaip aš dabar. Bet mes esame 
užgimę, užaugę ir mokslus įgi
ję laisvoje tėvynėje ir kada vi
są savo energiją ir žinias galė
tume tėvynei atiduoti, dabar 
turime gyvi puti lageriuose, 
kaip elgetos laukdami išmal
dos. Visi musų nekenčia, ne
supranta kodėl negryžtam at
gal. Kratosi, nenori Įsileisti jo
kios valstybės, kaip raupsuotų- kauskai visi yra Dirvos premi
jų bijosi. Gal but supras ka- meratoriai. Mrs. šnirpunas lan
da nors; b, Dieve, kad nebūtų kė savo seserį, Oną Lesmkaus-
pervėlu!.... 

"Del kokiiį j>riežasčių , mes 
esame Vokietijoje aš manau - • M V 
jums nereikia aiškinti. Tą esa- AfTlStCTClCLtTlf i V «  Y . 
te girdėję jau turbut ne sykį, 
iš daug ko, kaip iš musų kole- į "r 11 

Fos I,Vž;.1i?.ttr!navi?.aU8, ir k" LVS SKYRIATTS IR KITOS 
tų. Vokietija pradėjo karą, j| ŽINIOS 
pralaimėjo, bet Vokiečių padė- LVS 16_to' >skyrjaus susirin-
tis tuksta n t] kartu geresnė uz kjmas atsibuvo Gegužės 5, Adv. 
musų. Turi pastoges, tėvynę, yįnco Kristinaičio of ice. Buvo 
darbą ir rytojų, niekas ju ne- svarstoma apie sio skyriaus de-
stumdo taip kaip mus dabar. iegatL, dalyvavimą LVS seime 

"Ir tokiu momentu kada ne- Kadangi daugelis iš narių išsi-
beturi žmogus jokio noro gy- reiškė kad norėtų dalyvauti L 
venti, jokių ateities perspekty- V. S. seime, tai ir šį sykį Am-
vtj, ir gauni iš brolių Lietuvių sterdamo Lietuviai stengsis ne-
pakietą. Tas pakietas tampa atsilikti nuo kitų kolonijų. Bus 
ne tik materialine bet ir mora- daugiau apie 'tai kalbama kita 
line parama. Pajunti kad dar me susirinkime, Birželio 16 va-
nevisi pasaulyje žmonės yra, kare, taipgi Adv. Kristinaičio 

PIEtflUK AfIAI, Ttostantas, Jur
gis (?) ir KaraJina, vaikai Sebas
tijono, iš Sintautų par., Katilių k. 
Pa j ieško jų artimi giminės. Kreip
kitės i: J. ŽILEVIČIUS, 
166 Park Aye., Elizabeth, N. J. 

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

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

Chicago, 111. 

sumaterialėję, o ypač džiugu 
kad tai yra musų tautiečiai, 
broliai Lietuviai, kurie atjau
čia mus ir musų kančias. *• 

"Jusų, Ponia, vardas yra ir 
liks ilgai visų esančių tremty
je Lietuvių atmintyje, kaipo 
nuoširdumo simbolis. Juk jųs 
esate jau mane ne pirmą sušel
pus. O kiek mes visi turime 
Jums padėkos jausmo, sunku 
surasti žodžių Jums išreikšti 
padėką už nenuilstamą organi
zavimą ir triūsą šalpos darbe. 

"Leiskite, Ponia, išreikšti 
nors kuklų Lietuvišką dėkui, 
taip pat perduodant padėlį ir 
nuoširdžiausius linkėjimus Lie
tuvai Vaduoti Sąjungom šešto 
skyriaus nariams. 

"Negaunant iš Lietuvos (tė
velio, brolio ir sesers) jokių ži
nių, antraja. musų tėvyne tapo 
Amerika, o ten gyvenanti Lie
tuviai — broliais ir seserimis. 
Kiekviena žinutė gauta iš už-
jurio teikia neapsakomo džiau
gsmo tremtyje. Todėl tikiu 
kad atsiras kas nors kuris su
tiktų pasidalinti įspūdžiais su
sirašant su mumis. Nekantriai 
laukiam parašant šiuo antrą-
ui: V. Vinclovas, Biberach a. 
d. Riss, Bismarckringstr. 21, 
Germany, Wuertt., French Zo
ne." 

v 

šis 8 metų berniukas, Jimmy Cottrano, Flushing, N. Y., tiek 
prasilavinęs bilijardo lošime kad jis jau nulošia suaugusius ir 
patyrusius bilijardo rungtynėse vyrus. Jį išlavino jo tėvas. 

ofise. 
Buvo nutarta paimti iš sky-

riasu kasos '$5 ir pridėjus prie 
Vlado Rusilos $5 aukos, už tuos 
pinigus nusiųsti vieną CARE 
pakietėlį valgių vienai Lietu 
viškai šeimai Vokietijoje, ku 
ri yra labai reikalinga pagal
bos. Musų nariai nors mažai 
kalba bet kiek kas galėdamas 
dirba patylomis ir be jokio gy
rimosi, kad daugiau pagelbėjus 
savo tautiečiams. Pav., vieni 
užsiėmę affidavitų gavimu, kad 
į Amsterdamą partraukti nors 
vieną nelaimingą Lietuvišką 
šeimą; kiti drąsiai rašo Anglis 
kai laiškus i kongresmanus, se
natorius ar šiaip žymiems ra 
šytojams ir korespondentams 
kaslink dabartinės Lietuvos pa 
dėties, pabėgėlių klausimais ir 
tt. . 

Ir šiame susirinkime, musų 
skyriaus pirmininkas Adv. V. 
Kristinaitis apsiėmė nusiųsti 
laiškus nuo šio skyriaus į Wa 
shington, D. C., kaslink Strat-
ton Bill. H.R. 2910. 

Toliau, kiti iš narių užsiima 
siuntimu maisto arba drabužių 
pakietėlių pabėgėliams, kiti lai
škuose pasiunčia ir kitų skubių 
dovanų. Kas tik iš pabėgėlių 
yra atsiliepęs, iki šiol nėra už
mirštas musų ar vienu ar kitu 
budu. 

Musų narys, Edvardas Nikš-
tėnas, gavo vėl laišką iš savo 
pažyštamo, Juozo žemaičio, iš 
Vokietijos, ir toks laiškas pa
skatino mus vėl siųsti pagalbą. 
Edvardas Nikštėnas karo me
tu Vokietijoje susipažino su 
žemaičių šeima ir su daug ki
tų Lietuvių pabėgėlių; jis kiek 
galėdamas šią šeimą ir kitas 
gelbėjo maistu ir tt., kol turėjo 
gryžti į Ameriką. Sugrvžęs, 
kuogreiciausia ragino savo tė
vus kad siųstu šiems žmonėms 
vienokia ar kitokią pagalbą,, 
nes tie žmonės tikrai reikalin
gi gelbėjimo. 

Kas iš Amsterdariio Lietuvių, 
įvertindami šį darbą, norėtų 
šiokiu ar tokiu budu prisidėti, 
nrašome atsilankyti į sekantį 
TiVS skyriaus susirinkimą, ku
ris bus pirmadienio vak., Birže
lio 16, nuo 7:00 vai., Adv. Kris-
tinančip ofise. Ona Biliutė. 

{^Tęsinys iš pereito nr.) 
M&XICO City išstatytas ant 

aukštos lygumos, ten kur kita
dos buvo negilus ežeras vadi
namas Texcoco, aukštai kal
nuose, apie 7,400 pėdų virš ju
rų lygio. Kuomet Ispanas 
Hernan Cortez užkariavo Mek
siką nuo Indijonų 1519 metais, 
tas* miestas turėjo panašumą į 
Veneciją Italijoje, su kanalais 
gatvių vietoje, išvedžiotais ap-
ink daugybę salukių. šiądien 
to ežero nėra nei ženklo, jis 
mvo ištuštintas ir išdžiovin
tai, vienatinė žymė telikus tai 
smulkios kaip miltai dulkės, 
gelsvos ir rudos visoje žemėje 
aplink miestą. 

Mexico City yra daug toliau 
i pietus negu Miami, Florida, 
ir randasi tropiškoje zonoje, 
kur klimatas drėgnas ir karš
tas, tačiau kad miestas stovi 
ant tokių aukštų kalnų, klima
tas ten yra patogus ir švelnus 
visą metą aplinkui. Lietingas 

f sezonas Mexico City srityje 
užeina Rugpjučio, Rugsėjo ir 
Spalių mėnesiais. Geriausias 
metų laikas klimato atžvilgiu 
šiame mieste yra nuo Lapkri
čio iki Birželio mėnesio ir po 
Birželio iki Rugpjučio mėnesio 
p r a s i d e d a  s a u s u m a ,  k u o m e t  
ūkininkai nekantriai laukia lie-
•aus. 

Už nekurio laiko musų šofe
ris pasuko j parką kuris pri
minė man Belle Isle Detroite, 
čia tai buvo Chapultapec par
kas ; mus vežė aukštyn kalno 
pašone ir tuoj atvežė į milži
nišką Chapultapec pilį ant kal
no viršaus. 

Nuo šio punkto mes galėjom 
matyti visą Mexico City apa
čioje musų. Bevaikščiojant po 
to pilies plotą ir gėlynus ir ap-
žiurinėjant miestą apačioje, aš 
pamaniau apie Gedimino Pilį 
ant kalno, iš kurios mes galė
jome matyti visą Vilniaus mie
stą, nors šis kalnas yra daug 
didesnis negu Gedimino Kal
nas, čia tikra kalnynų dalis. 

Chapultapec pilis užima žy
mią vieta didelėje dalyje Mek
sikos politinės istorijos; dau
guma jos valdovų ir vadų gy
veno šiuose rumuose. Patys 
Įdomiausi ir garsiausi gal but 
buvo" Maximillianas ir Corlotta 
iš Prancūzijos. Politiškais su
metimais ir Napoleono III rei
kalavimu Maximillianas buvo 
priverstas tapti Meksikos im
peratorium, ir 1864 metais ta
po apvainikuotas Chapultapec 
pilyje. Maximillianas ir Car-
lotta atsigabeno daug brange
nybių ir puošnių namams įren
gimų iš Prancūzijos į Chapul
tapec pilį, i* šiądien tie daly
kai yra su pasididžiavimu ro
domi lankytojams ir turis
tams. 

Dabar Chapultapec - pilis yra 
paversta muzejum. Kai musų 
vadovas vedė mus ir apsakė 
Meksikos praeities istoriją at
vaizduojamą piešiniuose ir por
tretuose jos valdovų, kurių di
duma tapo nušauti priešingų 
f akcijų, aš jaučiau gilia simpa
tiją šiai besistengiančiai tau
tai. Politiškas nepastovumas 
yrą pražūtis bent kokiai tautai, 
nebūna laiko susitvarkyti eko
nominiai ; žmonės paliekami 
blaškytis į visas puses ir tikė
tis bei laukti geresnių dienų. 
Tuo tarpu jie esti biectsį, ne
mokyti ir įbauginti. 

cių *»nŽHIus prlrtiiSP prie jų 
basų kojų su šniūreliais arba 
karnomis; nekurie buvo basi, 
bet tas nėra bendras vaizdas. 

Skurdžios klasės moterys dė
vi ilgus sijonus su daug kvol-
dų, jos paprastai apsisukusios 
skarom, kurias jos taip suma
niai apsiriša kad sudaro šone 
kaip tarbą kurioje Įsidėjusios 
neša savo vaikus. Labai ma
žai matysi biednesnio luomo 
Meksikiečių moterų einančių >be 
kūdikio Įsodinto tojo šoninėje 
tarboje, ar keleto vaikų einan
čių greta jų. 

ZAC ALO kikštė išrodo % 
plakanti širdis Mexico City vi
same veiklume, čia eina gat-
vekariai, automobiliai, busai, 
arkliai, viskas kas tik juda. Čia 
tai žmonių sueigos vie'ta, tur-' 
gavietė, biznio sritis. Visoje 
joje prie šaligatvių veikia vi
sokiausi bizniai. Rodos kad 
viskas ko reikia tai turėti ką 
nors parduoti. Petronėlė pa
stebėjo ir atkreipė mano dėme
sį į berniuką kuris turėjo apie 
pustuzinį oranžių pasidėjęs, ir 
laukė kostumefio ir progos par
duoti. žmonės sėdi ar išsitie
sę drybso bent kur ir visur, 
ant žolės, ant šaligatvių briau
nų, atsirėmę į pastatus, saulėje 
ar pavėsyje. 

Visur mes tnatem keistus 
atviro oro pečius laikinai pa
statytus, ant kurių kepa gar
sius Meksikoniškus Tortillas 
(išsitaria Tortijas), ir aplink 
juos paprastai apstoję būreliai 
žmonių perka ir valgo. Tikre
nybėje veik visur išrodė kiek
vienas ką nors valgo. Valgomi 
dalykai rodėsi yra patys svar
biausi išstatyti pardavimui; 
matėsi daug Įvairių keistų pa
vidalų keptų dalykų, ir taipgi 
garsios Meksikoniškos tarria-
les, enchillades ir tacos. Visi 
tie dalykai pagaminti gausiai 
su česnakais ir karštais pipi
rais. Aš 'tėmijau ir prisižiūrė
jau kaip kiti perka ir valgo, bet 
aš neturėjau gana drąsos pa
bandyti jų, nors tikrai sakant 
ir pagunda ėmė. 

MUMS aprodė tą Katedrą ir 
aiškino jos istoriją. Išlaukinė
je sienoje matyti keletas ply
šių kurie pasidarė nuo smar
kaus žemės sudrebėjimo, nuo 
kurio ir pats katedros pasta
tas suslugo. Dabartiniu laiku 
ji taisoma, ir šventorius užver
stas lentomis^ žvyru ir padar
gais. Mums reikėjo atsargiai 
žengti einat Į katedros vidų. 

Prie ineigos i katedrjf matė
si vaizdas kokius aš esu pir
miau mačius. Tas vaizdas yra 
paprastas prie bažnyčių Euro
poje ir Lietuvoje, čia matėsi 

.eilės . ubagų visokių pavidalų, 
basų ir raišų. Moterys susi
sukusios į skarmalus ir sutupu-
sios ant žemės, su savo valkais 
aplinkui jas. žmonės vieni ėjo 
Į katedrą, kiti iš jos. 

(Bus daugiau) 

IŠ CHAPULTAPEC pilies iš
vežė mus į garsią Zocalo Aikš
tę, kur randasi puošni sostinės 
katedra. Visos istorinės Mek
sikos kovos sukosi aplink šią 
aikštę, ir nuo Aztekų iki šių 
dienų kurie valdė tą aikštę tie 
valdė visą šalį. (Tos aikštės ir 
katedros vaizdas tilpo pereita
me Dirvos nr. —Red.) 

Ši aikštė mirga žmonėmis, 
trafiku ir bruzdėjimu, čia aš 
jaučiau mes užtikom Meksikos 
širdį. Didelis skirtumas tarp 
tos puikios sodų išvaizdos gy
venamos sekcijos kur mes per
važiavom anksčiau. 

čia mes matėm tikruosius 
Meksikos žmones, šalies nugar
kaulį. Betgi jis neišrodė gra
žus. Daugumai jų labai reikė
jo prausyklos,- ir jų rūbai iš
rodė matę geresnes dienas. 

Moterys buvo apsigaubusios 
skaromis, ir visur siautė būriai 
vaikų. Meksikos vyrai visi dė
vi dideles šiaudines skrybėles, 
nekuriu bryliai užversti aukš
tyn, kitų žeftiyn. Daugumos jų 
rūbai yra iš balto naminio au
dimo, tik žinoma nėra jau bal
ti. Mačiau daug vyrų dėvin-

OAKLAND, c»Hf., tuias Ae 
m. amžiaus darbininkas, va
žiuodamas automobiliu nukrito 
nuo kelio i griovį, ir jo sudau
žytas automobilis taip prislė
gė jo dešinę ranką kad jis iš
gulėjo puspenktos dienos negė
ręs ir nevalgęs, negalėdamas 
pasiliuosuoti. Už 200 pėdų pro 
jį lėkė kiti automobiliai, bet jo 
šauksmo gelbėti niekas negir
dėjo. Jis netikėtai buvo užtik
tas. Sako jo sutrinta rarika 
reiks nupjauti. 

Florai Sistemos Tonikaa 
Labai jreras vaistss pataisymui 

suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. 
Jeijru jums mai?tas neskanus, arba 
jei vargina nevirškįnimas ir prastri-
tis. ar esat nervingas ir lengvai su
erzinamas, jei skauda ealvą ir ju-
su miegas nesuteikia tinkamo piail 
sio. jei kenčiat nuo užkietėjimo, jau
čiat nuvargęs ir nevikrus, jei turit 
blogą kvapą, apvilktą liežuvi arba 
skaudėj ima strėnose tie<; inkstais, 
Florai System Tonic jums tikriavisia 
suteiks greitą palengvinimą. 

Šis Tonikas padarytas iš vienu tik 
augalų, šaknų ir žievių. Jis papras
tai suteikia puikias pasekmes boveik 
visose formoss skilvio ir inkstų ne
gerovėse ir treriausias nuo užsisenė-
jusio užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 
uncijų butelį. , (21) 

FLORAL HERB CO., Dept. 7 
Box 305 CLINTON, IND. 

Vincent B. ArcKU 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 



Tegul meilš Lietuvos 
Dega musų širdyse 
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Svetimos Malonės Šildomi 
Žiaurus Elgesys su Tremtiniais 

ŠI ŽIEMA daugeliui žmonių 
Europoje sudaro sunkumų ir 
rūpesčių, tačiau daugiausia ją 
pajaučia tie kurie yra priversti 
laikinai naudotis svetimųjų ^lo
bą ir svetingumu. 

Sakoma kad dovanotam ark
liui į dantis nežiūrima. Gali 
buti kad taip yra kai kam nors 
dovanojamas arklys, tačiau el
geta, kuris cavo maišelyje at
sargų neturi, o valgyti nori — 
prarys ne vieną ašarą, gavęs 
vietoje duonos — plytos gaba
lą. 

žmogus kuris elgetauja jau 
seniai, gal nustoja dalies savo 
jautrumo ir apsipranta su tuo 
kad kai kam užeina noras iš' 
jo pasityčioti, pajuokti ar kaip 
kitaip nuskriausti. Elgeta tu
ri prie visko priprasti ir jis, 
iš šalies žiūrint, neva pripran
ta. Pražilęs senukas —- nu-
d u o s  n e p a s t e b ė j ę s  k a d  g a v o  
plytgalį ir eis sukandęs dantis 
toliau, pas gailestingesni ir do
resni žmogų. Jaunas invalidas, 
dar tik neseniai pradėjęs elge
tauti, toki "šposą'* pergyvena 
daug skaudžiau, nes jis dar 
neapsiprato su savo liūdna — 
nereikalingo žmogaus — padė
timi. 

Tokių elgetų "naujokų" bū
klėje atsidūrė šimtai tūkstan
čių Įvairių tautybių pabėgėlių, 
kurie per du metus vis tik dar 
nepriprato prie, dažnai savo
tiško, globėjų elgesio. 

kELIEMS šimtams Lietuvių 
tremtinių šią žiemą tenka per
gyventi Danijos šiaurėje, prie 
Thisdeno miesto. StovyklosyJpa-
talpos, tai Vokiečių kareivių ba
rakai, kurie nuo karo pabaigos 
iki pereito rudens stovėjo ne
naudojami ir be priežiūros. Sto
vykla užima siaurą, spygliuoto
m i s  v i e l o m i s  a p t v e r t ą  p l o t ą ,  
tarp plento ir fjordo kranto. 
Iš kelių stovyklos pastatų, tik 
vienas yra mūrinis, o kiti, tai 
plonų dvigubų lentelių sienų 
barakai, pastatyti ant stulpelių 
vietoje pamatų ir vienlinko pap
kės lapo lubomis. Prie pama
tinių stulpelių, prikalinėtos ne
sandarios lentos ir todėl, vadi
namieji "kambariai" perpučia
mi iš apačios j viršų ir per sie
nas visomis krypimis. 

Jau rudenj, atkėlus čia Lietu
vių pabėgėlius, buvo aišku, kad 
ši stovykla dabartiniame stovy
je netinka vietiniam klimatui, 
tačiau Danų Raudonasis Kry
žius žadėjo barakus suremon
tuoti ir pritaikyti žiemos sąly
goms. -

Ir tikrai, remontas buvo pa
daryta, bet labai savotiškai. Pa
bėgėlių gyvenamų barakų išo
rines sienas šiaip-taip apteplio
jo rudais dažais, o visas remon
tas pasirodė reikalingas tik Da
nų administracijos gyvenamam 
namui, čia prireikė špaklia-
vimo, dažymo, maudyklių, šal
dytuvų ir daug, daug visokiu 
darbų, kol pagaliau stovyklos 
remontui skirti kreditai pasi
baigė ir Danų Raudonojo Kry
žiaus personalas pasijuto paten
kintas didžiuliame ir tikrai pui
kiai įrengtame name. šis na
mas, jei skaityti pabėgėliams 
taikomas gyvenamo ploto nor
mas, turėtų sutalpinti apie 150 
žmonių, tuo tarpu kai jj visą 
(jei neskaityti kelių kambarė
lių skirtų raštinei) užima ke
turi viengungiai Danai. 

Suprantama kad ' pabėgėliai 
jau spėjo priprasti prie jiems 
skirto 3—3M> k v. mtr, ploto 
žmogui ir apie padoriai įreng
tus butus jau seniai negalvoja. 
Jų kuklumas pasistūmėjo taip 
toli kad jie net septyniems šim
tams žmonių "pritaikytoje" sto
vykloj© neturi jokios pirties, 

kuri jiems buvo pažadėta jreng-
ti prieš 4 mėnesius, bet kurios 
nera ir šiądien. 

GYVENANT prie pat fjordo 
kranto, vandens matoma labai 
daug, bet rudenį ir žiemą iš jo 
nedaug naudos, nes jis irgi už
šąlą ir tuo laiku net pabėgė
lių maudymuisi netinka. Tuo 

/ budu visi maudosi kaip suge
ba ir kur sugeba, arba visai 
nesimaudo ir laukia pažadėtos 
pirties. 

Didžiausi sunkumai prasidėjo 
šaltam orui atėjus. 

Iš kaž kur pradėjo gabenti 
stovvklon šlapias samanas ir 
šlapią purvą, kurie stovyklos 
administracijos tvirtinimu va
dinosi durpėmis. Tokių durpių 
pridėjo kelis sandėlius. Pra
džioje žmonės jų visai neėmė, 
tikėdamiesi sulaukti ko nors 
geresnio, o tuo tarpu kūreno 
Įvairias medžio liekanas užsi
l i k u s i a s  n u o  V o k i e č i ų  l a i k ų .  
Praėjus mėnesiui šis kuras pa
sibaigė, o oras darėsi vis. šal
tesnis ir vis daugiau šalto vėjo 
skverbėsi j pabėgėlių gyvena
mus kambarius. Prie šlapio 
purvo davinio žmonėms kartais 
a t v e ž d a v o  p o  t r u p u t i  k e l m ų ,  
kuriuos buvo liepta taupyti ir 
naudoti tik prakurui. Tie kel
mai buvo arba visai sutruniję 
ir stori, arba žali ir maži, ta
čiau ir vieni ir kiti lyg tik va
kar iš vandens ištraukti. 

Nuo Gruodžio mėnesio vidu
rio daugelyje barakų pasidarė 
tiek šalta, kad žmonės pradėjo 
daryti naktines "ekspedicijas" 
kurui parūpinti. Buvo nupjau
ti keli Vokiečių laikų telefono 
stulpai, sulikviduotos sulužusios 
medinės lovos, stalai ir t.t. 

Tuo laiku administracijos gy
venamas namas irgi baigė sa
vo centrinio šildymo katilinėje 
akmeninės anglies, sausų durpių 
ir sausų malkų atsargas ir pra
dėta rūpintis bent gerų malkų 
suradimu. 

STOVYKLOJE, Vokiečių lai
kais buvo hydroplanų bazė ir 
nuot jos liko fiordo pakrantėje 
geri mediniai tiltai. Šie tiltai 
jau seniai viliojo sušalusius Lie
tuvius, bet niekas nedrįso lies
ti šių brangių ir gerai išsilaikiu
sių įrengimų. 

Staiga pasirodė kad tie tiltai 
niekam kitam netinka, kaip tik 
administracijos namo kurui ir 
jį pradėjo griauti sušalusių Lie* 
tuvių panosėje. Dienos metu 
tiltą griovė darbininkai, o nak
tį, vieną-kitą lentą ar rąstgalį 
nutempdavo pabėgėliai. 

Pridėjus į krosneles kelis sau
sus pagalius, šiaip taip svilda
vo ir šlapias purvas, kuris skai
tėsi pabėgėliams duodama ku
ru. 

Nors "kambariuose" dažniau
siai vis vien būdavo šalta kaip 
lauke, bet nors prie pačių kros
nelių galima buvo pašildyti ran
kas ir atšildyti pamėlynavusius 
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Vardu -
Pradedama Lietuvių Našlaičių ir Jaunamečių 

Tremtinių Gelbėjimo Vajus — $50,000 

i 
U. N. Prezidentas. Dr. Oswal-
do Aranha. Brazilijos atstovas, 
kuris šiomis dienomis- užėmė 
savo naują poziciją kaip Uni
ted Nations pirmininkas spe-
ciale visumos posėdyje. -

vaikus. Nuvogtą sausą lentga
lį žmonės rūpestingai saugojo 
po savo lovomis ir vertino j| 
kaip didžiausią turtą. 

Baigus griauti tiltą, adminis
tracija sukureno jį per porą 
savaičių ir pradėjo dairytis nau
jo kuro. 

Vieną dieną, kai lauke buvo 
keliolika laipsnių šalčio ir kai 
kuriuose pabėgėlių "kambariuo
se" pradėjo užšalti vanduo, į 
barakus* atėjo daryti kratos ir 
atiminėti sausas malkas. Eks
p e d i c i j a i  v a d o v a v o  s t o v y  k l o s  
komendantas, jo sekretorius ir 
ūkvedys, o kratyti buvo ver
čiami tik patys Lietuviai — sto
vyklos sargybiniai. 

Per kratą viename barake, 
kur gyveno virš 150 vyrų, mo
terų ir vaikų, buvo atimta pu
sė vežimo malkų, surankiotų iš 
dvidešimts kelių šeimų, šį ku
rą administracijos namų cen
trinis šildymas sunaudojo per 
pusę valandos,. o pabėgėlių gy
venamame barake dėl šių lent
galių ir pagalįų, verkę daug 
motinų, čia nurodyta tik vie
na iš daugybės pabėgėliško gy
venimo smulkmenų. 

Kiauri barakai, šaltis, vėjas, 
apledėjęs kambaryje vanduo— 
tai vis tik smulkmenos tiems, 
kurie apie jas tik girdi. 

Reikia buti motina ar tėvu, 
kurio vaikas verkia pamėlyna
vęs nuo šalčio, arba juokdama
sis kudikišku juoku tiesia tė
vams pamėlynavusias ir suspro
ginėjusias rankutes — tuomet, 
atrodo, atiduotum viską ką tu
ri — už sausą pagalį tom ran
kutėm sušildyti. 

Tie pagaliai buvo reikalingi 
Danų administracijos — ketu
rių viengungių vyrų, pusės va
landos šildymui, bet kiek vai
kiškų kūnelių dėl to pamėlyna
vo, kiek jų bei jų motinų aša
rų buvo dėl to išlieta, tiems po
nams nerūpėjo, nes jie šeimi
ninkai, o lietuviai — šiądien 
elgetos. 

Tų ponų rūpestis, tai»prišil~ 
dyti savo 7-pių kambarių atski
rus butus tiek kad ir žiemą 
butų galima laikyti atidarytus 
langus, o musų tai kaip nors 
išsaugoti savo vaikus ir sulauk
ti dienos kada mums svetimos 
šilimos jau nereikės. 

Gal kur nors toli, už jurų, 
ir mes galėsime visa tai pava
dinti smulkmenomis. Tėvas. 

Bendro Lietuvių šalpos Fon
do Našlaičių Komisija paskel
bė vajų surinkti 50,000 dolerių. 
Vajus prasidėjo Balandžio 15 
d. ir baigsis Gegužės 31 d. 

Našlaičių komisija, žinoma 
kaip Lietuvių Našlaičių Fon
das, ligi šiol rūpinosi vien naš
laičiais. Amerikon pagelbėjo 
atvažiuoti 26 našlaičiams. Dar 
laukiama virš 40 našlaičių. At
vykusius našlaičius Fondas glo
boja ir rūpinasi jų buitimi. 

Lietuvių našlaičių visiškai be 
tėvų yra nedaug ir jais daugiau 
rūpinasi Amerikiečių įstaigos. 
Bet yra šimtai našlaičių be tė
vo arba be motinos. Daugu
ma tėvų pabėgę su šeimomis 
turi daug vargo rasti vail^ims 
netik drabužĮ ir maistą, bet 
vpač aprūpinti tikamu išauk
lėjimu kad užaugę butų nau
dingi visuomenei. Sunkumo su
daro išlaikyti juos sveikais. 

Ką tik atvykęs į Ameriką 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
atstovas Dr. M. Ražaitis pra
nešė War Relief Services kad 
D.P. kempėse musų pabėgėlių 
yra per 70,000 o ne kempėse 
esama 10,000. šių visų tarpe 
yra vaikų apie 12,400 nuo 1 
ligi 14 metų amžiaus. 

Pietų 'Bavarijoje Amerikos 
zonoje randasi daugiau 17,000 
Lietuvių. Jų tarpe jau yra apie 

rųjr jaunimo draugijos šio va
jaus laiku tesistengia kiek nors 
iš savo iždų paaukoti arba pa
rinkti aukų. šv. Sostas kreipė
si į visus raginant gelbėti ka
ro nukentėjusiems mažutėliams. 
Lietuvos Vyskupai tremtyje ne
senai atsišaukė į mus Amerikie
čius ypatingai remti šeimas su 
vaikais. Pareiga yra aiški: pir
ma remti mažus, o tik po jų 
suaugusius. 

Našlaičiams čekius rašykite 
United Lithuanian Relief Fund 
vardu pranešant kad pinigai ski
riami našlaičiams bei vaiku
čiams. Aukas siųskite B ALF 
raštinėn: 105 Grand St., Brook
lyn. N. Y. . 

Nekaltųjų karo aukų vardu, 
musų visų giminių mažutėlių 
vardu — Gelbėkite! 

Kun. Jonas Balkunas, 
Našlaičiu Fondo Iždininkas. 

t-VŠ Škyrių Veikla 

LVS SKYRIAMS PRANEŠIMAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-tas metinis seimas šymet -at

sibus šeštadienį ir sekmadienį, BIRŽELIO-JUNE 28-29, HOTEL 
ELTON, WATERBURY, CONN. 

Šiuomi kviečiame LVS skyrius rengtig į seimą, visais gatf*' 
mais budais: ' , 

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

Delegatai prašomi isanksto rūpintis užsisakyti sau hotely-
je kambarius ir Šeiminei Vakarienei tikietus, kreipiantis į: 

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

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

šaukite susirinkimus delegatų rinkimui ir seimui įnešimą 
pagaminimui. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 

KAS NUBAUS GRI-
GAITI? 

Spaudoje pasirodė Įdomi ži
nia, kad House Committee on 
Un-American Activities reika
lauja nubausti 1580 aktyvios 

. . . . . Amerikos armijos karininkų ir 
r «* a-m*-* 

žes 1 d. komunistų demonstra
cijoje New Yorke. 

Naujienose irgi Bal. 20 ir 30 
buvo skelbiama: "Kadangi šį 
metą Gegužės pirmoji sutampa 
su kova už Lietuvos laisvę tat 
lai buna ta diena pašvęsta tai 
kovai". Gegužės 1 d. minėji
mo Chicagoje smegenys buvo 
P. Grigaitis. 

Viso pasaulio' "tetas,' moky
tojas ir draugas" Stalinas taip 
pat tą dieną Lietuvos gyvento
jus vertė švęsti ir švenė Įtiki
nėdamas kad tai yra diena ko
vos už Lietuvos ir kitų kraštų 
išlaisvinimą. Taigi P. Grigai
tis laisvina Lietuvą ir kitus 
kraštus ranka rankon su drau
gu Stalinu. 

Įdomu kas nubaus P. Grigai
tį. Gal Taryba ?! 

Ir šviesa ir Tiesa. 

:'X-NKW*?;o 

PO 32 METŲ. šiame vaizde parodoma pasaulyje pragarsėjęs 
Glenn L. Martin, lakūnas ir lėktuvų išdirbėjas, kaip jis 32 me
tai atgal (kairėje) vaidino su garsia filmų artiste, Mary Pick-
ford, 1915 metais. Dabar, ^bu jau gerokai pasenę, dešinėje, 
vėl susitinka ir atvaidina tą pačią taip sau atminčiai 
sęhų dienų. v > j 

kų. Nežiūrint kaip Lietuvių 
Raudonasis Kryžius nori juos 
gelbėti, bet blogos pata 1 p o s, 
menki drabužiai, prastas mais
tas ir trukumas vaistų, skina 
vieną po kito ligos. Gydyto
jų turi gerų ir pakankamai. 
Neturi vaistų, maisto ir dra
bužių. Tai tik vienoj zonoj! 

L. Raudonasis Kryžius turi 
i 120 skyrių. Lietuviai gydy
tojai, slaugės ir sanitarai ge 
rai suorganizuoti.- BALF kiek 
spėjo aprūpinti vaistais ir mai 
stu. Pirmoj eilėj griebtasi gel
bėti vaikus. Senimas save gali 
kiek nuo bado apginti. Bet 
kaip ir kur vaikai susiras mai
sto. jei kiti neduos? 

Pirmiausia pasistengta suor
ganizuoti mokyklas. Jų dabar 
yra apie 120. Jas lanko Į 9000 
vaikų, kuriuos mokina 1400 mo
kytojų. Progimnazijų ir gim
nazijų yra 27, su apie 2000 
m o k i n i a i s .  V i s o s e  m o k y k  l o s e  
yra didžiausias nedateklius kny
gų, sąsiuvinių, paišelių ir spor
to reikmenų. 

Įvairios organizacijos, kaip 
skautų, sporto ir meno, norėtų 
duoti progų vaikams naudingai 
ir sveikai laiką praleisti, bet 
visur ta pati kliūtis sutinkama, 
visoks trukumas medž i a g o s. 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
ir UNRRA kiek gelbėjo, bet to
li gražu visų reikalavimų negali 
patenkinti. Pabėgėliai visada 
gauna tik likučius. 

Tad kiek nors tas spragas 
užkišti, musų Našlaičių Fon
das nutarė imtis globoti netik 
n a š l a i č i u s ,  b e t  v i s u s  v a i k u s .  
Ypatingai norime gelbėti palie
gėliams vaikams ir priešmoky
klinio amžiaus vaikučiams. 

Aprūpinti 12,400 vaikų mai
stu, drabužiu, vaistais ir mo
kyklos reikmenėmis reiktų su
kelti nemažiau milijono dolerių! 
Tą gali padaryti kiti, tik ne 
mes Lietuviai. % > 

Kad neįkyrėti visuomenei bė
dų pranešimais ir nuolatiniu 
kolektavimu, mes prašome mi
nimumo, ko galime tikėtis iš 
geraširdžių Lietuvių. 50,000 
dol. nupirks vaistų, riebalų ir 
šiltesnių drabužių, kurių papra
stai negauni vajaus metu. 

Našlaičių Fondas nesitenkina 
tik Lietuvių aukomis. Jis jieš-

, \ j ko paramos iš kitataučių. Tiek 
/, j I #yvu žodžiu tiek spauda kreip-

sis Į geros valios žfriones išgel
bėti priaugančią kartą ir pa
ruošti ją busimai nepriklauso
mai Lietuvai. Jei reikės, pra
tęsime vajų kol turėsime už
tektinai pinigų bent minimaliai 
vaikams gelbėti. 

Kviečiame visus Balfo sky
rius Gegužės mėnesį aukas rink
ti ir skirti Našlaičių* Fondui. 
Našlaičių vajaus gautieji pini
gai yra įskaitomi Balfo vajaus 
sąskaitoje. Kur nėra skyrių, 
šaukiamės Mažutėlių vardu — 
gelbėkite! 

Visos draugijos, ypač mote-

6820 Superior Avenue 

LVS 6-TO SKYRIAUS SU
SIRINKIMAS 

( 
DETROIT, Mich. — LVS 6-

tas skyrius laikys savo svarbų 
susirinkimą sekmadienį, Gegu
žės 18 d., nuo 1 vai. po pietų, 
šv. Antano parapijos mokyklo
je, £5th ir Vemor Hwy. 

Susirinkimas svarbus, malo
nėkite dalyvauti visi nariai ir 
pakalbinkit kitus Lietuvius įsi
rašyti šion organizacijon. 

Vyt. Markuzas, užr. sekr. 

DETROITIEčIŲ DUOKLĖS 
IR AUKOS KNYGAI 

Vyt. Markuzas, Lietuva Tironų 
Pančiuose, Lietuviškai ir 
Angliškai 10.00 

Juozas Gužauskas 2.00 
Agnė Gustaitienė 2.00 
Chas. Shilauskas 2.00 

BALTIMORE, MD. 
BALTIMORE, Md. — J. Lie

tuvninkas, 4-to LVS skyriaus 
sekr., prisiuntė narių duoklių: 
A. Sadauskienė 4.00 
A. Juškauskienė 4.00 
O. Laukienė 2.00 
P. Kundrotas 2.00 
M. Jokubaitienė 2.00 
J. šakalis 2.00 
J. šakalis, auka 3.00 

Cleveland 3. Ohio. 

AMSTERDAM, N. Y. 
Ona Biliutė prisiuntė LVS 16 

skyriaus, Amsterdam, N. Y., 
narių duokles: 
Mrs. Anna Meleski 2.00 
Mrs. J. Nikštenas 2.00 
Petras Lalas 2.00 
Mrs. P. Lalas 2.00 
Antanas Radzevičius 2.00 
Jonas Rapšis 2.00 
Ona Biliutė 2.00 
Nancy Sinkus 2.00 
Povilas Plankis 2.00 
Jonas Bablinskas 2.00 

AUKOS IR PINIGAI 
Už KNYGAS . 

O. Petravičienė, Bellevue, 
Altą., Kanada 6.60 

Doubled ay & Co. , ; 

New York 2.00 
K, Demikis, New Britain, 

Conn., sfcvo mėnesinę 
duoklę LVS 5.00 

V. M. Stulpinis, Chicago, 111., 
už knygas 20.00-

J. Skinderis, Clinton, Ind. 
Liet. Tironų Pančiuose 2.00 
(anksčiau prisiuntė $3.) 

K. Demikis II auka) 5.00 
J. J. Mull, Cleveland, auka 

del American Friends of 
Lithuania $25.00 

KAS platina Dirvą — tai 
platina apsvieta. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

"TIMELESS LITHUANIA* 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kai™ $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiai?) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai mate, patyrė ir pergyveno Dr. Ntf-
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
IR JOS DARBAI 
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomiu knygų-albumų su plačia 
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 vien%* 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
{Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

(80 pusl.^su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. ^ Knyga parašyta Angliškai^ su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei-

; galinga 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. 

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

WETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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" KAZYS ŠKIRPĄ, 
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K o v a  s u  N a c i u  A u d r a  
< *• 
(TAUTOS SUKILIMUI ĮVYKUS) 

Tautos Sukilimą 1941 metais paruošiant nebuvo vaduojamas! jokiais pažadais iš Vo
kiečių pusės, pasitikėta vien nuisų tautos pasiryžimu atstatyti Nepriklausomybę 

(Tęsinys iš pereito fir.) 

PADARĘS sau užrašę ąpie pagautas iš Kau
šo radio informacijas, pasiprašiau kad tuojau 
bučiau keno nors Vokiečių Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje priimtas, pabrėždamas reikalo nepa
prastą svarbumą. Buvau priimtas to paties p. 
Von Grundherr, kuriam keletą dienų prieš tai 
įteikiau pirmiau suminėtą memorandumą. 1 

Kada šiam Vokiečių Užs. Reik. Ministerijos 
aukštam pareifunui dėsčiau tai kas Lietuvoje 
fvyko, t. y. kad tapo aįgtatyta Lietuvos nepri
klausomybė ir sudaryta tautinė Lietuvos Vy
riausybė, mačiau kad visa tai veikė į j] kaip ko
kia sprogus bomba. Priėmęs iš manęs užrašą 
apie- įvykius Lietuvoje, jis pašoko iš savo fote
lio, pradėjo karščiuotis ir, susiėmęs rankom už 
galvos, praėjo kelis kartus per savo didoką ka
binetą iš kampo \ kampą, man priekaištaudamas 
bei Lietuvai grąsindamas. Jis kelis kartus pa
kartojo žodžius: 

— Ką Jųs pridarėte! Ką Jųs pridarėte! 
Tas Lietuvai kainuos! 

— Už ką ? — paklausiau iš savo pusės. -— 
Ar už tai kad Lietuvių tauta sukilo prieš bolše
vizmą, siekdama savo idealo? 

— Bet kaip galima tokius dalykus daryti 
kada Reicho kariuomenė žygiuoja prieš priešą? 
— išmetinėjo man von Grundherr. 

— Tai kas Lietuvoje vyksta, nėra Vokie-
fių kariuomenei staigmena, — atkirtau, paaaiš-
įindamas jog apie sukilimo ruošimą esu Vokie
čiu Karo Vadovybę išanksto Įspėjęs. 

— Bet Vokiečių Užsienių Reikalų Ministe
rijai nieko apie tai nebuvo žinoma, — ginčijo von 
Urundherr. 

— Ne mano dalykas kad Karo Vadovybė 
^©painformavo Užsienių Reikalų Ministerijos, — 
pasiteisinau. Be to, priminiau jog keletą dienų 
prieš karą įteikiau pačiam von Grundherr me
morandumą, kur nedviprasmiškai pasakyta kas 
Lietuvoje gali įvykti. 

— Taip, taip, bet — kaž ką von Grund
herr dar norėjo pasakyti, bet jam pritruko kva
po. 

Kada von Grundherr jau buvo kiek atausęs, 
' paaiškinau jam jog be pagrindo Lietuvai grasi

na, nes Lietuviai sukilėliai j Vokiečių karius ne
šaudo ir tekovoja tik su sovietiškuoju okupan
tu, siekdami Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Nurodžiau jog niekas negali uždrausti 
Lietuvių tautai kovoti prieš jos laisvės pavergė
jus ir už Lietuvos nepriklausomybę. Tai yra 
grynai vien Lietuvių tautos reikalas. Kadangi 
sukilimas įvyko Rusų-raydonosios armijos užnu
garyje tai, pasakiau, Vokiečiai neturi jokio pa
grindo bent kokiam priekaištui. Baigdamas, pa-
siuliau kad Reicho Vyriausybė skaitytųsi su 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo faktu ir 
kad Vokiečių Užsienių Reikalų Ministerija ne-
daužvtų porcelano su Lietuva. Von Grunherr 
pažadėjo apie visą ką jam pranešiau ir pasiuliau, 
referuoti von Ribbentropui ir duoti man skubų 
atsakymą. 

NORS pasikalbėjimas su von Grundherr bu
vo išpradžios gana dramatiškas, bet atsisveiki
nant išsiskyrėme mudu su nepiktomis šypseno
mis veiduose. Spėju kad von Grundherr, kuris, 
reikia pastebėti, nebuvo joks nacis, norėjo savo 
prieteliška šypsena kiek sušvelninti suvaidintą 
prieš tai sceną. Man gi nebuvo pikta del to, kad 
ta scena mane ne tiek nugąsdino kiek prajuoki
no, nors pačiam jos aktoriui to savo jausmo pa
rodyti nenorėjau, kad be reikalo neužp.vlus alie
jaus ant žarijų. Pats tokios scenos faktas vaiz
džiai parodė jog Lietuvių tautos sukilimu buvo 
užminta III Reicho politikai ant labai skaudžios 
vietes: tapo konkrečiai iššifruotas prieš pasau
lį Vokiečių propagandos burbulas, neva Naujo
je Europoje, III Reicho vadovaujamoje, butų vi
soms tautoms laiduota laisvė ir sąlygos nepri
klausomam gyvenimui bei savo tautinės kultu-
ros vystymui. Jei šio pažado III Reichas butų 
laikęsis tai jam musų tautos sukilimas nebūtų 
pasirodęs toks baisus ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas nebūtų buvęs nepriimtinas. 

Kadangi buvo priešingai, t. y. Lietuvos at
statymas III Reicho politinei vadovybei buvo 
nemalonus dalykas, tai ir von Grundherr o pa
žadėto skubaus atsakymo greitai nesulaukiau: 
jiei 23 Birželio, nei sekančią dieną. * 

Kad mano pastangos paveikti sakytą Vado
vybę skaitytis su Lietuvos atstatymo faktu, ne
liktų neuždokumentuotos, Birželio 24 d. nune
šiau ir asmeniškai įteikiau Vok. Užs. Reik. Mi
nisterijai raštą, mano adresuotą pačiam Fueh-
reriui Adolfui Hitleriui, su trumpu lydraščiu von 
Ribbentropui, kad tą mano raštą perduotų kam 
jis skirtas. Del visa ko dar pasiunčiau kitą raš
tą Valstybės Sekretoriui von Weizsackeriui, pra-
šyramas Vok. Užs. Reik. Ministerijos sutikimo 
kad galėčiau tuojau atnaujinti Lietuvos Pasiun
tinybės veikimą Berlyne. Tai buvo loginga, at
sižvelgiant jog Lietuvos' suverenumas tapo Lie-
tuviij tautos sukilimu atstatytas. Deja, IJf |ue 

abu raštai nesusilaukė atgarsio-' iŠ'", Vofc;?t2$s. 
Reik. Ministerijos pusės. 

ATGARSIS į visas aukščiau suminėtas ir 
kitas mano pastangas atkreipti Reicho politmę 
vadovybę f protą pasiekė mane tik Birželio 25 d. 
po piet. Bet jis pasiekė mane ne iš Vok. Užs. 
Reik. Ministerijos, o per Vokiečių Saugumo Vy
riausiąją Vadybą, į kurią buvau paprašytas už
eiti, nenurodant man išanksto kokiu reikalu. 
Tačiau nujaučiau ką tai reiškė ir kad tai reiš
kė jog sakyta Vadovybė, vieton proto, ryžosi be
protystei: jog iš diplomatijos Vokiečiai pereina 
į paprastą jiegos panaudojimo njetodą, nebeturė
dami kitų argumentų savo pik&ems tikslams 
prieš Lietuvą įvykdyti.' 

Tų- savo užmačių vykdymą jie pradėjo ne 
nuo ko kito kaip nuo mano asmens terorizavimo 
pagalba policijos. Nors ir nujaučiau kad esu^ 
pakviestas į suminėtą policijos įstaigą nepapra
stu reikalu, tačiau ryžausi paskirtą valandą į ten 
nueiti, kad atsisakymu, kaip to reikalavo Lietu
vos Pasiuntinio prestižas, perdaug nesuerzinčiąu 
naciškų šunų prieš mano kovos draugus, Lietu
vius aktyvistus, Vokiečių užgultoje Lietuvoje. 

Apklausimą darė policijos Komisaras. t>r. 
Legat, svetimšalių skyriaus vedėjas. Patyręs 
iš jo kuriuo reikalu tapau atkviestas, pareiškiau 
nusistebėjimo jog reikalaujamų paaiškinimų 
esu prašomas ne betarpiškai Vokiečių Užsienių 
Reikalų Ministerijos, bet per policijos organą. 
Nurodžiau jam jog šiuo budu Vokiečiai apsi
lenkia si^ diplomatiniais papročiais ir pažeidžia 
mano kaip svetimos valstybės atstovo teisinę pa
dėtį bei diplomatinį imunitetą. Ta proga at
kreipiau Dr. Legat atydą į tai jog Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Rusiją nebuvau pripažinęs, prieš 
tai esu griežtai ir formališkai protestavęs, ir kad 
teisėtos Lietuvos Vyriausybės nebuvau iš Lietu
vos Pasiuntinio pareigų atšauktas. 

Sutikdamas duoti reikalaujamus paaiškini
mus, įsakmiai pažymėjau jog šitaip elgiuosi ne 
del to kad šį policijos organo reikalavimą skai
tyčiau pagrystu tarptautinės teisės požiuriu, 
bet kad noriu išvengti bent kokių diskusijų ir 
atsižvelgiant kad tai kas Lietuvoje pyko, jau 
tapo viešu faktu. 

Dr. Legat į visus tuos mano rezervus nieko 
iš savo pusės nepasakė ir paprašė sudiktuoti ma-
šininkei-stenografei .savo paaiškinimus. Sudik
tavau maždaug taip kaip buvo, būtent, kad pit'-
mieji sukilimo paruošimo daigai buvo pasėti lai
ke mano atsilankymo 1940 metų Birželio pabai
goje Kaune, taigi trumpai po Rusų agresijos 
prieš Lietuvą; kad iš pat pradžios buvo nužy
mėtas aiškus tikslas — atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę; kad vėliau, šiam tikslui siekti 
susikurė didžiulė organizacija, pasivadinus Lie
tuvių Aktyvistų Frontu, kuris apjungė visus 
veiklesniuosius musų tautos elementus ir kad 
man asmeniškai teko garbė šiam frontui vado
vauti; kad apie šios organizacijos veikimą Vo
kiečiams buvo žinoma ir kad aš asmeniskai įs
pėjau Vokiečių Karo Vadovybę išanksto, su kuo 
jai tektų Lietuvoje skaitytis, jei kiltų Rusų-Vo-
kiečių karas, ir kad Birželio 19 d. esu įteikęs 
formalų memorandumą Vokiečių Užsienių Rei
kalų Ministerijai, siufydamas nedaryti kliūčių 
man paskelbti Lietuvos Vyriausybės sudarymą, 
vienkart lojaliausia įspėdamas jog tokia Vyriau
sybė gali i)uti paskelbta pačių sukilėlių, jei ji 
nebūtų sudaryta prieš tai. 

Kada visa tai beveik jau baigiau sudiktuo
ti mašinjnkei, kuri viską užrašė ką jai sakiau, 
Dr. Legat, atėjęs pasiteirauti ar jau baigta, at
rodo kaip ir nepatenkintas tuo kad tokius daly
kus užfiksavau. Jis nutraukė tolesnį diktavimą 
ir pastatė man keletą konkrečių klausimų, kurie 
buvo sekanti: 

— Kuo' paaiškinti faktą kad Vokiečių ka
riuomenei žygiuojant pirmyn tapo Lietuvoje pa
skelbta Vyriausybė be susitarimo tuo reikalu su 
Reicho Vyriausybe? 

— Tai paaiškinama paprastai. — atsakiau i? 
savo pusės, išdėstydamas štai ką: pagrindinis 
kiekvieno sukilimo tikslas yra tas pats — nuver
sti vyriausybę jei ji netinkama, arba ją pasta
tyti, jei 'ios nebėra. 

— Kaip žiuri i visa tai kas įvyko Lietuvoje, 
Tamsta asmeniniai? — buvo sekantis Dr. Legat 
klausimas. 

— Kaip Lietuvis, galiu iš to kas Lietuvoje 
įvyko, tik pasidžiaugti, — atsakiau spontaniškai 
* — Tai suprantu, — sumurmėjo Dr. Legat 
ir kiek susimąstęs paklausė išnaujo: 

*— Kuo paaiškinti faktą kad tos Vyriausy
bės priekyje esi pastatytas Tamsta pats, kaip 
Ministeris Pirmininkas? 

— Manau jog del to kad Lietuviu tauta ir 
jos sukilėliai dėjo į L. A. F. daug vilčių ir kad 
aš skaitausi šios organizacijos vadu, — susilau
kė iš manęs atviro atsakymo. 

— Dabar man viskas aisktf, — prasitarė 
Dr. Legat, tačiau dar paklausė: 

— Ką Tamsta dabar toliau manai daryti? 
Atsakiau jog nieko ypatingo ir kad laukiu 

ką atsakys į mano raštus Vokiečių Užsienių 
Reikalų Ministerija. Nurodžiau jog esu apelia
vęs net į pati Reicho Fuehrerį Hitlerį, kad ne
būtu man iš Vokiečių pusės daroma kliūčių ne
atidėliojant nuvykti į Kauną perimti pareigas 
kurioms esu Lietuvių tautos pašauktas. Esu 

> e i r v a 

tat dispozicijoje eventualiam s tųo reikalu pasi
tarimams su Reicho Vyriausybe. , 

PASTEBĖJAU jog šiais maųo tiesiais at-
šalčytnais Dr. Legat buvo paveiktas.' Matomai, 
jis to nelaukė ir tikėjosi iš manęs arba kokių 
nors suktų diplomatinių išsisukinėjimų arba su
klupimo prieš jį, kaip galingojo Reicho "macht-
politikos" instrumentą, maldaujant kokio nors 
iš nacių pusės susimyĮėjimo. Deja, man nebuvo 
nei mintis atėjus į galvą ką apgailestauti ar 
prašyti iš Vokiečių kokios nors asmeniškos ma
lonės. Priešingai, aš, kaip prieš tai von Grund-
herr'ui pareiškiau, jog už viską kas Lietuvoje 
įvyko, prisiimu ant savęs asmeniškai moralinę ir 
formalinę atsakomybę, nes veikiau kaip to rei
kalavo iš manęs mano, kaip Lietuvos Pasiunti
nio, priesaika savo kraštui. 

Šitaip pasielgti galėjau todėl kad su Vokie
čiais manęs niekas nerišo, nes jiems jokių Įsi
pareigojimų nebuvau davęs. Man buvo drąsu, 
kadangi jaučiau jog turėjau visos musų tautos 
besąlyginį pasitikėjimą, nekalbant jau apie ma
no kovos draugus. Lietuvius aktyvistus, kurie 
laukė iš manęs tokio pat pasiaukojimo už Lietu
vos nepriklausomybę, kokį jie nešiojosi savo sie
lose kada, LAF vadovybės padrąsinami, stojo 

,ant barikadų kovai už tą musų tautos idealą, ri

zikuodami taį kas žmogui brangiausia — savo 
gyvybę! , , . , , - , 

Gerokai sumišęs ir paraudęs kaip koks gai
dys, Vokiečių policijos komisaras Legat po to, 
Hęaip tai nedrąsiu balsu, suprasdamas kad pats 
daro nusikaltimą, pasakė: 

— Tai visa begalo įdomu...Bet, kaip po
licijos valdininkas, turiu iš aukštesnes vietos 
pavedimą, kuris mano tarnyboje yra pirmas toks 
atsitikimas ir man labai nemalonus, būtent, per
duoti Tamstai kad, iki sekančio patvarkymo, 
niekur iš savo buto, Schenbachstr. No. 1, be ma
no įstaigos žinios neišeitum.... 

Tai reiškė naminį areštą. Tuojau f>at, žo
džiu, pareiškiau Dr. Legat'ui protestą prieš šią 
Vokiečių smurto priemonę į mano asmenišką 
laisvę kaip Lietuvos Pasiuntinio. 

Tačiau, Dr. Legat, kuris buvo au manim 
mandagus ir laikėsi korektiškai, aiškino kad tai 
nieko nepagelbės, nes kalbama policinė priemo
nė pavartota su pačios Vokiečių Užsienių Reika
lu Ministerijos žinia. Turėjau prieš jiegą nusi
leisti. Po to man buvo priduotas palydovas, ku
ris palydėjo mane iki mano buto, pati gi prie
žiūra, kad kur nors is buto savavalingai neding-
čiau, buvo pavesta vietinei • Vokiečių viešosios 
policijos nuovadai.1 

* (Bus daugiau) 

KAIP NUKANKINAMI I SIBIRĄ t-

IŠVEŽTI LIETUVIAI 
TRYS LIETUVIAI IŠSIGEL

BĖJO ĮSIRAŠYDAMI 
LENKŲ KARIUOMENĖN 

Iš KRASNOJARSKO lagerio 
(stotis Rechioty, Kraslag, 7-tas 
lagpunkt, Nižnenaimskoje ap.) 
trys Lietuviai išsigelbėjo įsira
šydami į Sikorskio armiją. Da
bar jie atsidūrė Anglijoje ir 
pateikė tikrų žinių apie depor-
tutoųjų padėtį minėtame lage
ryje. 

Lietuviu tame lageryje buvo 
apie 1,800: profesorių, aukštų
jų valdininkų, karininkų, advo
katų, gydytojų ir tt. Tarp jų 
ir buvęs Lietuvos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. 

Apsakymas seka: 
"Deportuotųjų šeimos buvo 

perskirtos dar prieš pasiekiant 
Sibirą. Moterims ir vaikams 
buvo paskirta kiek švelnesnis 
vadinamas 'laisvas ištrėmimas' 
(volnaja Ssylka). Vyrai, su 
keliom išimtim, buvo paskirti 

"į sunkiųjų darbų stovyklą prie 
Krasnojarsko. Šita kelionė į 
paskyrimo vietą truko kelis 
mėnesius. Tai žiauriausia ke
lionė kokią tik gali sugalvoti 
NKVD agentai. 

"Atgabenę į šį pragarą, iš 
musų atėmė viską. Ne tik dra
bužius, laikrodžius, brangeny
bes, pinigus, bet ir peiliukus, 
skustuvėlius, visus metalinius 
daiktelius. Nepaliko mums nei 
kryželių nei škaplierių. 

"Iš pirmos dienos NKVD pa
reigūnai ' mums pareiškė kad 
mes esame fašistiški šunes, at
gabenti kad čia padvėstume. 
'Ir jųs padvėsite čia visi. Juo 
greičiau, juo geriau jums ir 
mums', pasakė jie. 
""Aprengti skarmalais, su

skirstyti brigadomis buvome 
pradėti dvasinti. Turėjom sun
kiai dirbti Sibiro taigose. Dar
bas nuo aušros trukdavo iki 
nakties. Reikėjo tiesti naują 
geležinkelio šaką ir jai paruo
šti reikalingos miško maaižia-
gos. 

"Maistas buvo labai menkas. 
Kiekvieną dieną purvinų suša
lusių bulvių sriuba. Jokios mė
sos, jokių daržovių. Duonos 
dienai 400 gramų, bet prastes

nės jau kažin ir buti ar begali. 
Ir tai visas maistas. Nakvoti 
turėjome barakuose, nešildo
muose, be antklodžių, be mat
racų. Jei norėjai baraką pa
sišildyti reikėjo parsinešti mal
kų iš už 3-4 kilometrų. Kad 
sušilti, turėjome sugulę spaus
ti© vienas prie kito. 

"PO KELIŲ tokio gyvenimo 
savaičių pradėjom tinti. Kuno 
paviršiuje pasirodė ža i z d o s. 
Mirtis pradėjo imti savo aukas. 
1941 m. Gruodžio mėnesį kas
dien mirdavo po 20-50. Nega
lėjom pakelti šalčio. Tempera
tūra buvo nukritus iki 50 laip
snių žemiau 0, o mes neturė
jom šiltesnių drabužių nei pir
štinių. Kiekvieną rytą rasda-
vom mirusių draugų, kurie iš 
vakaro tarp kitų buvo atsigulę 
gyvi. Mirusiųjų kunų negali
ma buvo laidoti, nes žemė buvo 
įšalus. Lavonus sukraudavom 
lagerio kampe. Kiekvieną va
karą gryždami iš darbo, turė
davome kelis draugus jau par
sinešti, kurie buvo mirę darbo 
metu. Išryto scenos kartoda
vosi, ir mirusių skaičius lage
rio kampe augo. Jokios medici
ninės pagalbos tokiomis sąly
gomis. 

"čia pasmerktųjų solidaru
mas buvo nuostabus. Jaunes
nieji ir stipresnieji visą laiką 
padėdavo silpniesiems, ypač at
liekant kasdieninio darbo nor
mą. kad nebūtų nutrauktas už 
atliktą normą skirtas maistas. 
Nepaisant šio pragariško gy
venimo tarp Lietuvių nepasi
taikė nei vienos savižudystės. 

"Apie 1941 m. Kalėdas dau
gumas deportuotų, kurie buvo 
atgabenti sykiu su mumis, jau 
buvo atsiskyrę iš gyvųjų. Nei 
vienas Lietuvis nebuvo išėjęs 
iš lagerio gyvas. 

ir tarp suimtųjų jo vardas pa
siliko visada garbingas." 

KOTLAS, kur buvo nukan
kintas redaktorius Dr. Ignas 
Skrupskelis. gyvenimo sąlygos 
taip pat paaiškėjo: reikėjo tie
sti geležinkelį, darbo 12 valan
dų per dieną* Valgyti davė pa
gal atliekamo darbo kiekį. 

žiemą ten taip pat apie 50 
laipsnių šalčio. Drabužiai men 
ki, ten gauti, nes savus drabu
žius atėmė. 

Dr. I. Skrupskelis vieną va 
karą gryžo iš darbo pavargęs 
ir sušalęs. Atsigulė. Staiga 
paragino jį į darbą. Jis nespė
jo atsikelti. Prižiūrėtojas čiu
po ir patraukė jį žemyn už ko
jos. Krisdamas iš gulėto "an
tro aukšto" pataikė galva į su
šalusią žemę ir netrukus mirė. 

"BOMBOS KRINTA'* 
J. JAZMINO aprašymas r— 

BOMBOS KRINTA" — laiki
nai nutrauktas, nes kiek buvo 
prisiųsta sunaudojome, o kai * 
atsiųs daugiau vėl talpinsime^ 

Redakcija. 

KOMUNISTŲ VEIK
LAI BRAZILIJOJE 

GALAS 

AMERIKA savo maistu še
ria sovietų armijas okupuoto
se šalyse, kaip šiomis dienomis 
paaiškėjo Rumanijoje. Ruma-
nija pati badauja, jai Amerika 
siunčia maistą. Sovietų armi
jos vadovybė pareikalavo iš 
Rumanijos valdžios duoti 400 

.Palyginant Amerikoje spren-^ 
dimą komunistų klausimo sii 
kitomis šalimis, kaip pav. pa
daryta pereitą savaitę Prancū
zijoje, kur reikalui ištikus ko
munistų nariai išmesti iš mi
nistrų kabineto, ir Brazilijoje 
likvidavimu komunistų parti
jos ir suspendavimu Brazilijos 
Darbo Federacijos ir 21 sričių 
dalinių, del to kad tos organi
zacijos yra komunistų įtakoje, 
Amerikiečių elgesys yra tiktai 
juokas. 

Brazilijoje, nusprendus likvi
duoti komunistų partiją, prezi
dentas tai užtvirtino, įsakė tei
smams išardyti ir darbo orga
nizacijas, ir dalykas baigtas. 

Visoks komunistų judėjimas, 
viešas ar slaptas, kuris, reikia 
tikėti, ten nesiliaus, bus griež-, 
tai slopinamas, kaltininkai bus 
suimami ir baudžiami. 

Prezidentas Dutra pasakė: 
"Demokratija taip pat turi bū
ti savo sargyboje ir kovoti už 
savo išsilaikymą". Prieš komu
nistus ir komunizmą užvedama 
formali kova. 

Išvengimui revoliucijos, ką 
komunistai galėtų kėsintis su
rengti, ir sudavimui galutinio 
smūgio Brazilijos komunistų 
partijai, prezidentas Dutra pa
reikalavo kongresą paskelbti 
nepaprastą stovį, ir pastatė ge
rai ginkluotą policiją strategi
nėse sostinės Rio De Janeiro 
dalyse, bei sargybas komunis
tų sueigų vietų. ( 

Armijos generalinio štabo 
vadas paskelbė kad visa ka
riuomenė yra paruošta sutikti 

vagonų baltų miltų, reikalingų bent kokį ginkluotą komunistų 
maitinimui 250,000 raudonai 
miečių užlaikomų Rumanijoje. 
Amerikos valdžia prieš tai ne
protestuoja, nes toks sovietų 
pareikalavimas nereiškia kad 
Rumanija eksportuos tuos mil
tus kitur.... Maskvos žulikai 
vis randa budus Amerikai ki-
šenius apkraustyt. 

AMERIKOS valdžia turi ži
nių kokiu budu komunistai pa
siruošę išversti šios šalies val
džią: jie stengiasi užgrobti po
litinę šalies kontrolę iš vidaus. 
Rusų planu, apie 6,000,000 Itfos 
šalies darbininkų turi buti iš
mesta iš darbų, sovietams už
imant kitose šalyse biznių rin
kas ir užkertant Amerikos pre
kėms duris. Tada, paskelbti 
visoje šalyje v.isuotiną streiką 
sukėlimui bendros suirutės, ir 

Buv'eš Lietavo* prezidentą* | ^ valdžios 
Aleksandras Stulginskis mirėlkus. u^lebtl » vletas lr pa" 
Sausio mėn. 1942 metų. Kai 
NKVD agentai buvo patyrę 
kad tai buvo Lietuvos prezi
dentas, sugalvojo jam specia
lius persekiojimus ir panieki
nimus. Su heroj izmu Stulgin
skis pakele visus kankinimus 

skelbti sovietų tvarką. 

m 

KINIJOJE, ryžiai yra pa
grindinis maistas. Ryžių mai
šo kaina ten pakilo iki $330,000 
dolarių. Bet tai yra Kiniški 
infliacijos dolariai. Amerikos 
dolariais ryžių maišas kaštuoja 
$27.50, kas irgi reiškia daug. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

pasijudinimą. 
O kaip pas mus, Amerikoje, 

su komunistais kovojama, nors 
aiškiai susekta kad jie buvo 
besirengią perversmui kaip tik 
karas baigsis: jie čia turėjo įs
teigę jau teroro, sabotažo, riau
šių mokyklas komunistinės re
voliucijos pravedimui. čia tik 
stenama visomis pakampėmis, 
tik bijoma'nenusikalsti raudo
nukams, ir pačiai Maskvai, bi
joma nusižengti savo raišai 
demokratijai, kurią komunis
tai gatavi bent valandą pasker
s t i . . . .  

Decken's Galinga Mostis 
Gaunama Cleveland, Ohio 

Pagelbės tau nuo Reumatizmo 
ar taip gėlimo rankų, kojų, nu
garos, strėnų. Vienas iš ge
riausių vaistų. 

Clevelando Lietuviai reikalaukit 
pas mane. (17) 

PRANĖ MAČIENĖ 
4>56 E. 131 St. Cleveland 8, O. 

Telefonu užsakykit: MU. 3285 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

SlftlujUP -Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, iStarpins Reumati^kus skaus
mus, rankų,, kojų skaudėjimą, ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00: 
4-oz. $2.00. Ekstra didėlė dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

DECKEN'S OINTMENT 
P. O. Box fifiti Newark 1. N. J. 

i' 

Į>. A. Gregory, iš Brownsville, Texas, savo triračiu iškeliavo 
į Alaska, kur dabar daug jaunų žmonių vykstA laimės jiesko-
jbir. Išsivežė tik vieną kaliukę, kelione j e atsirado ir daugiau 
"šeimos". 

E  B A N K  f O l t  A L L  T H E  P E O P L E  

Nori pagražinti saYt) 
namus? šauk— 

K .  S T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 End or a Road 
Telefonas: " 

KEnmore 8794. 
- Cleveland, Ohio 

ifniinmmĮii 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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pjlKVOJS Redakcijai prisiųsta iš Europos koresponden-
^ dento sekantis pranešimas, kuris parodo kaip trem
tiniai niekad nepaliekami ramybėje iš sovietų puses, ir 
bolševikai, sulyg Maskvos įsakymų, veda naujus ir nau
jus tų nelaimingų žmonių persekiojimus, tikslu juos vis 
Jtaį) nors įgriebti ir sučiupus išsigabenti į Sibirą. 

.. Tas pranešimas, iš Gegužės 1, skamba šiaip; 

IS autoritetingų šaltinių mums praneša; 
Rusai kontrolinėje taryboje Berlyne pareiškė pro

testą prieš Britų planą išvežti Baltų tremtinius ir pa
bėgėlius į Angliją. Britai atsisakė šituo reikalu kalbė
tis su Rusais, nes Baltai nėra Sovietų Sąjungos piliečiai. 

Turima žinių kad sovietai nesitenkins Britų atsaky
mu. Jie ruošiasi daryti įvairių provokacijų ir smurto 
veiksmų prieš DP, panaudodami tam reikalui Vokiečių 
komunistus. 

Tranzitiniuose lageriuose (Seedorf ir kt.) sustiprin
ta lagerių apsauga. Patys tremtiniai įspėti saugotis 
provokacijų ir nesiduoti smurtui. 

"Pravda" Paryžiaus korespondentas pranešė: Su
tartis tarp Belgų, Britų ir Amerikiečių vyriausybių per
kelti DP darbams i Belgiją "negali buti ir nebus pripa
žinta be Sovietų Sąjungos vyriausybės sutikimo". Su
tartis pagal kurią 434 Ukrainiečiai, Lenkai ir Lietuviai 
nuvykę į Belgiją i anglies kasyklas, esanti nelegali. 

Sovietai ir užkulisiniu budu nori daryti įtakos trem
tinių likimui, net per naują instituciją tremtiniams glo
boti — IRO (International Relief Organization). IRO 
generalinis sekretorius yia, Altmeyer, o jo artimiausias 
padėjėjas Burinsky, Rusas, komunistas, žinomas savo 
tos rūšies veikimu jau iš UNRRA tarybos. 

Vienas iš pirmutinių IRO numatomų darbų —. vėl 
naujas screeningas (sijojimas). 

Altmeyer veda derybas su zonų karinėmis valdžio
mis del DP globos parėmimo. IRO nori kad UNRRA'i 
susilikvidavus, IRO perimtų tremtinių reikalus ir juos 
spręstų visai savarankiškai, nepriklausomai nuo armi
jos. 

Atsižvelgiant į Sovietų Sąjungos neoficiales pastan
gas turėti savo įtakos per tremtinių reikalams skirtas 
organizacijas, tremtiniai patys yra suinteresuoti neiš
eiti iš armijos žinios, nes iki šiolei armija jų reikalus 
geriausia suprato ir gynė. 

Derybos dar nedavė galutinių rezultatų. 

Iš šito pranešimo visiems aišku kad sovietai ir to
liau naudos visas klastas prieš tremtinius, kurių buvi
mas gyvų svetimose v šalyse Maskvos žmogžudžiams ne
duoda ramybės. 

Mums Amerikoje tas uždeda didesnes pareigas rū
pintis savo išvietintų brolių ir seserų apsaugojimo nuo 
patekimo į bplsevikty nagus. 

0ABAR galime laukt! ft* tikėtis savų Lietuviškų ^sfree-
ningų" (sijojimų) musų tremtinių. Jau buvo praneš

ta kad musų Susivienijimai galės išduoti bendrus affida* 
vitus partraukimui į Ameriką Lietuvių tremtinių. 

Kiekvienas nelaimingas Lietuvis tremtinys norėda
mas į Ameriką patekti, padavęs aplikaciją SLA ar LR-
KSA prisiųsti affidavitą, bus tų organizacijų diktatoriš
kų cenzorių, griežtai išsijojamas. Jau yra atvežta gan
dai iš pačių tremtinių į Ameriką, kad esą "smetonįnfcti" 
nei vienas į Ameriką nebusią įleidžiami.... 

Ten Europoje radosi tokių žiaurių Lietuvių politi
kierių, kurie gatavi buvo (ar yra) skųsti kai kuriuos 
"smetonininkais". Čia gi, tam tikri politikieriai, turė
dami musų Susivienijimų kontrolę sayo rankose, būti
nai vvkdyį savo kerštingus "sijojimus" affidayitti pra
šančių nelaimingųjų. 

WAT/f/ACE nori kad Demokratu partija pataptų li
berale partija 1948 metų rinkimais, jis gal ją remtų, bet 
kitaip, sako, gali atsirasti trečia partija. Jeigu Demo
kratu partija virstų sulyg Wallace skonio tai kandidatu 
į prezidentus tiktų Harold E. Stassen, nes 'JT^manas iš
ėjo atvirai prieš komunistus, o tas jau priešinga Walla
ce plauko Demokratams. 

JAU LIKO tik devyni monarkai-karaliaf kurie Eu
ropoje valdo. Šio karo metu ir po jo keturi karaliai ne
teko savo sostų: toli jos, Jugoslavijos, pulgarijos, ir Al
banijos, 

Karalius turi dar šios šalys: Britanija, Graikija, 
-Norvegija, Danija, Švedija, Holandija, Romanija, Luk-
semburgas. kur valdo kunigaikštienė, ir Liechtenstein, 
mažytė šalis tarp Vokietijos ir Šveicarijos, valdoma ku
nigaikščio. 

Belgijos karaliaus likimas neaiškuą, ir Gen. Franco 
pasiryžo grąžinti karalių ant,sosto. 

. 

" f 
AMERIKOS žmonės vidutiniai suvalgė po 225 sva

rų vaisių kas metą. tarp 1937 ir 1941 metų. Konservuo
tų vaisių suvalgyta beveik penkis kartus daugiau negu 
1Š30 metais. v V 

SAKO, RUSIJAI REI
KIA ULTIMATUMO 

Chicago Daily Tribune sava 
redakciniame straipsnyje pri
veda kad Valstybės Sekreto
rius Marshall, kuris yra karei
vis, o ne diplamatas, nežino ką 
su Maskva daryti. Jis sutinka 
su Trumano politika tekšnoti 
per veidą, o ne duoti pilną 
smūgį kaip reikia. 

Tribune sako, ar ne išmin
tingiau butų paskelbti Rusijai 
ultimatumas kad ji arba vyktų 
į konferencijas su gerais no
rais arba visai pasitrauktų ? 

Gen. Marshall dabar elgiasi 
dvipusiškai: jis remia Prezi
dento Trumano $400,000,000 
teikimą Turkijai ir Graikijai 
ginti nuo komunizmo, nuo Ru
sų, ir reikalauja kad Kongresas 
skirtų keliasdešimt milijonų 
dolarių radio programų davi
mui Rusams užbovyti saldžiais 
muzikos tonais. Toks elgesys 
iš vienos kraštutinybės iki ki
tos yra paikas, sako Tribune. 
Sekretorius Marshall pripąžys-
ta priešą kurį iš vienos pusės 
jis nori bučiuoti, iš kitos tekš
noti per veidą. Jis kitados bu
vo geresnis kareivis negu tiek. 

Toliau Tribune rašo: 
United States galėtų padary

ti atskirą taiką su Vokietija ir 
Austrija. Jeigu ši šalis galėtų 
patraukti savo pusiau-komunis-
tines sąjungininkes, Britaniją 
ir Prancūziją į savo pusę, 60 
nuoš. Vokietijos butų duota 
proga atsistatydinti ir sustip
rėti. Tie paiki pusiau-komuni-
stai bijo grynos vilnos komuni
stų, kaip ir reikia bijoti, bet 
jie gelbsti suardyti centralinės 
Europos frontą prieš komuniz
mą. Vokietija yra fiziškai ir 
moraliai sutižus ir ji savu ke
liu sudemoralizavo daugelį sa
vo okupantų, tarp jų ir Ame
rikiečius, kurie negali atsilai
kyti prieš pagundą plėšikauti 
ir krautis grobius. 
* Iš šito matyt kad Amerikie-

£fi$4į$a pilnai ir gerai žino 

kad visokie Amerikos viršinin
kai ir valdininkai, iki paprastų 
karių, Vokietijoje ir Austrijoje 
užsiima plėšikavimu. 

Vietoje patarimo atstatyti 60 
nuoš. Vokietijos, mes patartu
me Amerikai pradėti vajų pa
traukimui ir sovietų okupuotos 
Vokietijos į bendrą Vokiečių 
valstybę. Jeigu tokį padrąsi
nimą turėtų, sovietų zonos Vo
kiečiai atsikratytų raudonųjų 
okupantų.. -

Maskva dirba išsijuosus su
agituoti visą Vokietiją jungtis 
į sovietų kontroliuojamą viene
tą, o Amerikiečiai bijo ir ne
žino ką daryti, nors jų pusėje 
yra teisybė ir jiems butų visų 
pritarimas. 

Nekurie tikrina kad Ameri
kai yra paties dangaus duota 
proga paimti pasaulinę vadovy
bę. Tačiau, kaip Tribune paste 
bi, šios šalies valdžia elgiasi 
kaip pusprotis kūdikis. 

t t t 

Komunistų vis Pilną 
State Departmente 

Kongreso Atstovas Stefan iš 
Nebraska atkreipė Atstovų Ru-
muose dėmesį į faktą kad State 
Departmento užsienių informa
cijos skyrius yra "lizdas sveti
mai nusistačiusiu radikalų" ir 
pareiškia apgailavimą kad visi 
tie kurie pasitikėjo kad Gen. 
Marshall apvalys state depart-
mentą nuo tų kenksmingų gai
valų ir sutvarkys, jaučiasi ap
vilti. 

Užsienių informacijos skyrių 
vadovauja Pagelbinis Sekreto
rius Benton, ir tas skyrius tik 
aikvoja taksų mokėtojų pini
gus. To skyriaus pastangomis 
platinama radikališka propa
ganda ir Amerika perstatoma 
klaidingomis spalvomis, sako 
Atstovas Stefan. 

# / # 

SOVIETŲ spauda apkaltina 
Gen. Marshallą ir State De-
partmentą už suardymą taikos 
konferencijos ir už "stimulia
vimą priešingumo sovietų uni
jai". Gen. Marshall kaltina
mas "begėdiškai metimu kal
tės" Rusijai už suirimą užsie
nių reikalų ministrų konferen-
c^'os. 

PREZ. TRUMAN Gegužės 7 
d. sugyveno 63 metus amžiaus. 

S K A I T Y M A I  

i i  U ž  G e l e ž i n e s  U ž d a n g o s  99 

Rašo NERIS J. ŠIMKUS. 

K A L I N I A I  
(B. Brazdžionis) 

Mes užmiršom mėnesienų tylą 
Ir pavasario žydėjimą žiedų 
Ir kaip rūkas iš papievių kyla 
Ir širdyj nuo rožių kaip" saldu. 

• 

Bet mes niekad neužmiršim tavo, 
Tėviške, jaunų dienų dangaus, 
Musų širdis, kaip lapus agavų, 
Vakarinė jo žara vis gaubs. 

Mes užmiršom, kaip arimai kvepia 
Ir kaip želia želmenys rugių, j*. 
Bet širdis jų gyvus daigus slepia, 
Sieloj — raštai tūkstančių vagų. 

Mes užmiršom, kaip upeliai šnekft 
Ir kaip gieda rytą vyturys 
Bet širdyj mes vis regėsim taką, 
Vis kaip gervės ten mus akys gryš.. 

TYRAM 
Mintys <fe*evios, regėjimai trapų —• 
Nesulaikomų siekių būrys: % 

Nesustokim prie slenksčio anpus, 
Pasibelskim į amžių duris. 

Ne lavonai anapus pasiekia, 
Jie lavonai įr žemės aiduos: v 

Jiems šešėliai negyvėlio driekias 
Neįdvasintuos kurmių veiduos. 

Ne narsiam siekt praamžino skirta, 
Tai tik tyro ir aukšto skirtis, 
Nuo gyvenimo jis neatskirtas, 
Nors ir šaldanti stingdo mirtis. 

Kastytis Gliauda. 

(tęsinys iš pereito n&jf 

ŠIUKŠLĖS Už DEGTINĘ IR Už PINIGUS 
DIRBO MASKVOS NAUDAI 

VISA tuometinė veikla slėpėsi Sovietų am
basadoje, kur pasiuntiniu buvo Pozdniakovas. 
Ambasadoje, už geležinių durų ir grotomis ap
saugotų langų, bei visada uždaryto inėjimo, bu
vo ruošiama Lietuvos laisvei ir nepriklausomy
bei galutinas smūgis. Specialiai pravesti ypa
tingus uždavinius buvo iš Maskvos tiesioginiai 
prisiųstas užsienių reikalų komisaro pavaduoto
jas V. G. Dekanozovas. Jis su raudonosios ar
mijos pagalba ir padedamas visokioms visuome
nės šiukšlėms, kurias buvo nupirkti už pinigus 
ir degtinę, pradėjo varyti krašte propagandą ir 
veiklą nukreiptą prieš Lietuvos vyriausybę. Jie 
labai greitai pamiršo visas savo sutartis ir pa
žadus ir varė išanksto numatytą planą. Buvo 
pradėta spaudimas į vyriausybę, prikišant kad 
Lietuvoje esąs fašistinis režimas, kad nėra ko
munistų partijos, kad žmonės nelaisvai gyvena 
ir panašiai. Jie panoro išgelbėti Lietuvius iš 
laisvo ir nepriklausomo gyvenimo, išgelbėti žmo
nes nuo turto ir ramybės. Pradėjo reikalauti 
kad butų paleisti visi politiniai kaliniai, kad bu- iš kalėjimo išleistas komunistas Justas Palec

kis. Tuojau buvo norima kokiu nors budu lega
lizuoti Lietuvos okupavimą. Tat ta vadinama 
"liaudies vyriausybė" pradėjo rengti rinkimus 
į liaudies seimą. 

čia norėčiau sugryžti prie paminėto Sovie
tų kareivių dingimo. Man pačiam teko asme
niškai pažinti ir kalbėtis su to laiko Lietuvos 
saugumo policijos viršininku. Jis pareiškė kad 
tų dingimų tardymą jis pravedė pats asmeniš
kai nuvykęs į Vilnių. Deja, buvo aiškiai nusta
tyta kad joks Sovietų armijos kareivis nedingo, 
ir kad visa tai buvo tik suformuotas gandas ir 
inscenizacija, Ižad butų priekabe okupuoti Lie
tuvą. 

Lietuvos komunistų partija buvo tokia ne
skaitlinga kad ją buvo galima beveik net ant 
pirštų siiskaityti. Pirmutinis bolševikų tikslas 
buvo kokiu nors budu atrasti daugiau sau šali
ninkų. Tat pirmiausia jie paleido iš visų kalė
jimų visus kalinius, plačiai skelbdami kad štai 
kaip Lietuvos "fašistai" smaugė liaudies žmo
nes. Vienas įvykis gražiai pavaizduoja kokie 
buvo tie paleistieji. 

gą kad ją sekti ir pranešti visų tarnautojų nuo
taikas ir galvoseną; iš kitos pusės, jei tas tipas 
yra "fašistas" tai prie įstaigos vadovo bus gali
ma visada prikibti kad jis protegavo "liaudies 
priešus", o tas termijaas reiškė ti&rą laisvės ne* 
tekimą, ar net mirtį. 

Galų gale gaunu labai menką vietelę gele
žinkelių bendrovėje, žinoma, mano visas džiau
gsmas mano mokslu čia tuojau išnyko, nes ta
me darbe užteko mokėti skaičius pažinti. Taip 
pradėjau pirmutinį savo darbą. 

Noriu trumpai papasakoti kaip atsinešė vi
sas kraštas į Sovietų kariuomenės įžengimą ir 
kokias buvo viso to pasėkos.' Kilo baisiausia pa
nika. žmonės nežinojo ką daryti, minios vaikš
čiojo gatvėmis ir verkė. 

Pirmutinis Sovietų žingsnis buvo pakeisti 
Lietuvos vyriausybę. Lietuvos prezidentas su 
keliais aukštais pareigūnais, matydami kad Lie
tuvos suverenumas yra pažeistas ir faktiškai 
Lietimą yra okupuojama svetimos kariuomenės, 
o politinis krašto valdymas visiškai neįmano
mas kai visa tai pradėjo tvarkyti Sovietų pa
siuntinys, pasišalino į Valrarus. Ministeris pir
mininkas Merkys ir dar keletas ministerių, buvo 
tuojau suimti ir išvežti į Sovietų Sąjungą. 

Sovietų pasiuntinybės patalpose buvo su
tverta nauja "vyriausybė*'. Jo priekyje padėtas 

tų leista komunistų partija, kitaip sakant, buvo 
norima kad Lietuvos vyriausybė pati sau užsi
dėtų kilpą ant kaklo, o kas ją patrauks, jau so
vietai butų atradę. Lietuvos vyriausybė nenu
sileido, visada remdavosi padaryta BU Maskva 
sutartimi ir jos punktais. 

D&ugumaš Lietuvių dar nesuprato koks pa
vojus yra pakibęs virš jų tėvynės. Nes kaip 
praktika parodė, geriausias vaistas nuo komu
nizmo yra pats komunizmas: taip kaip nuo gy
vatės įkandimo reikia gydytis tik serumu iš gy
vatės nuodų, taip ir nuo bolševizmo nuodų yra 
tik tas pilnai pagijęs kas pats patiria praktiškai 
kas yra bolševizmas. 

Lietuviai žiurėjo | baisius žmonių tvarinius 
ir laukinius padarus, kurie įsiskverbė j Lietu
vos kuną, ir nežinojo ar iš jų juoktis ar verkti, 
ar jų gailėtis ar nekęsti. 

Matyti kad "klastos meisteris" Dekanozov 
ne veltui buvo iš Maskvos atsiųstas. Jis sura
do budus kaip išprovokuoti ramius Lietuvius ir 
atrasti priekabę ultimatumui ir išanksto jau bu
vo numatyta pravesti Lietuvos ir viso Pabalčio 
okupavimas. 

štai Sovietai 1940 metų pavasarį vienę 
ną 'su didžiausiu pasipiktinimu paskelbia kad 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje, dingo keletas ten 
esančių Sovietų įgulų kareivių, ir kad buk tai 
jie atrasti Lietuvių nužudyti ir įmesti į kanali
zacijos vamzdžius. Kilo baisus sujudimas ir iš 
Sovietų pusės "pasipiktinimas". Tuojau buvo 
pareikšta kad Sovietų kariai Lietuvoje nesijau
čia saugus, kad Lietuva yra pavojinga Sovietų 
Sąjungos saugumui, ir todėl ji turi buti užimta 
Sovietų raudonosios armijos. Tat taip 1940 me
tų Birželio 15 d., ankstybą rytą, Sovietų kariuo
menė peržengė Lietuvos sieną. 

Taip, Lietuva Sovietų Sąjungai buvo tiek 
pavojinga su savo 8 milijonais gyventojų, prieš 
180 milijonų sovietų, kaip Panama gali buti pa
vojinga USA. 

NETIKRUMAS IR NUOžVALGA APlAffc 
VISUS LIETUVOS ŽMONES 

BUVAU tuo momentu Lietuvos sostinėje, 
Vilniuje, pilnas norų ir jiegų dirbti, nes prieš 
keletą dienų buvau baigęs mokslą. Deja, aplin-
linkuma nebuvo linkus leisti man švęsti savo 
mokslo baigimą ir įžengimą į savistovų gyveni
mą. Tas įžengimas buvo daug mažiau roman
tiškas kaip bent kas galėjo tikėtis. 

Gavau vieną dieną žinią iš namų kad mano 
tėvui, kaip "buržuazijos" nariui, pensija, kuri 
buvo paskirto Lietuvos Prezidento dekretu už 
nuopelnus Tėvynei, yra sulaikyta, ir-kad mano 
namiškiai yra kritiškoje padėtyje. Mano vyres
nis brolis taip pat buvo ką tik baigęs savo tei
sių studijas ir laukė atsakymę iš universiteto, 
kur jis turėjo buti paskirtas dėstytoju. 

Prasidėjo mano bėgiojimai po įvairias įs
taigas ir įmones j ieškant vietos. Deja tai ne 
taip lengva. O del to kad žmonės jautė netik
rumą. Įmonių savininkai ir valdytojai patys 
jautėsi nežiną kiek jie ilgai liks savo įmonės sa
vininkais v valdytojais, todėl jie jokiu budu ne-

įnorėjo plėsti savo aparato. Gi valstybės įstai
gose taip pat vadovai bijojo priimti naują tar
nautoją del dviejų sumetimų: viena, gal tas ti
pas yra sovietų šnipu ir nori įsiskverbti į įstate 

ARKLIAVAGIAI LIAUDIES DRAUGAI! 
Panevėžio mieste susitveręs komunistiškas 

komitetas nutarė surengti išvaduotų kalinių pa
gerbimui balių. Taip ir padarė, buvo valgyta 
ir gerokai išgerta. Staiga vienas pasiūlo kad, 
paryškinimui kokia niekinga buvo Lietuvos val
džia, kiekvienas politinis kalinys turi papasako
ti kodėl jis buvo suimtas ir nuteistas. Žinoma, 
nuotaika nuo degtinės pakilus, ir visi iš eilės 
pradeda su įkvėpimu pasakoti savo nuopelnus 
komunizmui. Vienas sako: Aš sėdėjau todėl 
kad norėjau išsprogdinti buržujų fabriką, kuria
me išnaudojo darbo žmones. Kitas sako, jį su
ėmė už tai kad jis ruošė sąmokslą prieš vyriau
sybe. Trečias — už tai kad platino Sovietų Są
jungoje spausdintą propagandą nukreiptą prieš 
Lietuvos vyriausybę. 

Atėjo eilė papasakoti ir vienam dideliam 
vyrui, kuris jau sunkokai valdė liežuvį nuo vai
šių, kuriose jo darbai ir nuopelnai buvo taip ger
biami ir vertinami. Jis atsistojo, pasvyravo ir 
pasakė: Aš tai sėdžiu už didelę veiklą, už sun
kią kovą, ir tie šunes "fašistai" mane vistiek 
pagavo, bet aš nepasidaviau, vieną jų užmušiau. 
Bet kadangi jų daug buvo, mane visteik sučiu
po ir nuteisė 15 metų. 

Vienas klausytojas susidomėjęs garsina vi
sai salei, štai kur komunizmo kovotojas, štai 
liaudies didvyris, lipk ant scenos, žiūrėkit visi, 
jis už savo darbus ir didelę vpiklsį bjjvo net 15 
metų nuteistas. 

Visa salė sirafč ir visi notitę atsfstojo pa
gerbti tą didelį kovos už "liaudies teises kanki
nį". Pagerbimo rengimo pirmininkas maloniu 
ir pagarbiu balsu jo klausia smulkiau papasakoti 
apie jo žygius. Tada šis truputį raivosi, bet pa
skatintas draugų ir degtinės pasiryžta pradėti: 

Tai mat, sako jis, vieną dieną pavogiau kai
myno arklį; viskas butų gerai buvę, jei nebūtų 
sučiupę. Kai sučiupo tai vieną policininką dar 
suspėjau kirviu užmušti, bet kiti mane surišo. 

* * UA I M  iJlTIfidl Na o po to jųs jau žinote kaip su tokiais elgiasi 
"fašistų" teismai. 

<Bua daugiau) u j 



HOOVER DAM AT-
GAVO SAVO 

VARDĄ 

Garsus Boulder Dam, tvenki
nys ant Colorado upės, apie ku
rį plačiai aprašė Dirvos redak
torius pereitą žiemą, savo ke
lionėje Į Kaliforniją, dabar, 

.Prez. Trumano nuosprendžiu 
vėl pavadintas Hoover Dam, 
pagerbimui Prez. Hoover'o, ku
rio prezidentavimo metu tas 
tvenkinys buvo pradėtas staty
dinti. 

Hoover Dam buvo baigtas 
statydinti Prez. Roosevelto lai
kais, ir New Dealerių dienomis 
Vidaus Reikalu Sekretorius Ha
rold Ickes pakeitė Hoover'o 
pavadinimą į Boulder Dam. 

Ickes, kuris dabar paliuosuo-
tas iš Trumano kabineto, laik-
fiiščiuose rašydamas įrodinėja 
kad Prez. Hoover buvo prie
šingas to tvenkinio statymui ir 
slaptai dirbo sutrukdyti skyri 
«ią tam tvenkiniui pinigų. Tik 
Roosevelt tapęs prezidentu pa 
skyrė tam tvenkiniui išstatyti 
apie 40 milijonų dolarių, ir 

19&5 metų Rugsėjo 30 d. pats 
Prez. Roosevelt vyko į tolimą 
Arizoną to tvenkinio baigimo 
iškilmėms. 

HIPPODROME 

"FRAMED" 
Pradedant ateinančiu trečiadieniu 

Hippodrome Theatre pradedama ro
dyti Columbia filmą "FRAMED", 
įdomi drama, kurioje Glenn P'ord 
gauna pačią svarbiausią rol,ę kuri 
padarė jį populiariu jaunu vyrišku 
žvaigžde Hollywoodo scenoje. Tai 
lvg panašu į jo Johnny Farrell ro
lę filmoje "Gildą". Jis yra atkak
lus kasyklų inžinierius, bet švelnus 
moterų jtakai. 

Su juo moterišką rolę vaidina 
sensacinė blandė gražuolė, Janis 
Carter, kuri smarkiai kyla į žymias 
filmų žvaigdes. Ji sugabiai žavėja 
ir suvedžioja tvirtą vyrą Gtenn, bet 
kokia ji maloni! ^ ^ 
"Prie jų "vaidina Barry Sullivan, 

kuris sudaro trečią svarbų asmenį 
šiame veikale. Kaip suktas bankie-
rius jis žino kaip su Janis elgtis ir 
ivelia Miss Carter i žmogudysfcčs 
suokalbi. Prie jų vaidina kiti geri 
artistai. 

"FRAMED" pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre trečiadienį, Ge
gužės 21 d. 

ATVYKO 9 LIETU
VIAI IŠ EUROPOS Lithuanian Digest 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 
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Cltveland'o  Pirmas Celežinkelis — apie 1849 

Paminėjimas Musu 

12"1 Till 
Gegužes 17 

Pilnas Bankinis Patarnavimas 

T H E  

NATIONAL CITY BANK 
- OF CLEVELAND -

fucl i f l  pr ie  Fast  Sixth 
St***"0*' 

(|S4S1 ir Skyriai  

Karvs  Fed-Til Deposit  lnsunnci;  Corp 

V. J 
Vyrams ir Vaikinams Naujos 

Pavasarines Skrybėlės 
Visų naujausių Pavidalų ir Spalvų 

Plačiai žinomos KINGSLEY ir 
MERRIMAC 3.95 BARCLAY y.95 
Skrybėlės Brands 

Didelis pasirinkimas Kaklaraiščių $1.00 ir $1.50 
Tikros Odos Diržai S 1.00 ir $1.50 

Marei ir Vienodų Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4.95 

H Y K  A l  GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYlf Al 
" • čia erai it iškeisti savo Stamp Books 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

MONCRIEF AUTOMATIS ŠILDYMAS 
^ EKONOMIŠKAS __ 

GERIAUSIAS ŠILDYMO PATOGUMAS 
GAS — OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

•nnr-irinririrTrtrreac: 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai* 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
Wtl EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Gegužės 7 d. MARINE MAR-
LIN laivu atvyko iš Vokietijos 
9 Lietuviai, kurių 4 J.A.V. pi* 
piliečiai, o 5 Lietuvos ; kvotos 
imigrantai., 

Atvykusieji išvažinėjo Į įvai
rius J.A.V. miestus: 

'JONAS IGNATAVIČIUS ap
sistojo pas gimines: 543 E. 5th 
St., Mt. Carmel, Pa. 

BRONIUS KAMINSKAS ap
sistojo pas gimines: Sudbury 
Rd., Concord, Mass. 

STANISLOVAS ŠTARAS su 
sunum Rimantu atvyko p a s 
žmoną: 9 Columbia St., Wor
cester, Mass. 

MYKOLAS TOLIŠ1US apsi
stojo New York e pas brolį žur
nalistą Otto Tolišių: 

JUGOSIA BALYTft - VAI
CEKAUSKIENĖ, Jungt. Am. V. 
pilietė, apsistojo pas gimines: 
5718 Linton Ave., Cleveland 5, 
Ohio. * 

ANGELĖ RAPALAITĖ-VA-
KAUZIENE, J.A.V. pileitė, su 
dukrele Dalia apsistojo pas gi
mines: 18 Tremlet St., Dorches 
ter 24, Mass. 

BRONIUS ŽEMLIAUSKAS, 
J.A.V. pilietis, apsistojo pas se
serį: 73 East Ave., West New 
Haven, Conn. 

Atvykusius pasitiko Lietuvos 
®en. konsulato New Yorke at
tache A. Simutis, ir Ona Valai
tienė nuo Bendr. Amer. Liet. 
Fondo. 

Nuo karo pabaigos iki šiol 
iš Vokietijos yra atvykęs 381 
Lietuvis, kurių tarpe 126 J.A.V 
piliečiai. Per tą pati laikotar
pį iš kitų Europos valstybių 
atvyko apie 55 Lietuviai, taip 
kad iš viso iki šiol po karo 
atvykusių susidaro 436 Lietu
viai. Į tą skaičių neįeina J. A. 
Valst. karių fžmonos bei suža
dėtinės ir taipgi atvykusieji iš 
Kanados ir Pietų Amerikos val
stybių. Bendrai su imigraci
jos vizomis iš Europos atvyku
sių susidaro per 300 Lietuvių, 
kurių 202, Įskaitant, ir 29 naš
l a i č i u s ,  p a s i n a u d o j o  L i e t  u  v o s  
kvota, o likusieji atvyko kitų 
šalių kvotos sąskaiton, kaip tai 
Rusų, Lenkų, Vokiečių, o vie
na atvyko net Kinijos kvotos 
sąskaiton, kaipo ten gimusi. 

Kadangi kas mėnesį išduoda
ma dešimtoji dalis kiekvienos 
šalies imigracijos kvotos vizų, 
tai su Balandžio mėnesio pa
baiga Lietuvos metinė kvota iš
semta. Gegužio-Birželio mėne
siais su imigraneijos vizomis 
atvyks tik anksčiau jas gavu
sieji-

Liet. Generalinis Konsulatas. 

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

1 a Year 
Stratton Act Admits 400,000 Refugees 

„ BABY DEPT. 
16(600 Madison Avenue 

Cor. Wagar. Mrs. Phillips 
Lakewood, Ohio 

MERGAITĖMS DRESSĖS 
$2.25 iki $5.50 
mieros 1 iki 6X 

BERNIUKAMS SIUTAI 
$2.00 iki $3.95 
mieros 1 iki 8 

GRAŽUS KRIKŠTYNŲ SETAI 
ilgi ir trumpi—$12.95 iki $17.50 

Taipgi KŪDIKIAMS Siutai, 
Kelnaitės, Guminės Kelnaitės, 

Lepšiams patiesalai, etc. 
Žaislai, Lėles, knygos. 
Atsineškit šį skelbimą. 

The Nic Nac Shelf 
16600 Madison Avenue 

Lakewood, Ohio 
Mes Turim Pilną Pasirinkimą 

V E S T U V Ė M S ,  S H O W E R ,  i r ,  
GIMTADIENIUI DOVANŲ 

COSTUME JEWELRY, 
PUIKIŲ ODOS IŠDIRBINIŲ 

NOSINUKIŲ ir PRIJUOSČIŲ 
RAŠOMO POPIERO, TALLIES 

STALUI LĖKŠČIŲ, VAZŲ 
MEXICAN PUODŲ 

Sutaupysit pinigus perkant 
šioje krautu v oje. 

Lakewood's Jdomiausia ir Pilna 
Dovanų Parduotuve 

The Nic Nac Shelf 
16600 Madison Avenue 

Lakewood, Ohio 
Išdirbti Californijoje ir is 
Gilaus Pacifiko Okeano šie 

PUIKUS ABALONE PEARL 
ŽIEDAI - AUSKARAI 

SPILKOS ir KAKLINIAI 
MOTERIMS DAILUS ŽIEDAI 

visokiausių pavidalų 
Kaina $2.00 Tax iškaitant 

MERGAITĖM ŽIEDAI iki 16 m. 
Kaina $1.25 Tax iškaitant 

Auskarai Nusikorusieji 1.50 
Auskarai visokių pavidalų 2.00 
KAKLINIAI, 18 colių, Sterling 
Silver retežiai, special 2.00 
Gražios Širdies Spilkutės .75 
Mes garantuojam šiuos Brang-

menis už jų gerą darbą ir 
gerą nešiojimąsi. 

By Ralph W. Page 

Washington, April 30. 

(Reprint from the Evening Bulletin) 

HEARINGS before the Judiciary 
Committee of the House and a na
tional debate will shortly open upon 
a measure (H.R.2910) introduced by 
Representative William J. Stratton 
(R-Ill). 

The "Stratton Act* permits 100,-
000 refugees now in detention camps 
in Germany, Austria and Italy to be 
admitted into the United States each 
year for the next four years. They 
must all be people who have become 
homeless due to the war, and who 
are unable or unwilling to return 
to their own country because of per
secution or fear of persecution be
cause of their race, religion or po
litical opinions. All of them are 
held in this terror because of their 
opposition either to Nazism or Com 
munism. ' 

These people am mainly Poles, 
E s t o n i a n s ,  L a t v i a n s ,  L i t h u a  n i a n s ,  
Yugoslavs and Ukrainians fleeing 
the vengeance of the Soviets. They 
have been classified as farmers, con
struction workers, skilled mechanics, 
nurses, domestic servants, teachers, 
doctors, dentists and engineers. Each 
one will have to conform to the 
immigration law showing means for 
his support, and preference will be 
given to those with relatives here 
and those who fought in the U. S. 
Army. 

Much of the opening discussion is 
centered on a trivial and almost ir
relevant argument. This is that the 
only consideration should be the 
purely selfish Question of whether 
this small trickle of immigrants 
would be an assest or a burden to 
the country. 

I suppose this has to be argued 
for the benefit of those who still 
believe that national policy should 
be exclusively selfish, isolationist, 
nop co-operative and essentially in
different if not hostile to the wel
fare or interests of other people. 

The conclusive answer to these 
folk is that so few have come here 
in recent years, that these entries 
will still fail to fill the quotas pro
vided for in our stringent immigra
tion laws for the period; that these 
people bring needed skills and ser
vices; that in any case the number 
is so pmall that it can make no im
pression upon any community — 
and that for 150 years we have easi
ly absorbed to our benefit millions 
upon millions of ?uch people. In 
fact, we are these people. 

But citizens should know that all 
this is so immaterial as to be neg
ligible. Today our country faces a 
world crisis in which it is the main
stay and champion of human free
dom, national and international mo
rality, and the rule of law through
out the world. To this end we are 
engaged in a gigantic effort to en
list upon our side those who are 
still free and who still think in 
terms of government by the people 
and not by dictators. And in thir. 
contest we are spending billions of 
dollars and maintaining military, dip
lomatic and civilian agencies across 
the globe. 

We have trusted Secretary Mar
shall with the command of this en-
endeavor. He has taken the assign
ment upon the only possible under
standing, which is that the policy 
of the United States is determined 
exclusively by the moral law and 
our conceptions of justice and an 
unalterable resolve to carry out our 
share of all responsibilities. 

One of the greatest impediments 
to the recovery of our allies in this 
situation—and expense and detri
ment to our own administration in 
Europe—are these barbaric concen
tration camps filled with people who 
are desperate only because they 
espoused our cause. Responsiblity 
for dispersing them to permanent 
homes lies with the United Nations 
and particularly with the democracy 
that we arc supporting. 

The Secretary has emphasized that 
it is inconceivable that we should 
repudiate this responsiblity, create 
throughtout the world the impres
sion that we will not even take our 
share of the burdens of internation' 
al harmony, and actually insist upon 
maintaining this evil in the danger
ous areas of the conflict. To do 

so wottld be to add to the chaos 
and misery which is the hope and 
mainstay of the Communists, and 
cynically proclaim that the devastat
ed countries can fend for themselves. 

Lithuanians' Fight 
Cited 

PARTISANS STILL RESIST SO* 
VIET, ENVOY TELLS U.N. GROUP 
(Special to the New York Times) 

LAKE SUCCESS, N. Y., May 2— 
Despite Russian efforts to wipe out 
the underground movement in Lith
uania, the partisans are continuing 
their struggle for "freedom," Povi
las Zadeikis, Lithuanian Minister in 
Washington, he s informed the Unit
ed Nations Human Rights Commis 
sion, it was learned today . 

In a communication to Mrs. Frank
lin D. Roosevelt, chairman of the 
commission, Mr. Zadeikis enclosed 
a short history of the Lithuanian 
partisan movement, declaring that 
the partisans were "deeply convinc
ed" that the struggle was not iu 
vain. 

Mr. Zadeikis drew attention to 
the human rights provisions in the 
constitution of Lithuania during the 
period of her independence, prior to 
the Soviet occupation, and suggest
ed that the constitution might be 
useful to the commission in draft 
ing its international bill of rights. 

According to reports provided by 
the Minister, "ail forms of Jewish 
nationalism were banned and sHp* 
presssed" in the city of Vilna. 

Britons Ask Govern* 
ment to Defy Baltic 

Annexations 

Leading British figures, among 
them the Most Rev. Edward Myers, 
Suffragan Bishop of Westminster, 
have written an open letter to the 
British Government, demanding that 
it not recognize the annexation of 
the Baltic States by Soviet Russia. 

The authors of the letter point to 
the danger, that during the negotia
tions concerning the proposed chan
ges in the British-Soviet alliance, 
the Soviets might demand that Great 
Britain recognize the annexation of 
the Baltic States. Such an action 
would put the finishing touch on 
this international disgrace, Hi* let* 
ter said. 

(Reprint from Inter-Catholic Press 
Agency — April Issue) 
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KING PIN CLUB% 

2111 Prospect Ave. 
SITperior 3443 

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

POOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. Al Samolis, see. 

STATUS DOUBTFUL . . . Pauline 
Betz, national women's singles 
tennis champion, arrived act New 
York after her tennis tour of Eu
rope. U. S. Lawn Tennis associa

tion has ordered her to end par
ticipation in amateur events du*2 
to question on her standing. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų naniai arba 
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 
<09-12 Society lor Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE NAY Co's Basement 
I i I 11? -k& ia 1 

& 
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Kitas Siuntinys! 

"CLASSIC 

Popieros Drapes 
Naujom žemom Kainomis 
• 12 Spalvų Gėliuotų Marginių 

ant Naturalio, Beige or Pastel 
Mėlyno, Rose ar žalio Dugno 

pr. 

• Minkšto bet DaHcras Darbo 
• Apsiulčtos ir Gatavos Užkabinimui 
• Išrodo ir Kabo kaip Audeklinės 
• Gražių Gėliuotų ir Marginių Pavidalų 
• Plasticizuotos, Laisvos nuo Degimo 
• 59 colių Pločio; 2V& Yardų Ilgio 
• Parsiduoda su Tiebacks 

Ideališki į furnišiuotus apartmentus ir pasilinksmi
nimo kambarius — gražios išvaizdos bent kuriam 
kambariui jusų namuose. Naturaliu, Bčlynu, Rose, 
Žaliu ar Beige Dugnu. 

Talefonu arba Paitu Užsakymai Išpildomi— 
Saukit CHerry 3000 

Basement Drapery Department 

Mažais Dirbtuves Trukumais! 

Congolenm Ililo 
Dhoiiii ii n p 9 or: 
Antriniai iš 10.95 Vertės! f f 
9x12 Pėdų Didumo 

Mažais trukumais iš dirbtuves bet aukStos kainos 
congoleum milo apačia patiesalai, daugelyje gražių 
pavasarinių pavyzdžių. Gėliuoti arba šiaip margi
niai tinkami miegkambariams, valgomiems kamba
riams, virtuvei ir voniai. 

Basement Bug Department 

Puikios Naujos Bronzines Spalvos 

Grindinis Lempos 
Sukinėjama Alkūne 
Junior Styliaus! 

pilnai 

Šios puikios bronzos spalvos grindų lempos yra 
specialiai nupigintos trijų dienų pardavimui tiktai; 
Keturių budų junior style arba sukinėjama alkūne 
styliaus. Pilnai Įrengta su gražiu rayon taffeta 
•išiom »r jvutnais apvedžiojimais. 

Basement Lamps. 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie~mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

BAIGIENĖ Morta, 66 m., mi
rė Vasario 25, Plymouth, Pa. 
(Seinų ap.) \ 

KIRDEIKIS Antanas, T? .MV 
tų, mirė Vasario 21. E. Whi
te Plains, N. (Piunevėžios 
aip. Libartų kf • f 

KŪDĖlEVIčIĖN'fc Skolas t i k a 
(Puraitė), 62 m., mirė Kovo 
21, So. Boston, Mass. (Rim
eikų par.) Amerikoj išgyve-; 

. no 30 metų. 
MISĮUKEVIČIUS Jonas, 63 m. 

mirė Kovo 22, So. Boston, 
Mass. 

ŽEMAITIENE 'Elena, W mettj, 
mirė Vasario 27, Springfield, 
Mass. 

BARANAUSKAS Jonas, toirė 
V. Kovo 18, Nashua, N. Y. 

VITKUS Povilas, 55 m., mirfc 
Kovo 26, So. Boston, Mass. 

RUMšIS Jonas, 70 metų, mirė 
Kovo 26, So. Boston, Mass. 

BABARSKIENĖ Morta (naš-
lė), 56 metų, mirė Balandžib: 
26, Clevelande. 

SAVICKIENĖ Suzana (Jan-
• kauskaitė), pusamže, mirė 21 

Kovo, Chicagoj. (Šiaulių ap. 
šakynų p.) Amerikoje išgy

veno' 35 metus. 
POVILAIČIUTĖ Petronėlė, mi

rė Kovo 9, New Haven, Ct. 
SUKAS Jonas, mirė Kovo m., 

Grand Rapids, Mich. 

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. 
m East 123rtl St. 

Telefonas: POtomac 689& 

^VELIČKA Julius, ipusam ž i s , 
mirė Kovo 25, Ghicagoje. 

. ^(Mažeikių ap. Viėiirankių k. 
^Papilio par.) 

ANDRIUŠKEVIČIUS Antanas, 
64 m., mirė Kovo 25, Chica-
fgoj. (Kauno ap. Jurbarko p. 
IRukšnių k.) Amerikoj išgy
veno 43 metus. 

BAGDONAS Vincas, 58 metų, 
|nirė Kovo m., Milwaukee, 
Wis. (Vainutoš p.) Amerikoj 
'išgyveno 35 metua. 

BUžINSKAS Stasys, 61 metų, 
mirė Kovo men., -Grand Ra
pids, Mich. 

ftORCHA Marė ^Urbonaitė), 
35 metų, mirė Kovo 28, Chi-
cagoj, kur buvo ir gimus. 

RAKUNIENĖ Anastazija (Sin
kevičiūtė), pusamžė, mirė 29 
^Kovo, Ghicagoje. (Rokiškio 

,Mp. Pandėlio p. Martinonių.) 
ItTJMšAS Kazys, pusamžis, mi

rė Kovo 28, Chicago j. (Tau
ragės ap. švėkšnos p. Pakal
niškių k.) Amerikoj išgyve
no 30 m. 

ZAROMSKIENĖ Aleksandra, 
mirė Kovo m., New Haven, 
Conn. 

TREČIOKIENĖ Petronėlė, #0 
m., mirė Kovo 14, Philadel
phia, Pa. 

MILAŠEVIČIUS Jonas, 52 m., 
mirė Kovo 27, Chicago j. (Su
bačiaus par. Skudų k.') 

KUMELAUSKAS Jonas, mirė 
Kovo mėn., Shenandoah, Pa 

ULČINSKIENĖ Karolina, 50 
metų, mirė Kovo 26. Shenan
doah, Pa. 

STADULEVIČ1ENE Ona, 76 m. 
mirė Vas. 25, Buttonwood, 
Pa. 

SKESTENIS Augustas, pusės 
amž., mirė Kovo 24, Chica
go]. (Panev. ap. Smilgių p.) 

SEREIKA Vincas, pusamžis, 
mirė Kovo 24, Chicago j. (Pa
nevėžio ap.) Amedkoj išgy
veno 40 metu. 

MASILIUNAIT'Ė Barbora, 50 
m., mirė Kovo 25, Chicago j. 
(Šiaulių aps. Klovainių par. 
spilgių k.) Amerikoj išgyve
no 35 m. 

DAYTON, OHIO I — * j  

TREMTINES LAIŠKAS 
6na Onušaitienė, vietinė, ga

vo nuo skvo jaunystės dienų 
draugės, dabar tremtinės Vo
kietijoje, laišką, kurio ištrau
kos seka: 

Brantfi t)niitel JjClatKd 
tfles nemanome grvm Į Lietu
vą. Taip, su didžiausiu noru. 
jeigu Lietuvoje Rusai komu
nistai nebūtų. Jus negalit su
prasti kiek mes per vienus me
tus pergyvenom, kiek mūsų 
Lietuvių nekaltų išvežė i Rusi
ją. Apie 50,000 išvežta tiktai 
pirmu vežimu, o antras išveži
mas vėl turėjo prasidėti Birže
lio 24, j antrą išvežimą ir mes 
buvom įrašyti. Bet karas pra
sidėjo Birželio 22 (1941) tai 
tik taip likom neišvežti. 

Vokiečiams užėjus į Lietu-
valsčiaus raštinėje buvo 

užtiktas' sąrašas žmonių išve
žimui, kuriame ir musų vardai 
buvo įrašyti. Galite suprasti, 
del ko mes bėgom ir kodėl ne-
gryžtame. Vis vien jei ir gryž-
tume mes Lietuvos tikrai ne
matytume. 

Iš musų lagerio išvažiavo Į 
Lietuvą, palikę savo šeimas, ir 
jau antri metai jokiu laiškų jų 
šeimos negauna. Taip buvo ir 
Lietuvoje, išvežė į Rusiją, ir 
nei vienas iš Rusijos neparašė 
laiškų. Taip ir mums nerupš-
jo turtas, palikom viską, su sa
vim pasięmėm tik maisto, nes 
žinojom kad Vokietijoje sun
ku su maistu; apie kitus daik-, 
tus nebuvo ką ir galvoti. 

Mes gaunam žinių kad ir da~* 
bar iš Lietuvos išveža ūkinin
kus ir į jų ukius atveža Rusus 
ir apgyvendina. Lpiškus į Lie
tuvą bijom rašyti, kad nenu
kentėtų giminės, jeigu dar kas 
gyvena iš giminių Lietuvoje. 

Mes turim žinių kad Mari
jampolės, Vilkaviškio įr šakių 
apskrityse jau mažai Lietuvių 
likę, išvežti į Rusiją, jų vieto
se atgabenti ir apgyvendinti 
Rusai. 

Ir kad jųs negaunat nuo se
sutės laiškų tai reikia irgi ką 
nors pagalvoti, ar jie namuose 
gyvena. Komunistams prasi
žengimų padaryti nereikia, jie 
patys sudaro žmonėms kaltes. 

šis medžioklinis šuo, kurio savininkas yra girininkas Warden 
Lloyd Clark, Calais, Me., maitina iš bonkos jauną be motinos 
likusią stirnukę. šuo su ta stirnuke liko geri draugai ir kar
tu žaidžia. 

Jų žodžiai gražus, bet darbai 
nešvarus. Kas prie jų nepagy
veno tiems sunku suprasti. 

KALBĖJO R. SKIPITIS 
Bal. 20, Lietuvių bažnytinėje 

salėje kalbėjo Adv. R. Skipi
tis. Svečias apipasakojo savo 
patyrimus Lietuvoje, bolševi
kams ir naciams žiauriais bu
dais bevaldant musų tėvynę ir 
kokias kančias pergyveno mu
sų broliai Lietuviai tenai. Gai
la kad jis atvyko ant greitųjų 
tai nevisiems Lietuviams, šios 
naudingos prakalbos buvo ži
nomos. J. A. U. 

PA J IEŠKOJIMAI 
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pirmaeilis virimui kuras. 

. . . kadangi *ai i atlikti visokiu rusių 

virimą ir kepimą Gaso Pečium daug ekonomiškiau. Ir 

vėliausieji modeliai yra dąug atsakantesni . . . sunau

doja mažiau gaso išvirimui to paties gero valgio. 

Jieškomieji ar apie juos ži-
oaatieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

g 

S s 

jis suteikia visus šių die

nų automatiškus patogumus, palaiko Rėčiaus tempera

tūrą viduje vienodą, suteikia beveik neribojamą įvaiki-

mą virimo ir kepimo greitumų. 

pi turi berūkstančius ke

pimui degintojus, amžinus viršutinius degintojus, š&ti-

gu ^karštį ir staigų susukimą arba sulaikymą. 
0  

ftistj pardavėjas pagetbčs jutns pasirinkti 

tokį modelį kokio jųs ypatingai j ieškot. 

m EAST O H I O  IUS coip..  * 
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Povilaitytės, Marija ir Ona, duk
terys Vinco ir Onofe, viena ište
kėjusi Lukoševičienė,-...iš Lankeliš
kių vai., Vilkaviškio aps. 

Puškorienė - Piialgauskaitė, iš Kre
tingos aps., gyv. Chicago. 

Raczycki, Alexander ir Stanley* gyv. 
Detroit. 

Račkauskas, iž Girdvainiu k., Rie
tavo vai., Telšių aps*, gyv. N.Y. 

Račkauskas," Silvestras,..ig Sasnavos 
vai., Marijampolės, aps. 

Radomskis, Petras ir jos seserys 
Uršulė ir Marija, gyv. Chicaero. 

Radžius - Raugelaitė, Barbora, iš 
Pakarnių k., Gruzdžių vai., Šiau
lių aps. 

Ragauskas, Vladas, iš Panevėžio. 
Ragašinskas, Anupras 'ir Rnfinas, 

iš Medinių k., Pasvalio vai., ir 
jų vaikai. . 

Ramanauskai, iš Treigiu< dv., Kė
dainių aps. 

Ramoška, Vaclovas, iš Kielių k., Šir
vintų tfš11., Ukmergės aps., gyv. 
Brooklyn. 

Rasamavičienė - Radomskįytė, Ona, 
gyv. Chicago. , 

Ražanskas, Jonas, iš Bijeikių, Skie
monių vai., Utenos aps., išvyko 
iš Lietuvos 1938 m. 

Reinius, Mataušas, iš Gervainių k., 
Krakių vai. , . 

Rupeikas, Jonas ir *umis, gyv. Pitts
burgh. 

Ruscienė - Slinga'itė (ar Sliucaitė), 
Marijona, iš Josvainių vai., Kė
dainių aps. 

Sakalauskas. E Ivfrdas. sun. M"; 
kolo ir jo motina Bekervte, iš 
Drobiškių k., Salake vai., Zarasų. 

Sakovičiai, giminės Fel'kso Arma-
no, ar Hermano, ar Germano, iš 
Pivašiūnų, Alytaus aps., prašomi 
atsiliepti. 

Seibutis. Antanas, iš Obelių, Rokiš
kio a^s., p-yv. New York. 

Serapinas. Valentiras, iš Alsėdžių 
vai., Telšių aps., gyv. Boston. 

Sienickienė - Janušytė, Veronika, 
turėjo didelį ulei. 

Simonavičienė (Kuraityto). Marytė, 
iš Šimkaičių vai., Raseinių aps. 

Sinauskas. Vincas, <?vv. Newark. 
Si«k - Virbalaitė, Elena, iš Žeime

lio Šiauliu aps. vyras Sink, Petras, 
iš Linkuvos vai., Šiauliu aps . ui1 

s"nns Sink, Alfreda*, gimęs Bal
timore. 

Skamarakas. Vincas, i%. Kaimelio 
farap., Sakių aps., gyv. Worces-
tery. 

Skirmantas, Kazimieras. 
Sk"seviči'-"s, Juliion.'is ir Leonas, iš 

Gerkonin k.. Pūkšto yal., Zarasų 
ans. Julijonas gyv. Phila. 

Slanina, Antanas. sunus Kazimiero* 
ir Slanina. Aleksr.s i* Kairiški'} k. 

Stankevičiūtė. Kasto, ištek? jus i o s 
navard? nežinom? iš Kieliškių k, 
Rumšiškių vai., Kauno aps., gyv. 
Chicago. . . 

Stoll - Auffiistat, Marki, tun farmą 
netoli Chicago. • 

Stonvs. Apolinaras, iš Užvenčiu i**., 
Šiaulių ans., gyv. gal BostorK 

Straukas, Ignas, gvv.* Chicajrd. 
Straukas. Jonas. brolis Izidoriaus, 

spėiamai iš Tauragės ap. 
Stravinskas. Albinas i t  fc-travinskai-

tes. Marijona ir Ona, gyv. Shenan
doah, Pa. t 

Stravinskas, Floria, Dziul§ ir Vera, 
duktervs Jono ir Antosės, gyv. 
Philadelphia. 

Šalkauskas, Jonas, sfcnus Juozo, gyv. 
Chicago. _ . ^ a . 

Šamanauskaitės, BrOne ir Ona, •auK-
terys Ivaškevičiutes-šamanauskie-
nės. , 

Šatas, . Antanas, gyv. Amsterdam* 
N. Y., park Ave., spėjamai 
Ukmergės aps. " , -s 

Šatienė, našlė Adomo Šato, gyv. 
Amsterdam, N. Y. 

šiugžda, Jonas ir Pranas, iš šakių 
k., Pajevonio vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Brooklyn. v 

Špederienė, Adelyne ir jos dukterys 
Ema ir Adelynė, gyv. Brooklyn. 

Špokevičiutės, Anelijos, jau miru
sios, vyras, iš Vaškų vai., Biržų 
aps., ir vaikai. 

Šukys. Juozas, gyv. Rochester, N.Y. 
Šumyla, Juozas, iš Anykščių, Ute-

nos aps., gyv. Pittsburgh ar Phil. 
Svaržiutė, Marija, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Oželių k., Ma
rijampolės a. 

Tamošaitis, du broliai iš Šiaulių a., 
išvažiavę iš Lietuvos apie 1926-27 

gyv. Chicago. 
Toliušis, Jurgis ir Pranas, ar ture-'-

ję gini. Kražių vai., gyv. Chicago. 
Turčinskas, Juozas, iš Juodžių k.,' 

Pernaravos vai. 
Und'zila, Jonas, gyv. Shenandoah. 
Urbanas (Urbanavičius?), Alfonsas, 

sunus Boleslovo ir Onos, gyv. 
Pittsburgh. 

Urniežius, Antanas ir Petras, sunus 
Juozapo, iš Telšių aps., gyv. Chi
cago. 

Usoris; Jonas, gyv. Philadelphia. 
Vaičiulionienė, Ona, gyv. Mt. Car-

mel, Pa. 
Vaičiūnaitė, Apolonija, ištekėjusios 

pavardė nežinoma, iŠ Nerūpės k., 
Ukmergės vai. 

Vainius, Antanas, gyv. Brooklyn. 
Vainoraitg, Ona, iš Lazdininkų k., 

Darbėnų v., Kretingos aps. 
Vaišvila, Aleksas ir Vaišvilaitė, Ele-, 

na, vaikai Antano, gimę Ameri
koje gyv. Philadelphia. 

Vaitiekus - Ranorytė, Veronika, spė
jamai iš Pabaiske vai., Ukmergės 
aps., gyv. Cambridge, Mass. 

Vaitkevičius. Leonas, Anrano sunus, 
iš Joniškio gyv. Chicago. 

Vaitkienė - Vitkutė, Ieva. 
Vaitkus - Ganipr&uskriitė, Marijona, 

gyv. Chicago. 
Vaitonis, iš Kiipiškio, Panevėžio a. 
Valentinas, Pranas ir Cecilija, gyv. 

Detroit, Mich. 
Valilionis, Jonas, iš Pušaloto, Pane-

vėrio a^s., gyv. Chicago. 
Vasiliauskienė - Kavaliauskaitė, Mi

kalina, duktė Vinco, gyv. Phila. 
Vazbys, Petras, iš Lazdininkų k., 

Darbėnų v., Kretingos aps. 
Venckus, Kostantinas, iš Ylakių v. 
Venskevičienė, našlė Vlado Venske-

vičiaus, nuo Vištyčio, jos du sunųs 
ir duktė gyv. San Francisco. 

Venskevičius, Antanas ir Pranciš
kus. iš Vištyčio, gyv. Worcester 
ar Brooklyn. 

Vilkišienį - Medelinskaitė, Joana., 
iš Papilio vai., Biržų aps.,^ gyv. 
Chicago. 

Vilniškaitis, Simanas, iš Kazlų vai., 
Marijampolės aps. 

Vokienė - Bendikaitė, Ortė, iš Šila
lės vai., Tauragės aps. 

Vosylius. Baltrus, Juozas ir Vincas, 
broliai Jurgio, iš Marijampolės a. 

Vymart, Augustas, sunus Gotlybo, 
Šakių vai., Washington. 

Vyšniauskas, Juozas iš Bazilių k., 
Vilkaviškio vai . 

Vyšniauskienė - Gustaitytė, Kotry
na, iš Veiverių vai., Marijampolės 
aps., gyv. Cleveland, O. 

Zavistanavičiutė, Adelė, ištekėjusios 
pavaidė nežinoma, iš Darsūniškio, 
Kaur.o aps., gyv. Chicago. 

Ziczewic - Žemantauskaitė, Gertrū
da, duktė Juozo, ir vyras Jurgis 
Ziczewic, gyY. New York. 

Zigmontavičius,- Petra^, iš Daujėnų 
k.. Daujėnų vai., Biržų aps., gyv. 
Chicago. 

Zsbrys. Rapolas, brolis Adomo, gyv. 
Brooklyn. v 

Žalys, Jonas, iš Žagarės, gyv. Chi
cago. 

Žeimys. Vladas, iš Žarėru - Latve
lių, Šiaulių ap., gyv. Paterson. 

Žemaitaitis, Antanas, iš Runkių k., 
Kaxlų vai., Marijampolės aps., 
gyv. Waterbury. 

Žemantauskas, Antanas, Konstanti
nas ir Vincas, sun. Juozo,, gyv. 
Chicago. 

Žiaugra, Juoza$j HI • Skapiškio, gyv. 
Chicago. 

židžiunas, Juozas ir Vladas, gyv. 
Cleveland, "O. 

Žile, Antanas, iš Platigų k., Viekš
nių vai., gyv. Brooklyn. 

Žitkauskienė - Ruseckiutė, Agnieška, 
sesuo Urfulės Barkauskienės, gyv. 
Shenandoah. 

tiurkus, Augustinas, gyv. Worcester. 
žižniauskas, Juozas, iš Siesikų par., 

Ukmergės aps. 

{1000 ATUMMO 
tte "Ohib Bel! Telephone Cdfifc-

paskyrė šį didelį atlyginimą su
moje $1,000 bent kuriam asmeniui 

~ kttris g&les suteikti informacijų pri
vedančių prie suareštavimo ir nubau
dimo tokio asmens kuris kerštingais 
^Numetimais gadintų bent kurias vie
las ar kabelius priklausančius The 
Ohio BeĮl Telephone Company. 

DIAL 611 ARBA 'OPERATOR' 

Visi atlyginimų reikalavimai pri

valo btrti padaryti The Ohio Bell Te

lephone Company bėgyje 30 dienų 
iluo to kai kaltininkas bus rastas kai
liu ir nubaustas. 

Tlie General Plant Manager vado
vaujantis šios Kompanijos Cleve-
lando įstaigas bus galutinis sprendė
jas bent kokiuose nesusipratimuose 
Iškilusiuose už atlyginimą asmeniui 
itr asmenims, jeigu tokių pasitaikys, 
Icarn atlyginimas priklausytų. Jo nuo-

^Iprendis kiekviename atsitikime lx-
ryšyje m tokiu atlyginimu bus pas-
%utinis ir dalyką užbaigiantis. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 

| P J KERS1S Į 
S 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio S 
= ' OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

= Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pricmiesčiuoee, kreip- E 
E kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai- = 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. B 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas E 
Sj garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. E 
FmiiiiiitiiiiiiiiiiftmiiHmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiimiiimiiiiiitmiiiiiiuiJS 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą^ notarizuoti 
dokumentus kreipkitės f 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star.Avenue Cleveland 3 

PARKER HARDWARE 
gaujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuvė, gatava jums patarnauti visokiais 
vėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

Kreipkitės čia ivaifitį HARDWARE reikmenų. 

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

^ll l l l l l l l lSl i l l l i l l lJi l lSl l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l i l l l l l l l l i lHIIIIIIIIIIIIIIIIIIi l l l l l l l l l l l l l l l i l l '^ 

I Automatinis šildymas ( 
1 Lengviau — Pigiau — švelniau = 
2 TĄISOM IR TARDUODAM VISOKIUS FURNASUS | 
E Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 2 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
5 Automatic Controls Tools Hardware E 

J TRI-VET APPLIANCE SERVICE J 
g 7502 St. Clair Avenue Cleveland E 
S E 
5 PO. 9548 Frank Orpse (Urbčaitis) Sav. LI. C237 5 
I AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadiom 4793 | 

^iiiiiiiiiiii7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiattiiiiitiiiiiuiiitsiiit«iiiiiiiiiiiuii3 

jrtiitii 

į VISOKIA APDRAUDA 
į Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso

kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

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

ir Apdraudas Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 



KONCERTAS KURIO OHIO LIETUVIAI NEKANTRIAI LAUKIA Dalyvauja LVS l-mo skyriaus Koncerte' 
Sekmadienį, Birželio 8, Slovenian Auditorium 

! > 

RENGIA LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS l-mas SKYRIUS, ČLEVELANbĖ 

Me Birželio-Jnne $ d! 
TIKI ETAI PO: 60C, 75C, $1.00 <TAX INC) 

Dalyvauja LVS l-mo Skyriaus Koncerte 
Sekmadienį, Birželio 8, Slovenian Auditoriui*! 

PRADŽIA 2:00 V AL* P. P. 6417 ST. CLAIR AVE. 

% 

"Sužadinkim tą Žemę 
kur Amžiais Musų 

Birutė Smetoniene — Pianistė 
Ponia Birutė Smetonienė, iš Lietuvos atvykus karo pra
džioje, yra viena iš žymiausių Lietuvos pianisčių, čia 
Amerikoje skambino jau eilėje koncertų ir per radio 
Lietuvių tarpe ir Amerikiečiams. Clevelande bus jos 
pirmas plačioje Lietuvių visuomenėje pasirodymas, nors 
mažesniuose vakarėliuose ji jau keletą kartų skambino. 

Lietuvis Nužudė Žmoną 
ir Pats Nusišovė 

Gegužės 9, William Nevulis, 
40 m. amž., nušovė savo žmo
ną, kitatautę, kai ji nakti par
ėjo iš darbo, ir pats nusišovė. 
Ji buvo 36 m. amž. Jie gyve
no 1571 E. 45 st. Kaimynams 
pašaukus policiją, Nevulis ras
tas negyvas kieme, su revolve
riu rankoje; jo žmona surasta 
be žado kambaryje; ji nuvežta 
j ligonine friirė. 

Mevuliai turėjo $37,000 tur
to ir auginosf 7 metų dukre
lę, bet nesugyveno, žmona bu
vo padavus divorsui. Tas ma
tyt ir buvo priežastis jo pasi
ryžimo padaryti viskam galą. 

DAINUOS MARGARET 
TRUMAN 

National Oneert Series pra
neša kad Margaret Truman 
dainuos Cleveland Music Hall 
koncerte Gegužės 22 vakare. 
Ji yra Prezidente T'rumano du
ktė, 23 metų amžiaus, ir pra
dėjo pasižymėti dainavime. 

REIKALINGA MERGAITĖ 
keleto valandų darbui namuo
se. šeštadieniais, apvalyt virtu
vę, nevyresnė kaip iš 7 grade. 
Ateiti prieš šeštadieni apsipa-
žinti su darbu. 

0028 Superior Avenue. 

SMARKIOS IMTYNES * 
CENTRAL ARMORY 

Jack Ganson surengia vienas 
iš smarkiausių imtynių Cleve-
lando istorijoje, kitą antradie
ni, Central Armory, kur imsis 
du atkaklus imtikai — Bob 
"Strangler" Wagner ir Sandy 
O'Donnell. 

Wagner sveria 2f>0 svarų, ir 
žinomas kaip vienas iš žiau
riausių imtynių sporte. Sandy 
O'Donnell paeina iš Kansas Ci
ty. 

Ganson taipgi ruošia kitas 
poras imtikų tam vakarui. 

Tikietus išanksto galima pir
kti Rich man Bros, ticket offi
ce, 736 Euclid ave., ir nuo 6:00 
ta pat vakarą Central Armory. 
Pirmutinė pora' irntikų išeina 
lygiai 8:30 vai. 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VAKARUŠKOS 

Lietuvių Piliečių Klubas sa
vo patalpose Lietuvių salės na
me rengia pirmas po ilgų lai
kų vakaruškas klubo nariams. 
Bus Įleidžiami su nąrio korte
lėmis tiktai. 

Pirmos vakaruškos bus ši 
penktadienį, nuo 8 vai. vakare, 
ir kas penktadienis toliau. Ge
ra muzika šokiams, keptos žu
vies ir kitoki užkandžiai. 

Kviečia Klubo Komisija. 

Nepaprasto Programa Geg. 18, Naujoj Parapijoj 
Rengia Sąjungietės, Lietuvos Išvietintų žmonių sušelpimui 

Ten užgirshne K. M.>terų C'horą, naujai persiorganizavusi ir sustiprėjusį, 
vedamą K. ft taupo. Idej ingos moterys nesigaili savo brangaus laiko nei 
jiegų, važinėja tolimą kelią pamokoms, kartais pernešdamos labai nepalan
kų orą, bet ryžtingai mokinasi numylėtą Lietuvių tautos dainą ir aukoja 
tai geram tikslui — išvietintų Lietuvių sušelpimui. Todėl tai iš visuome
nės priklauso pilnas jų triusui pritarimas skatlingu atsilankymu \ ruošia
mą programą sekmadieni, GEGUŽĖS-MAY 18, Naujoje Parapijoje. 

Ten bus ir daugiau įdomybių. Kas nežino Marytės Trainauskaitės ga
bumų, kuri mums surprizą padarys; o juokdaris Petras Lui'/a jau ruošiasi 
visu smarkumu publiką pajuokint. Tikimės ir daugiau naujo turėti, šioje 
programoje užkviesta iš Pittsburgho Vyčių gruį>ė Lietuviškų šokėjų, kurie 
tikrai bus Cleveland iečiams naujenybė. 

Bočiai Gyvena" 
Ar ne laikas Clevelando jau

nimui pukrusti? Ar ne laikas 
suprasti ir nrisidėti prie darbo 
kuris įvairiomis organizacijo
mis eina pirmyn? Kur tavo, 
iaunuoli, ranka kurios šaukias 
žilas senelis kapuose, mirštąs 
brolis Sibire ir skurde žustąs 
DP-ys ? 

Senai musų miestas džiau-
ęriasi sugryžus mums iš Dėdės 
Samo tarnybos. Senai laukia 
musu darbų visi. 

Taip, Clevelando Lie tuvi u 
iaunimas, sueidamas viens su 
kitu kalbėjosi ar nebūtų laikas 
didesniam buriui jaunimo įsto
ti vienon ar kiton seniau įkur-
ton organizacijon ir pradėti 
veikti, kad tuo budu sužadinus 
kitus prie darbo ir atnešus 
daugiau naudos. 

Pasitarimų buvo ne vieną 
kartą. ]stojimo klausimas di
desniam buriui jaunimo vienon 
ar kiton organizacijon nedavė 
pasekmių. Daugelis musų jau
nimo priklauso prie vienos ar 
kitos organizacijos, bet k&d 
atsisakyti nuo jos ir eiti i kitą 
prieštarauja jo norams. Juk 
visos šios organizacijos dirba 
su geriausiais norais ir visos 
tartum panašios Į viena kitą. 
Musų akyse jos visos yra geros 
ir su geriausiais tikslais. Jei 
mes atsisakytume nuo savo or
ganizacijos ir susimestume ki
ton tai juk užtrauktume pasi
piktinimą kitoms. Juk ir tos 
organizacijos musų vyresniųjų 
brolių ir sesių yra suorganizuo
tos, o kiek joms darbo padėta. 
Mes nenorime pažeminti vienų 
ir iškeldinti kitų. 

Iš praktikos žinom kad kiek
vienai organizacijai reikalinga 
jaunimo. Kartais susiduriama 
«u Įvairiomis ir sunkiomis ap
linkybėmis kai jaunimo nėra. 
Visose rasime trukumų, nes 
jaunimas yra išsklaidytas. 

Šiądien kuomet Lietuva nė
ra laisva ir jos vaikams reika
linga pagalba, argi organizuoto 
Lietuvių jaunimo netrūksta? 
Tik d:delis būrys gerai organi
zuoto jaunimo galėtų prisidėti 
prie jusų sunkaus darbo. 

Taigi, štai, Clevplando Lietu
vių jaunimas suėjęs galutinai 
savo jvykusiame susirin k i m e 
nutarė susiorganizuoti, o galu
tinai su^-^a'iizavęs ir gavęs 
jusų pritarimą pradės veikti 
tain kad kur tik jaunimas bus 
reikalingas jis visur su menu, 
sportu ar kitais darbais visuo
met organizuotai pasirodys, ir 
nežiūrint i jusų organizacijų 
didumą visuomet išties jums 
ranką. * 

šis jaunimo būrelis yra pasi
vadinęs Clevelando Lie t u v i y 
Jaunimo Ratelis. 

Ratelis pradžioje daro du su
sirinkimus mėnesyje, kuriuose 
aptaria savo veikimą. Neužilgo 
Clevelando Lietuviai matys šj 
rateli pasirodant. 

Ratelio Valdyba. 

Smulkesnės Informacijos apie Žymų Lietuvos 
^Artisčių Koncertą Birželio 8 d. 

LANKĖSI DETROITIETĖ 
Emilė Kalvin, iš Detroito, 

lankėsi pas savo brolį, J. žilin-
gevičių, taipgi atsilankė Dir
vos redakcijoje; ji yra Dirvos 
skaitytoja, į Cleveland^ atvy
ko su choru dainuoti parengi
me. 

ATVAŽIAVO 
Pas savo gimine? Clevelande 

atvyko iš Vokietijos Jugasė 
Balytė - Vaicekauskienė, 5713 
Linton ave. Jai dokumentus 
darė Dirvos agentūra. 
' 3 r. Jf. 

yra laiš-

Clevelando ir net visos Ohio 
Lietuviai labai pasiilgę ko nors 
tikrai meniško, dailaus, žavė-
jančio, ko pirm karo laikas nuo 
laiko musų publikai buvo patie
kiama tai Lietuvių salėje, tai 
kartais kitoje didesnėje vieto
je. Karas musų meniškus pa
rengimus nutraukė. 

Bet dabar už tai lyg atsily
ginama, nes pasidarė galimy
bės Lietuvių visuomenei duoti 
ko tikrai gražaus ir vertingo. 

štai, Lietuvai Vaduoti Są
jungos 1 skyrius rengia didelę 
menišką pramogą, muzikališką 
koncertą sekmadienį, Birželio-
June 8 d., didelėje Slovenian 
Auditorijoje, 6417 St. Clair av. 
(toje pat kur rodyta Motuzų-
Beleckų filmos). 

Programą išpildys* naujai iš 
Europos atvykus Kauno ir Vil
niaus operos dainininkė p. So
fija Adomaitienė, ir koncertinė 

r>;anistė, taip pat iš Lietuvos, 
tik atvykus čia karo metu, p. 
birutė Smetonienė. 

Prie jų dadedama ir vietinio 
jauno talento, pianistės Aldo
na Tamošaitytė ir Dorothy 
žiurytė. 

Parengimas daroma po pie
tų, kad ir iš kitų miestų galė
tų atvažiuoti dalyvauti ir ga
lėtu tą pat vakarą sugryžti. 

Programos pradžia bus nuo 
2:30 vai. lygiai. 

Tikietai gaunami išanksto: 
Dirvos redakcijoje ir pas komi
sijos narius. 

Kaina tokia: 60c., 75c., ir 
keletas pq $1.00. 

Perkantieji išanksto, gaus 
75c tikietą už 60c. (kitų tikie-
tų kainos nepiginamos). Prie 
durų koncerto dieną tikietai 
bus pilna kaina. 

(Apie tą koncertą plačiau ki
tame numeryje.) 

M I R I M A I  
TADEUŠAS MASILIONIS 
Tadeušas Masilionis, ilgame

tis Clevelando gyventojas, mi
rė Gegužės 15 rytą. Pašarvo
tas DeįĮa jS. Jakubsr laidotuvių 
namuose. Laidojamas bus pir-1 

madienį, Gegužės 19. 

JOHN "LEWONAS (Walters), 
našlys, 55 metų, nuo 6902 

Whitney ave., mirė Geg. 8, pa
laidotas^ 12 d.; Kalvarijos ka
pinės!; pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio., bažnyčioje. 

Liko motina, Magdalena Le-
wonas, Homestead, Pa, du su-
nai, Frank ir Charles: 3 duk-
tervs, Mrs. Anna Gusky, Mrs. 
Frances Sullivan, Mrs. Mary 
Hiirgins. 

Homestead. Pa., gyvena jo 
keturi broliai, Teodoras, Juo
zas, Vincas ir Petras, ir sesuo 
Mrs. Helen Prvle. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė 'Delia Jakubs. 

PARSIDUODA NAMAMS 
NESCO ELECTRIC ROASTER, 
WHITE STAR PEČIUS, 
TWIN BED, su box spring ir 

Simmons matracais, 
Walnut living room stą}|M, 
Simmons Day bed. •" 

Viskas gerame stovyje. 
MRS. HERMANN 

17721 NEFF RjOAD 

PARSIDUODA NAMAI 
E. 86TH, i pietus nuo Wade Park, 

2 dviejų šeimų namai, vienas 4-4, 
didelis lotas, 3 muro garažai, kai
na — $7,000. 

Antras 6-6 kambarių, didelis lo
tas, 3 muro garažai. $8,500. 

Šaukit Mr. Shem kūnas 
Kirkwood Real Estate Co. 

Realtors SW 0033 
11201 SUPERIOR AVE. 

PARSIDUODA NAMAI 
LUTHER AVE. puikus 2 šeimų na

mas, po 5 kambarius ir sunroom, 
didelis lotas, 4 garažai, namas ge
rame stovyje, turi karštą vandenį; 
galima užimti tuoj pat. 

Saukit Mr. Kirkwood 
Kirkwood Real Estate Co. 

Realtors SW 0033 
11201 SUPERIOR AVE. 

LIETUVIŲ BANKINES 
ĮSTAIGOS 
PASTOVUMAS 

'Per.daug metų tūkstan
čiai Lietuvių ir kitų tautų 
žmonių naudojosi šiuo Lie
tuvių banku, padėdami čia 
savo taupymus ant depozi
to, užtikrintu saugumu ir 
geresniu uždarbiu. 

Depozitai po Federal In
surance Corp. iki $5,000. 

Tūkstančiai žmonių yra 
gavę ir šiądien gauna Lie
tuvių banke paskolas. 

Mamų pirkimo paskolos, 
Namų taisymo paskolos, 
Namų padabinimui ir 
Kitokiems reikalams pa

skolos lengvais mėnesiniais 
išsimokėjimais. 

Turėdami bankinius rei
kalus ateikit J šią Įstaigą 
ir gausite čia reikalingą 
patarnavimą. 

THe LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave, 

HE. 2498 

Užkviečiame jus atsilankyti i 

SUPERIOR SMOKE SHOP 
7031 Superior Ave/ 

Mes parduodam gerus cigarus, 
tabaką pypkei. Rūkytojams 

reikmenys. Kainos remos. 

JURGIUI KUZUI 
kas Dirvos redakcijoje. 

• HHIIIHIsrtlIlI 

I. J. SAMAS^- JEWELER 
Persikėle į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Avė. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesnį rinkini Deimantų, Žiedų, laik
rodėliu ir visokiu graždaikčiu, už nupigintą kainą.; 

Sofija Adomaitienė — Dainininkė 
Poni Sofija Adomaitienė yra viena iš geriausių jaunes-
nesės kartos Kauno ir Vilniaus operos solisčių, ji su di
deliu pasisekimu koncertavo įvairiuose Vokietijos mie-

* stuose Amerikos ir Britų kariams. Ji tik kelios savai
tės kaip atvykus į Ameriką ir jau dainavo Chicagoje 

THE JATIOML UTĮ l!l\k OF C1MLA1D 
Atžymi 102-ras Sukaktuves 

Gegužės 17 pažymi 102-ras sukak
tuves Clevelando seniausios banki
nės institucijos, The National City 
Bank of Cleveland. 

šis bankas prasidėjo mažoj krau
tuvėje ant West Superior, fiegužės 
17, 1845 metais kaip City Bank of 
Cleveland. 

Dvidešimt metų vėliau, 1865 me
tais, įsigijo nacionalio banko čarte-
rį ir priėmė tą pasivadinimą kuriuo 
žinomas ir šiądien — The National 
City Bank of Cleveland. 

Po keleto persikėlimų j kitas vie
tas bankas galiaus apsistojo dabar-

GEROS RŪŠIES VYNAS 
Pirkit Geros rūšies Vyną ir Ah? 

• iš 
A. B. C. WINE STORE 

5817 Denison Ave. 
Musų Kainos Jums Patiks. 

RADIO SAVININKAMS 
Duokit pataisyt savo RADIO 

ekspertams mechanikams 

THE SOUTHWEST RADIO & 
APPLIANCES SERVICE 

1914 Pearl Road 
Visokių išdirbinių radio taisoma 

pilnai patenkinančiai. 

tinėje vietoje ant kampo Euclid ir 
Enst Sixth Street 1919 metais. Šis 
bankas patarnavo Clevelando indi-
vidualams ir bizniams per eilę de
presijų ir karų. 

Pastarų dešimties metų bėgyje 
pasižymėjo geru augimu. Turtas 
1937 metais buvo $153,900,000, da
bar gi turtas viršija $440,000,000. 

1937 metais ši Įstaiga turėjo 449 
tarnautojus; šiądien 615. Iš tų tar
nautojų, 203 dirba šioje ištaigoj su
virs 10 metų, o du iš tc skaičiaus, 
Miss Edith L. Keller ir Mr. A. W. 
Becker tarnauja šiam bankui per 
suvirš 25 metus. 

J. A* Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O* 

/ 

Kvietimas Lietuviams 
Kaimynai Lietuviai apsilankykit 

TREASURE GIFT SHOP 
5817 Superior Ave. 

Turime 2,000 puikių naudiingų do
vanoms dalykų tinkamų vyram® 
ir moterims rfŽ žemas kainas. 
Anthony Giedrys, Sav. (21) 

+ KAIMYNIŠKA 
VAISTINĖ 3 

cia gausite visokias prekes ir reikmenis kokios tik parduodamos 
sos rūšies įstaigose. Atneškit savo gydytojų receptus pas mus. 
V)»i§Į|į reikalais kreipkitės į mus greitam patarnavimui. Taipgi 

TOEDTMAN fir FQU.IS 
,; P h a r m a c i s t *-

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, O. 
Registruotas Farmacistas visada gatavąs patarnavimui. 

£iiiiimimiiiimiiimHimiiHmmM!Wii!miiiifmiHiinimi!iiPiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiif£ 

Į Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS I AIDOTĮJVIU 
1 PATARNAVIMAS 
S —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIB— 

! 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 
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