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BOLŠEVIKAI STENGIASI 
ŽEMINTI GERĄ LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ VARDĄ. 

Paskutiniu metu iš Maskvos 
atsiųsti ar jos pinigais čia už
verbuoti įvairaus plauko bol
ševikiniai agentai, veikią sto
v y k l o s e ,  Į v a i r i a u s i a i s  b u d a i s  
stengiasi pakenkti tremtiniams 
kad tik pažeminus jų autoritetą 
Amerikiečių akyse. Negalėda
mi Lietuvių sugundyti, jie daž
nai patys padaro apiplėšimus 
o paskui stengiasi tą savo kal
tę primesti visiems geros va
lios musų tautiečiams. 

VĖL VEDAMA AGITACIJA 
Už GRYŽIMĄ J LIETUVĄ 

Prieš kiek laiko agitacija iš viktor Kravčenko, buvM so-
oficialių įstaigų dėl gryžimo i vietų ambasados narys; kuris 
bolševikų okupuotas Pabaltijo^išsižadėjo sovietų ir jų 'rojaus' 

Vengrija Atiteko Sovietu įtakon 

•W 

_ I 
WASHINGTONAS SULAIKĖ TEIKIMĄ 

VENGRIJAI PARAMOS 

valstybes ,buvo aptilus. Da
bar gi UNRRA, baigdama sa
vo dienas, ją vėl pradėjo, šau
kiami masiniai stovyklos gy
ventojų susirinkimai ir ragina
mi žmonės važiuoti namo. Ra
gina patys UNRRA pareigūnai. 
Maskoliai susirinkimuose ven
gia dalyvauti, nes bijo galvos 
netekti. Agitacija, žinoma, ne
duoda laukiamų rezultatų* 

UNRRA SAVO DIENA# 
BAIGIA. 

UNRRA įstaigų oficialus pa
reigūnai dažnai nevengia pa
reikšti viešai kad šį įstaiga sa
vo dienas jau IVgia. Nepas-
laptis kad dar U dabar UNR
RA tebera labai daug bolševi
kinio raugo žmonių, šie daro 
pastangas ir . toliau pasilikti 
valdininkais IRO organizacijoj, 
l e i s d a m i  p a s k a l a s  k a d  p a t y s  
DP esą neišmokslinti, neprity
rę administracijos darbe ir ne
galėsią susitvarkyti. Praktika 
betgi parodė kad .tose vietose 
kur patys DP veda savo rei
kalus, administracija yra daug 
geresnė ir tinkamesnė. Daug 
mažiau vagysčių ir maistas ge
resnis. Be to, DP dirba tik 
už maistą ir algos dažniausia 
jiems niekas nemoka. 

ir pasirinko laisvą Ameriką. Jis 
liudija apie komunistų ruošia
mą Amerikai perversmą. Ka
dangi jį komunistai gavę pro
gą tuoj nužudytų, jis prašė 
valdžios paskirti jam sargus-
palydovus. 

PRADĖTI NAUJI MOKSLO 
METAI. 

šiuo metu jau visose gimna
zijose pradėti nauji 1947-8 mok
slo metai. Ir vėl didelis Lietu
vių skaičius mokosi. Gyvai su
sirūpinta ir amatų mokymu. 
Daugelis Lietuvių intelige n t ų 
stengiasi praktiškai ko nors 
išmokti. 

ANGLŲ ZONOS LIETUVIAI 
NORIAI VYKSTA i ANGLIJĄ 

Anglija yra vienintelė didžiai 
humaniška valstybė, kuri pir
moji sutiko įsileisti didelį skai
čių DP į savo kraštą ir šį su
manymą praktiškai vykdo. Dė
lei to DP tarpe Anglija turi 
labai didelį pasitikėjimą. A-
merikiečii^ zonos DP, kuriems 
išvažiavimas į Ameriką ar kitą 
kurį kraštą tebėra užkirstas, 
su pavydu žiuri į Anglų zonos 
DP, kurie sau palengva kopia 
į salą .... 

Bolševikai betgi šiuo Anglų 
žygiu yra labai nepatenkinti ir 
deda visas pastangas atkalbinė
ti tremtinius. Deja, jų niekas 
neklauso. Anglų zonos DP tar
pe net toks anekdotas pasakoja 
ma, girdi, Rusų valdžia, suži
nojus šį Anglijos nutarimą, 
Maskvoje paskelbė del to griež
ti protestą ir bado streiką.— 

K. Pelėkift. 

\ 

SAKO TURI VEIKTI 
BE SOVIETŲ 

Sen Vandenberg, užsie
nių reikalų komisijos pir

mininkas, sako, kada nors 
iries turėsim imtis organi
zuoti taiką su Vokietija ir 
Austrija savo okupuotose 
zonose, nelaukiant ar sovie
tai kooperuos ar sutiks. 

Mes turim teisę operuoti 
laisvai savo pusėje, kaip 
sovietai elgiasi už savo 'ge
ležinės uždangos', įrodinė
ja Sen. Vandenberg. 

Jis ragina Senatą užtvir
tinti iki šiol padarytas su
tartis su Italija, Bulgarija, 
Rumanija, ir Vengrija. 

Tačiau išeitų kad pada
rius su tomis šalimis sutar
tis ir jas užtvirtinus, bolše
vikams jas užgrobiant jos 
nusmerkiamos sovietų ver-
gijon, nes nieko nedaroma 
užtarti bent vieną jų, lai
kas nuo laiko sovietu už
grobiamas, kaip pav. dabar 
atsitiko su Vengrija. 

SPIRIA ĮVESTI AP
SAUGINĘ POLICI

JĄ 
United Natioat saugu

mo tarybos posėdyje visos 
kitos didėsės valstybės pa
siruošę bendrai prieš Rusi
ją debatuoti už greitą įve
dimą pasaulinės apsaugi
nės policijos arba kariuo
menės, kam sovietai prie
šinasi ir stato visokias pai
nias kliūtis. 

Susitarimį ginklų klau
simu U. N. taryba turėjo 
atmesti, nes tuo klausimu 
nepasiekta jokio pagrindo. 

_Vengrijoje, komunistai 
išstūmė iki šiol buvusią su
dėtinę vyriausybę ir įstei
gė savo valdžią sulyg Mas
kvos kurpalio. Jie skubiai 
rengiasi prašalinti centris
tų partijos prezidentą Zol-
dan Tildy, ir pradeda at
šaukti iš užsienių tos vy
riausybės paskirtus minis
trus. x 

Kaip tik bus užtvirtinta 
Vengrijos taikos sutartis, 
komunistų valdoma vidaus 
reikalų ministerija, kuri at
stovauja Maskvos enkave
distus, iš Vengrijos praša
lins visus kitų šalių spaudos 
atstovus ir Vengrija liks 
taip pat atkirsta nuo va
karų ''geležine uždanga". 
. Katalikai ir kitų partijų 
Veikėjai ir žmonės skubina
si bėgti iš Vengrijos į va
karus iki "geležinė uždan
ga" dar visai neužleistai 

Sulaiko Vengrijos rėmimą 
W#shingtono valdžia su

bruzdo del tokio komunistų 
žygio ir nusprendė sulaiky
ti dabar teikiamą Vengri
jai piniginę paramą. Už
šaldyta $15 milijonų kredi
tas kuris turėjo tekti Ven
grijai šią savaitę. Nespėta 
sulaikyti $15 milijonų kre
ditas savaitė pirmiau. Ta 
parama buvo Amerikos pa
žadėta buvusiai vyriausy
bei. 

Dalis Amerikos spaudos 
daro pastabą Washingtono 
valdžiai kad teikimas Ven
grijai pinigų jokiu budu 
nebūtų tramdomas..., 

State Departmentas ren
gia stiprią protesto notą 
Maskvai, kurią laiko atsa-
kominga už Vengrijos pa
jungimą komunistų įtakon, 
pes perversmui panaudota 
Vengrijoje laikomos rau
donosios armijos įtaka. 

Tačiau State Departmen-
te tikima kad ta nota nie
ko nereikš, kaip nereiškė 
protestai komunistams už
grobiant Lenkiją, Jugosla
viją, Čekoslovakiją, Ruma-
niją, Bulgariją ir Albaniją, 
arba anksčiau Lietuvą ir 
jos kaimynes. 

Kiti tikrina jog esą žen
klų kad U. S. rengiasi imti 
tam tikrus kitus žygius at-
rėmimui sovietų, kurie sa-

PASKUTINFI PROGA 
TAIKAI, POPIEŽIUS 

TIKRINA 
Popiežius JPijus XII šio

mis dienomis pareiškė kad 
iki šiol taikoj klausimu se
kė viena kitą tik bergždžios 
konferencijos. Jis atsišau
kia į pasaulio taikos dary
tojus pasinaudoti paskuti
nėmis likusiomis progomis 
atstatyti normalius santi-
kius tarp valstybių, iki dar 
nėra pervėlu. Sako, sau
gok Dieve, kad valstybių 
vadai nepraleistų paskuti
nės progos įvesti taikai 

DIDELĖS ORO NE-
^ LAIMĖS 1947 M. 

K4 priešai bombarduotų. Vaizdas New YorLy ir vieno ia d i 

džiųjų jo tiltų, kas butų užpuolančių priešų taikoma išbombar-
duoti. Viršuje skraido U. S. karo lėktuvai, kurie apžvalgė pa

dėtį didžiojo Amerikos miesto iš kariško atžvilgio. 

DARBO SANTIKIŲ 
BILIUS PRIIMTAS 
Birželio 4, Atstovų Bute 

320 balsais prieš 79 priim
tas pataisytas darbo santi-
kių bilius, kuris gavo 54 
balsus daugiau negu reika
lingi du trečdaliai. Todėl 
šis bilius galės tapti įstaty
mu jei Prez. Truman įĮ ir 
atmestų. 

Tas bilius nesuardo uni
jų, nei neatima darbinin
kams teisės organizuotis ir 
priklausyti unijoje, nelie
čia algų sutarčių ir kitų 
darbininkų santikių su in
dustrijomis. Jis tik apvar
žo unijų vadų sauvaliavi
mų galimybes, unijų rake-
tieriai už grobimus ir kito
kius savo darbus gali buti 
baudžiami, ir darbdaviams 
bus duodama teisė kalbėti 
į savo darbininkus, kas da
bar uždrausta, unijos agi
tatoriai gali kurstyti dar
bininkus nedirbti, arba už
pulti dirbtuves privertimui 
darbininkų rašytis į uniją, 
o darbdaviai negali persta
tyti savo klausimo. 

Kongresas taipgi priėmė 
$4 bilijonų taksų sumažini
mo biliu, kurį betgi sakoma 
Prez. Truman atmes. 

TEISINA UNRRA 
TARNAUTOJUS 

Rooks, UNRRA direk
torius, Amerikos spaudos 
atstovams pareiškė kad tū
li labai šmeižia UNRRA 
darbuotojus, kurie atlieka 
labai gerą ir atsakantį dar
bą tarp tremtinių Europo
je. Rooks matomai nelai-

ITALUOJE KAIRIEJI 
IŠMESTI 

Italijoje sudaryta naujas 
ministrų kabinetas su tuo 
pačiu dešiniųjų vadu Alci-
de de Gasperi užimančiu 
premjero vietą. Tik ką iš
iręs kabinetas turėjo komu
nistus ir socialistus kurie 
laikėsi su komunistais. Su 

ko smerktinu UNRRA va-! kairiaisiais nebuvo galima 
dų jsakymo atlikti si joji-, prieiti prie jokios tvarkos. 
mus tremtinių tarpe, sulyg 
sovietų agentų reikalavimo, 

Bet ir dabar Italijoje pa
dėtis nepasigerina, nes ko-

nemato kokius kitus niek- munistai pasiruošę perver-
šiškus ir kriminališkus dar- smui ir pagrobimui Itali-
bus atliko tuli UNRRA 
darbuotojai tarpe tremti
nių. Dalis UNRRA dar
buotojų yra sąžiningi, bet 
kiti dirba tik sovietų agen
tų pareigas. 

UNRRA baigia savo vei
kimą Birželio 30. Bet dik-
čiai tų darbuotojų pereis į 
naują IRO ir joje taip pat 
sauvaliaus. 

NORI 6 MĖNESIŲ 
MILITARINIQ 
PARUOŠIMO 

Pre& Truman'o patarė
jų komitetas rekomenduo-

koma pagrobę Vengriją at- ja įvesti čioje šalyje šešių 

ARGENTINA pasidarė 
gera U. S. akyse kai gavo 
užtikrinimą kad ten praša
linta nacių gaivalai. San-
tikiai tarp tų dviejų valsty
bių atitaisyti. 

MOLOTOVAS, kaip pra
nešimai skelbia, nusibastė 
į Belgradą, Serbijoje (Ju
goslavija), ten stengdama
sis sukurti Balkanų valsty
bių federaciją, kitaip sa
kant visas jas bendrai pa
jungti Maskvai. 

jos j savo rankas. Jie už
vedė partizanišką kovą. su 
teisėta vyriausybe, turėda
mi ginklus ir visą paramą 
iš Maskvos. 

PREZ. TRUMAN taria 
si su buvusiu Valst. Sekre
torium Byrnes apie davimą 
Italijai $100,000,000 pasko
los, pagelbėti tai šaliai at-
sigaivelioti. 

37 ŽUVO. Arkansas val
stiją prašlavė audra Birž. 
2, labiausia paliesta Pine 
Bluff miestelio apielinkė. 
Žuvo 37 asmenys, šimtai 
sužeista, daug liko be na
mų. v. . 

Šios savaitės pradžioje 
siautęs didelis lietus ryti 
nėse valstijose sukėlė nuo
stolingų potvinių. 

DARYBOS tarp John X. 
Lewis ir angliakasyklų ope
ratorių tapo nutrauktos ir 
abi pusės laukia kaip išeis 
su Taft-Hartley darbo san
tikių bilium, kuris Kongre
se praeina, bet nežinia ar 
Prez. Truman jį pasirašys 
ar atmes. 

Valdžios globa angliaka-
syklose baigiasi sų Birže
lio 30, ir Lewis grąsina iš
šaukimu 400,00d mainerių 
į streiką. 

sikirsdami prieš "Trumano 
doktriną", taikomą apsau
goti Turkiją ir G raikiją 
nuo patekimo sovietams. 

Sovietai rengiasi praves
ti Vengrijoje rinkimus šį 
rudenį, kurie bus aiškus ̂ — 
prašymas "saulės" Stalino 
priimti Vengriją į "laimin
gą sovietinių respublikų šei
mą", ir tuoj bus pradėtas 
trėmimas visų nekaltų žmo
nių į Sibirą mirčiai. 

Byrnes, buvęs Valstybes 
Sekretorius, pakviestas fil
mų industrijos reikalų gy-
nėju-advokatu. 

mėnesių priverstiną milita-
rinę tarnybą jaunimui nuo 
18 metų. Tas sako reika
linga pasiruošimui ir užsi-
tikrinimui prieš netikėtu
mus karo atveju. 

Amerikos tarybos su so
vietų atstovais del Korėjos 
užsikirto lygiai taip kaip 
atsitiko Maskvoje del tai
kos Vokietijai ir Austrijai. 
O kaip gražiai sovietai ra
šė apie norą taikiu budu iš
spręsti Korėjos klausimą. 
Ir kaip keista kad Ameri
kiečiai vis tais bolševikų 
blofais džiaugiasi. 

Gen. de Gaulle prašo U. 
S. teikti Prancūzijai para
mą, kas pagelbėtų palaiky-i 
ti tą šalį stipriau ant savo 
kojų ir tuo budu apsaugoti 
nuo patekimo sovietų įta
kon. 

Amerikiečiai betgi jre-
tiau leis Prancūzijai patek
ti komunistams negu rems 
tokią vyriausybę kuri iš-
rodytų "diktatoriška". De 
Gaulle, greitai apsidirbtų su 
komunistais ir išgelbėtų 
Prancūziją Amerikos biz
niui, bet Amerikiečiai ver
čiau per savo ''demokratiš
kumą" leis komunistams 
įvesti diktatūrą, negu pa
rems ka komunistai vadina 
''fašistišku". 

Italijos premjeras Alcide de 
Gasperi, katalikų partijos va
das, rezignavęs iš premjero 
pareigų del nesugyvenimo su 
komunistais ir socialistais. Jis 
vėl pakviestas sudaryti naują 
ministrų kabinetą, dftbtr be 
kairiųjų. ' 

Nukritus dviem lėktuvams 
su pasažieriais 24 valandų bė
gyje, kuriuoSfe užmušta apie 
100 žmonių, galima priminti ir 
kitas dideles oro nelaimes 1947 
metais: 

New Yorke, Gegužės 29 va
kare nepajiegęs pasikelti į orą 
lėktuvas nukrito ir toje nelai
mėje žuvo 38, po to keli jau 
mirė nuo sužeidimų ir apdegi-
mo, ir dar vienas-kitas mirs. 

Gegužės 30, Maryland vals
tijoje nukrito iš oro ir sudu
žo pasažierinis lėktuvas, jame 
žuvo visi 53 pasažieriai ir lėk
tuvo prižiūrėtojai. 

šioje nelaimėje žuvo ir du 
Lietuviai, kiek iš "pavardžių 
matyti: Mrs. Francis B. Ben-
dzunas, ir Mr. Raudas (nors 
šis gali buti ir ne Lietuvis). 

Prie to, Japonijoje U. S. ar
mijos lėktuvo nelaimėje Gegu
žės 29 žuvo 40 asmenų. 

Sausio 5 d. — 43 žuvo nukri
tus lėktuvui Kinijoje. 

Sausio 25 — 12 užmušta 
Londono aerodrome. 

Sausio 26 — 22 žuvo lėktu
vui sudužus Kopenhagene, Da

nijoje.1 

Sausio 27 — 11 užsimušii 
sudužus B-29 lėktuvui Albu* 
querque, N. M. 

Vas. 1 — 16 užmušta lėktu
vui nukritus netoli Lisbono, 
Portugalijoje. 

yas. 7 — 10 užmušta Ku-
kos lėktuvui nukritus Ispani-
negu karo lauke. 

Vas. 15 — 16 užmušta lėk
tuvo sudužime Italijoje. 

Vas. 15 — 53 žuvo lėktuvui 
atsimušus į kalną Colombia. 

Vas. — 21 — 21 žuvo Kini
joje oro nelaimėje. 

Kovo 15 — 23 užmušta Al-
puose nukritus Pfancuzų lėk
tuvui. 

Bal. 8 — 27 žuvo nukritus 
lėktuvui Venezueloj. 

TRAFIKE %USTA DAUGIAU 

Paprastose kasdieninėse tra-
fiko nelaisėme vien tik šioj® 
šalyje žūsta daug daugiau as
menų negu oro nelaimėse. Ir 
trafiko nelaimėse žūsta Ameri
kos žmonių per metą daugiau 
karo lauke. 

šymet per Decoration Die
nos švenčių laikotarpį šalyje 
žuvo 419 žmonių. Tų žuvusiu 
skaičių sudarė: 
Oro nelaimėse 
Prigėrė 5® 
Tornadose ir smalkiose. 

nelaimėse 100 
Trafike užmušta 179 

Tas apima tris dienas: Gegu
žės 30, SI, ir Birželio 1, sekma
dienį. v 

MEKSIKOJE UBAGAI susi
organizavo į "uniją". Ne tik 
kad jie sutarė laikytis vieny
bės, bet ir nustatė kad nepri
imti vieno centavo, mažiausia 
ką priimti auką tai du centa-
vos, kad jų "darbas geriau ap
simokėtų". Jeigu ubagui bus 
duota auka tik vienas centavo 
tai jis turi atmesti tą su tokiu 
energingu pasipriešinimu kad 
padarytu aukotojui viešą sar
matą.*.* 
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PENNSYLVANIJOJE 

PHILADELPHIA 
AMERIKA PRIPAŽINO LIB-
mJVĄ 25 METAI ATGAL 

Liepos 27 šymet sukanka 25 
metai nuo to kai Amerika pri
pažino Lietuvą de jure. Tai 
buvo pilnas Lietuvos valsty
bes pripažinimas. 

Ta diena buvo* iMsiftfcttsift 
ne tik tiems kurie prie to dar
bo dirbo, bet ir visai Lietuvių 
tautai. 

Amerikos Lfeftiviai, ttirime 
tą jubilejų tinkamai atžymėti 
ne menkiau kaip kad minėj a-
me Vasario 16, atkreipiant vi
sų Amerikiečių dėmesį j tai ir 
padėkojant Amerikos valdžiai 
už * tebepripažinimą Lietuvos 
savistove iki šiolei, reikalauti 
kad ir dabar įietuvos nepri
klausomybė butų išsaugota ir 
apginta. Jau septyni metai 
kaip kruvinieji Hitlerio ben
dradarbiai užgrobė ir tebelaiko 
Lietuvą, kurios žmonės kanki
na ir žudo, ir reikia jieškoti 
jiems pagalbos. 

Amerikos pripažinimą Lie
tuvos čia minėdavome iki ka
ro kasmet, surengiant pikni 
kus, išvažiavimus. Bet šymet 
dar turiningiau paminėkime tą 
sukaktį, surengdami viešą di
džiulę eiseną-demonstraciją su 
daugybe tam minėjimui pri 
taikintų^parašų, parengtų įvai
rių fliotų ir tt., baigiant pra
kalbomis kurioje nors didžio
je miesto salėje. Tegul pla
taus pasaulio žmonija žino kad 
Phila ir Amerikos Lietuviai 
nepasiryžę apleisti savo šalies 
dabartinėje jos padėtyje. 

Philadelphijos Lietuviai yra 
susipratę ir svarbiam reikalui 
esant noriai moka viešas de
monstracijas parengti. 

Ir kitos Lietuvių kolonijos 
turėtų šitą 25 metų sukakties 
paminėjimą rimtai atžymėfl, 
ir tą dieną atžymėti reikalin
giausia parama Lietuviams iš
blaškytiems iš savo tėvynės, 
ir pačios Lietuvos labui. 

Pranas Pūkas. 

m 

Detroit, Mich., Naujienos 
TOWELL, MASS. 

Gen. Eisenhower (kairėje) ar
mijos štabo vadas, kalbasi su 
Sgt. Edward Beamon, beran
kiu golfininku. Jie lošė "garsių 
asmenų" golfo turnamente Wa-
shingtone. 

I DAYTON,OHIO 
BAIGĖ AKADEMIJĄ 

Kadetas George Bložis, sū
nūs Dr. ir ponios G. I. Bložių, 
šymet baigė Missouri Militari 
nę Akademiją, Mexico, Mo. 

Jis baigė Corporal laipsniu ir 
įgijęs savo diplomą gryžo pas 
tėvus. Savo mokykloje atsižy
mėjo kunisku vikrumu, kaip 
imtikas, footbolininkas ir base-
bolininkas. 

Los Angeles miręs PraJL J. 
Maciejauskas buvo ponios BIo-
žienės dėdė. D. Rep. 

BRITAI IR U. S. SU-
TARĖ SUVIENYTI 

SAVO ZONAS 

$135 MILIJONAI 
ŠELPIMO REIKALAMS 

Harrisburge, Valstijos sena
to pinigų skyrimo komitetas 
užgyrė įnešimą paskirti $135 
valstijos šelpimo reikalams, ir 
$9,290,000 sumą taisymui val
stijos institucijų. 

Atstovų Butas užgyrė skyri
mą $45 milijonų dolarių mo
dernizavimui valstijos globoje 
esančių ligoninių, taipgi staty
mui laikinų pastogių karo ve
teranams. 

MOKYTOJŲ ALGOS 
NEDAUGIAU $4800 

Harrisburge, valstijos legis
lature j e svarstant mokytojų 
algų klausimą, nustatyta kad 
mokytojos Pittsburgho viešose 
mokyklose gali dasitarnauti iki 
$4800 metinės mokesties, po 
to daugiau jau nebus keliama. 

Visoje valstijoje nustatyta 
leisti pakelti viešų mokyklų 
mokytojoms iki po $550 me
tuose. Tam tikslui valstija tu
rės išdėti $48 milijonų metuo
se daugiau. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Suv. Valstijų ir Britų oku
pacinės vyriausybės Vokietijo
je sutarė įsteigti visos Vokie
tijos ekonominę tarybą, kaip 
pirmą žingsnį suvienijimui Vo
kiečių bent savo okupuotose 
zonose, pagreitinimui sustipri
nimo Vokietijos ekonominiai 

Britų zonoje yra 22,386,000 
Vokiečių, Amerikos zonoje • 
16,680,000. 

Pradinė taryba Vokietijos 
belidram ekonominiam gyve
nimui tvarkyti susidės iš 54 
asmenų ir jie bus žinioje U. S 
ir Britų militariškų valdžių. 

Rusų užgrobta Vokietijos da
lis dabartinėse sąlygose nie
kad nebus prijungta į bendrą 
Vokietiją, prišingai, sovietai 
visomis klastomis darbuojasi 
pajungti vis§ Vokietiją savo 
globon. 

Prancūzai irgi nesiskubina 
dėti prie Britų ir Amerikiečių 
savo valdomą Vokietijos zoną. 
Nuskurdinti ir karo nu 
Karo nuterioti ir nacių išnau
doti Prancūzai dabar jaučiasi 
turį progą Vokiečiams atsiker-
šyti, ir bent toje dalyje kurią 
jie valdo viską lupa, maistu ir 
ką tik gali, sau, Vokiečius pa
siryžę kad ir badu išmarinti. 

173 KUOPOS PAMINĖJI
MAS SLA 60 MBTŲ SU

KAKTIES 

Vietos SLA 173 kuopa buvo 
surengus iškilmingą paminėji
mą SLA 60 metų ir kuopos 25 
metų gyvavimo sukaktis. Po-
kilis buvo vienas iš šauniausių 
kokį kada vietos Lietuviai su
rengė. , 

Turėta daug svečių iš aplin
kinių miestų. Kalbėtoju buvo 
Adv. K. Kalinauskas, iš South 
Boston, SLA 2 apskričio pir
mininkas. Jis gražiai apibudi
no SLA veikimą ir ragino vie
tinius Lietuvius priklausyti to
je organizacijoje. 

A. Kriaucialis, 2-ro apsk. or
ganizatorius, taipgi kalbėjo ir 
pažadėjo įvykdyti savo vajaus 
kvotą į SLA. 

Meninę programos dalį išpil
dė Worcesterio Lietuvių Mote
rų Klubo grupė, vadovystėje 
ponios P. Meškus. Jų dainos 
dalyviams patiko, publika kėlė 
ovacijas, ir pageidauja kad jos 
vėl kada čia atsilankytų. 

Dainavo solo So. Bostonie-
tis P. Paura, turintis stiprų, 
gerą Lietuvišką balsą. Jis la
bai sužavėjo dalyvius, ir buvo 
iššauktas kelis kartus dainuoti 
daugiau. Jam pianu akompa
navo Anelė Januškevičienė iš 
So. Bostono. 

Iš vietinių turėjome jauną 
Lietuvaitę, kuri pasirodė savo 
gražiu baisu, tai p-ie P. šums-
kaitė; jos dainavimas publikai 
taip pat patiko. Vakaro vedė
jas buvo SLA 173 kuopos pirm. 
W. Peslikas. 

Gaila kad šio paminėjimo 
rengėjas p. L. Paulauskas, ku
ris tiek daug truso įdėjo suren
gimui tos iškilmės, pats nega
lėjo dalyvauti, nes tapo pagul
dytas į lovą del ligos. Linki
me jam greitai pasveikti. 

Vytautas Ramanauskas 

YOUNGSTOWN 
RENGIAMA PIKNIKAS 

@ia Lietuviškas veikimas vi
sai sulėtėjęs, tačiau nenorima 
nuleisti rankų ir rūpinamasi 
ką nors dirbti. 

Nutarta surengti piknikas 
sekmadienį, Birželio 22, Lietu-

fcUKM f,VS 6 TO SKYRIAUS 
GEGUžINfi 

Gegužės 30 d. Kriaučiunų 
vasarnamyje atsibuvo LVS 6 
skyriaus gegužinė. šį kartą 
įvyko, kaip ta Lietuvių patar
lė sako, "Nors ir lytų, aš ke
liausiu." 

Gegužės 30 d. labai iBftžai 
lijo, bet buvo gana šaltas ir 
nepaprastas oras šiame sezo
ne. Bet musų žmonės jau pa
pratę savo pasiuyžimą vykdy
ti, tat ir į gegužinę atvyko virš 
50 asmenų. O čia svečių lau
kė su skaniais valgiais musų 
šeimininkės: Valerija Kriau
čiūnienė, Matilda Maitienė, Ju
zė Gužauskienė, Ona Sack, Zu
zana Kerševičienė ir kitos. Jų 
pagaminti valgiai buvo kaip 
tik Lietuviui į skonį: naminės 
dešros, kopūstai, bulvės, ausu
kės, kava ir kit. Valgyk kiek 
nori. Tai gal pirmas po karo 
toks sočiai vaišinantis parengi
mas. 

Juozas Kripas, LVS centro 
finansų sekretorius, iš Ann 
Arbor, Mich., dalyvius nufoto
grafavo, ir tas atvaizdas vėliau 
tilps Dirvoje. 

Svečiai sumetė ir kortomis, 
tik gaila kad diena prabėgo 
kaip minuta. 

Helen Rauby ir Marė Sims 
platino laimėjimo knygutes. 
Šis laimėjimas baigsis Liepos 
27 d., per LVS 6 skyriaus pik
niką Birutės Darže. 

Alex Miškinis padovanojo 
"buteliuką" šiai gegužinei, ku-| 
ris buvo išleistas laimėjimui, j 
Laimingasis buvo Agr. Tomas j 
Dambrauskas. 1 

Negalima praleisti nepami
nėjus ir pp. Kriaučiunų, kurie 
ir vietą davė ir padėjo paruoš
ti, ir su maistu prisidėjo, ir 
svečius kvietė. Tai vis del 
Lietuvos gelbėjimo, del tremti
nių šelpimo.... 

Matilda Matienė irgi rūpes
tingai supirko valgius, ir, pa
lyginant šių dienų kainas, la
bai pigiai. Gal už tai, su Juo
zo Tamošiūno aukota penkine. 
Gegužinės pelnas virš $80. Au
kų čia nebuvo prašoma, vien 
tik įžanginė auka $1.50 asme
niui. 

Gegužinėje; dalyvavo ir pp. 
Motuzų svečias, Veros Motu
zienės brolis St. Gaubis, iš Bos
ton, Mass. St. Gaubis yra šė-
rininkas Lietuviškos batų dirb
tuvės, Overglobe. Tai ramus, 
mąstantis Lietuvis, pasekmin
gas biznyje. 

Gegužinės rengimo komisiją 
sudarė: Matilda Maita, Adelė 
Mase, Helen Rauby, Vytautas 
Kerševičius, Juozas Gužauskas, 
Augustas rinkunas ir Dr. Jo
nas Sims. 

Kadangi visi nežinojom kaip 
nuvažiuoti į Kriaučiunų vasar
vietę, tai Adelė Mase su Vale
rija Kriaučiūniene pagamino 
kėliarodį, taip kad kiekvienas 

T«f.- ' "-•rsp 

MEKSIKOJE APSILANKIUS 

Dr. Lyndon O. Brown, pasek
mingas New Yorko biznierius, 
paliko biznius ir užėmė vado
vauti 110 metų senuko Knox 
kolegiją, Galesburg, 111. 

nieko nekaštava, o turėjo di
delės reikšmės — pareikšti sa
vo pageidavimą ir pasiryžimą 
užtarti savo brolius tremtyje. 
Minimas susirinkimas buvo pa
skelbtas per Am. Lietuvių Bal
so radio net du kartu, buvo pa
rašyta ir Dirvoje. 

SKurie dalyvavo tie tikrai gė
rėjosi matydami kaip tvirtai 
Amerikiečiai užstoja musų ne
laimingus žmones. 

Kurie nurašėme senatoriams 
ir kongreso atstovams laiškus 
prašydami remti Bill H. R; 
2910, del įleidimo į šią šalį 
400,000 išvietintų žmonių, ga
vome gražius atsakymus ir ga
vome visi. Vienas tautietis, 
kuris nelinkęs remti Lietuviš
kus darbus, pralaimėjo net de
šimtinę. Jis tikrino kad U.S. 
Kongreso nariai nekreips aty-
dos į musų balsą. Susiginčijo 
su vienu jaunu Lietuviu, sudė
jo lažybas ir abu parašė laiš
kus. Už penkių dienų gavo iš 
kongresmanų atsakymus, ir 
pralaimėtojas atsisveikinęs su 
dešimtine dabar tapo išmintin
gesnis, labiau prijaučia Lietu
vių pastangoms. M. Sims. 

A v važiuojantis jį turėjo rankoje 
vių parapijos darže ir saleje.>jr neįeik6jo klaidžioti terpe 
Kaip priedas to pikniko, atva
žiuos iš Clevelando kalbėtojas, 
Neris J. Šimkus, nesenai atvy
kęs iš Europos tremtinys, jis 
apsakys apie Lietuvos padėtį, 
ir prie to bus parodoma Lietu
viškos filmos, kurias visi no
rėsite matyti. 

Vėliau apie &į pikniką bus 
pranešta daugiau. Rep. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENQg 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, PA, 

SOSTINĖJE Washingtone, iš 
vienos high school auditorijos 
demonstratyviai išėjo keturi 
studentai, protestui prieš ko
munistinę propagandą, kurią 
jų mokyklos auditorijoje varė 
tula Rusė, ištekėjus už Ameri
kiečio ir čia atvežta. Ji ėmė 
girti ir garbinti sovietus, kad 
ten visi turi laisvę, o čia kiek
vienas yra darbo vergas. 

Tuos keturis studentus Kon
grese specialiai rengiama pa
gerbti. 

Toks Kongrese pagerbimas 
tų protestavusių studentų pa-1 
drąsins kitur visur mokyklų j 
jaunimą kovoti prieš klastingą 
komunistų propagandą mokyk 
lose, kas jau perdaug įviso. 

DIDŽIŲJŲ geležinkelių tar
nautojų unijų vadai ruošiasi 
išreikalauti iš 132 šalies di
džiųjų geležinkelių tam tikrų 
pertvarkymų, kurie apima 44 
darbo taisyklių reikalavimus. 

virtinės, ežerų. 

MASINIS MITINGAS 
Gegužės 28 d. įvyko Michi

gan Citizens Committee on Dis
placed Persons masinis susi
rinkimas, kuriame kalbėjo E. 
G. Harrison, nacionalis pirmi
ninkas, Citizens Committee on 
Displaced Persons. Ponas Har
rison yra Pennsylvanijos Uni
versiteto teisių fakulteto mo
kytojas ir daug darbavęsis iš
vietintų Europos žmonių rei
kalu, kaip U. S. reprezentato-
rius del išvietintų žmonių. 

Susirinkime dalyvavo 800 
publikos, tarp jų visgi apie 30 
Lietuvių. Negalima girtis šį 
kartą kad Lietuviai dėjo pas 
tangų, bent atsilankymu, kas 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 
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LOS ANGELES, CAL 

JAU NEKVIEČIA ATVYK
TI KARO VETERANUS 

Us Angeles miesto taryba, 
kuri paprastai kviečia naujus 
žmones atvykti čia apsigyven
ti, nutraukė savo kvietimą ka
ro veteranams vykti čia apsi
gyventi. To priežastis yra su
mažėjimas darbų 50 nuoš. nuo 
Rugsėjo mėnesio, ir 165,000 
asmenų neturi namų apsigy
venimui. 

Daugybė Amerikos karių iš 
rytinių valstijų, kurie tarny
bos metu gavo progą pamaty
ti Kaliforniją, pasiliuosavę iš 
tarnybos pradėjo plaukti į va
karus ir į Los Angeles, kaip į 
didmiestį. Kiti vežė ir savo 
šeimas ten apsigyventi. Mies
to valdyba išsyk kviete, padrą
sino veteranus čia važiuot. 

Veteranai pradėjo piltis į šį 
miestą kaip iš gausybės rago, 
kas mėnesį atvažiuodavo po 
apie 10,000, kas apsunkino ir 
namų gavimą visiems, far dar
bų neištenka. 

The Cleveland Electric 
Illuminating Co* 

Didina Jiegą • 

Si motina, Mrs. Erviri Schnitzler, tik 31 metų amžiaus, iš Ge
nesee, Wis., yra jau dvylikos vaikų motina. Jų amžius eio» 
nuo 14 metų iki 1 mėnesio. Ji turėjo dvi poras dvynukų. 

The Cleveland Electric Illumina
ting Company įdeda naują genera-
toirių savo Lake Shore elektros 
gamykloje prie East 70 st. ir Me
morial vieškelio. Tas generato
rius 75,000-kilowattu, bus pareng
tas darbui 1950 metais, kaip pra
neša Elmer L. Lindseth, kompani
jos prezidentas. 

Taip pat dabar dirbama prie pa
didinimo šios kompanijos Avon jie-
gos dirbtuvės Avon Lake dalyje, ir 
5ia bus įdėta du 90,000-kilowatt ge
neratoriai, vienas pradės operuoti 
1948 metais, o antras 1949 metais. 
Tie trys generatoriai padidins šios 
kompanijos elektros gamybą, iki 
1,059,000 kilomattų. 

Naujai ruošiamo įtaisymo, kartu 
su patalpomis, Lake Shore dirbtu
vėje atsieis apie $8,000,000. Tas pa
didins šios kompanijos pastaru lai
ku paskirtą plėtimams biudžetą iki 
$65,000,000. 

ši kompanija jaučia kad Cleve-
landas auga ir augs toliau, taigi ir 
ruošiasi turėti visus reikalingus iš
teklius elektros ir jiegos patarna
vimo trumpoje ateityją. 

ttašo Ona Karpienė* 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
-•t; ' / 

PtrfeBLA. mieste mes aplan
kėm keletą bažnyčių ir kate
drą. Tas miestas nėra didelis, 
bet jo bažnyčiose kurias aplan
kėm sukrauta tiek skarbų kad 
net svaigulys ima įsivaizduoti. 
Aš lankiau ir mačiau daugelį 
bažnyčių savo kelionėse Euro
poje, jos visos yra didelio ar
tistinio grožio ir talpina savyje 
turtingumą ir viltis tos bend
ruomenės, tačiau esu tikra 
kad tos ką mačiau Meksikoje, 
ypatingai šv. Dominiko ir Mo
tinos Dievo Ražančinės, neturi 
sau lygių. 

Šv. Dominiko bažnyčia yra Ba
roko arkitekturos, jos vidus ir 
centraKnis' punktas, kuris iš
kyla į didelį aukštį kur užsi
baigia erdvia doma, išdabinta 
tokiais puikiais papuošalais iš 
aukso plotvių kad net žėrėjo 
mano akyse ir nustebino mano 
plačiausius įsivaizdavimus. Aš 
niekad negalėjau įsivaizduoti 
tokio artistiškumo nei tokių 
neapsakomų brangenybių ko
kios sudėtos į tas sienas. Per 
valandėlę net nustojau kvapo, 
tačiau nusiraminau kai pasi
žvalgiau į veidus žmonių kurie 
klūpojo aplinkui mus melsda
miesi. Tai buvo jų bažnyčia, 
jų viltis ir inspiracija, jiems 
adoruoti; tai jų Dievas, jų re
ligija ir jų gyvenimas. Tai 
yra paprasti žmonelės, šio ma
žo miesto gyventojai; jie pras
tai apsirengę, tačiau į savo 
bažnyčią jie sudėjo savo siel^ 
ir ateina čia pasisemti inspira
cijos ir stiprybės nešti savo 
naštą ir laukti geresnio gyve-, 
nimo. ši bažnyčia paliko ma
nyje tokį įspūdį kurio aš nie
kuomet neužmiršiu, nes kal
bant apie bažnyčias ir jų gro
žę ir turtingumą, šv. Domini
ko, ir Motinos Dievo Ražanči
nes užims pirmą vietą. 

Pueblo miesto katedra taip
gi buvo labai įspūdinga, nes 
jos vidų radom išpuoštą bran
giu Meksikonišku onyx; grin
dys joje iš juodo ir balto onyx 
kaladžių. Didelės šventųjų sta
tulos iškaltos iš tyro balto 
onyx; statulos sutalpintos ant 
sienų kurios siekia į aukštybes 
iki domos viršūnės. 

Daugybė sakyklų aplink vi
soje katedroje visos iš gryno 
onyxo, kaip ir grotos ir pilio
riai prie daugelio altorių. 

Onyx yra tai savo rūšies 
marmuras randamas Meksiko
je, jis yra labai brangus; jo 
mes matome dažniausia musų 
lempų pastovuose, lietsargių 
rankenose ir tt. Rakandai ar 
stalai sru onyx viršum yra la
bai brangus; net dalis Meksi-
kietiškų papuošalų padaryta iš 
juodo ar žalio onyxo. 

Puebloj mus nuvežė į tą taip 
vadinamą "paslėptą vienuoly
ną". ši, senoji miesto dalis, 
priminė man apie Kauno sena
miestį. Namai arti prie šali
gatvių, mūriniai ir tinkuoti, ir 
išstatyti su kiemu --viduryje. 
Jokių vartų nera ^ į kiemą, pa
statas visas eina išvien apie jį. 

PADAVIMAS apie tą "pa
slėptą vienuolyną" gana įdo
mus. Benito Juarez, Indi jonų 
kilmės, kurį išaugino Ispanai 
dvasiškiai, kuris su laiku pa
tapo Meksikos vadu, ir skaito
mas vienas iš Meksikos karžy
gių, patyrė kad daugybė Mek
sikos turtų per bažnyčias ati
tenka Romai ir taipgi politiš
kiems tikslams, taigi 1857 m. 
jis uždarė visus vienuolynus. 
Suprantanja,' dvasiški j a rado 
kelius ir budus tęsti savo darbą 
ir šiame vienuolyne tęsė savo 
slaptą egzistavimą per virš 80 
metų. Jis buvo užtiktas tiktai 
keli metai atgal, jo turtai ta
po konfiskuoti, vienuolės iš
blaškytos į kitas šalis, taipgi 
ir į Suv. Valstijos, o tas pasta
tas, kuris turi prie savęs ir 
kolpyčią, dabar paverstas į 
muzejų ir turistų lankymo vie-
tą. 

Mus pervedė per visą vie
nuolyną, per slaptas duris ir 
išeigas; parodė kaip vienuolės 
gyveno, ką jos dirbo ir kaip 
leido savo laiką. Tas vienuo
les globojo žmonės kurie gy
veno pastate iš gatvės pusės. 
Kai vienuolės kartą patekdavo 
į šį vienuolyną, jos iš ten nie
kados* neišeidavo, nes čia pat 
tamsiame tvankiame rūsyje 
buvo ir jų laidojimo vieta, ir 
čia jų kaulai ir dabaj- guli. 

Perėjome mes per kambarį 
kuris buvo naudojamas mal
doms ir atgailai. Ilgas siau
ras kambarys su eile aukštu 

atramų iš medžio išdrožinėta 
kėdžių abiem pusėm, apie 10 
kiekvienoje pusėje; kiekviena 
kedė turėjo didelį medinį krv-
žių, sunertą virvę ir erškecii§ 
vainiką, tokį kaip vaizduoja 
mas ant Kristaus kryžiau!* 
Tuos vainikus vienuolės dėvė
jo ant savo galvos savo atgai
los periodais ir kuomet mels
davosi už savo nuodėmes. 

Viskas tame vienuolyne pa
likta taip kaip buvo kuomet jį 
vienuolės valdė, matėme net ir 
rubų kamaras su eile jų juodų 
apvalkalų iškabintų parodymui* 
Jaučiau lyg mes vaikščiojau^ 
po torturų kambarius iš viduje 
amžių laikų, ir pažiurėjus į ne-
kuriuos tuos dalykus net šiur
pas supurtydavo. 

Taip ir atėjo vėlus popietj® 
ir laikas užkandžiui. Netolie
se iš Pueblos, musų šoferis nu
vežė mus į naują pakelyje iš
statytą restoraną, pavadintą 
"Merenderos". Dairantis po, 
tą pelėsiais atsiduodantį, šiur
pulingą vienuolyną mus taip 
nuslopino kad patekus į naują, 
žėrintį pastatą buvo tiesiog 
gaivinančiai malonu, čia ra
dome gėlynų daržus ir grožį 
aplinkui, ir padidinimui musų 
malonumo Meksikiečių orkes
trą, kuri grojo žinomus Ame
rikoniškus šmotelius musų pa
linksminimui. AŠ prisiminiau 
kad net ir Lietuvoje orkestros 
paprastai grodavo Amerikoniš
ką muziką kuomet Amerikie
čių randasi, ir tas gerai iš jų 
pusės, nes mes žinome kad jie 
nori mus jaustis kaip namie, 
tačiau kai išvyksti avantiūrai 
į svetimą šalį labiau norisi tu
rėti ir jų vietinę atmosferą. 

SUGRYžUS į Mexico City, 
šį vakarą mudvi su Petrone 
išėjome į miesto gatves avan
tiūrai pačios vienos. Buvo tik
rai smagu vaikščioti dairinėtis 
į langus, palyginti kainas ir 
apžiurinėti ką Meksikiečiai tu-
ir pardavimui. Patyrėm kad 
kainos Meksikoje daug aukš
tesnės už dalykus kuriuos mes 
galime pirktis namie. Ameri
kos industrijos masinė produk
cija ir biznio kompeticija ko
kią mes turim Suv. Valstijose 
negali buti duplikuota niekur 
pasaulyje. Kiek aš esu mačius 
ir kaip toli esu buvus, tuo ge
rai persitikrinau. 

Geriausia apsirėdę, turinti 
gerus rubus, geriausia pavalgę 
žmonės pasaulyje yra Ameri
kiečiai, kaip priimta sakyti, ir 
tas tikra tiesa. 

Automobiliai Meksikoje yra 
nuo 100 iki 150 nuoš. branges
ni, greta muito. Avalai labai 
brangus ir nėra tokie geri kaip 
Amerikietiški avalai, todėl ne
nuostabu kad čia biednesnieji 
žmonės dėvi sandalus prisirišę 
prie kojų .šniūrais; 

Mudvi gėrėjomės ir teiravo-
mės apie Meksikonišku sidabro 
papuošalų kainas, ir patyrėfh 
kad jie yra daug brangesni ne
gu tikėjomės; apžiurinėdamos 
tuos dalykus ir palygindamos 
su tuo ką galėtume nusipirkti 
namie, priėjom išvados kad tai 
galėtume gauti už pusę kainos. 

Na betgi mudvi nuėjom per-
toli ir negalėjom rasti kaip su-
gryžti atgal, taigi Petronėlė 
paėmus drąsą paklausė vieno 
vyro kelio į musų viešbutį. 
Laimei tas žmogus suprato 
Angliškai ir mokėjo kelis žo
džius kalbėti; jis mielai sutiko 
paeiti iš savo kelio atvedimui 
musų į reikalingą gatvę, paro
dė eiti į vieną ir į kitą pusę, 
sakydamas kad mes surasim 
viešbutį. Padėkojom jam, ir 
parėjom į savo viešbutį be jo
kio keblumo. 

Jau buvo vėlai, todėl malo
nu buvo gulti pasilsiui. Vos 
tik įsivyniojom į užklodes mie
gui, pasigirdo gaidžio giedoji
mas; jis tikrai pradeda anksti. 
Prie tos užmaudos pradėjo dar 
ir šuo loti, ir pagaliau laikro
dis skersai gatvę ėmė mušti 
valandą. Tai visa praleidome 
juokais, pamaniau sau šis vis
kas yra daug maloniau negu 
girdėti birbiant auto triubas, 
barškant gatvekarius, ir gal 
but tarškinant nituotojus nau
jų pastatų darbe kaip tas pa
sitaikytų mieste kaip New 
Yorkas. 

(Bus daugiau) 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Vincent B. ArchU 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 



Tegul meilš Lietuvos 
; Dega mūsų širdyse — 

Laisvę pažinus Tauta — ,J 
Jungo Nevilks! 

Pažinus 
Lietuva Padarė Žymią Pažangą per Kelis Metus. 

Pavyzdžių iŠ Danų Daugiau Nereikalausime 

fTCIMENU kad Lietuvoj 
dažnai buvo paminima kelias 
tautas, kurias vaizdavome sau 
gražaus susitvarkymo, aukštos 
kultūros, o svarbiausia, nepa-
Jyginamo sąžiningumo pavyz
džiais. Ypač pirmais nepri
klausomybės metais, visos šios 
tų tautų savybės atrodė mums 
Lietuviams beveik nepasiekia
mu idealu. 

Apie šimtą, metų gyvenome 
Rusų gubernatorių valdomi, jų 
kazokų malšinami, Lenkų dva
rininkų išnaudojami ir žydų 
karčiamninkų girdomi. Kelis 
metus trukęs karas ir Vokiečių 
plėšikiška okupacija sunaikino 
musų žemės ūkio išteklius ir 
sukrėtė dvasiniai prislėgtus žmo
nes. Atrodytų kad po tiek 
vargų ir persekiojimų, negalė
jo likti nieko, kas dar butų pa
jėgus kūrybiniam darbui. O 
vis tik, tokių buvo. Atsirado 
veiksnių, kurie sugebėjo tautai 
jkvėpti noro kovoti, padėjo jai 
sukaupti jiegas ir laimėti. Sun
ki buvo kova ir liūdnas pali
kimas, kurį Lietuviai paveldėjo 
galutinai atrėmę visus savo prie
šus. Lietuva buvo jau laisva 
nuo ginkluotų priešų ir turėjo 
žmonių, kurie ją mylėjo, bet 
daugiau neturėjo nieko: Apie 
susitvarkymą negalėjo buti nei 
kalbos, o kulturos, ta prasme 
kaip ją mes suprantame dabar, 
irgi tuo laiku pas mus nebuvo. 

Sunkus buvo pirmieji atgi
musios valstybės metai ir daug 
rūpesčių ją slėgė. Musų mies
tai buvo maži, skurdus, murzi
ni, o jų susitvarkymo laipsnį 
galima buvo pažinti iš šaligat
vių, kurie net ir Kaune dauge
lyje vietų buvo mediniai. Mu
sų žemės ūkis, Lietuvos gyvy
bės pamatas, atrodė dar liud-
niau. čia viešpatavo, arba Len
kų šlėktų mėgstamas blizgučiais 
p a p u o š t a s  a p s i l e i d i m a s ,  a r b a  
musų ūkininkų prieštvaniniai 
kaimai, su romantiškomis sa-
manuotomis bakūžėmis ir siau
ručiais rėžiais supiaustytais lau
kais. Kaimiečiai šešias paras 
dirbo keliuose ar keliolikoje sa
vor ėžių, o septintą parą, arba 
meldėsi, arba miegojo, arba.. 
gėrė. Jaunimas sekė tėvų pa
vyzdžių, su tuo skirtumu kad 
jis šventadieniais mažiau mie
gojo, bet už tai žymi jo dalis 
mėgdavo pasilinksminti, ko pa
sekmėje retai kada apsieidavo 
be muštynių. 

Visą tai reikSjo taisyti, teis
ti arba šalinti ir stebėtinai trum
pu laiku, nes jau po keliolikos 
metų, visa tai buvo žymia da
limi padaryta. 

SUMAŽĖJO arba visiškai iš
nyko apleistų dvarų plotai, iš
nyko musų ūkininkų rėžiai, o 
vietoje purvinų ir apkerpėjusių 
kaimų, atsirado gražiai sutvar
kyti viensėdžiai. Jau beveik 
nepasitaikydavo muštynių, nes 
jaunimas, skubėdamas pasivy
ti Azijatų jo tėvams bei pro
tėviams atimtą kulturos švie
są, stropiai mokėsi. Susitvar
kė žemės ūkis, susitvarkė ir 
padidėjo miestai, išsivystė ir 
stiprėjo savo pramonė. 

Ar mes turėjome jau viską, 
ko siekėme? Aišku kad dar 
ne, bet mes galėjom pasidžiau
gti penkiosdešimties metų pa
žanga, kurią musų kraštas pa
darė vos per dvidesimts laisvo 
gyvenimo metų. Mes jau ne-
abejojam kad medžiaginiu ger
būviu pavysime šimtmečius lai
svės turėjusias tautas, kurias 
mes tuomet laikėme visais at
žvilgiais pavyzdingomis. 

Tuomet mes sieloj omes tik 
tuo kad musų tautos gerbuviui 
ir kulturos lygiui kilant, muš
tynių papročiui nykstant ir gir-

tavirtmi -feažgjant, 'mes vis tik 
dar negalime apsieiti be dabo
klių ir kalėjimų, be teisėjų, o 
svarbiausia — be bylų už suk
čiavimus ir vagystes, ši blo
gybė palaipsniui švelnėjo, ta
čiau mes įsivaizdavome kad 
šiuo atžvilgiu dar labai toli at-
silikome nuo kulturingų valtarų 
valstybių ir, pirmoje eilėje, nuo 
Skandinavijos tautų. Suomija, 
Švedija, Norvegija ir Danija, 
tai buvo kraštai, kuriuos mi
nėjo visi užsienius aplankę Lie
tuviai. Atsimenu kad pats bu
vau skaitęs kaž kokiame mu
sų laikraštyje pranešimą, apie 
vieno Suomių kalėjimo sargo 
atleidimą iš tarnybos todėl kad 
kalėjimas neturėjo nei vieno 
kalinio per ištisus keliolika me
tų. 

Nežinau, ar yra Lietuvių, ku
riuos pakartotina ir šį kartą 
dar baisesnė Rusų azijatų prie
varta ir teroras privertė prisi
glausti Suomijoje ar Norvegi
joje. Švedijoje pabėgėlių yra, 
tačiau iš jų nieko negalime pa
tirti ir čia galiu pažymėti tik 
savo patyrimus iš Danijos. 

Musų gerų laikų Lietuviams! 
turistams daug kas galėjo Da
nijos patikti, taip, kaip patinka 
šiądien mums, Lietuviams pa
bėgėliams. Skirtumas • tarp jų 
ir musų, tačiau yra didelis. Jie, 
čia buvo trumpalaikiais lanky
tojais ir matė tiktai tą, ką ga
lėjo pamatyti svečias. Mes, 
Danijoje išgyvenome jau virš 
2-jų metų ir patyrėme daug 
daugiau. Mes gerai pažinome 
vietinių žmonių gyvenimo ir 
medžiagines sąlygas, Danų bū
dą, papročius, kulturos lygį ir 
visą tai, apie ką anksčiau gir
dėjome tik iš kitų. 

NĖRA abejonės kad Lietu
vis ūkininkas čia pamatė daug 
įdomaus ir naujo. Danijos že
mės ūkis planingai tvarkomas 
jau kelis šimtus metų. - čia 
vartojama Lietuvoje dar neiš
mėgintus praktiško ūkininkavi
mo metodus ir daugybę įvai
riausių mašinų bei įrengimų, 
kuriuos Lietuviai pradėjo pirk
ti ir vartoti pavieniais atvejais 
vos prieš keliolika metų. Ūki
ninkų darbo laikas yra raciona
liau sunaudojamas, apribuotas, 
o jų namai bei ūkio pastatai 
beveik visi mūriniai, patogiai 
bei praktiškai įrengti ir labai 
švariai užlaikomi. Dabar t i n ė 
Danijos ūkininkų karta gimė 
ir užaugo esamame jų ūkių kul
turos lygyje, nepatyrė sveti
mųjų plėšikavimo ir tiesiogi
niai nepajuto karo padarinių. 
Ūkininko gyvenimas ir darbas 
čia ėjo ir eina laikrodžio tiks
lumu ir tai, tur but, jau am
ž i a i s  n u s i s t o v ė j u s i a  t v a r k a .  
Reikia manyti kad žemės ūkio 
kulturos "pažanga dar vis pa
sireiškia čia ir dabar, tačiau 
Danui jos vytis nereikia, nes 
jis eina su ja savaime, nepa
stebimai ir be jokio jėgų įtem
pimo. 

Danijos pramonė yra stipriai 
išvystyta, ypatingai žemės ūkio 
mašinų bei įrengimų srityje ir 
jos gaminius normaliai pirkome 
ir mes. Be to, Dapijoje yra 
daug nuosavų elektros motorų, 
siurblių, radijo aparatų ir kitų 
elektros reikmenų, kuriuos mes 
dar buvome priversti pirkti iš 
užsienių ir todėl taip plačiai 
nevartojome. Tiek žemės ūkio 
tiek pramonės investicijų iš
laidos daugumoje atveju Da
nams jau seniai sugryžo bei 
apsimokėjo, o todėl jiems be
veik nereikalingos paskolos bei 
pašalpos, be kurių musų nau
jakuriams buvo neįmanoma ap
sieiti. Tokia jauna valstybė 
kaip Lietuva, pati buvo įsiku-

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

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

šiucųni kviečiame LVS skyrius rengtis į seimą visais gali
mais budais: 

Delegatai prašomi isanksto rūpintis užsisakyti sau hotely-
je kambarius ir Šeiminei Vakarienei tikietus, kreipiantis į: 
Vakarienei tikietas po $5.00 asmeniui. Kambarių prašant pa
žymėkite stil*rft atvyk'imo laiką ir kiek asmenų atvyks. 

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

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

rusi iš nieko, arba iš griuvėsių, 
o todėl suprantama kad ji ne
galėjo teikti tiek paskolų bei 
pašalpų, kiek to reikalavo są
lygos. Iš čia kilo skirtumas, 
kurį tenka pastebėti Danijos 
ir Lietuvos pragyvenimo ly
giuose, o svarbiausia, Danu ir 
Lietuvių darbininkų medžiagi
nėse sąlygose. ' 

Kas liečia eilinių Danų pilie
čių kulturinį lygį, galima tvir
tinti kad jis mažai kuo skiria
si nuo musų. Gali buti kad 
Danų ūkininkų namuose rasi
mo daugiau kokių nors knygų, 
tačiau labai dažnai tos knygos 
yra čia patekusios kaip nors 
pripuolamai, kaipo dovana, ar
ba kaip kambario puošmena ir 
jų turinys, jei neliečia žemės 
ūkio, dažnai lieka šeimininkui 
nežinomas. Eilinis Danas pa
žysta savo kraštą, žino apie 
jo politinį bei ekonominį gyve
nimą, tačiau kas vyksta už 
Danijos Mbų, jo nedomina ir 
dažnai žinoma daug blogiau, 
negu apie tai žinotų toks pats 
eilinis lietuvis. 

KAS * © ANt JGJfiK l&btRusia 
mane nustebino tai neginčija
mas faktas, jog Danai dorovi
niu atžvilgiu stovi bent ne aukš
čiau už Lietuvius, o tautiniu 
susipratimu Lietuviai juos toli 
pralenkia. Danijos miestų gat
vėse netrūksta paleistuvių, ka
lėjimai pilni kriminalinių nusi
kaltėlių, o išdavikų ir politinių 
spekuliantų Čia buvo ir yra 
daug daugiau negu Lietuvoje. 
Tauta, kuri ištisus šimtmečius 
buvo laisva, turėjo ir turi vi
sas sąlygas medžiaginiam ger
buviui ir aukštai kulturai ug
dyti, atrodo, visų šių gerybių 
neišnaudoja ir nemoka įvertin
ti. šio tvirtinimo nenoriu tai
kyti visiems Danams. " Nėra 
abejonės kad yra dorų žmonių 
bei susipratusių patriotų ir no
rėčiau tikėti kad jų yra daug 
tačiau yra žinoma kad Hitlerio 
siųstiems daliniams okupuojant 
Daniją, visur juos sveikino na
ciškai iškelta ranka mynios Da
nų. Greit po to, Danijoje su
siorganizavo nacionalsociali s t ų 
partija, kuriai narių nerūko ir, 
tur but, todėl Vokiečių okupa
cija čia buvo tikrai nepaprastai 
švelni ir korektiška. Tik ka
rui baigiantis, Danai pradėjo 
reklamuoti kaž kur lindėjusius 

Prasideda Aukos LTS Seimui 
Los Angeles, Calif., 11 Skyrius Prisiuntė Centrui Aukų $171.65 

savo "laisvės kovotojus", ku
rių buvimas, Vokiečiams esant, 
buvo beveik nepastebimas. Po 
Vokiečių kapituliacijos, pasiro
dė labai daug tų "laisvės kovo
tojų", kurie suvarė keliosde-
šimts tūkstančių savo tautie-
čių-nacių į speciafias koncen
tracines stovyklas, o patys vi
sur demonstravo savo patrio
tizmą reiškiantį raištį, o dau
gelis iš jų, dar ir... .raudoną 
penkiakampę žvaigždę. Vokie
čių okupacinei kariuomenei gry-
žus į Vokietiją, Danai pradėjo 
keikti Vokiečius ir nei iš šio, 
nei iš to, žavėtis Rusiškuoju 
komunizmu. Tik žinios gau
tos iš Rusų okupuoto Bornhol-
mo, juos truputį prablaivė ir, 
bent daugumai, padėjo prisi
minti kad jie — Danai. 

Šito jų bruožo mes Lietuviai 
neįgyjome nei būdami beveik 
šimtmetį caro valdžioje ir prie
spaudoje, nei po dvidešimties 
metų laisvės, patekę bolševikų 
vergijon. Pas mus, su paver
gėjais susidėjo tik koks tūk
stantis musų išdavikų ir dau
gelis musų žydų, tačiau tokio 
mažo savų išgamų skaičiaus 
mums nėra ko gėdytis, o kas 
liečia žydus, tai šiuo atveju 
jie tik įrodė, ko gali iš jų ti
kėtis tautos kurių žemėje jie 
gyvena. • 

Vokiečių okupacijos metu pas 
mus nacionalsocialistų partijos 
neatsirado ir mes vii išlikome 
tik Lietuviais. 

Pažinę Daniją ir Danus, dau
geliu atveju išgirdę užgaulin
gų arba pašaipą reiškiančių pa
stabų, mes beteisiai pabėgėliai 

.vis tik galime kai kuo pasi
guosti. Lietuvos ukiui ir pra
monei nėra ko gėdytis tos pa
žangos, kurią jie padarė per 
tą trumpą laiką, kada galėjo 
jų daryti, o patiems Lietuviams 
bent Danai — neturėtų mėgin
ti ko nors prikaišioti. 

Tegul mums gryžta tai, ką 
iš musų atėmė, ir tegul mes 
patys liksime tokie, kokie esa
me. Jei to kada nors sulauk
simi, vėl dirbsime ir žengsime 
pirmyn, tačiau kai mums rei
kės tobulybių pavydžių — Da
nijoje jų nejieškosime. 

Pabėgėlis. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 
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Sis berniukas neteko kojų del to kad žaidžiant su vaikais jie 
jį apdegino, nuo ko jam reikėjo nupjauti abi kojas. Jo tėvai 
Mr. ir Mrs. Glenwood Brann, Maiden, Mass., padovanoja jam 
beisbolo lazdą, gautą iš žymių beisbolo lošėjų, bet jis jau ne
galės beisbolo lošti. Vaikams yra džiaugsmas turėti beisbolo 
lazdą, ypač dovaną nuo žymių beisbolo lošėjų,, kuriuos mažie
ji J&bai garbina ir gere jasi. 

Jonan Uždavinys, LVS 11-to 
skyriaus, Los Angeles, Calif., 
sekretorius, prisiuntė nuo to 
Skyriaus pirmutinę auką LVS 
seimui — $100. Viso prisiun
tė Centrui $171.65, kurios pa
dalinamos sekančiai: 

LVS Seimui $100.00 
Knygai "Lietuva Tironų 

Pančiuose" leisti 50.00 
Centrui už plakatus ir 

tikietus 5.65 
Naujų narių mokestis 6.00 

Mr. Miller 1.50 
Mrs. Rackus 1.50 
Mr. Mrs. Dering 3.00 

Už likusias knygas skyriuje, 
A. L. Misija ir Jos Darbai 20 
egZi užmokėjo 
Mr. Kumeta 7.00 
P. Žilinskas 3.00 
Tas knygas paaukojo BALF'ui, 
kad butų pasiųsta pabėgėliams 
pasiskaityti ką daro A. L. Mi
sija Lietuvos vadavime darbe. 

LVS 11-to skyriaus sureng
tame piknike Balandžio 27 d. 
pelno padaryta $203.92. Sky
rius savo susirinkime iš to pel
no paaukojo B ALF $50, savo 
kasoje pasiliko $3.92, o LVS 
centrui prisiuntė viršminėtą 
sumą — $171.65. 

Tokis tai yra pasidarbavimas 
energingo LVS skyriaus toli
moje pasvietėje, Pacifiko pa
kraštyje. 

šis musų skyrius delegato į 
seimą atsiųsti negali del kelio 
tolumo, tačiau gausiai priside
da rėmime LVS veiklos. 

Los Angeles skyriuje narių 
yra virš 30, iš jų keli darbštus 
ir energingi. Nors jie dirba 
ir kitose Lietuvių organizaci
jose, tačiau įvertindami LVS 
pastangas mato reikalingu šią 
organizaciją remti. 

L. A. skyrius vėl paaugo ke
turiais nariais, kaip iš šio ra
porto matote. Sveikiname juos 
stojusius į talką Lietuvos va
davime. 

Neatsilieka fttio Seimo 
ir Lawrence, Mass., 

1 O-tas Skyrius 

Lawrence, Mass., LVS 10-tas 
skyrius laikė savo susirinkimą, 
kuriame tarp kitkp trys nariai 
pasižadėjo važiuoti savo kaš
tais į LVS 7-tą metinį seimą 
Waterbury, Conn. 

Taip pat čia vietoje nariai 
sudėjo aukų seimui ir parėmi
mui leidimą LVS knygų. 

Prie to skyrius nutarė pra^ 
vesti aukų vajų tarp narių ir 
geros valios Lietuvių. Auko
tojų vardai bus paskelbti vėliau 
visų kartu, kai užbaigsim vajų. 

J. Penkus, Užr. fašt. 

Brooklyn, N. Y.* 2 Sky
rius Išrinko Delegatus 

į LVS Seimą 
Brooklyn, N. Y., 2-ro LVS 

skyriaus susirinkimas įvyko 22 
Gegužės. Susirinkimą atidarė 
skyriaus pirm. X. Strumskis. 

Buvo perskaitytas atsiųstas 
iš LVS Centro pranešimas. Jį 
išklausius buvo svarstyta ir 
priimta tuli pasiūlymai. Pri
imta rezoliucija del pasiuntimo 
savo kongreso nariams ir se
natoriams prašant juos remti 
Kongrese įneštą Bilių 2910. 

Į LVS metinį seimą Water
bury, Conn., Birželio 28-29, iš
rinkta šie delegatai: X. Strum
skis, J. Baltus, P. Narvydas, 
J. Sagys. 

Perrinkta skyriaus valdyba: 
pirmininku pasilieka X. Strum
skis, sekretorium P. Narvydas. 

Šiame susirinkime į LVS Už
simokėjo sekanti nariai: 
X. Strumskis 
J. Sagys 
K. Buivydas 
J. Avižienis 
J. Baltus 
V. Norvaišaitė 
K. Bundonis 
Jurgis Andrius 
Fr. Venis 
K. Lesevičius 
P. Pačesa 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

1-mas Skyrius Veža į 
LVS Seimą $100 

Cleveland,-Ohio, LVS 1-mas 
skyrius pastarame savo susi
rinkime taip pat paskyrė LVS 
seimui $100 auką, bet reikia 
tikėtis iš Clevelando bus dau
giau aukų, nes ten vyksta apfo 
8 delegatai. 

Prie to, LVS 1 skyrius ren
gia koncertą* Lietuvos artis
tėms pp .Birutei Smetonienei 
ir Sofijai Adomaitienei Birže
lio 8 d. Ir to koncerto pelnas 
teks LVS centrui. 

Artimiausias Skyrius 
Dalyvaus Seime 

NEW BRITAIN, Conn. — 
Gegužės 25 d. atsibuvo LVS 
14-to skyriaus susirinkimas. 

Nors susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet buvo nuosek
lus. Apkalbėta LVS 7-to sei
mo reikalai ir nutarta dalyvau
ti seime Waterbury, Conn. 

Kalbėta ir reikale suvieno
dinimo Amerikos Lietuvių vei
klos Lietuvai vaduoti — šis 
pageidavimas buvo aktualus, 
bet jis neprimeta kaltę Lietu
vai Vaduoti Sąjungos centrui. 
Iš LVS pusės daugeliu atvejų 
daryta pastangos su ALT pa
sitarti, tačiau vis buvo atme
tama iš ALT pusės. Todėl L. 
V. S. centras ėmėsi vienas dir
bti Washingtone, kad ką now 
nuveikus Lietuvos byloje. 

Taip buvo suprasta šiame 
14-to skyriaus susirinkime. 

Keliolika narių užsimokėjo 
savo nario duokles, kiti dar vis 
moka, ir pinigai bus vėliau pa
siųsta centrui. 

Sekr. K. Demikis. 

PIETŲ Rhodesijoje, Afriko
je, atrasta 1000 akrų gelton-

medžio miškas. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

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

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

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

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

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. * Cleveland 3, Ohio 
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KAZYS ŠKIRPA. 

K o va su N A u d  aciu  nuara 
* 

(TAUTOS SUKILIMUI ĮVYKUS); 

Trintom Sbftillttią 1941 mttais paruošiant nebuvo vaduojamasi jokiais pažadais iš Vo
kiečių puses, pasitikėta vien musų tautos pasiryžimu atstatyti Nepriklausomybę 

* 

(Tęsinys iš pereito nr.) KELIONĖ "knygnešio" su svarbia politine 
misija į Kauną pavyko gana laimingai. Tiesay 
gryžtant atgal, jis buvo Lietuvių-Vokiečių pa
sienyje vieno gestapininko pagriebtas. Bet iš
sisukę, nes buvo ne koks nors sugležėlis. Ta
čiau tai kainavo ir man šį-tą: kad išsinerti iš 
nacių nagų, sakytas "knygnešys" turėjo pado
vanoti jį sulaikiusiam gestapininkui man LAF 
Centro Kaune siųstą dovanėlę: kelis kilogramus 
kavos pupelių, ir cigarečių. Bet aš tik galėjau 
nuoširdžiai pasidžiaugti kam jam pasisekė šitaip 
pigiai save iš bėdos išsigelbėti ir.... atnešti iš 
Tėvynės man visą paketą svarbių raštų ir do
kumentų apie tai kas tada dėjosi krašte. Jis 
pranešė man jog Vyriausybė laikosi tvirtai, nu
sistačius nesupasuoti, t. y. geruoju nepasitrau
kti ir padarys visa kas reikalingą, kad Vokie
čių eventualų smurtą prieš Vyriausybę«ir Lie
tuvos nepriklausomybę uždokumentuoti. 

Koks tas uždokumentavimas buvo tikrumo
je skaitytojas, manau, jau bus patyręs anksčiau 
iš kitur. Todėl čia apie tai tik užsiminsiu pra
bėgomis. Tai buvo ilgas Vyriausybės paskuti
nio posėdžio, jvykusio Rugpjučio 5 d., 1941 m., 
protokolas, pasirašytas visų ministerių, kur su
rašyta aplinkybės kaip ta Vyriausybė atsirado, 

LEISIU SAU čia pacituoti svarbesnes vie
tas mano laiško Prof. Ambrazevičiui, kad skai
tytojas pilniau patirtų iš paties dokumento kaip 
LAF vadovybė anuomet įvertino padėtį ir kokią 
pasiūlė Lietuvos Vyriausybei tolesnę laikyseną: 

w.... šiomis dienomis esu patyrės iš rimtų 
šaltffilų žinių kad Vokiečiai artimiausiomis <die-
nomis įvesią Lietuvoje Zivilvervvaltungą. Man 
buvo pasakyta kad toks spaudimas jau esąs pa
darytas ir sakytas Verwaltungas pradėsiąs vei
kti net jau nuo ateinančio pirmadienio. Kon
strukcija esą busianti tokia: krašto valdymo 
priešakyje busianti pastatyta mišri Lietuvių-
Vokiečių komisija; įstaigos, valdymo aparatas 
ir savivaldybės pasiliksiančios Lietuviškos; lei
džiama mums turėti savo vidaus policiją; teri
torija paliekama tokia kokia buvo paskutiniuo
ju momentu prie Sovietų valdžios, bet sienų 
apsauga busianti sudaryta mišri; savo valiutos 
turėti negalėsime, bet bus įvesta Vokiečių ost
markė.... Visos trys Pabaltijo valstybės (Lie
tuva, Latvija ir Estija) sudarysiančios Balti-
kumgau, priešakyje su Stathalteriu p. Lohse, 
kuris iki šiol buvo Luebecko Gauleiteris. Rezi
duosiąs jis pradžioje Kaune, o vėliau jo reziden
cija busianti perkelta į Rygą. Esą jis iš vyks
tąs į Kauną perimti savo pareigas šį pirmadie
n į . . . .  

".... tenka padaryti išvadą kad Vokiečiai 
yra galutinai nusistatę musų sukilėlių krauju 
atkovotą Lietuvos nepriklausomybę žut-but pa
naikinti ir kraštą palaipsniuje prijungti prie 
Reicho, šio pastarojo raumui padidinti. Gali
mas daiktas, kaip jie aiškina, kad Zivilverwal-
tungo įvedimas neprejudikuoja Lietuvos ateities 
išsprendimo ir kad tai tėra laikoma priemonė, 
karo sąlygų jiems padiktuota. Gal atsiras pas 
mus nayvelių kurie tokiam aiškinimui bus lin
kę tikėti. Asmeniškai aš tam netikiu.... 

"Kadangi Vokiečiai, neabejotina, nuėjo sa
vo imperialistinių planų*vykdymo keliu, pamirš
dami patys savo gražius pažadus apie Europos 
pertvarkymą, kur visoms tautoms butų patik
rinta teisė turėti savo tautines valstybes ir ne
kliudomai ugdyti savo tautinį, ūkinį ir kulturi-
nį gyvenimą tik po bendra Vokietijos, kaip Eu
ropos didžiosios valstybės, vadovybe tai ir mums 
nebelieka kitos išeities kaip padaryti iš to ati
tinkamas išvadas, šitokioje padetyje kokion 
mus Vokiečiai dabar pastato, siekdami užslopin
ti musų valstybinę nepriklausomybę, atsidurus, 
turime pirmoje eilėje daboti kad nepadarytume 
jokių aktų kurie galėtų surišti mums veikimo 
laisvę ateityje bei kurie duotų Vokiečiams pa
grindo tvirtinimui jog mes patys savo laisva va
lia išsižadėjome, kaip kad savo laiku tai padarė 
Rusai, pereitais metais okupavę Lietuvą. An
tra, savo sukilimu, kuris sužadino visas akty-
viasias musų tautos jiegas ir kurio dėka galėjo
me paskelbti Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą, mes įgijome didelį politiniai-moralinį ka
pitalą, kuris yra kertinis akmuo tolesnei kovai 
už Lietuvos valstybės atstatymą. ^ Svarbu atei
čiai šio kapitalo nesudemoralizuoti.... 

"Iš ko ir kaip krašto valdymo organas bus 
sudarytas, tuo tarpu čia patirti nebuvo galima. 
Spėjama kad gal Vokiečiai bandys prie to or
gano sudarymo pritraukti musų Vyriausybę, 
kad tuo budu ją švelniai sulikvidavus. Manau 
kad ant šios pinklės nereikia pasiduoti. Politi
niai tai mus visiškai įklampintų. Mes pasida
rytume paprastais Vokiečių okupacinio režimo 
vykdymo pagelbininkais, nieko už tai nepriklau
somos Lietuvos atstatymo požiuriu iš Vokiečių 
nesulaukdami. Pasaulis pradėtų mus skaityti 
Vokiečių bernais ir butų ateityje sunku iš tos 
klampynės atsipalaiduoti. Ateities sumetimais 
butų tikslingiau kad Vyriausybė nuo tokios ko-
laboracijos griežtai atsirubežiuotų,- einant net 
iki to kad Vokiečiai musų Vyriausybę paleistų 
ar net išsklaidytų policijos pagalba, šitaip at
sitikus, reikėtų pareikšti del tokio iš Vokiečių 
pusės pasielgimo protestą, bet nekiršinant prieš 
juos gyventojų. Tenka nepamiršti to kad tokio 
protesto pačiai Vyriausybei iVokiečiams nepada
rius, butų sunkoka ir musų diplomatams ką pa
našaus daryti, nes Vokiečių propaganda tuojau 
atsikirstų kad viskas įvyko susitarus su pačia 
musų Vyriausybe.... 

"Vokiečiams neleidžiant musų Vyriausybei 
pasilikti, man kyla klausimas ar beyra pfasmės 
būtinai veržtis kad jie leistų mums sudaryti sa
vo kariuomenę. Jei Vokiečiai yra nusistatę Lie
tuvos nepriklausomybę paglemžti tai jie sieks 
to visokiais budais. Siulymu pagelbėti jiems 
kariauti su bolševikais ir tam suaukoti musų 
geriausius vyrus, Vokiečių nenukreipsime nuo 
jų užsibrėžto prieš Lietuvą tikslo. . . . Vienin
telis musų interesas tokiomis sąlygomis yra šis: 
stengtis laimėti laiką ir išsaugoti galimai dau
giau musų tautos narių nuo išnaikinimo. Karas 
dar nežinia kaip ilgai gali užsitęsti ir kokių dar 
gali pasitaikyti musų tautai naujų sukrėtimų, 
žiūrėkime daugiau pirmyn, o ne vien to kas 
vyksta šiądien.... 

"Asmeniškai esu nuomopčs kad Vokiečiai 
nieko tautoms nežada daugiausia todėl" kad sie
kia pirmiausia viską okupuoti ir pagalba okupa
cijos prisigabenti sau daugiau visokio turto į 
Vokietiją, skaitydami kad tai bus realiausia 
priemonė kompensuoti save už pralietą kraują 
kovoje su bolševizmu. Mat, politikoje jokių sen
timentų nėra. Iš antros vėl pusės, kad Vokiečiai 
nelaukė tokio didelio iš Rusų pusės pasiprieši
nimo kokį sutiko, ir turi nugalėti, atrodo tikras 
dalykas. Todėl militarinės operacijos užsitęsia. 
Tai gali paskatinti Vokiečius ^viduoti ir savo 
nusistatymą paskirų tautų atžvilgiu...." 

D I R V A  

laukti neprisiėjo: sekančią dieną Gestapas, pa
laikomas SS ginkluotų dalinių, užpųolo LAF va
dovybės patalpas, padarė smulkią kratą ir areš
tavo visus memorandumą pasirašiusius asmenis, 
priešakyje su L. Prapuoleniu. Tuojau po to, 
pasirodė Generalkomisaro von Renteln specialus 
potvarkis, kad visas LAF turtas konfiskuoja
mas, o pati. ši organizacija likviduojama. 

Kadangi šitokį nacių griežtą reagavimą ga
lima buvo numatyti išanksto tai LAF vadovybė 
irgi išanksto buvo ėmusis priemonių kad jos 
centro stalčiai butų laiku ištuštinti nuo svarbes
nių raštų ir kad pats svarbiausias, t. y. kalba
mas memorandumas, laiku paniektų visą kraš
tą, kartu su slaptais nurodymais LAF padali
niams, kaip toliau laikytis perėjus į pogrindžio 
veiklą prieš naują Lietuvos laisvės pavergėją. 

Kadangi nieko tokio kas butų davę Vokie
čiams mormalią duomenį bylai prieš LAF va
dovybės narius Gestapui sumedžioti nepavyko 
tai suinteresuotus asmenis paleido, paimdami iš 
kiekvieno parašą kad daugiau politika nebeuž
ims. Tačiau L. Prapuolenio nepaleido, ne tiek 
del to_ kad jis griežtai atsisakė pasirašyti tokį 
pažadėjimą, kiek del to kad šis musų tautos lais
vės kovotojas atrodė naciams perdaug pavojin
gu priešu. Todėl jį išgabeno į Vokietiją, pra
džioje į kalėjimą Tilžėje, o paskui — per eilę 
kitų kalėjimų buvo įgrūstas į garsią Dachau 
koncentracijos stovyklą, iš kurios retai kas be
išeidavo gyvas. 

RUGSĖJO 20 & smurtu buvo užraukta, na
cių ofensyva prieš Lietuvių, sukilėlių atstatytą 
Lietuvos nepriklausomybę, ši ofensyva, kaip 
matėme, prasidėjo mano, kaip LAF vado ir su
kilėlių paskelbtos Vyriausybės galvos, arešta
vimu Berlyne, pasireiškė eilė spaudimų ir in
trigų, atsiekė savo kulminacinį punktą tos Vy
riausybės nušalinimu jiega ir užsibaigė bruta
liu likvidavimu^ organizacijos kuri musų tautos 
sukilimą paruošė ir jį efektyviai pravedė. Ta-

ką ii nuveikė, kokių turėjo sunkumų tvarkant f'lUi ^rikta»sOTnybė vis tik atsi 
krašto reikalus ir prieš kokius turėjo atsilaiky-''a'ke P"eS naCIų audrii mazdau* Pusantr° me" 
ti spaudimus iš nacių pusės. Be šio protokolo, 

tų asmenų garbės ir teisingumo pajautimą, ir 
užsiangažuojant personaliniai. Tas padarė rei
kiamo efekto. Ir vienas ir antras suminėtų na
cių, atsižvelgdami mano prašymo, pareikalavo, 
kad Prapuolenis butų paleistas. Tai pastatė4 

piestu patį Gestapą. 
Patyręs kad išdrysau kelti Prapuolenio 

klausimą, Gestapas buvo pastatęs man net ulti-
matyvinį reikalavimą kad tuojau apleisčiau Ber
lyną ir net norėjo suvaržyti mano pajudėjimo 
laisvę Garmisch - Pastenkirchen'e (Bavarijoje), 
kur laikinai buvau su šeima apsigyvenęs. Sa
kytą reikalavimą atmetus, pats pergyvenau kri
tiškas dienas. Užtat, kai Gestapas tapo aptram
dytas, susilaukiau džiugios žinios, jog Prapuole
nis bus paleistas; be to, buvau paprašytas skai
tyti suminėtą piktą Gestapo reikalavimą kaip 
nebuvusiu. Taigi išėjau iš tos bėdos laimėtoju. 
Tai atsitiko Vasario pabaigoje (1942 m.), per 
mano antrą atsilankymą į Berlyną. 

Tačiau ir po to dar prisiėjo laukti kelis mė
nesius Prapuolenio paleidimo ir daryti papildo
mų žygių tuo reikalu, kol pagaliau tikslas bu
vo atsiektas: L. Prapuolenis iš Dachau pragaro 
išgelbėtas! Gegužės 15. d. buvau laimingas pa
spausti jam ranką. Tai buvo pirma mano as
meniška pažintis su juo, nes prieš tai vienas 
kitą tepažinojome iš musų bendros kovos aktų 
už Lietuvos nepriklausomybę. 

Tačiau mudviejų susitikimas įvyko toli nuo 
Tėvynės Lietuvos, būtent, Muenchene, viešbu
tyje Schottenhammel, kur Prapuolenis buvo ap
sistojęs po paleidimo iš koncentracijos stovyk
los. Aplinkybės buvo nepaprastos, nes abu bu
vome atsidūrę tremtyje, o ne laisvoje Lietuvo
je, del kurios kovojome. Tačiau, džiugu buvo 
kad dar galėjome susitikti, t. y. kad likome na-, 
cių audros nenupūsti nuo žemės paviršiaus. 

Kadangi išlikome gyvi, tai tuojau pat apta
rėme kaip toliau laikytis ir kaip išnaujo spirtis 
prieš nazių audrą, užgulusią musų kraštą. 

Dublinas, Airija, 1947.VI.20 d. 
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KAIP ŽYDAI RUPI-
NASI SAVAIS 

Vyriausybė įteikė tą pačią Rugpjučio 5 d. me
morandumą Vokiečiams, kuriame buvo stipriai 
pabrėžta Lietuvių tautos teisė į savo valstybinę 
nepriklausomybę ir kad Vyriausybė buvo Vokie
čių nušalinta nuo krašto valdymo, prieš jos ir 
visos Lietuvių tautos valią, kitaip sakant, kad 
teisiniu požiuriu ji toliau pasilieka egzistuojanti. 

Šis dokumentas reiškė formalų Lietuvos 
protestą Vokiečiams del jų smurto prieš Lietu
vos nepriklausomybę, nors pats raštas, del su
prantamų priežasčių, buvo formuluotas atsar
giai ir ramiu tonu. Jį paildė ir dar daugiau su
stiprino Prof. J. Ambrazevičiaus raštiškas ir 
motyvuotas neigiamas atsakymas Reicho Gene
ral komisarui Lietuvai, von Renteln'ui, į šio pa
siūlymą Vyriausybei kolaboruoti su juo krašto 
reikalų tvarkyme, šitoks atsakymas reiškė anuo
met tikrą naciškam okupantui antausį ir to-
kiuo, be abejonės, jis nueis į Lietuvos istoriją. 

Iš SAVO pusės padariau štai dar ką.: ne
laukdamas "knygnešio" sugryžimo, sustačiau ir 
pasiunčiau Lietuvos Diplomatijos šefui, p. 6t. 
Lozoraičiui, projektą Lietuvos Pasiuntinių nau
jo protesto prieš kitą, šį kartą naciškąjį, Lietu
vos nepriklausomybės pavergėją, kaip tai buvo 
protestuota del 1940 metų Sovietų Rusijos agre
sijos pries Lietuvą. Projekte tetruko įstatyti 
datas ir jo tekstą pritaikinti paskutinio momen
to aplinkybėms, atsižvelgiant kaip Lietuvos Vy
riausybės nušalinimas bus faktinai iš Vokiečių 
pusės įvykdytas. Kada šis trukumas duomenų 
paaiškėjo, viskas buvo tuojau perduota p. St. 
Lozoraičiui, kad galėtų duoti Lietuvos Pasiun
tiniams visų reikalingų nurodymų protestus vi
sose valstybėse kur jie akredituoti įvykdytį. 

Verta čia suminėti dar vieną karakteringą 
dalyką. Nušalinę Lietuvos Vyriausybę, naciš
ki okupantai dar ne tuojau pat griebėsi polici
nių priemonių sulikviduoti Lietuvių Aktyvistų 
Frontą, nežiūrint kad sakyta Vyriausybė buvo 
jo kūdikis, o LAF sudarė jos svarbiausią atra
mą. Matomai, jie prisibijojo išprovokuoti gin
kluotą bei desperatišką iš Lietuvių pusės pasi
priešinimą. Todėl veikė palaipsniui ir atsargiai, 
pirmiausia siekdami išsprogdinti sakytą didžiu
lę politinę laisvės kovotojų organizaciją iš vi
daus, pagalba visokių intrigų, pakurstymų ir 
vylionių jos narių tarpe. Taip, pav., dalis LAF 
narių buvo atskilę ir susimetę į atskirą organi
zaciją, pasivadinusią "Nacionalistų Partija", 
bandžiusią surasti kompromisą su okupantu. 
Greitai tačiau savo klaidą supratę ir v£l pasi
leido, kai įsitikino jog jokiam Lietuviui nepake
liui su naciais. Bet tam ėjo daug laiko. Tuo 
tat laiku LAF centras, kuriam vadovavo p. L. 
Prapuolenis1, kaip LAF vado pavaduotojas, pa
sinaudojo tam kad pasiruošti naujai pogrindžio 
veiklai, nes buvo savaime aišku kad vėliau aę 
anksčiau naciai griebsis priemonių LAF sulikvi
duoti. j 

Kada prisirinko pakankamai duomenų apie 
naujojo okupanto visokius piktus darbus krašte 
ir dar piktesnius planus prieš pačią Lietuvių 
tautą, LAF vadovybė visa tai kruopščiai sure
gistravo ir, protesto ženklan, Rugsėjo 20 d. įtei
kė, visos organizacijos vardu, ilgą ir gerai do
kumentuotą memorandumą Vokiečiams, su LAF 
vadovybės narių parašais. Tai buvo puiki Pra.-
puolenio iniciatyva ir toks pat jo gražus pasiry
žimas Tėvynės Lietuvos labui, kokį jis parodė 
Birželio 23 d. laike tautos sukilimo, užgrobdamas 
Kauno radiofoną it iš ten pirrpas prabildamas 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos vardu. 

Reakcijos ii nacių už šitokią bombą ilgai 

nesio, skaitant nuo Birželio 23 d. heroiško akto 
iki Vyriausybės formalaus nušalinimo Rugpju
čio 5 d. 

Per tą laikotarpį laisvasis pasaulis turėjo 
galimybės patirti kas Lietuvoje įvyko ir kad 
musų tauta ryžtingai kovoja už savo teisę į val
stybinę nepriklausomybę, stodama prieš piktas 
užmačias III Reicho, kuris tada dar buvo toks 
galingas ir išdidus kad manė galįs nesiskaityti 
su jokiais teisingumo principais, aklai pasitikė
damas savo materialine galia. 

Neturiu reikalo čia smulkiau aiškinti ką te-
fco man, nežiūrint mano izoliavimų naminiu areš
tu ir budrios Gestapo akies nuveikti, kad žinios 
apie sakytą musų tautos ryžtingą laikyseną pa
siektų neutralius kraštus ir, iš ten — visą pa
saulį. Jų pasėkoje buvo tada išsivysčius užsie
niuose stipri propaganda prieš III Reicho bru
talumą mažos Lietuvių tautos atžvilgiu ir už 
šios pastaros teisę į valstybinę nepriklausomybę. 

Berlyno naciški sluogsniai del to buvo be
galo įkaitę ir, ne be pagrindo, įtarinėjo mane 
prie sakytos akcijos prisidėjus. Jaučiau jog jie 
ruošiasi mane pribaigti. Kad to išvengus, bu
vau priverstas (Spalių 8 d. 1941 m.) pasitrauk
ti ilgesniam laikui iš Berlyno į Pietų Vokietiją. 
Tikėjausi gal laikas ir atstumas prisidės prie 
sakyjįps kaitros atsluginimo, o karo eiga atši
pins naciams dantis. Tada gryžęs į Berlyną, 
gal vėl galėsiu tapti veikla, kurios pagrindinis 
bruožas buvo suderinimas musų tautos gink
luotos kovos Tėvynėje, su musų diplomatijos 
pastangomis užsieniuose, ^ 

ATLIKUS visas kitas savo pareigas, tačiau, 
turgau dar vieną, kurios negaliu • čia nesuminėr 
ti: ji yra karakteringa pavaizdavimui ano meto, 
aplinkybių ir kuri buvo mano moralinė pareiga 
prieš savo kovos draugą: išgelbėti L. Prapuoleni 
iš koncentracijos stovyklos. Pasitraukdamas iš 
Berlyno, to padaryti negalėjau, nes, kaip jau 
suminėta, tada buvo naciai dar perdaug įkaitę 
ant Lietuvių. Tuo reikalu galėjau pradėti rū
pintis tik kiek vėliau, kada sakytas nacių įtūži
mas jau buvo kiek atslūgęs. 

Nesileidžiant į smulkmenas kaip buvo sie* 
kiama tikslo, tepasakysiu čia jog tuo reikalu bu
vau du kartus atvykęs į Berlyną: Gruodžio m. 
1941 m. ir Vasario pabaigoje 1942 m., ir prisi
ėjo parašyti griežtesnių raštų aukštoms llį 
Reicho vietoms, panaudojant senas asmeniška^ 
pažintis. Tarp kita ko teko kreiptis į Reicho 
Kanceliarijos Šefą, Ministerį Lammers, ir į Ka
ro Vadovybės šefą, Generalfeldmaršalą Keitei. 
Tai nebuvo jokie diplomatiniai raštai, bet pas
tangos gelbėti žmogaus gyvybę. Todėl buvo 
atitinkamai formuluoti, veikiant į sakytų aukš-

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

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

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 4#e» 
(Galit siųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohic 

Amerikos žydų Nacionalis 
Išlaisvinimo komitetas kreipėsi 
į Prezidentą Trumaną prašyda
mas skirti $50 milijonų masi
niam išvežimui ir apgyvendini
mui žydų į Palestiną iš Ameri
kos zonos Vokietijoje ir Aus
trijoje. Ten žydų priskaitoma 
220,000. 

Žydai įrodinėja kad negali
ma laukti "ilgalaikinio politiš
ko išsprendimo" žydų klausimo 
pavedant United Nations. 

įy&ų tikrinimu, Amerika tu
rinti daryti viską kas galima 
gelbėjimui "tų alkanų ir nelai
mingų nacizmo aukų nuo tre
čios žiemos ir skurdo" išvietin-
tų asmenų stovyklose. 

, Keista kad žydai nesišaukia 
sovietų gelbėti Juos iš Vokie
tijos ir Austrijos išvietintų as
menų stovyklų. Priešingai, jie 
į Amerikos zoną atbėgo ir dar 
vis atbėga iš pačios Rusijos 'ir 
raudonųjų valdomų šalių ir 
nori patekti į Palestiną. Bet 
greičiausia patenka į Ameriką, 
kur jų didžiausias nuošimtis 
dabar atgabenama. 

Lietuviai turi pigesnį prašy
mą Prez. Trumanui ir visai šiai 
šaliai: lai priverčia bolševikus 
pasitraukti iš Lietuvos, Lietu
viai tremtiniai pėksti gryš į 
savo tšvynę. 

* M BELGIJOS praneša kad 
Belgijos vyriausybė atmetė so
vietų reikalavimą grąžinti at
gal Pabaltijo, Lenkijos ir Uk
rainos pabėgėlius. Bolševikai 
Maskvoje nori uždrausti išvie
tintų jų vykimą į Belgiją dirb
ti anglies kasyklose. Nors tie 
darbai yra sunkus ir mažai ką 
valgantiems darbininkams bus 
vargingi, tačiau kuriems nėra 
kitos išeities, jie geriau vyksta 
į Belgiją, tik negryš % bolševi
kų nagus. 

: i 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
•820 Superior Ąve. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardas 

Adresas .'. 

Miestas..... 

Vien#! iš 
vaizdų kurie 
telpa knygoje 
"LIETUVA 
TIRONŲ 
PANCIU< 
Tie vaizdi 

•tilps ir 
Angliškoje 
kalboje 
leidžiamoj 
knygoj. 

Panevėžio cukraus fabriko darbininkai, bolševikų nužudyti 1941 metais. 
Prie lavonų atliekama patikrinimas ir atpažinimas. Bolševikai žudė Lie- * 
feįvius neatsižvelgtlartii į jų luomą: darbininkai jięms buvo taip fygųs 
^Įjįąudies prięšąi", del to kad nenorėjo iš say o. tėvynės šalintis.' ' 
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ŽINO, BET NIEKO NEDARO 
^ į- • • 

P UVJįS Prezidentas Hoover, kuriam Prez. Truman pa*. 
^ vedė tyrinėti pasaulinį maisto klausimą, vienoje sa
vo pastarų kalbų Kongrese, kur buvo svarstoma toles
nes pasaulio maitinimo klausimas, pasakė sekančiai la
bai reikšmingai: "Ar mes nešto ve jom frrie Kremliaus du
rų nusiėmę kepures jau perdaug ilgai?" 

Hoover, senukas apie 80 metų amžiaus žmogus, pa
siaukoja vargui norėdamas pasitarnauti karo nualin
tai žmonijai, ir Amerika aukoja-skiria bilijonus dolarių 
pasaulio šelpimui, bet tame jokios pirmynžangos nepa
daro, nes visam tam, kaip Herbert Hoover įrodo, kelyje 
stovi Sovietų Rusija. 

Rimtoji Amerikos spauda diena iš dienos rašo apie 
bolševikų trukdymą sudarymui taikos su tomis valsty
bėmis kurios dar nėra sovietų pajungtos, ir įtikinančiai 
įrodinėja kad Kremliaus vadų vienatinis tikslas yra tik 
tramdyti taiką, tik tęsti ekonominį paraližiavimą nuga
lėtų Vokietijos, Austrijos, Japonijos, užvilkinimui laiko, 
kad padėtis butų privaryta iki desperatiško laipsnio, 
ir kad pačioje Amerikoje užeitų ekonominė depresija, 
kad tada vienu užsimojimu komunistai galėtų viską 
šl^uoti ir užvaldyti, kaip tai Kremliuje suprojektuota. 

Spauda bara ir įrodinėja klaidas pačių Amerikiečių 
lfcurie buvo sovietų agentų suklaidinti, suvilioti, ir kurie 
iki šiol tebesistengia "suprasti Rusiją". Bara ir smer
kia tuos kurie užteršė valdžios įstaigos komunistais, ir 
kad dar ir po šiai dienai tebesistengiama su Rusija su
sikalbėti taikiu, gražiu budu. Iškelia viršun tą faktą 
kad Rusai jokio susikalbėjimo nenori ir su jais nebus 
galima susikalbėti, nežiūrint kaip ilgai stovės prie Krem-
laus durų kepures nusiėmę, — 

Tačiau, visa tai jau žinodami, vis dar nieko nedaro, 
ir matomai nežino ką daryti. Visi aukštieji Amerikos 
valdžios nariai, ir ta pati spauda, kartoja-verkšlena jog 
"pasaulis nori taikos", "pasauliui reikalingą įaikos", bet 
kaip tos taikos siekti, matomai, neišmano. 

Jeigu išmanytų, jeigu turėtų pakankamai drąsos, į 
trumpą laiką visą padėtį pakeistų — ir įve$Uį pasaulyje 
tįip reikalingą taiką ant visados. 

|(AD Amerikos vyriausybes vadai nežino ką daryti ir 
bijo imtis griežto žygio su Sovietų Rusija parodo pa

staras komunistų pasielgimas su Vengrija. Vengrijoje 
buvo pravesti rinkimai 1945 metų Lapkričio mėnesį, ku
riuose aiškią didumą laimėjo pačių Vengrų mažųjų sa
vininkų partija, išrinkdama 222 atstovus iš 420 į šalies 
semą. Tas Maskvos nepatenkino, ir ji ruošėsi klastai 
ir Vengriją pasijungti. Iki Maskva buvo užimta guo
binė jimais kitose šalyse, Vengrija buvo palikta ramybė
je, bęt dabar, staiga, kai atėjo laikas, Maskvos paruoš
tais planais Vengrijoje padarytas perversmas: raudo
nosios armijos ir NKVD* pagalba Vengrija staiga atsi
rado* 100 nuošimčių komunistų valdžioje. 

Tą mato ir žino Washingtonas ir Londonas, bet 
ar Amerika ir Anglija darys kokių žygių prieš savo plė-
šiką-partneri, išskyrus paprasto protesto pasiuntimo? 

Na o toks Maskvos grobišavimas ėjo ir tebeina nuo 
pat 1940 metų, kaip buvo pagrobta Lietuva ir jos kaimy
nės — dar tada kai Stalinas broliavosi su Hitleriu, — ir 
nuo to kai Teherane ir Jaltoje trys didieji darė pažadus 
atsteigrti visas valstybes politiškai laisvas nuo svetimų 
agresijos, kaip tai pareikšta Atlanto čarteryje, 

# * * 

Amerikai ir Anglijai jų plėšikiškas partnerys taško 
į žadus iš kairės ir iš dešinės, bet šios dvi demokratijon 
yisa tai priima, kaip nieko nevertos, žioplos pastumdė 
lės. Jos tik susitraukusios stovi prie Kremliaus durų, 
kepurikes nusiėmusios, kada Stalinas malonės su jomis 
tartis apie taiką Vokietijai,/ Austrijai, Japonijai 

Tuo visu tarpu, per du metu po karo, ir Vokietija, 
ir Austrija, Europos ekonominio gyvenimo branduolys* 
laikomos iškryžiavotos. Jų žmonės negali nei industry 
jų atgaivinti, nes ne tik kad neleidžiama, be Maskvos su
tikimo, bet ir davė Stalinui išplėšti ir išsivežti didumos 
jų industrijų mašinas. 

Amerika pati slegiama-smaugiama baisiausią našta 
karo nuniokotų šalių maitinimo ir šelpimo. 

Tik dabar, Geeružės 31 d., Prez. Truman pasirašS 
skyrimą $350,000,000 šelpimui Austrijos, Graikijos, Ear 
lijos. Lenkijos, Kinijos. Triesto, ir Vengrijos. 

Nors Vengri j k dabar atiteko komunistų valdžiai 
bet matvsite, Washingtono valdininkai spirsis "laikyti* 
savo žodžio" ir vistiek pils Vengrijon gerybes, kuriomis 
Ųk stiprins komunistų partiją, nes komunistai viską'sų-
ims į savo nagus, savo reikalams. 

Amerika, su savo kitu partneriu, Anglija, iki šiol 
jau pražudė Lietuva, Latviją, Estija, Lenkiją, Rumani-

Ją, Bulgariją, Jugoslaviją, ir Albaniją. Dabar netrukus 
Iįus visiškai užgrobta Austrija. Čekoslovakija jau ant 
briaunos griuvimo po komunistų spaudimu. 

Viskas ką Washingtonas ir Londonas padarė tai p 
Siuntė savo protestus, kurie^pasirodo, yra tik p&dr~ 
mmas kremliui toliau tęsti savo žulikystes. 

INDIJOS tl?ijų tikybinių, ęrovių vadai — Mindąs 
Musulmanai ir Šikhai, — priėmė Britų pasiūlymą padą-
linti Indiją į tų tikybų žmonių gyvenamas sritis, valdo
mas dominijų teisėmis, panašiai kaip Kanada, nes tik 
tnn Vinflu jiems išrodo, galima bus, pakenčiamai gyventi, 

KAI NORI; SURANDA 
IR MOKA BAUSTI 

Iš Washingtono praneša kad 
šiomis dienomis Federalis tei
smas pripažino kaltu tulą Gari 
Ą. Maržani, 35 metų Italą, bu<-
vusį State Departmento že
mesnio rango valdininką, už 
slėpimą savo ryšių su komu
nistų partija kuomet pildė sa
vo ištikimybės pareiškusiu pa
stodamas į tarnybą. 

Šio komunistų, nario atradi
mas kaltu slėpime savo santi-
kių su priešingais šaliai ele
mentais parodo kad Amerikos 
valdžia moka susekti ir gali 
kaltininką nubausti l^ida npri. 

Blogiausia kad valdžioje yra 
ir tokių žmonių kurie gelbsti 
apsaugoti ir uždengti kaltinin
kus, ir tie gali ilgiau slapstytis 
ir klastingai, savp vietas laiky
ti. • 

Kitu atveju teisme buvo iš
kelta reikalavimas kad kaltini
mai prieš Gerhardt Eisler kaip 
"No. 1 komunistą" šioje šalyje 
butų atmesti ir jis butų paliuo-
suotas. Bet federalio teismo 
teise j as nepriėmė to reikalavi
mo, ir Eisler pradėtas teisme 
tardyti kaip nusikaltėlis. 

Kongreso Atstovas McDow
ell, narys Un-American Acti
vities Komiteto, paskelbė jog 
iš šios šalies pradėjo žymiais 
skaičiais nešdintis Rusijos pi
liečiai, kurie gal. but buvo pa
šaukti atgal į sovietus. Sako, 
tarp tų skubiai išvažiuojančių 
į Rusiją yra prekybos misijų 
ir kitokių biznių atstovų, taip
gi ir sovietų studentų. 

Jie be abejo veikė čia komu
nistinį darbą, ir pajutę kad ga* 
li pakliūti pradėjo kaip žiurkei 
nešdintis. 

Vienas iš reikšmingu sovietų, 
agentų darbų Amerikoje buvo 
rengti žydų namuose taip va
dinamų "kulturinių sueigų", 
kuriose dalyvaudavo Maskvos 
atsiųsti paruošti agitatoriai ir 
tie agitatoriai buvo pritaikyti 
daktarų "kultūriniams" susirin
kimams, inžinierių, teisininkui 
muzikos ir meno mėgėjų ir tt. 
ir tt. Į. tuos susirinkimus bu
vo kviečiami ir žymesnį Ameri
kiečiai. % 

Tokia daugyb* Amerikiečių 

S K A I T Y M A I  

šiais susirinkimais buvo su
kvailinti kad ir dabar daugelis 
jų tiki kad Rusijai turi but i 
pavesta visa Europa ir Azija 
valdyti, ir kad Rusai nori tik 
taikos. Kad Kremlius ruošia 
Amerikos užgrobimą ir įvedi
mą čia bolševikinės vergijos tą. 
tie minkštapcočiaį vadina pro
paganda. 

Amerikoj Mirties Baus
mė, Sovietuose — Net 

^ Sovietų pasiskelbimas panai
kinimo mirties bausmės savo pi
liečiams yra savo rūšies viena 
iš eilės Kremliaus apgavysčių, 
pasaulio akių muilinimui. 

Dabar kai Amerikiečių tei
sėjai Vokietijoje baudžia mir
timi karo kriminalistus, kai 
Amerikoje veikia mirties įsta
tymai žmogžudžiams ir mote
rų išgėdintojams, sovietai pa
siskelbia panaikinę savo ribose 
mirties bausmę — tokiais žmo
niškais pavirtę.... 

Tuo tarpu žinoma kad bolše
vikai kriminalistus, vagis ir 
žmogžudžius, laiko šiaip sau 
paprastais gaivalais, bet poli
tiškus kalinius — o tokiais yrą 
kiekvienas jų santvarkos prie
šas, ar nužiurėtas priešas, — 
nužudo žiauriausiais lėtais nu 
kankinimais. Kadą jų krimi
nalistai paliekami ramybėje, 
visi padorus piliečiai ištremia
mi iš savo tėviškių, net iš sa
vo šalių visi okupuotų kraštų 
gyventojai, kuriuos sovietai pa
sisavina % vadina Rusijos pi
liečiais, —• ir jie visi ištrėmi
me nusmerkti mirti nuo bado, 
šalčio, įvairiausių kančių ir net 
tiesioginio sušaudymo už pa
prastą komisarui nepatinkamą 
žvilgsnį ar pajudėjimą. 

Kremliaus ''malonė" panai
kinimu mirties bausmės yra 
tik užslėpimas to kaip jie žu 

•do milijonus 'žmonių.- lėtomis 
mirtimis. .0 . ; 

j' ~ * *' * 
RUMANIJOŠ vyriausybė už

ginčija pervedimą 400 vagonų 
iš Amerikos gautų miltų šėri
mui soyietų raudonosios armi
jos. Rumanija nedavus sovie
tams jokio kiekio miltų ar gru
dų, pranešimas sako, ir prie to 
jokių grudų ar miltų iš Ame
rikos teil neimportuota. 

r / ' f 
IBRITANIJA tikisi šymet iš 

turistų didelio biznio, numato 
kad šią vasarą Angliją aplan
kys apie 150,000 svetimų ša
lių turistų ir jie praleis ten 80 
milijonų dolarių. ' 

V  

IŠTRĖMIMO 
(Bern. Brazdžionis) 

Tėvyne, tu vedi mus žemėj svetimųjų, 
Tartum Išminčių neužgęstanti žvaigždė, — 
Mes gilią naktį girdim ryto aleliu ją 
Ię $u tavim, —r karaliai, nors skurde. 

Ir su' tavim mes ištrėmimo nešam naštą 
Ne kaip vergai, ne į kapus, — kaip milžinai į 
Ir kai tiesa, kaip skęstąs laivas, žemėj maž^ 
Mes tikim, tėviške, tik tau, tik tau vienai. 

Mes tikim tavo aukuiaj ugnim švfentaja 
Ir tavo tūkstančiams nemirštančių širdžių, 
Mes tikim tavo amžių kraujo srove gaja, 
Ir tavo vardui, papuoštam dangaus žvaigždžių. 

* 

lar tavo vardui niekur meš lygaus neradom 
0ią, kur tuščios garbės griuvėsiai ir kapai, 
Skambėjo jis kelionėj mums kalnų kaskadom, 
Skambėjo jis skambiau nei katedrų varpai. 

fjįambėjo jis skalbiau nei skamba milijonai 
Ir iki Nemuno mus vesdamas skambės, 

f ur bręsta protėvių šventoji duona, 
u, žodi laisvės musų, lpimės ir' garbiai 

i' A";: *' % 
Tu, žodi laisvės mųsų, Lietuva tėvyne, 
Pro vergi jas ir pro karus ir pro mari 
Kaip drobių raštuos lino žydinti mėlyne, 

••Kaip, sietea gilus, šviesus ir nemarus-l 

U U ž  G e l e ž i n e s  U ž d a n g o s  
lįašo NERIS J, ŠIMKUS. 

(Tęsiny* iŠ pereito nr.) 

ANTROJI iš paviršiaus visai nekalta or 
ganizacija tai buvo taip vadinamos Profesinės 
Sąjungos, kurios oficialusis tikslas buvo apoli
tinis, ginti dirbančiųjų teises bei juos organi
zuoti į grupes pagal profesijas, ši organizaci
ja buvo labai didelė, nes kas dirbo tos turėjo 
priklausyti jai. Jos užkulisiniai tikslai ir ne
atskiriamas ryšys su komunistų buvo grynai 
politiniai. Tai buvo būdas vedžioti visus žmo
nes už nosies, tai buvo priemonė išgauti iš 
žmonių sutikimą ten kur jie visiskai nenorėjo 
sutikti. Tos organizacijos vadovybei vadovavo 
komunistų partija. Visos instrukcijos ir nu
rodymai dėl jos veiklos ejo iš pačios Maskvos. 

Jei komunistų partija panorėdavo ką nors 
pravesti viešai liaudies ir visos tautos vardu 
tai tam tikslui buvo panaudojama profesinės 
sąjungos. Pagal Sovietišką pažiūrą visi kurie 
nedirbo nesiskaitė liaudimi, tik dirbantysis tu
ri "balsą kalbėti". Reiškia vienintelis visos 
liaudies balsas yra profesinių sąjungų balsas, 
nes tenai varu buvo suvaryti visi dirbantieji. 
Komunistų partijos vadovybė prirengdavo įvai
rias skambias rezoliucijas ir jas perduodavo pro
fesinėms sąjungoms pravesti. Kiekvienoje dirb
tuvėje, įmonėje, fabrike, ir įstaigoje buvo tos 
profsąjungos skyriai, kurjems vadovavo parink
ti ir tam tikslui paruošti komunistų partijos 
žmonės. 

Gavus tokią rezoliuciją buvo šaukiamas vi
suotinas susirinkimas visų dirbančiųjų. Tame 
susirinkime būdavo iškeliamas koks nors klau
symas ir pasakoma kad tuo reikalu reikėtų pri
imti kokią nors rezoliuciją. Staiga kas nors iš 
tarnautojų pasiūlo rezoliucijos projektą. Tas 
siūlytojas visada buna ar komunistas, kuris jau 
slaptai buna gavęs prieš susirinkimą rezoliuci
ją ir įsakymą ją iškelti arba parinktas žmogus 
per grąsinimus jam ir šeimai, ir įsakytas iškelti 
įteiktą jam išanksto suredaguotą rezoliuciją. 

Kai rezoliucija perskaitoma pastatomas vi
gai* klausymas: Kas prieš? žinoma, po jau ma
tytų suiminėjimų ir teroro niekas neišdrysta pa
sakyti žodį prieš. Tada vadovybė pasako karš
tą kalbą ir džiaugiasi, kad rezoliucija praėjo 
šimtu nuošimčių. Tokiais budais būdavo priima
mos pačios absurdiškiausios rezoliucijos. Jei 
butų norėję, tokiu budu butų visi net vienbalsiai 
nutarę kad juos visus reikia pakarti ar sušau-
ryti. ~ Aš pats savo darbo metu Sovietų okupa
cijos laikais esu dalyvavęs daugybėje tokių 
"balsavimų" ir susirinkimų. Jie būdavo be
veik kas sąvaitę. Tas taip ėsdavo nervus kad 
žmogui būdavo sunku išsilaikyti, ir būdavo at
sitikimų kur kai kas išsišokdavo. Tokio žmo
gaus likimas būdavo irgi greitai išsprendžiamas. 

santvarka". 
Po to mes jau nutarėme tokių bandymų ne

daryti, nes juk galva sienos nepramuši, o tai 
galėjo labai brangiai kainuoti. Kaip vėliau pa-
feiškėjo kad ir tas vienintelis sykis atsiliepė tra
giškai kai kuriems musų bendradarbiams, kurie 
aštriau pakritikavo tą rezoliuciją. Jie buvo pir
mieji iš musų įstaigos kuriuos, pradėjus depor
tacijas į Sibirą, suėmė ir išvežė. 

Paimsiu kitą pavyzdį iš praktikos, Profe
sines sąjungos stengėsi visus tarnautojus įtrau
kti j komunistinį judėjimą ar kas nori ar ne. 

KIEKVIENOJE įstaigoje buvo įtaisytas taip 
pavadintas Sieninis Laikraštis. Tai buvo viešoje 
įstaigos vietoje pakabinta didžiulė lenta, ant ku
rios kabindavo parašytus straipsnius. Pradžioje 
juos rašydavo patys komunistai. Vėliau sky
riaus vadovas komunistas pasikviesdavo nu
matytą asmenį, galima sakyti auką, ir pasiūly
davo parašyti į tą sieninį laikraštį straipsnį, 
žmogus žinojai, jei nesutiksi pakliūsi į juodą 
sąrašą kaip fašistas, nepritariąs liaudžiai, liau
dies priešas. Jei sutiksi, turi savo įsitikinimus 
parduoti ir rašyti panegyrikas komunizmui ir 
jo vadams. O po tokio straipsnio paskelbimo, 
jau daugumas pažystamų ir draugų tavęs pra
dės vengti, nes nežinos kas su tavim atsitiko 
kad pradėjai, kaip žmones sakydavo, "raudonai 
rašyti". 

Vieną sykį ir aš buvau numatytas tokia au
ka h* pakviestas į atskirą kambarį pasikalbėji
mui. Man buvo tuojau pasiūlyta parašyti straip
snį į sieninį laikraštį. Aš atsakiau kad niekad 
nesu rašęs į laikraštį ir kad nemoku ir neturiu 
sugebėjimų. Man buvo dviprasmiškai pareikšta 
kad kiekvienas turi bandyti kiek jis gali prisi
dėti prie sovietinės veiklos, nes kas lieka nuo
šaliai tas niekad nebus geras Sovietų Sąjungos 
pilietis, o tokiettis nera vietos tarpe dirbančios 
liaudies. , 

Padėtis pasidarė gerokai įtempta. Pareiš
kiau kad aš galėčiau parašyti ka nors is savo 
specialybės. Ta mintis komunistėliui patiko ir 
jis leido man pasirinkti temą iš savo specialybės. 
Ilgokai galvojau ką reikės rašyti kad, kaip Lie
tuviai &ąko, ir vilką# butų aotw ir avis liktų 
sveika. 

Jųs galite suprasti koks tai yra žaidimas, ir 
kiek jis kainuoja nervų kai eina klausimas žuti 
ar buti. Nesinori užsitraukti parsidavėlio ir 
karjeristo vardo, o iš kitos pusės vaidenasi Si
biras. Galų gale parašiau staipsnelį apie Ameri
koniškos, Itališkos ir Sovietiškos buhalt e r i j ų 
skirtumus ir panašumus. 

Po staipsnio įteikimo praėjus porai dienų 
buvau vėl pašauktas. Man buvo pareikšta kad 
staipsnelis nėra blogas, bet ar aš negalįs dau
giu pabrėžti sovietinės buhalterijos gerasias pu
ses, o ypatingai iškelti Amerikoniškos ir Itališ
kos sistemų trukumus ir netinkamumą, čia bu
vo aiškiai norima padaryti pagal sovietišką kur
palį, viskas kas yra sovietiška tas yra gera ir be 
klaidų, viskas kas yra iš kitų yra niekam netikę. 
Kompromisą atradome tokį kai aš pareiškiau kad 
nesu dar pakankamai gerai susipažinęs su sovie
tiška sistema, tat kai ateityje geriau nusivok
siu, parašysiu smulkiau, o dabar prašiau priimti 
tokį straipsnį koks yra. Redaktorius pagalvojo 
ir galų gale sutiko, pareikšdamas jis džiaugiasi 
kad aš savo noru ir niekeno neverčiamas suti
kau bendradabiauti sieniniam laikraštyje. Taip 
tikrai, niekas su peiliu prie gerkles manęs ne
vertė, bet Sibiro tąigos vaidinosi.... 

MANO bendradarbiai buvo labai nustebę kai 
ąjii sienos pasirodė mano straipsnis. Ir visi 
baisiai stebėjosi kad nei karto nepaminėtas žo
džiai "socialistinis musų rojus", "tėvas ir mo
kytojas Stalinas", "kilnioji garbingoji ir nenu
galimoji raudonoji armija", "darbo našumo pakė
limas", "valio komunistų partija" ir t.t. ir t.t. 

ATSIMENU kartą mes daugumoje sutarėm 
kaip nors sutrukdyti vienos rezoliucijos prave-
dimą. Ten buvo norima pravesti kad mes vien
balsiai sutinkam pakelti savo darbo našumą iki 
140 nuošimčių. Aš dirbau ne fabrike ar įmonė
je, bet valdiškoje ūkiškoje įstaigoje, kur ir la
bai norėdaimas negalėjai savo darbo pagreitinti, 
nes tokiąme darbe kaip buhalterija ir atskaito
mybė nieko nepagreitinsi. Tat iškėlus tokią re
zoliuciją ir paklausus kas prieš ją, beveik visi 
'pakėlė rankas. Vadovaujantis komunistas su
kišo ir paaiškino: 

"Gal draugai, suklydpte, aš sakiau kas prieš 
ją, nę kas už." Vistiek laikėm rankas iškėlę^ 
Tada jis išeilės pradėjo kiekvieną klausinėti ko
dėl mes prieš. Jam buvo išaiškinta kad tokia
me darbe kokį mes dirbam negalima pritaikyti 
fabriko darbo metodų, ir panašiai. Po to buvo, 
susirinkimas uždarytas. O po kelių dienų laik
raštyje skaitėme kad musų įstaiga vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją jog reikia padidinti darbo j redakcija apie straipsnio gerumą spręsdavo 
našumą iki 140 nuoš. Matyt vadovaujantis ko- victim tu Tndžin ir nosakiu nanaudojimo. 
munistas savo protokole pakeitė tik vieną žodį, 
nes kai jis klausė kas prieš ir kai visi pakėlė 
rankas tai jis tik vietoje "k$> ftŪpT "kas 
už", ir išėjo kad visi. -r* 

Po tokio įvykio mes vieną dieną susilaukė
me vieno atstovo iš centro profsąjungos įstai
gos, kuris paminėjo kad jis lyg girdėjęs kad mu
sų įstaigoje pasitaiko reakcinio, fašistinio ele
mento, kuris nori varyti sabotažą prieš liaudį, 
ir pabrėžė kad tokie bus be jokios atodairos se
kantį sykį išrauti su visomis šaknimis, Gale 
pridūrė kad, jo manymu, mes tikrai ne visi to
kie, kad tai tik keli ir tie laikui bėgant susipras 
ir pamatys kokią "laimę jiems atneša Sovietinė 

iš kiekio tų žodžių, ir posakių panaudoj 
Vėliau supratau kas mane išgelbėjo. Mat, 

mano straipsnyje daugelyje vietų, buvo panau-
do ta žodžiai "sovietų buhalterija , sovietišką ? 

atskaitomybė" ir pa.; jie suskaitė kad čia daug 
kartų yra paminėta sovietų vardas, tad tas da* 
lykas mano laimei ir praėjo man labai laimingai. 
Kiti mano bendradarbiai buvo mažiau laimingi. 
Juos buvo pričiupę daug smarkiau ir jų padėti® 
dažnai pasidarydavo labai kritiška, nes kaip 
sakiau atsidurdavo tarp kūjo ir priekalo, rašysi 
busi išgamą, nerašysi prarasi gyvastį ir laisvę 

Tat štai kokia laisvė ir didi meilė sovietinei 
santvarkai vyravo. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ RAŠYTO-
TOJŲ PADĖKA 

AMERIKIEČIAMS 

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

\ 
Tremtyje, drauge su tūkstan

čiais Lietuvių tremtinių, gyvena 
didžioji Lietuvių rašytojų da
lis. Rašytojams kaip ir ki
tiems tremtiniams, BALF sten
giasi pagelbėti, kaip tik gali
ma. 

šiomis dienomis BALF Val
dyba gavo Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Dr-jos laišką, kuria
me Amerikos Lietuviams reiš
kiama padėka už teikiamą pa
ramą. Kadangi jų padėka ski
riama visiems Amerikos Lie
tuviams, todėl jų laišką čia pa
duodame ištisai: 

"Lietuvių grožinė literatūra 
ištremta. Laikantis Lietuvių 
Rašytojų Draugijos 1939 m. 
narių sąrašo, šiądien už Lietu
vos ribų gyvena per 607' Lie
tuvių rašytojų. Keli musų ko
legos jau persikėlė į U.S.A., 
kiti vargsta Prancūzijoj, Ita
lijoj, Švedijoj, o daugumą den
gia pilkoji DP skraistė Vokie
tijoje. Vien tai parodo, kokia 
didelė nelaimė ištiko musų tau
tinę literatūrą. Deja, mes esam 
tie žmonės, kurie matė Rusų 
ir Vokiečių okupacijas Lietu
voje. Tai reiškia kad mes ma-
tlm, kai buvo griaunamas mu
šu literatūrinis ir kulturinis gy
venimas, kai buvo niekinami, 
tremiami ir prievartaujami mu
sų draugai, kai tūkstančiai Lie
tuvių grožinės literatūros ir 
mokslo knygų buvo sudegintos 
ant laužų. Už ką? Vien dėl 
to kad jos netarnavo prievar
tai, melui ir grobikų užmačiom. 

Dabar, kai mes esam trem
ty, daugiausia mums rupi kad 
mes išliktumėm pasiektose me
ninėse aukštumose, kad nesu-
gniužtų musų dvasia, kad Lie
tuvių kūrybinis žodis, Lietuvių 
kalba ir Lietuviškoji kultura 
vėl nebūtų nustumta į atžan-
gą. Tuo ypačiai rūpinasi Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių Drau
gija. Be eilės kitų pastangų 
ir sumanymų, mes ryžomės at
gaivinti grožinės literatūros pre
mijai 

Su džiaugsmu mšfdrrf"pra-
nešam kad Lietuvių tremtinių 
organizacijos musų pastangas 
nuoširdžiai parėmė ir 4 musų 
grožinės literatūros veikalai (iš 
33 — jų tremty pasirodžiusių 
iki š.m. Sausio 1) šymet bu
vo premijuoti, švietimo Val
dybos premija 5000 RM pas
kirta poetui Bernardui Braz
džioniui už poezijos knygą "Sve
timi kalnai", BALF'o premija 
— 3000 RM paskirta jaunam 
poetui Alfonsui Nykai Niliunui 
už eileraščių rinkinį "Praradi
mo simfonijos", Liet. Raud. Kr, 
premija 3000 RM poetui Ka
ziui Bradunui už eilių knygą 
"Svetimoji duona" ir knygų 
leidyklos "Patrios" premija 3000 
RM — jaunam poetui Henrikui 
Nagiui už eileraščių rinkinį— 
"Eilėraščiai". Neabejotina kad 
literatūros premijos musų ra
šytojus tremtinius sustiprino 
dvasiškai ir medžiagiškai. 

Tačiau mes gerai žinome kad 
žymiai mažiau savo sumanymų 
įvykdytume jeigu ne BALF ir 
kiti geros valios Amerikos Lie
tuviai. šiuo atveju rašytojai 
tremtiniai siunčia Vyr. BALF'o 
Valdybai savo nuoširdžiausią 
padėką už įsteigtą BALF var
do grožinės literatūros premi
ją. Su didžiausiu pasigerėjimu 
mes sekame Jusų veiklą, kuri 
gaivina musų viltį ir tikėjimą 
šviesesne Lietuvių tautos atei
timi. Ta proga mes prašom per
duoti Lietuvių rašytojų dėkin
gumą ir sveikinimus visiems 
tiems Amerikos Lietuviams ku
rie rem;a Jusų sunkų darbži 
ir Jusų rupesčius. 

Jungdami Tamstoms savo gi
lios pagarbos pareiškimą, mes 
reiškiame viltį kad per BALF'o 
įsteigtą Lietuvių grožinės li
teratūros premiją mu-sų ryšiai 
su Amerikos Lietuvių veikėjais 
ir visuomene ateity bus dar gy-
vesni ir tampresni". 

1 MOTERIMS SVARBU 1 

Kreipkitės j savo kaimynišką 
LILLIAN'S FLORAL amt 

GIFT SHOPPE 
6408 Fleet Avenue 

£i* rasite puikių brangmenų dova-
fioms ir šviežių gėlių visokiems 

tikslams. 
Atdara nuo 10 ryto iki 7 vak. 

šeštadieniais iki 9 vakare. 
H. H. Karpey ir A. Mayurski, Sav. 
g Phone PI 1594. f 

* PRENUMERATORIAI 
MOKA EKSTRA 

Nekurie Dirvos skaitytojai, 
prijausdami savo laikraščiui, 
prideda dar ir dovanų prie re-
guliarės $3 metinės prenume
ratos, tuomi prisidėdami prie 
palaikymo Dirvos. 

šie prisiuntė prenumeratos 
sekančiai: 

Juozas P. Ginkus, 
Brooklyn, N. Y. 5.00 

Joseph Skema, 
Newark, N. J. 5.00 

Kazys Kraučiunas, 
New York, N. Y. 4.00 

Charles L. Krizevičia 
New Havin, Conn. 4.00 

$40 DEL 4 CARE PAKIETŲ 
Juozas Karpavičius, Dirvos re

daktoriaus brolis, iš Provi
dence, R. I., prisiuntė $40 pa
staro mėnesio bėgyje, pasiun
timui CARE maisto pakietų 
tiems kurių atsišaukimai tilpo 
Dirvoje (Lietuvių Vyskupų) 
ir Lietuvių rašytojų, kuriems 
grąso džiova. Pakietai pasiųs
ti. 

DIRVA TREMTINIAMS IR 
PARAMA RAŠYTOJAMS 

EUROPOJE 
šie prisiuntė paramą Dirvos 

rašytojams ir Dirvai tremti
niams siųsti: 
S. Cverka, 

New Haven, Conn. 10.00 
Jonas šliažas, New Milford, O., 
per Dirvą aukojo $10 BALF'ui, 
ir Dirvai tremtiniams 4.00 
Algirdas Bugnis, 

Union City, Conn. 5.00 
P. Miskovich, 

L'Anse, Mich. 3.00 
K. Chutela 

Albion, Pa. 2.00 
Ona Marsh, 

Miami Beach, Fla. ^90 
Paul Petrenas 

Rockford, 111. 2.00 
Wm. B. Prank, 

Yakima, Wash. 2.00 
Mrs. V. Mitchell 

Cleveland 2.00 
Anton Sky, 

Cardell, Sask., Canada 1.00 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

KAS DAUGIAU? 
Gerbiami Dirviečiai, remkit 

Dirvą kad mes galėtume kuo* 
daugiausia jos pasiųsti trem
tiniams į Europą, nes jie di
deliu pasiilgimu laukia Ameri
kos laikraščių, ir Dirvą įverti
na už jos drąsią kovą už Lie
tuvių tautos teises/ 

Be siuntinėjimo šimtų eg
zempliorių Dirvos, redakcija 
dar stengiasi kiek gali pasiųs
ti pinigišką atlyginimą tiems 
bendradarbiams kurie iš Euro
pos rašo "Dirvai įdomias žinias 
ir straipsnius. Kitiems sulyg 
išgalės siunčiame Nir maisto 
pakietus, nes ten randasi tokių 
musų rašytojų kurie neturi 
Amerikoje jokios giminės ir 
niekas jiems neištiesia rankos. 

Kada tik galit, mieli Dirvos 
skaitytojai, pridėkit dolarį ar 
du ar daugiau Dirvos bendra
darbių fondui. 

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

s 

DIRVA 
6820 Superior AventKft, 

Cleveland 3, Ohio 

D i r v a  
mm jis. 

uanian Digest 
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taia's Aggressive- War 
T 

HIPPODROME 
"Cheyenne" 

"Cheyenne", Warner Bros.' pilna 
akcijos romantiška drama ir Šiaur
vakarių, bus pradėta rodyti Hippo
drome Theatre sekant; trečiadienį. 
Šiame veikale vadovaujamas roles 
turi keturi žymus artistai, Dennis 
Morgan, Jane Wyman, Janis Paige 
ir Bruce Bennett. 

Veikalas dedasi labai gražiose na
turalise aplinkybėse, bet labai pa-
sileidusioje srityje, kuri buvo pra
minta "Velnio Kišenium", Cheyenne 
ir Laramie, Wyoming valstijoje, an
kstyvuose 1870. 

Dennis Morgan vaidina naujos 
rūšies rolę, kurioje jis yra gentle-
menas gemblerys, bet yra įtraukia
mas į medžioklę keleivių plėšikų. 
Čia jam ir atsiranda romansas. 

'Cheyenne' pradedama rodyti Hip
podrome Theatre trečiadieni, Birže
lio 11. 

(Reprinted from 
Cleveland Plain Dealer, June 2nd) 

RUSSIA accuses the United Sta
tes of indulging in irresponsible war 
talk, but it is the Soviet Union, al
legedly an ally and a member of 
the United Nations, that continues 
to make one aggressive conquest 
after another, cheaply reaping the 
fruits of war. 

That the Russian war against free 
peoples is carried on and won by 
internal terror and political pressure 
rather than by military operations 
in no way lessens its aggressive 
character. It is still war. 

Hungary is the latest country to 
fall before the expanding might of 
the Soviet Union. Previous nations 
which have lost their freedom and 
have been occupied by the Russian 
Army or by the political henchmen 
of the Soviet Union, armed with 
secret political police and the econo
mic power of life and death, are 

would bring retaliation >on its head 
from the Russians. 

With the ousting of Premier Fe-
renc Nagy a government of Com
munist stooges- has been placed in 
power. It will serve until Septem
ber when, by the manipulation in 
which Communists are expert, an 
apparent electoral majority will be 
gained by the Russian party and its 
Socialist and National Peasant al
lies. There will follow, as in Ro
mania, Bulgaria and Yugoslavia, a 
nauseating braggadocio about "the 
triumph of democracy" and the ex
pression of "the people's will" and 
all the cliches which the Russians 
and their friends employ to camou
flage their brand of totalitarianism. 

The United States and Britain 
know that verbal protests are use
less. They can stop, and should 
do so without ddlay, whatever fin
ancial and economic assistance has 
been promised to Hungary. They 
are under no compulsion, legal or 

Lithuania, Latvia,- Estonia, Poland, j moral, to assist the Russians in 
Romania, Bulgaria, Yugoslavia and their conquests. They can give 

Swedes List Baltic 
Refugees as Soviet 

Citizens 

KREIKITĖS PIRKTI I 

Midget Food Terminal 
8007 Superior Ave. 

Geros rūšies vaisiai ir daržovės 
už žemiausias kainas. 

Greitas pristatymas į namus. 

Albania. Austria is under attack. 
Czechoslovakia is tottering on the 
edge. 

And in most of these countries 
the Russians promised political free
dom under joint Big Three control. 
This was done at Yalta. But Yalta 
is as dead as the Ątlantic Charter 
and the United Nations Declaration. 
In all of these countries except Au
stria the Russian military command
er has been the real power. In piost 
instances he has had several divi
sions to back him up. The repre
sentatives of Britain and the United 
States to the control councils pre
sumed to run affairs in each coun
try under the terms of Yalta have 
been little better than prisoners. 
American and British protests to 
routine irregularities have been all 
treated in a cavalier fashion that 
would have made Adolf Hitler jea
lous. 

In such manner were the previous 
protests from, Washington and Lon
don concerning actions of the Com
munist-controlled minority in Hun
gary received by Lieut. Gen. V. P. 
Sviridov, Soviet commander in Bu
dapest, who for all practical pur
poses has been the Hungarian gov
ernment ever, since the unmolested 
election of Nov. 5, 1945, gave a ma
jority to the moderate Small Hold
ers party. 

The Hungarian government has 
never been able, since that election, 
to call its political soul its own. It 
has been intimidated, terrorized and 
dictated to by the left minority. It 
was frightened pale by the previous 
protests by the western powers, be
lieving that this show of friendship 

new support to the center govern
ment set up in Italy under Alcide 
de Gasperi which, like the new 
government in France, excludes the 
Communists. They can strengthen, 
by ways more effective than mil
itary assistance, the Truman doc
trine in Greece and Turkey. 

In the meantime the record is 
clear. Certain unofficial elements 
in the United States do talk of 
war, but the Russian government 
carries on war. 

An official communiqe, published 
in Swedish papers April 20, reveals 
that the Swedish Foreign Ministry 
advised the Swedish pastorate, Jan. 
1, 1945, that all the aBltic citizens 
who left their country after Aug. 
5 ,1940 Were to be considered Soviet 
citizens and registexift ill church 
books as such. 

This arbitrary sovietization of the 
Baltic citizens in Sweden is a vio
lation of the humanitarian rights 
of individuals and effectively closes 
the door of one of the last Euro
pean sanctuaries for refugees. 

It has been the policy of the 
Western democracies, and understood 
to be the policy of all the members 
of the United Nations, that right 
to sanctuary and freedom of choice 
on the part of the individual be 
recognized. The new Swedish policy 
violates both of these precepts and 
provides a precedent for similar 
treatment of other refugees by other 
countries. 

One of the first and most vicious 
results of Sweden's policy has been 
her adoption of the Soviet marriage 
policy placing an interdict against 
the marriage of Soviet citizens with 
nationals of other countries. Consi
dering Baltic refugees as Soviet 
citizens Sweden has forbidden their 
marriage with Swedes. 

CLUB NEWS 

Cleveland, O.—At the May meet
ing of the Lithuanian Womens' Club 
plans were discussed for the resump
tion of their annual Dinner Dance. 
These affairs were discontinued dur
ing the war. An informal dinner 
dance party will be held on Nov. 
8th, 1947, at the Owens Planta
tion. Guests will be welcome. 

An appeal was received from the 
chairman of the League for Libera
tion of Lithuania concerning the 
June 8th, Concert, and the Presi
dent, Mrs. Blanche Arbuckas, urged 
all the members to attend and help 
publicize it among their friends. 

The Club will hold1 its annual fam
ily picnic at the Mihelich summer 
home in Painesville, during, the 
month of July. 

The Club will hold election of 
officers, at the annual meeting to 
be held in June at the home of 
Mrs. Anne B usher. Mrs. Constance 
Buzz was the hostesss at this May 
meeting. 

Britons Ask Govern
ment to Defy Baltic 

Annexation 

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

The authors of the letter point 
to the danger, that during the ne
gotiations concerning the proposed 
changes in the British-Soviet al
liance, the Soviets might demand 
that Great Britain recognize the 
annexation of the Baltic States. 
Such an action would put the fin
ishing touch on this international 
disgrace, the letter said. 

1 
Gausite tikrai gero vyno 

pirkdami iš 
PARISSPS 

FAMOUS WINE HOUSE 
6404 Denison Avenue 

Nuo puskvortės iki galiono 

MONETARY FUND HEAD. An
drew N. Overby has been appointed 
by President Truman as the U. S. 
executive director of the interna
tional monetary fund. He is an 
authority on internacional financial 

and monetary affairs. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

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

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

KING PiN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

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

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. Al Samolis, MA 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8.794. 
Cleveland, Ohio 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Savings wil l  always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

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

security and personal 

independence!" 

Bavers always weloom* 

įouNo ėį 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

Mm Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps Krautuvės Valandos Kasdien 10 Ryto iki 5:30 P© Pietų 
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THE MAY CO/S BASEMENT 

Proga! Vyraus Polo Marškiniai 
98c 3ISKI NEREGULIARUS IŠ 1.95 IKI 2.50 VERTĖS! 

Vyrams geros vatos mėgsti polo marškiniai apvaliu kaklu, trumpom rankovėm stiliaus 
kurie yra tokie patogus ir populiarus dėvėjimui karštais vasaros mėnesiais! Šitoje 
grupėje yra vienodų spalvų ir jvairių marginių, taipgi patraukiančių rainų marginių. 
Didžiausias pasirinkimas visų mėgiamų spalvų. Mieros mažos, vidutinės arba didelės. 

<r 
Vyrams "Fruit-of-therLoom" Kelnaites 

Biskį Nereguliares! Vyrams Darbui Kojinės 
Vyriškos maišytai pilkos arba vienodų spalvų vatinės 
kojinės dėvėjimui darbe su tvirtais pirštais ir kulnais. 
35c ir 39c kojines, jei pirmos rūšies. Mieros 10 iki 12. 

pora. 

mina 

Marginių! 

Įvairiausių 

Vyrams geros rūšies . bryžiyoto'broad-
cioth apatines kelnaites su elaitiško šo
nais ir Gripper susegami. Jos sanfori-
zuotos — susitraukimas neviršys 1%. 
Mieros 30 iki 44. 

šukuotos Vatos Swiss ribbed arba lygus 
Atletiški Marškiniai .JL 50e 

Basement Men's furnishings 

J H 

i 
4^' 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI :' 

(žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai 

AUmAVBKTĖm MarS, ta 
Kovo 23, Waterbury, Conn., 

KRAUZAS Vincas, mirft Bal. 
mėn., Pottsville, Pa. 

SADAUSKAS Vincas, m i r e 
Balandžio m., Philadelphia. 

CEPLIENĖ Barbora, mirė Ko
vo 29, Brooklyn, N. Y. 

KVITKAUSKIENfi S t efanija, 
mirė Kovo 29, Brooklyn, NY. 

ZARANKIENĖ Viktorija, 62 
m., mirė Vasario 18, Nanty-
Glo, Pa, 

MUIZA Mikas, 72 m,, mirė Va
sario 28, Chicagoj. (Varno-
nių k.) 1 

JANKUS Motiejus, 54 *!«, mi
re Sausio 26, Rockforį UI, 
'(Marijampolės tap.) 

MINKEVIČIUS Motiejus, 70 
m,, mirė Sausio 5, Poolville, 
N. Y. 

TAMOŠIŪNAS Pranas, 62 m., 
mirė Bal. 10, South Boston, 
Mass. (Panemunės p.) Ame
rikoj išgyveno 43 metus. 

KAŠETIENfi Marė (žurinskai-
tė), 68 m., mirė Bal. mėn. 
Danbury, Conn, (Alytaus ap. 
Pasarnikų k.) 

RUTKAUSKAS Antanas, 67. 
m. mirė Bal. 9, Wanamie, Pa. 

MARCINKEVIČIENĖ Marijona 
(Valinskaitė), 72 m., mirė 
Vasario 10, Baltimore, Md. 
(Marijampolės ap. Kežių k.) 

VASARIS Mykolas, mirė Bal. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

DEGtfm Juozas, mirė'Vas. 
6, Alliance, Ohio, 

BEDALIENfi Ona, sepyvo am
žiaus, mirė Kovo 27, South 
Boston, ^lass. Amerikoje iš
gyveno 35 metus. 

VARNELIS Juozas, 71 metų, 
mirė Baland. 14, Milwaukee, 
Wis. 

KAZAKAUSKAS Pranas, 61 
m., mirė Clevelande Geg. 21. 

MEILIUNIENfe Apolonija, 52 
m., mirė Geg. 25, Cleveland. 

KLEMAšAUSKAS Antanas, 45 
m., mirė Gegužės 7, Detroit, 
Mich. 

ANDRELIUINAS ife Antanas 
J. (Andrews), 38 m., mirė 
(*eg. 9, Detroit, Mich. Gi
męs Athol, Mass, 

VEGELEVIČIENĖ Marė (Au
kštakalny tė), 55 metų, mirė 
Geg. 11, Detroit, Mich. (Ma
rijampolės ap. Prienų vals., 
šiauliškių k.) 

JAGELA Valerijonas, 58 m., 
mirė Kovo 5, Waterbury, Ct. 
(Dokių k. Kaunijos.) 

ČIURLIONIS Kastantas, 58 m. 
mirė Kovo 2 d., .Lawrence, 
Mass. 

MIKAšAUSKAS Alitoas, 59 
m., mirė Kovo 5, Philadel
phia, Pa. 

PAJ IEŠKOJIMAI 

^ieškomieji ar apfc JtWB ži
nantieji prašomi atsiliepsi j; 

CONSULATE GENERAL OP 
LITHUANIA 

' *41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y, 

Abračinikieng, Magde (Sosnauskaitė) 
ir šeima. ~ ~ >. r 

Abračinskis, Jonftte ir JuozftS. 
Abramavičius, Pranciškus, iš Pim

pių k., Girkalnio vai. 
Adomunas, iš Vaižgų k., Šeduvos v., 

Panevežio ap. 
Albat, Friedrich,. L#o i* Berta, ir 

Albataitė, Mary, gyv. Brooklyn. 
Andriušis, Antanas, i5 Ilgakiemio k,. 

Kauno ap., gyv, Brooklyn. 
Aniolaitė, Ieva, ištekėjusios pavar

dė nežinoma. 
Ardavičius, Aleksandras ir Mateu-

šas, iš Kalnaberžės k., Surviliš
kio v., Kėdainių ap., gyv. Chicago. 

Arnastauskas, Vincas ir žmona, gyv. 
Seattle, Washington, ar Chicago. 

Astrauskai, iš Raudėnų apy., Šiau
lių ap. 

Audenis. Kazimieras, iš Kauno, gyv. 
Brazilijoje Rio de Janeiro. 

Avižius, Jonas, gyv. Chicago. 
Babinskas, Antanas, gyv. Chicago. 
Bačiauskas, Juozas, gyv. Phila. 
Balcerait (Balcereitienė), Ottilija, 

Balcerait, Marija, Ottilija ir Ele-
na gyv. Philadelphia, 

Balčiūnienė, DomicelS, gyv. Bayonne. 
Balinone, Stasfi, iš Bališkio k,, Ro

zalimo vai., Panevėžio aps, 
Baltrušaitis, ii Griškabūdžio k*, ir 

v., Sakių ap., (buv. Naumiesčio a.) 
Baltrušaitis, Vincas, iš Bliuviškių 

k., Griškabūdžio v., Naumieščio 
ap., gyv. Waterbury. * 

Balukonienė - BeržaitytS, Marta, U 
Tauragės ap., gyv. Detroit 

Bartaška, Jonas, ift Kauno, gyv, 
Windsor, Conn, 

Barvidas (Barvidai), iš PapilSs v., 
Šiaul ių  ap.  

D I R V A  

Barysas, Vaclovas, iš Kaščhmų k„ 
Markinęs v., Alytaus ap. 

Benešiunas, Antanas ir Benešiunai-
te, Ona, iš Mauručių k., Veiverių. 

Bingelis, Jurgis P., iš Purplių k., 
Merkinės y., Alytaus ap._ 

Bluagaitė, Emilija, iš Klaipėdos ir 
Radviliškio, gyv. Brooklyn. 

Bulotaitė, Marija, i& Lukošių k., 
Skriaudžių parap. 

^esnaitė, Katrė ir Magdalena, ište
kėjusių pavardės nežinomos, iš 
žirniškių k., Javaravo v., Mariam-
poles ap. 

Česnulevičius, Juoaas ir čecnulevi-
čienė, Ona, gyv. Athol m, 

Dabulevičius, Andrius. 
Dagys, Jurgis, iš šlepščių k., Biržų. 
Dainauskienė, Barbora, gyv. Chica

go. . 
Daukintienė, Petronėlė, gyv. Bayon-

ne. 
Deringas, Gustavas ir Liudvikas, 

gyv. Philadelphia. 
Domeika, Antanas, iš Ežeriukų k., 

Sintautų v., Šakių ap., jo žmona 
Kaunaitė ir vaikai, gyv. Pitts
burgh, kur turi saliuną. 

Gabraitė, Pranė, iš Pagiegalių vk., 
Panevežio ap. 

Gordonas, Aleksandras ir Leonas, 
iš Skuodo. 

Gudonis, Ignas, iš Širvintų. 
Gylys, Juozas, Jurgis ir Simanas, 

iš Jurginiškių k., Garliavos v., 
Kauno ap., gyv. Chicago. 

Hochleitner, Albertina, gyv. Phila. 
Ilikas, Vladas, iš Verikauskų k., 

Šiaulėnų v., Šiaulių ap., gyv. Chi-
cago* . **• Juodžiukynas, Juozas, Kazys ir Mi
kas, gyv. Netoli Chicago. 

Jurėnas, Petras, 
Jurevičienė - Petkevičiūtė, Teodora, 

ig Jonaičių k. Telšių ap., gyv. 
Brockton, Mass. 

Kairys, Ignotas, Kazimieras ir Kos
tas, iŠ RokiSkio. 

Kairys, Jurgis, gyv,! Newaric. 
Kajokas, Martynas, ii Tribarčių k., 

Liubavo v., ir jo vaikai, gyv. 
New York ar Chicago. 

Kaminskas, giminaitis Antano Braz
džiūno, kilusio ii Fakruojo vai., 
Šiaulių ap. 

Kons aitytS, Marija, iŠ Verpikų k., 
Kidul ių  v.,  šakių  ap.  

'•viTK" 'i 0 

MUSU KOSTUMERIAMS 
Dabartiniu laiku apsireiškė laikinas trukumas gaso beveik visose didelėse natū
ralinio gaso distribucijos srityse Suvienytose Valstijose. 

Stengiantis išspręsti šią problemą, paskirstymas natūrali© gaso tapo taisvano-
riai sutartas per paipų linijos ir išskirstymų kompanijas bendruose pasitarimuo
se kurie buvo atlikti prieš Federal Power ir įvairių Valstijų Public Utilities Ko
misijas. 

Daugelis Public Utilities Commissions išleido ypatingus įsakymus apriboti įve
damą | namus ir įstaigas gaso šildomų padargų kurie buvo taikomi užimti vietą 
dabar turimų tuose namuose anglies ir aliejaus dabargų vartojamų šildymui. 

Apsaugojimui savo dabartinių naminių kostumerių, The East Ohio Gas Compa

ny taipgi priėmė panašius apribojimo suvaržymus. 

Tokių suvaržymų {vedimo teisė dabar tapo iškelta teisme kaip negaliojanti ir 
byla tuo klausimu tardoma Summit County Court. 8is suvaržymas, kaip autori
zuotas per Ohio Utilities Commission yra sekantis; 

EMERGENCY RULE (Amended) 
(26) A. Nuo Balandžio 1, 1947 iki ši emergency rule bus dapil-
dyta ar atšaukta, ši Kompanija neteiks gaso del gaso šildymo 
prietaisų taikomų užimti vietą kitokiu kuru šildomų įrengimų. 

B. Specialiuose medikaliuose svarbiuose atsitikimuose, pa
rėmus daviniais kurie pasitarnautų patenkinančiais Kompanijai 
įrodymais, paragrafas (A) gali buti pkeistaa. 

JIUSŲ rekordai atidengs visus peržengimus taisyklių, ir jeigu musų teisi vykdyti 
lią Emergency Rule bus palaikyta, visokis gaso teikimas asmenims kurie įsive
dė gasu šildymo padargus neprisileikant šios Emergency Rule bus nutrauktas, 
jeigu tie padargai nebus išimti arba išjungti pačių kostumerių arba namų savi

ninkų kaštais. 

Jeigti [vėdintai gasu šildymo padargų nebus suvaržyti ir sulaikyti bėgyje ateį> 
"7 

nančios vasaros ir rudens, labili gali bu-ti kad apsireikš visuotinis gaso trukumą! 
visoje East Ohio sistemoje ateinančią žiemę, o tokiu atbeju daugybė musų kos
tumerių gali neturėti pakankamai gaso per pačius šalčius ateinančios žiemos mė
nesiais. 

Perserge j imas  -  NeęemU&uuM 

T H E i 1ST ORI ft G A S CO M PA * * 
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Kasparavičienė, Barbora, ir jos sū
nūs Jonas Kasparavičius (Kas-
per),* vaistininkas (druggist), gyv. 
Boston, Mass. 

Katilius, Vincas, iš Mariampoles a. 
Kaušinytė, Marija, ištekėjusios pa

varde nežinoma, iš Širvintų m., 
Ukmerges ap. 

Kenigaite, Mina, ifctekejusios pavar
dė nežinoma, ir jos dutkerys Ve
ra ir Zelma, gyv. Cleveland. 

Kesler (Navickas), Pranas, iš Vin-
deikių k., Mosėdžio vai., Kretin
gos ap., gyv. prie New York. 

Klaas - šeflerytė, Liskė, Gristiano 
žmona, iš Grinaičių k., Kidulių 
v., šakių ap., gyv. Scranton, Pa. 

Klastauskas, Kazimieras, prašo at; 
siliepti gimines ir pažystamus, iš 
Papilės vai., Šiaulių ap., ypač iš 
Vilimų ir Barvidų šeimų. 

Korzonas, Petras, iš Raseinių ap., 
gyv. Chicago ar New York. 

Kriaučiunas, Antanas, iš Ramyga
los, Panevežio ap., gyv. Brooklyn 
ar Boston. 

Krikščiūniene, Agota, iš Laudiškių 
k., Radviliškio vai., Šiaulių ap. 

Kruopaite, Elzbieta ir Kaze, iš Tur-
nagalio k., Raguvos v., Panevežio. 

Kudirkaitė, Ona, ištekėjusios pavardė 
nežinoma, mokėsi Maria m p o 1 ė s 
gimnazijoje. 

Kuliešaitė, Elžbieta, iš Kaniavos v., 
Trakų ap., gyv. Providence. 

Kumpikevičius, Juozas ir Kumpike-
vičius, Povilas iš Adakavo, Taura

gės ap., gyv. Chicago. 
Kunickis, Pranas, sunus Juozo bro

lis Onos Ivanauskienės. 
Kuprienė - Macevičiūtė, Vincentina, 

iš M. Rušupių k., Skuodo v., Kre
tingos ap., vyras, rodos, Jonas, iš 
Krakių k., Mosėdžio v. 

Kupšis, Juozas. 
Labučiutė, Florijoną, ištekėjusios p*-

vadiė nežinoma, iš Paterių k., 
Veisejų v., Šeinų ap. 

Lau, ar Lov, Adeline, gyv. spėja
mai Brooklyn. 

Laukonis, Juozas ir kiti broliai, iš 
Paterių k., Veisejų v., Seinų ap. 

Lekavičius, Julius, iš Maksimonių 
k., Merkines v., Alytaus ap. 

Linski, Antanas, gyv. Chester, Pa., 
vėliau išsikėlęs kitur. 

Lunytė, Ona ir Veronika, iš Pažiež-
drių k., Linkmenų v., Utenos ap. 

Mackevičiūtė, Anastazija, gyv. Chi
cago. 

Mackevičiūtė, Liuda, ištekėjusios pa
varde nežinoma iš Janonių k., Uk
merges ap. 

Madis, Domininkas, gyv. New York. 
Makauskas, Juozas, iš Kuklių k., 

Lazdijų v., Seinų ap. 
Maliauskienė - Kupšytč, Jadvyga, 

turi ukį. 
Markauskas, Jonas, iš Alytaus m., 

jo žmona Monika Oluyaitė, iš Žel-
kavo k., Račkų v., Augustavo ap., 
ir sunus Aleksandras, iš Alytaus 
in., gyv. Pittsburgh ar Pittston. 

i Martinaitis, Jurgis, iš Siečių k., 
| Pakruojaus v. 
, Martinaitis, Mikas, iš Simgailiškių 
| k., Tauragės v. ir ap., gyv. New 

York. 
Ma?taitienė, gyv. rodos Chicago. 
Mažeikis, Mikas, iš Mačiučių k„ 

Gargždų vai. 
Miller - Brokšaitė, Matilda, dukte 

Roberto, gyv. Bridgeport. 
Miltenis, Alfonsas ir Vincas, iš Gi

lučių k., Aluntos v., Utenos ap. 
Mineika, Povilas, Pranas ir Vladas, 

sunųs Prano, gimę ir gyv. rodos 
Eaton, Pa. 

Misevičienė - Pliuraitė, Elžbieta, iš 
Titonių k., Linkuvos v. 

Mitrikas, giminaitis Antano Braz
džiūno, Pakruojo v., Šiaulių ap. 

Moneys, Jonas ir Mončytė, Stanisla
va, iš Kaspariškių k., Plungės v., 

_Telšių ap., gyv. New York. 
Morkūnas, Jonas, iš Jurbarko, Ra

seinių ap. 
Mostovtas, Liudvikas, gyv. Brook

lyn, N. Y. 
Markevičius, Jonas, iš Babtų parap., 

Koiin^> an.. <rvv. Baltimore. 
Natkevičius, Matas, iš Balsupių k., 

Mariamnolės an., ir jo vaikai. 
Nausedienė^- Vaišvilaitė, Felė, gyv! 

Chicago. 
Navrkas (Kesler). Pranas, iš' Vin-

deikių k., Mosėdžio vai.. Kretin
gos ap., gyv. prie New York. 

Nell, Franz ir Joseph, broliai Nu-
ceniekienes, gyv. ICeveland, 

Nemanius, Povilas, iš Biržų. 
Neverauskų šeima, iš Valdaikių b», 

Joniškėlio vals., Biržų aps., spė
jamai gyv. Brooklyn. 

Neverdauskas, Kostas, iš Vygantiš-
kių vienk., Telšių ap., gyv. Chi
cago. 

Ninartaitė, Ona, iš Šakių ap., Jan
kų vai. 

Orentaitė, Marijona, ištekėjusios pa
varde nežinoma, iš Žirniškių k., 
Javaravo v., Mariampoles ap. 

Palilionis (Pavilonis), Bronius, iš 
Panevėžio ap. 

Paškevičius, Stasys, iš Kaniūkų k., 
Raudondvario parap., Kauno ay>. 

Pavilonis (Palilionis), Bronius, iš 
Panevėžio an. 

Petraitis, Antanas, iž Šakiu k., 
Tauragės v., ir ap., gyv. Phila. 

Pet-avičius, Antanas, iš Liolių, Kel
mės. 

Platustis. Bagdonas, iš Skrandenų 
, k., Telšių ap.. gyv. Brooklyn. 

Plėnys, Jonas, iš Biraų. ^ 
Pliura, Povilas, iš Titonių k., Lin

kuvos v. „ 
Pocius, Vladas, gyv. K«r Y«fc ««• 

Chicago. 
Pralinskas, Povilas, iš Biržų ap., n 

jo vaikai Paulina ir Paul, gyv. 
Athol. Mass. 

Pranevičienė - Krapovnickaitė, Ona 
ir ios vaikai Branė ir Pranas. 

Pullock - Adomaitytė, lava, kilusi 
Mariampoles ap., gyv. Atlantic 
City. . „ 

Radzevičius. Antanas, Juozas ir tt.a-
zys, iš Ilgakiemio k., Gariavos 
pprap., Kauno ap. 

RflKickas, Bronius, Juoz&s ir Pra-
nas. iš Griškabūdžio k., Griška
būdžio v., Naumiesčio ap., gyv. 
Waterbury. . . 

Rainis, Mikas, gyv. Jamaica, ukrnm-

Raslavičienė - Povilaitytė, Petrone-
le, iš Meškučių k., Mariampoles 

RuHzinska, Liudvika, dukte Antano. 
RujErienė, Barbora. 
Rukšnyto (Rukšnaitvtė), Marija, is 

Kaimelio k., Kidulių vai., šakių a. 
Sadinauskas, Motiejus, iš Ilgakie

mio k., Garliavos parap., Kauno a. 
Samsanavičius, Juozas ir Samsana-

vičienė, Veronika, ir du sunųs. 

Serapinas, Petras, iš Molupių k., 
Batakių v., Tauragės ap. 

Sauklienė, Ona, gyv. Chicago. 
Sidiškienė, Olga ir jos duktė Geno

vaitė, gyv. Chicago. 
Simons - židonytė, Elžbieta, gyv. 

Chicago. 
Skirka, Stasys, iš Višakio-Rudos. 
Skrupskiu, Povilas, iš Gilvydžių k*. 

Viešintų v., Panevėžio ap. 
Skučas, Andrius ir jo brolis, iš Mau

ručių k., Mariampoles ap., gyv. 
New York ar Chicago. 

Slavickas, Boleslovas ir Leonas, su
nųs Antano. 

Stakenienė, Agota, gyv. Chicago. 
Stanaitienė - šeflerytė, Anė, iš Gri

naičių k., Kidulių v., Šakių ap., 
gyv. Scranton, Pa. 

Streinvs, Jonas, ir Streinytė, Ona 
Marija, iš Plokščių vai., gyveno 

- New York. 
Stuoma, Petras, iš Stuburų k., Sala 

miesčio parap., gyv. Chicago ir 
jo šeima. 

Svetuliene, Onaf iš Kukulį kM Lwsdi-
jų vai., Seinų ap. 

Šasauskienė - Balkčaitė, Marijona, 
iš Vaitinėnų k., Šilalės vai., Tau
ragės ap. ir vyras Antanas sa 
sauskis, gyv. New York. 

Šatkus, Petras. . ... , • 
Sefleris, Jurgis, iš Grinaičių k., 

Kidulių v., Šakių ap., gyv. Scran
ton, Pa. 

Šimėnas, Juozas, gyv. Brooklyn. 
Šimonis, Petras ir Šimonyte, Liuda, 

vaikai Uršulės Adomavičiūtės, ku
ri yra kilusi iš Užubalių k., Vie-

.: šintų v., Panevežio ap. 
Siuksteris, Juozapa®, iš Spaudžiu 
Tarozienė, Emilija. 
Tautkus, Juozas. • 

Tilytiski, Elžbieta, gyv. Chicago. 
Ulčickas, Alfonsas ir Simas, sunųs 

Jurgio, gimę Amerikoje, gyv. Aljr-
taus ap. Gyvena Nashua, N. H. 

Ulozas, Bernardas iš Rumšiškių v., 
Kauno ap., ūkininkas. 

Umbrasienė - Stimburytė, Ona, iš 
Dovidiškių k., Deltuvos vai., Uk-^ 
mergės ap. ir jos sunųs Antana%* 

į Bronius, Jonas ir Jurgis Umbra
sai. 

Vaičiūnas, Antanas |r Mykolas, iš 
Upytės vai., Panevežio ap. 

Valaitis, Juozas ir Pranas, iš Alvito, 
Vilkaviškio ap., vienas jų gyv. 
Oklahomos vai. 

Valinskiai, keturi broliai, iŠ Seveliš-
kės k., Kelmės vai. 

Valiukevičienė - Peciukonytė, Mar®, 
iš Veisėjų vai., ir sunus Juozą# 
Valiukevičius, gyv. Shenandoah. 

Veišbreideris, Juozas ir Ona, iš Pili*" 
monto k., Krakių vai., KėdainiĮ|. 

Venskunaitė, Marijona, i& Aukšta-
trakio, Pušaloto parap., Panevė
žio ap. 

Zalieska, Leonora, gyv. Chicago. 
Ziaurys, Benediktas, iš Žagarės, 

Šiaulių ap. 
Žiemelis, Juozas. < _ 
Žiūraitis, Juozas, Petras ir Salia

monas, gyv. Waterbury. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

JŲS GALIT 
GĖRĖTIS 
AUTOMATINE 
ŠILUMA SU 

COAL 
MONCRIEF OIL 

THE >ft£NRY FURNACE CO* MEDINA* Os 

T  e  V  o  D I E  
Tuoj bus čia! Dovanok Jam ką Jis Įvertins 

ŠTAI KELETAS REIKALINGŲ DALYKŲ: 

KAKLARAIŠČIAI įvairių vėliausių marginių ir stylių $1.0® ir aukč. 
MARŠKINIAI Parėdui ir sportui, margi ir vienų spalvų $2.95 ir aukš. 
DIRŽAI Rudi, Juodi, Balti, įvairių pločių $1.00 ir auks. 
KOJINĖS trumpos ir pilno ilgio, vienodų spalvų ir margos, pora 50c. 
SWLATERIAI be rankovių, užsimaunami, ir susegami priešais $4.95 

Taipgi turim daug kitų dalykų reikalingų vyrams dėvėti 
kurie tiks dovanoti Tėvo Dienoje. 

rWI/'AI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, ®Y|CA| 
XJ I Ix/\| Čia galit iškeisti savo Stamp Books. ** 1 

THE KRAMES & R 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

P J K1S.RSIS I 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio g 

OFISO TELEFOiNTAS: MAin 1773. | 

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

_ Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas s 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. —• 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

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

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

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

J|E. 9418 1502 St. Clair Avenue 
Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

"1 

1 Automatinis ANGLIM šildymas I 
Lengviau Pigiau — švelniau i 

1 TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FU RN ASUS | 
s Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 1 
1 Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. ® 
2 Automatic Controls Tools Hardware Is j TRI-VET APPLIANCE SERVICE S 
J 75C2 St. Clair Avenue Cleveland 2 
| PO, 9548 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. €287 = 
2 AKRONE kreiptis: IIANK HOLLISH — STadium 4793 =j 

SB 

VISOKIA Al'DRAUDA f 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų p»- J 

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 Apdraurios Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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KONCERTAS KURIO OHIO LIETUVIAI NEKANTRIAI LAUKIA 

RENGIA LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS l-mas SKYRIUS 

Mm. Ci[z-.liini' S d. 
TIKIETAI PO: 60(, 75c, $1.00 (TAX INC.) PRADŽIA 2:00 V AL. P. P. 6417 ST. CLAIR AVE. 

PAPIGINTI TIKIETAI: Kurie pirm koncerto stengsis įsigyti tikietus, dabar gaus 75c tikietus po 60c. Gaunami Dirvoje Ir pas komisiją 

Tas laukia mas Koncertas jau atėjo! 
Dalyvauja LVS I-mo Skyriaus Koncerte 

Sekmadieni, Birželio 8, Slovenian Auditorium 

JAUNOS BIRUTIE-
TES KONCENTO 

FROGRAMOJE 

TIKIMA GAUSINGOS PUBLIKOS IŠ PLAČIAI 

Įsigykit papigintus tikietus Dirvos Redakcijoje 
is ankstu — 75c tikietai po 60c. Prie durų 
tą pačią dieną tikietai bus po $1, 75., ir 60c 
Gausi programa Lietuviškų ir klasiškų dainų ir'muzikos lau

kia jūsų, kurie dalyvausite LVS 1-mo skyriaus rengiamame kon
certe sekmadienį, Birželio 8 d., Slovenian Auditorium, 6417 St. 
Clair Avenue. Prašome įsitėmyt kad salė bus atdara nuo 1:30 
vai. po pietų, o prograira bus pradėta lygiai 2:30 vai., nelau
kiant tų kurie vėluoja. 

Nepaprasta kombinacija talento šiame koncerte — Ameri
kos, vietinių Clevelandiečių, ir Lietuvos — sudarys prograjną 
Įvairią ir žavėjančią. Muzika ir dainos — dainos ir muzika — 
ir trumpa vieno kalbėtojo, Inž. M. Laurinavičiaus -oifVc, 
jaukią nuotaiką visuose kurie dalyvaus. 

Pirkite išanksto 75c tikietus po 60c, gaunami Dirvos redak
cijoje ir pas komisijos narius. 

DARATA 2IURYTĖ 

Trys gražios Jaunosios Biru
tės narės, kurios apie 10 metų 
atgal su buriu kitų vietos jau
nuolių linksmino mus puikiuose 
parengimuose, dabar jau suau
gusios į gražias paneles, plačiai 
prasisiekusios muzikoje, daly
vauja šio sekmadienio muzika-
linės programos išpildyme Slo
venian Auditorium. Jos yra: 

P-lė Aldona Tamošaitytė, 
P-lė Dorothy žiurytė, ir 
P-lė Mary-Jo Bendlerytė, ku

ri akompanuos viešniai daini
ninkei. 

DEL KO LIETUVIAI 
BĖGO NUO RUSŲ 
LVS 1-mo skyriaus rengia

mame koncerte, Birželio 8 d., 
bus ir vienas 
kalbėtojas, ži- "£>" Sr 'TZ ^ 
nomas Cleve-^1 jįr ̂  ̂ JJfį* 
landiečia m s 
Inž. Martyna Į * 
R. Laurinaw Ą 
čius, kuris bu #-
vo vienas u 
nedaugelio at 
vykusių iš Eu 
ropos tremti 
nių laiminga^ 
susirasti č i 
tarnybą sulyt 
savo Lietuvoj* 
įgytos profesi 
jos: jis gavo 
vietą Michigan 
valstijos keliu 
inžinierių de 
partmente. Ji-
sutiko atvykti 
į Clevela n d a 
kalbėti Birže
lio 8 d., Slove
nian A u d ito-
rium. Inž. Laurinavičius apsa
kys mums kodėl Lietuviai turė
jo iš bėgti iš savo tėvynės, arba 
kaip daugybę jų išvežė Vokie
čiai į vergų darbus Vokietijo
je, kurie buvo išlikę nuo pir
mos sovietų okupacijos, ir ko
dėl Lietuviai nelaukė iki bolše
vikai antru kartu sugryš. 

Iš M/S. VAKARO 
R.-Kat. Moterų Choras su

sidedantis beveik iš sąjungie-
čių ir jų rėmėjų, vedamas K. 
Štaupo, gerai atliko savo už
duotį M. S. 36 kuopos suruoš
toje programoje Gegužės 18, 
naujos parapijos salėje. To pa
rengimo pelnas skiriamas iš-
vietintų Lietuvių šelpimui. 

Darbščios sąjungietės mato 
kam pagalba reikalinga ir iš
tiesia savo darbingą pagalbos 
ranką. 

čia pažymėsiu tik trumpai 
to parengimo eigą. Kuopos pir
mininkė M. Cicėnienė pakvietė 
moteris stoti į M. S. ir paaiš
kino vakaro tikslą. Juokdarys 
Petras Luiza programą vesda
mas ir savo paruošta komedi
ja publiką prijuokino. Marytė 
Trainauskaitė atvaidino mono
logą, jaunuolis Grinkevičius, 
nesenai atvykęs iš Europos, 
išpildė romantišką monologą. 

R.-K. Moterų Choras sudai
navo 6 dainas; mišrus kvarte
tas taipgi gerai sudainavo po«-
rą dainų. Toliau, sąjungietės 
perstatė vaizdelį "Lietuvos už
jautimas"; gaidas vaizdeliui 
parašė ir sumokino dainas K. 
štaupas; pianu lydėjo sąjungie-
tė Adelaide Miliauskaitė. 

Visiems kurie kuo prisidėjo 
prie šio vakaro tariama ačiu, 
ir ačiu publikai už atsilankymą. 

Sąjungietė. 

M I R I M A I  
DOVIDAITIS Jonas, 55 metų, 

nuo 6102 Dibble ave., mirė 
Gegužės 29, palaidotas Birž. 2, 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko sunus, Charles, ir bro
lis Petras Dovidaitis. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktore Delia Jakubs. 

JURGIS Garmus, gyv. Cleve-
lande, kilęs Pakuonio vai., pra
šomas atsišaukti į Dirvą, yra 
laiškas. 

LANIlESI CLE VE LANDĖ 
Per šventes lankėsi pas sa

vo dukterį Eleną ir žentą Ken
neth J. Mog poni Lukoševičie
nė iš Youngsto^n su savo jau
niausia dukterik ir jos jauni
kiu. 

M. Laurinavičius 

PAVASARIO ŠOKIAI 
P. šv. N. P. bažnytinis cho

ras rengia šokių vakarą šešta
dienį, Birželio 14, nuo 8:00 v., 
parapijos salėje, 18022 Neff Rd. 
Tikietas po 6Cc. Gera orkestrą 
šokiams. 

TURIM FARMOS PRODUKTŲ 
sūrių, grietinės, kiaušinių, ir 

padarom surius del vestuvių ir 
pokilių, sulyg užsakymo. 

Taipgi musų farmoje yra'vie-
tos šeimyniškiems išvažiavi
mams, padarom ir valgius, kas 
nori užsisakyti; kainos priei
namos. 

Mr. & Mrs. Frank Sankal 
Canes Rd. Chesterland, Ohio 

STATION WJMO 
Clevelande pradėjo su sek

madieniu veikti nauja radio 
stotis sų 1,000-watt jiegos ir 
tik dienos metu teikianti pro
gramas (1540 kilocycles), jos 
buveinė randasi Perry-Payne 
House, 2157 Euclid ave. 

Ta stotis yra savistovė, gir
dima tik Clevelando srityje, ir 
teiks daugiausia plokštelių mu
ziką ir kitataučių programas. 

NAMŲ SAVININKAMS 
Reguliaris Lietuvių Namų 

Savininkų Vienybės susirinki
mas bus laikomas Birželio 11, 
nuo 8 vai., Lietuvių salėje; na
riai prašomi buti. Taip pat 
užkviečiami ir ne nariai namų 
savininkai prisirašyti, kadangi 
esant dideliam skaičiui organi
zacijoje butų daug ką galima 
nuveikti namų savininkų nau
dai. Reikia nepamiršti kad mu
sų reikalais niekas nesirūpins 
jei mes patys nesirūpinsime. 

Priklausymas labai pigus— 
tik $1 metams.. Tat prašome 
nepamiršti dienos, laiko ir vie
tos. P. P. Muliolis, pirm. 

MOTERŲ KLUBO VEIKLĄ 
Lietuvių Moterų Klubas pas

tarame savo susirinkime nutarė 
vėl atnaujinti savo metinius po-
kilius su šokiais; šių metų po-
kilis numatytas rengti Lapkr. 
8, Owens Plantation. 

Susirinkime pirmininkė Mrs. 
Blanche Arbuckas ragino klu
bo nares dalyvauti Lietuviška
me koncerte sekmadienį, Birže
lio 8, Slovenian Auditorium. 

Moterų Klubo vasarinis šei
myniškas išvažiavimas rengia
mas Liepos mėnesį, Mihelich 
vasarnamyje, prie Painesville. 

Šį mėnesį klubo susirinkime 
bus renkama nauja klubo val
dyba. Susirinkimas bus Mrs. 
Anne Busher namuose. 

O. Pečkaitienė. 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande iki šios savaitės pradžios 
užmušta jau 56 asmenys,, ma
žiau negu pernai per tiek pat 
laiko. 

# 

Sofija Adomaitienė *— Dainininkė 

POP KONCERTAI 
PRASIDĖJO 

šio šeštadienio vakare pradeda
ma vienas iš įdomiausių populiarių 
koncertų kokie kada čia buvo pa
tiekti; koncertus išpildo Cleveland 
Summer Orchestra, vadovybėje Dr. 
Rudolph Ringwall, Cleveland Pub
lic Auditorium. Pirmutinio koncer
to Birželio 7 vakare solistas bus 
Tossy Spivakovsky, vienas iš žy
miausių smuikininkų. 

Pirmą kartą nuo to kai šei kon
certai buvo pradėti 1939 metais, šy-
met suplanuota dvidešimts keturi 
"pop" koncertai šiai vasarai, rupes-
čiu Musical Arts Association. Kon
certai nusitęs per Birželi, Liepos ir 
Rugpjučio mėnesius. Kas savaitę 
bus po du koncertu. 

Birželio 14 solistu bus Boris Gol-
dovsky. Birželio. 18, Larry Adler, 
pragarsėjęs harmonica virtuose, n 
Lee Peterson, pianistas. 

Toliau apie šiuos koae«rtus l u 
pranešta daugiau. 

PIENO kaina mieste atpij ; 

nama iki 16c pristatomam į n i 
mus ir po 15c kvortai perkam 
krautuvėse. 

JACK GANSON rengia l i 
tas dideles imtynes Central ar
mory antradienio vakare. Pa
kviestas svarbiausiu imtiku ži
nomas Frank Sexton, iš Co
lumbus. Taipgi bus pora mo
teriškų stipruolių-imtikių kitą 
antradienį jo rengiamose imty
nėse. 

4 SUITE MŪRINIS APARTMENTAS PARDAVIMAS 
Atskira šiluma kiekvienam ir Karšto vandens tankai. 

Randasi ant E. 90th St. arti St. Clair. 
Didelis lotas su vieta del įvažiavimo ir garažiams. 

TIKTAI $13.500. 
' 1*)RATH REALTY 

RA 5777 Mr. Mack GL 3514 
10522 Superior Avenue 

Dalyvauja LVS 1-mo skyriaus Koncerte ^ 
Sekmadienį, Birželio 8, Slovenian Auditoriumi i 

Birute Smetonient Pianistė 

PARSIDUODA GIFT STORE 
ant SUPERIOR AVENUE 

Gera proga įsigyti pelningą biznį-
Pašto Stotis užmoka visus prie-

dinius kaštus. Geros prekės. 
Smulkmenų klauskit GA 0302. 

Sekmadienį KE 3699 

PARSIDUODA NAMAI 
2 moderniniai muro namai, lo

tas 50x420 pėdų. 5 karų ga-
ražius, vaismedžiai; arti Lie
tuvių bažnyčios. 

Parduoda savininkas. 
Kreiptis į namą užpakalyje. 

18700 SHAWNEE AVE. 

American Red Cross 
Nacionalis Posėdis 

Didelis Pasirinkimas 

Jaunimui Sweateriai 
Mieros 2 iki 10 

69c iki $1.29 
STONE KNITTING 

-MILLS CO. 
7500 Stanton Avenue 
Netoli E. 79th Street. 

2 b l o k ? '  s i o i i - r o v ,  r m o  w o o d l * v e .  

TIKIETAI GAUNAMI DEL 

POP CONCERT 
Tree, ir Šežt. Vak.—8:10 P.M. 
Cleveland Summer Orchestra 

Rudolph Ringwall, Conductor 
Birž. 7, Tossy Spivakovsky, 

Smuikininkas 
Birž. 14, Boris Goldovsky, Piano 
Birž. 18/ Larry Adler, Harmonica 
Birž. 25, Walter Cassel, Baritone 

PUBLIC HALL 
Tikintai iš Taylor Arcade 
Balkone (30c, 9Cc., $1.20 

Prie Stalų $1.80, Tax Inc. 

Clevelande Public Hall rengiama 
keturių dienų Americos Raudono|o 
Kryžiaus nacionalė konvencija, kur 
dalyvaus eilė žymių kalbėtojų ketu
rių dienų posėdžiuose, pradedant 
Birželio 9 ir baigiant 12. 

Tarp kalbėtojų bus žymus milita
ry Generolas Courtney H. HodgOl, 
abiejų karų veteranas. Kitas kal
bėtojas bus Brig. Gen. Carlos P.
Romulo,' Filipinų Salų nuolatirfiš 
atstovas United Nations. 

Taipgi kalbės Vera Micheles Dean, 
direktorė ir tyrinėtoja prie U. S. 
Foreign Policy Association, kalbės 
Dr. Frank S. Lloyd ir eilė kitų. 

REIKALINGAS VYRAS ... 
Prižiūrėjimui moderninio bu

dingo. turi buti tvirtas ir veik
alus; jaunesnis negu 51 meti|. 
Gera alga. T'elefonuoti Mr. Sf-
kora, EN. 0476. arba kreiptis 
1032 E. 62nd Street. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jušų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. , 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Finansuokit. Savo ... 
Karą • Namų Padargus * Namų Taisymą 

Ž E M O M I S  B A N K O  R A T O M I S  
Kai perkas naujus padargus ar taisot, tik prašykit sa
vo pardavėją ar kontraktorių "Finansuoti Per National . 
City Bank". Jųs sutaupysit laiką ir pinigus ... nebūna 
čia jokių keblumų ... žemos kainos. 

T!M NlTIM.U (ITV BliVK 
O F  C  L  E  V  E  L A N  D  

CHerrv 2U0 Euclid prie East 6th 

Delia E. kASn . j 
^JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviu Direktorė) j 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. ) 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. j 

LITHUANIAN FUNERAL HOME j 
'HH2J EDNA AVENUE ENdicott 1763 jj 

bL BUS JUMS TUOJ ATNEŠTA 
Mvulų patarnavimas Vaistų Receptų išpildyme yra greitas ir 

. atsakantis. Jųs galit pasitikėti mumis staigiame reikale. 

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

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, O. 
' " Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

X. J. SA M AS - JEWELER j 
Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę 

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

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. i 

gmimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiimiiimiiimiiiifiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiipg 

| WHkelis Funeral Home Į 
1 PILNAS LAIDOTUVIŲ i 
Į PATARNAVIMAS 1 
1 —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— i 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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