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TREMTEV\* \ % 

VYKTI Į A.%% * _! ° % 

Tremtinių atstovai irovo nu
vykę j Belgiją ir Prancūziją 
patyrinėti gyvenimo ir darbo 
sąlygų. Atrasta kad nėra ga
rantijos kad jie nebus - perduo
ti bolševikams. Antra, darbo 
sąlygos prastos. Prie to, į ten 
vykstantieji jau numatyti Lie
tuvių tautai pranykimui. 

Jei Europoje vykti, numatcj 
tik į Angliją tinkamiausios są-
fygos. Išvykstantiems reikia 
fubų ir avalynės, kurios tikisi 
daugiau ir daugiau iš BALF'o. 

Paminėtina kad Anglijoje ir 
dabar rubus perkant reikia ku-
POttU. 

# / / 

Su Argentina Prieita 
Susipratimo 

IŠ Washingtono praneša kad 
tarp Argentinos ir Su v. Vals-
fjų tapo sulopyti nesusiprati-
fl&ai kurie tęsėsi per penkis 
IBetus. Tame buvo kaltė dau
giau pačios musų vyriausybės 
lfegu Argentinos, kur prieš ka
rą ir karo metu, įsiskverbę į 
|enaitin| v gyvenimą, veikė na
šiai nukreipdami Argentinos 
įmones prieš šią šąli. Washin-

• gtono diplomatai nemokėjo ug
dyti draugingų ryšių su savo 
Amerikos kaimynėmis, vienur 
Jtido įvisti nacių, kitur komu
nistų utėlėms. 

Maskvai pavyko jgundinti 
Ameriką prieš Argentiną ir Is
paniją, kaip fašistines šalis, ir 

"^"Hos neprieita prie atvirų rėmi-
llių tose šalyse perversmų. Ar
gentinoje net rėmė prezidento 
finkimuose kandidatą prieš da
bartinį, rinkimus laimėjusį, 
Prezid.entą Peroną. 

Iš y/ashingtono buvo pasiųs
tas ambasadorius Argentinai 
toks žmogus kuris ten norėjo 
padaryti perversmą, bet jam 

. nepavyko. Jis ten buvo pa-
gkirtas Prez. Roosevelto, toks 
žmogus kuris gal but norėjo 
pasitarnauti Maskvai. 

Tuo tarpu, Maskva padarė 
sutartį su Peronu nubraukda
ma Washingtonui per nosį. 

Argentina iš savo pusės ir
gi pasijuto kad negali buti ke
lio nors išlaukinio stumdoma ir 
diktuojama. Dabar tas pats 
Prez. Peron pasidarė geras ir 
tuo budu išeis pačiai Amerikai 
į naudą jeigu ji su savo kai
mynėmis sugyvens kaip geras 
kaimynas, vietoje leisti Mask 
vai ir toliau intrigas tarp šių 
kaimynių kurstyti. 

Meksika, kita didelė kaimy
nė, Roosevelto laikais buvo be
veik komunistų užviešpatauta, 
dabar ir su ja pavyko' santikius 
gražiai sutvarkyti. 

' ' ' 

AMERIKOS zonos Vokietijo
je 20,728 žydų prašosi leisti 
jiems važiuoti į Palestiną. Tie 
Žydai laikomi įvairiose stovyk
lose kaip ir Lietuviai ir kitų 
tautų išvietinti žmones. 

##/ 

BRAZILIJA pajuto kad Ru
sija siunčia ten savo gerai pa
ruoštus agentus komunistiniam 
požeminiam veikimui vadovau
ti, kai paaiškės kad draudimas 

* komunistų partijai veikti vie
šai yra teisėtas. Brazilija lik
vidavo komunistų partiją, jie 
iškėlė bylą aukščiausiame tri
bunole, norėdami įrodyti kad 
tas yra priešinga šalies kon-

/stitucijai.v-* . 
Maskva gi" jau siunčia ten 

gatavai paruoštus agentus ko
munizmui plėsti pasalomis. 
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Truman Pažada Parama ir Kanadai 

MIR£ VOLDEMARAS 

& 

PLEČIA SAVO DOK
TRINĄ AMERIKOS 

KONTINENTE 

Prof. A. Voldemaras 
Ameriką pasiekė žinia 

kad Rusijos gilumoje ištrė
mime mirė žymus Lietuves 
valstybininkas ir diploma
tas, Prof. Augustinas Vol
demaras. 

Prof. Voldemaras bolše
vikams į nagus pateko per 
savo neatsargumą: jis pas
kutiniais laikais Lietuvoje 
nesugyveno su tautininkų 
vadovybe, išvažiavo j už
sienį, ir į Lietuvą gryžo iš
girdęs kad išversta Lietu
vos valdžia. Kada kiti žy
mus Lietuviai bėgo nuo so
vietų okupantų, Prof. Vol
demaras pats parsiskubėjo 
bolševikams į nagus. 

GAVO POPIEŽIAUS 
ORDENĄ 

Birželio 4 iš Romos gau
ta tokia žinia: 

Šventasis Tėvas teikėsi 
apdovanoti Lietuvos Įgalio
tą Ministrą prie Šv. Sosto, 
p. Girdvainį, labai aukšta 
dekoracija: Šv. Grigaliaus 
ordeno Didžiuoju Kryžium. 

12 ŽUVO. Superior eže-
že Birž. 4 d. prekinis lai
vas užėjo ant uolos, sudu
žo ir nuskendo. Su laivu 
žuvo 12 jo darbininkų. 

• 

STREIKAS. Detroite su
streikavo auto ^ dirbtuvių 
ofisų tarnautojai, kas vėl 
prisideda prie automobilių 
gamybos trukdymo. 

Japonijoje, Osaka * mies
te, teatro stogui įlužus už
mušta 70 žmonių. 

U. S. PORTESTAS 
SOVIETAMS 

* 

« , ' 

Prez. Truman, stiprinimui 
draugingumo santikių su 
kaimyninėmis valstybėmis, 
šios savaitės pradžioje lan
kėsi Kanadoje, kur jis bu
vo iškilmingai priimtas. 

# Savo atsilankymu jis to
liau plečia taip vadinamą 
"Truman'o Doktriną", ku
ri apsireiškė pasiryžimu 
remti ir užtarti Graikiją 
ir Turkiją nuo sovietų už
puolimų. 

Šiaurės Amerikoje Kana
da yra vienatinė U. S. di
delė kaimynė, kuriai taipgi 
grąso sovietų slapta varo
mas užsimojimas. Sovietai 
per Kanadą pradėjo kėsin
tis pagrolti atominės bom
bos ffi.sbptį; Maskva tiki 
kad didelė, retai apgyven
ta Kanada gali pasitarnau
ti raudonosioms armijoms 
užatakuoti Ameriką iš oro. 

Prez. Truman pasakė sa
vo svarbią kalbą Ottawoj. 
Kanados Parliamente. 

Tarp kitko Truman pa
reiškė: "Mes pasįryžę gel
bėti visoms toms šalims 
kurios stengiasi gyventi tai
koje su savo kaimynais, be 
prievartavimų ir be išlau
kinių užpuolimų." 

Pažadėjo panaudoti U.S. 
išgales parėmimui pasaulio 
atsigaivinimo ekonominiai. 

Prižadėjo ištikimai ben
dradarbiauti su visomis ša
limis kurios teisingai norės 
stengtis gerovės ir taikos 
pasaulyje. 

Prez. Truman Kanadoje 
viešėjo tris dienas. 

Kelios dienos pirrtt to 
Prez. Truman sakė kalbą 
Kansas City I Pasaulinio 
karo veteranų suvažiavime, 
kurioje, neminėdamas Ru
sijos, stipriai pabrėžė kad 
agresorės šalys gali atkąs-
ti dantį prieš Amerikos jie-
gą kaip tas ištiko su Vokie
tija ir Japonija. 

Prez. Truman stoja už 
stiprinimą Amerikos mili-
tarinių pajiegų ir prašo 
Kongresą nemažinti tam 
reikalingo biudžeto.., 

CUKRAUS racionavimas 
staiga panaikintas prane
šimu iš Washingtono Bir
želio 11 d. Tik cukraus kai
nos kontroliavimas laikinai 
dar paliekamas. 

U. S. State Departmen-
tas pasiuntė Sovietams sti
prią protesto notą sąryšy
je su pastaru komunistų 
užgrobimu' Vengrijos vy
riausybės į savo kontrolę. 

Tarp kitų dalykų nota 
reikalauja Kad butų suda
ryta U. S.-Britų-Rusų ko 
misija ištyrimui Vengrijos 
padėties ir grąsina iškėli
mu apeliacijos United Na
tions posėdyje. v 

Jeigu Washingtono vy
riausybė nori tokio bendros 
komisijos tyrinėjimo tai iš-
anksto galiriia tikrinti kad 
Vengrija taip ir liks pripa
žinta sovietų pavergimui. 

Poni Rooseveltienė sako, 
būtinai reikalinga palaikyti 
Rusijos draugiškumas Eu
ropos taikos daryme. Prie 
to ji siūlo Prez. Trumanui 
vėl pasimatymą su Stalinu. 
Gal Stalinui pavyktų pri
kalbinti Trumaną išsižadė
ti savo "Doktrinos" remti 
valstybes pfieš komunizmo 
pavojų. 

Vengrijos ministras Wa-
shingtone atsisakė gryžti į 
savo šalį, tenaitinės komu
nistų valdžios atšaukimu. 

' SENATE užtirtinta Ita
lijos taikos sutartis, tai 
pirma sutartis ką Amerika 
užgyrė iš šio karo. \ v 

7 

Amerikietis karys jodinėja baltą arklį, priklausantį Japonijos 
Imperatoriui, kurį Japoniečiai pavedė šiam kariui globoti, 
ir jis jodinėdamas aplanko veteranų ligonines. Tas šuo yra 
dovana nuo filmų artisto Edward Arnold. 

Sovietų atstovas Gromy-
ko U. N. saugumo tarybo
je pakėlė reikalavimą vėl 
imtis atominės energijos 
kontrolės, įsteigimu visuo
tinos tarptautinės kontro
lės visų atomo išdirbimo 
šaltinių. Prancūzijos atsto
vas pasakė: "Gerai, pažiū
rėsim kaip toli sovietai pa
tys leisis inspekcijos klau
sime." 

REIKŠMINGAS ORO 
BANDYMAS 

Amerikos Armijas nau*. 
jai ištobulintas keturių in-
žinų lėktuvas Birž. 11 atli
ko 'nuostabius bandymus— 
be lakūno atskrido iš Long 
Beach, Calif., į Wilming
ton, Ohio, Armijos .Oro pa
jiegų skraidymo centrą, 2,-
000 mylių kelio. Skridimo 
laikas 8 vai. 46 min. 

Tame lėktuve skrido 10 
karių, tačiau lėktuvas bu
vo valdomas be piloto, spe
cialiais radio bangų kon-« 
troliais nuo žemės. 

Nuostabus dalykas tokiu 
atveju yra lėktuvo nusilei
dimas ant žemės tinkamoje 
vietoje be sudužimo. Nusi
leidimą dar labiau tobulina. 

Midb 

Senatas reikalauja išty 
rinėti skandalą Vokietijo
je, kur Amerika buvo gud
riai Rusų apgauta, kuomet 
Rusams patys Amerikiečiai 
davė Vokiškų markių spau
sdinimo klišes, Rusai prisi-
spausdino markių ir iškei
tė jas į Amerikoniškus do-
larius, išgaudami $500 mi
lijonų, o Amerikiečiams te
ko bevertės markės. Grei-

. . i , i čiausia tai buvo Prez. Tru-
NAMŲ savininkai laukia mano neapgalvotas sutiki-

Emmet O'Neal, Demokratas, 
tapo Prez. Trumano paskirtas 
nauju ambasadorium Filipinų 
Respublikai, - t. 

kaip saulės užtekant, nuo 
mų kontrolės paliuosavimo. 
Kongrese dirbama patvar
kymai kurie taikomi neku
riu namų savininkams su
sitarimu su nuomininkais 
pakelti nuomas 15% tokiais 
atvejais kur* nuomos buvo 
visai peržemos. 

Iš AUSTRIJOS eina ži
nios kad pagrobę Vęngriją, 
sovietai dabar per savo pa-

(ruoštus agentus rengiasi 
pasijungti ir Austrijos Ru
sų valdomą zoną. 

Po to gali sekti sovietų 
galutinis pavergimas Suo
mijos, Čekijos ir tt. . 

mas Potsdame, rodant bol
ševikams draugingumą. 

116 Amerikos laivų už
krauti maistu, šiomis ^ die
nomis pasiekė Vokietiją. 

Maitinimui 46 milijonų 
Vokiečių ir 1948 metais U. 
S. turės išleisti $750 milijo
nų, žinovai tikrina. 

Gerhard Eisler, susektas 
Vokietijoje gimęs komunis
tų agentas veikiantis Ame
rikoje, Birž. 10 rastas kal
tu už paniekinimą Kongre
so, kurio komisijos tardy
muose jis su panieka kalbė
jo ir ateisak^ skaitytis. 

UNIJŲ vadai melagin
ga propaganda per radio, 
brangiai mokėdami už sa
vo radio kalbas, gąsdina 
šalies gyventojus, ne tiktai 
pačius darbininkus, buk 
Kongrese pravedimas nau
jų darbo įstatymų užtrauks 
šaliai negeroves, ir ragina 
visus bauginti prezidentą 
kad to įstatyriio neužtvir
tintų. • 

Unijų vadai tuose įstaty
muose numato jų sauvalia
vimų suvaržymą. Jie da
bar, lupdami iš darbininkų 
algų didelius pinigus, pui
kiai gyvena ir turi tūkstan
čius dolarių kas vakarą iš
mokėti už savo radio kal
bas. • ' . 

Kurstomi maineriai jau 
vietomis pradėjo streikuoti 
grąsinimui kad tas įstaty
mas nebūtų prezidento pa
sirašytas. 

Tas darbo įstatymas pil
nai apsaugoja darbininkų 
unijas, jų santikius su in
dustrijomis, tik nori paža
boti unijų vadus. 

Senate 54 balsais pries 
17 pravestas darbo bilius 
kurio unijų vadai taip bijo. 

DIDELI POTVINIAI 
MISSISSIPPI 

Lewis Vistiek Šaules 
Anglies Streiką 

' Centralinėse valsti jose 
siaučia dideli potviniai iš
siliejus Missouri ir Missis
sippi upėms. Aukštutinėse 
tų upų srityse išplitęs van
duo slenka į žemutinę dalį, 
kur prie Cairo, 111., tos abi 
upės susilieja į vieną. 
'Tos plačios srities ūki

ninkai apleidžia savo na
mus ir išvaro gyvulius į 
aukštesnes vietas. 

Mississippi ir Missouri 
teka per dideles lygumas 
ir neturi jokių aukštesnių, 
krantų. Kaip kur yra iš
pilta dirbtinės krantinės, 
tačiau didesni potviniai jas 
viršija ir išplauna. 

Potviniuose žuvo apie 25 
žmonės ir padaryta didelių 
nuostolių ūkiams. 

Paryžiuje baigė streiką 
kepyklų darbininkai, kuo
met valdžia sutiko išpildy
ti reikalavimą mokėti dar
bininkams bonus $4.20 mė
nesiui. 

Prancūzijoje sustreikavo 
visi geležinkelių darbinin
kai. Streiką iššaukė komu
nistai, kurie užvaldę darbi
ninkų unijas. 

PREZ. TRUMAN pasky
rė Republikoną, D. Gris-
wold, Graikijos ir Turki
jos šelpimo direktorium. 

Italijoje komunistai už- Anna Seghers 
valdė darbo kongresą, da 
bar tuo pasinaudodami no
ri pravesti valdžios užgro-
bimą į bolševikų rankas. 

pabėgėlė nuo 
Hitlerio valdžios, rašytoja ku
rios knyga naciai sudegino, po 
14 metų išgyvenimo Meksiko
je vel sugryžo į savo gimtinį 

John L. Lewis savo tarybo
se su minkštos anglies kasyk
lų operatoriais nepasiekė nieko 
ir jos dabar nutrauktos. Abi 
pusės bando viena kitos kan
trybę ir ištvermę. 

Dabar dar angliakasyklos 
skaitosi esančios valdžios žinio
je, bet su Birželio 30 turi per
eiti į pačių savininkų kontro
lę. Lewis ir derasi su savinin
kais, pristatydamas visokiau
sių reikalavimų ir grąsina iš
šaukimu mainerių streikui. 

Birželio 27 d. angliakasiai 
pradės 10 dienų atostogas, su-
lyg valdžios patvarkymo, o po 
to nuo Liepos 7 d. Lewis ren
gia streiką, jeigu nebus priim
ta jo išlygos. 

Tarp kitų dalykų Lewis rei
kalauja dar S5e valandai algų 
daugiau. 

PLIENO DARBAI 
Dabartiniu laiku plieno dar

bai eina 11 nuoš. pasilikę nuo 
gatavo plieno pareikalavimų, 
kaip praneša pastaras plieno 
raportas. 

Plieno pareikalavimų yra iki 
91 milijono tonų metama, o 
pagaminama jo mažiau. 

Tarp 1947-1950 metų, jeigu 
duoti visiems plieno darbinin
kams ir kitų sričių darbinin
kams darbus, reikalinga paga
minti apie 110 milijonų tonų 
metuose, sako tos induatrijoa 
žinovai. 

DEL KO KILO SPROGIMAS 
Senato komisija paskelbia 

kad Centralia, Illinois, Kovo 
25 d. kilęs kasykloje sprogi
mas, kuriame žuvo 111 gyvas
čių, paėmo nuo naudojimo eks-
ploduojančios medžiagos nelei
stinais budais. 

Komitetas randa kad tame 
buvo kaltės visų, ir kasyklų ve
dėjų, ir mainerių, ir mainerių 
unijų, ir valstijos biuro ir fe-
deralių biurų. 

• 
ATIDUODA TAS BULTES 

Agrikultūros Departmentas 
pranešė viešoms ir labdarin
goms įstaigoms kad jos gali 
paimti nemokamai tą kiekį an
kstyvų bulvių kurios nuskir
tos sunaikinimui. 

Nesenai buvo sunaikinta ĮV 
500 bušelių šiųmečių bulvių, 
del ko pakelta šalyje skanda
las. Departmento vadovybė sa
ko, tos naikinamos bulvės esą 
pačios prasčiausios rūšies. Bet 
juk bulvės neauga tokios pras
tos kad jos butų galima butų 
skaityti nevertomis, bulvės vi
sada yra arti viena kitos pa
našios ir galimos naudoti. 

Bet kai valdžia užmoka far
mer iams už tas bulves išanks-
to, jie dalį bulvių nuskiria iš
metimui kad nereikėtų nei jas 
nei kur krauti nei vežti. 

• 

MILTŲ GAMYBA SUSTOJO 
Buffalo, N. Y., sustreikavo 

AFL darbininkai grudų šiupe-
liuotojai dvidešimtyje šio mies
to grudų elevatorių. Kadangi 
malūnai negauna iš elevatorių 
grudų tai sustojo veik visi mil
tų gaminimo darbai ir nema^ 
tjrt kada pradės dirbti. 
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PENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
S 
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PITTSBURGH 

Pradėjo B ALF Vajų 
Pittsburgho Lietuviai turėjo 

visuotinį susirinkimą Lietuviu 
Piliečių salėje, kur buvo pla
čiai išdėstyta B ALF vajus. 

Susirinkime kalbėjo Kun. C. 
O. Rice, May oras Lawrence, 
Judge Henry Ellenbogen ir 
Kun. Juozas Cekavičius, iš Eas-
ton, * Pa., vienas iš tremtinių. 

PAKĖLĖ ALGAŠ 
PITTSBURGH. — Alleghe

ny apskrities statybos reikme
nų darbininkams pakelta 15c 
valandai daugiau mokesties ir 
sutarė ant kitokių įvairių rei
kalingų dalykų. 

Lewis Douglas, Amerikos liau
jas ambasadorius Anglijai, ap
lankė angliakasių sritį, kur jį 
viena darbininko žmona vie
šai pabučiavo. 

fOTVINIO ŽENKLAI 
PITTSBURGH. — Pereitos 

savaitės pabaigos smarkus lie
tus ir audra padarė didelių 
nuostolių pačiame Pittsburghe, 
išvertė medžių, nuplovė kran
tų, kurie užgriuvo Bigelow bul
varą. 

Audra ir lietus sutramdė tra-
fiką ir mieste buvo užtvinu
sios kelios gatvės. 

Uždraudžia Komunis
tams Užimti vietas 

Valdžioje 

HARRISBURG, Pa. — Val
stijos atstovų rumuose priim
ta bilius 200 balsais prieš 3. 
taikomas uždrausti radikalams 
užimti valstijos valdiškas vie
tas ir taipgi unijų ir savišalpos 
organizacijų viršininkų vietas. 

Tas bilius perduotas valsti
jos senatui. Jis sukėlė karš
tus debatus, ir tik tie trys ku
rie balsavo prieš jį kėlė visą 
lermą, trukdydami kitiems 200 
atstovų bilių priimti. 

Biliaus įnešė j as atstovas P. 
F. Bender, Swissvale Republi-
konas, sako įnešė tą bilių su
tramdymui komunizmo pirm 
negu bus pervėlu. Komunizmo 
principai, ar jie sujungti su 
Rusija ar ne, yra tie patys — 
užgriebti arba išversti valdžią, 
argumentavo Bender ir kiti. 

Prieš tą bilių kovojo Demo
kratas atstovas Homer Brown 
iš Pittsburgho. 

Su juo kiti du Demokratai 
laikėsi prieš tą bilių. Turbut 
dar išlikę New Dealeriai. 

NORI TIK VIENOS 
AUTO LENTELĖS 

HARRISBURG. — Atstovas 
Peter F. Bender, iš Swissvale, 
sako dės pastangas pravesti 
bilių kad Pennsylvanijos auto
mobilių leidimai turėtų tiktai 
viena numerių lentelė. 

Karo metu daugelyje valsti
jų buvo naudojama tik viena 
numerių lentelė ir to pakako. 
Po karo vėl sugryžta prie dvie
jų. Bender sako tas sutaupy
tų valstijai $252,500 kas me
tą. 

SULAIKYTA DIDELI 
STATYBOS DARBAI 

PHILADELPHIA. — šiomis 
dienomis plačioje srityje kuri 
apima penkias apskritis tapo 
sulaikyta statybos darbai ke
turių tūkstančių komercinių 
pastatų ir liko be darbo apie 
20,000 statybos darbininkų. 

Darbus kurių vertė siekio 
$60 milijonų, sulaikė Statybos 
kontraktorių sąjunga, kurios 
vedėjas praneša jog prireikė 
tai padaryti del įvairių staty-
bos unijų streikavimų paski
ruose darbuose. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

114 Walnut Street 
[EWARK 5, N. J. J*1 
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TRUMPOS ŽINELĖS 
Nedaug čia žmonės linksmi 

atėjusiu pavasariu ir gamtos 
grože, nes lietus ir negražus 
kasdieninis oras visa gadina. 
Aimanuoja farmeriai kad nie
kas neužaugs ir bus prastas 
derlius šį metą. Paprasti gy
ventojai dejuoja kad bus bran
gybė maisto. Pažiūrėsim.. 

"MAY QUEEN". Prieš kurį 
laiką šv. Pranciškaus Lietuvių 
parapijoje buvo "Gegužės Ka
ralaitės" vainikavimas, kas at
sikartoja kiekvieną metą Lie
tuvių bažnytėlėje ir iš sodalie-
čių draugijėlės jaunų panelių, 
kur vienai jų tenka tos die
nos garbė; šį sykį buvo p-lė 
Ann Hasky. Kaip visada ir 
dabar buvo graži ceremonija, 
tik gaila kad lietus buvo smar
kus ir daug žmonių negalėjo 
atsilankyti. 

MIRĖ. Nesenai mirė gerų 
ir pavyzdingų tėvų dukrelė, 
Marcelė Skirkevičiūtė, kuri ir 
gai sirgo. Paliko tėvelius, bro
lius, sesutes ir daug draugų. Ji 
buvo ištekėjus, jos vyras žuvo 
karo lauke, ir tas pastūmėjo 
prie ligos, iš kurios ji neišsi
taisė. 

Taipgi pasimirė vienas iš se
nų' šio miesto gyventojas, Ant. 
čapaliauskas, 70 metų amž., 
kuris mirė senelių prieglaudo
je. Abu minėti mirusieji buvo 
palaidoti Kalvarijos kapinėse, 
pamaldos atsibuvo Lietuvių ba
žnyčioje. 

APSIVEDĖ. P-lė Izabelė De-
rin, pavyzdinga ir gerų tėvų 
Lietuvaitė, čia gimus ir augus, 
liko surišta moterystės ryšiu 
Šv. Pranciškaus bažnyčioj, Ge
gužės 30 d., su Jonu Evach (ki
tataučiu) ; jiedu antrą dieną po 
vestuvių išvyko į Chicag'ą pra
leisti "medaus mėnesį". 

Bažnyčioje, per jų ^ šliubą, 
gražiai giedojo jauna Lietuvai
tė, Gertrūda Marka sky, bažny
čios, choro solistė. 

Čia bus ir daugiau Lietuvių 
vestuvių greitu laiku, ką čia 
noriu paminėti: Vinco Stulgio 
sunus, Vincas, susižiedavo Bir
želio 7, balius atsibuvo parapi
jos salėje, dalyvavo daug sve
čių. 

Adelė Strak, duktė p. Stra-
kienės, iš Detroit, išteko Bir
želio 14. į vestuves atvyksta ir 
jos motina. 

PIRMAS PIKNIKAS 
LRKSA 63 kuopa turės pir

mą pikniką Lietuvių parapijos 
darže Birželio 22, nuo 2 vai. po 
pietų. Piknike bus parodyta ir 
svarbios Lietuviškos filmos.< 
kurių dar čia niekad nematėt 
Taipgi atvažiuoja kalbėtojas. 
Neris J. Šimkus, tik nesenai 
atvykęs iš Vokietijos, gyve 
nantis Clevelande. Jis Vokie
tijoje dirbo U.S. armijai ir tu
rėjo progą aplankyti apie 7*' 
stovyklų kur gyvena Lietuviai 
tremtiniai. Apsakys jis apii 
Lietuvių pergyvenimus po bol
ševikais ir kodėl Lietuviai tu
rėjo apleisti savo tėvynę. 

Neris Šimkus yra sunus gar
saus kompozitoriaus St. Šim
kaus. 

Atsilankykite j prakalbas ii 
j pikniką, išgirsite tą žmogi' 
kuris ėjo kryžiaus keliais, var
go taip kaip ir kiti vargsta it 
laukia musų pagalbos. 

Tai pirma tokia proga mums 
pasitaiko matyti geras Lietu
viškas filmas ir išgirsti pamo
kinančią prakalbą. 

Saulės Brolis. 

BALTIMORE, MD. 

IS LVS 4-TO SKYRIAUS 
VEIKLOS 

LVS 4-tas skyrius per žiemą 
nors ir negausiai nariams su
sirinkimus lankant, vis veikė, 
turėjo du parengimėlius, ir ar
tėjant šiltai vasarai žada da
ryti pertrauką savo yeikimui, 
jei neatsiras kokių svarbių 
tautai reikalų kurie neduos 
skyriui prisnusti. 

BIRž. 24, tai yra keturiom 
dienom prieš LVS seimą, kuris 
įvyks Waterbury, Conn., Bir
želio 28-29, 4-tas skyrius šau
kia savo susirinkimą ir kvie
čia narius būtinai atsilankyti 
aptarimui svarbių reikalų. 

Pirmas, tai raportas iš atsi
buvusio Geg. 24 vakarėlio. An
tras, apkalbėjimas ir delegato 
siuntimas j LVS seimą. Tre
čias tai prisirengimas prie pa
minėjimo 25 metų sukakties 
kai Prez. Harding 1922 metų 
Liepos 27 d. pripažino Lietuvą 
de jure pilnateise respublika. 
Tai yra labai svarbi diena' lie
tuvių tautai ir valstybei. 

Kaip jau yra žinoma, Lietu
vių Misijos pirmininkas Adv. 
Olis daro žygius Washirgtone 
kad Prėz. Truman paskelbtų 
tą sukakti "Lietuvos Diena". 
* Taigi LVS 4-to skyriaus val
dyba nuoširdžiai kviečia visus 
skyriaus narius į bendrą apta
rimą šių svarbių reikalų. 
I VISOKIOS ŽINIOS 
* BIRŽ. 3. Lietuvių salėje įvy
ko Lietuvių Moterų Pilietiško 
Klubo paskutinis žieminio se
zono susirinkimas, o po susi
rinkimo draugiškas pasilinks
minimas. Pilietės per vasarą 
susirinkimų nelaikys. 

šia proga musų veiklios Pi
lietės, kurioms tautiniai kultū
riniame darbe lygiu čia nėra, 
sudėio $60 ir paaukojo BALF 
vietiniam skyriui, tuomi atida-
rydamos Tag Day vajų, kuris 
atsibus Birželio 14. 

BIRž. 8* musų Dainos Drau
gija turės savo linksma-drau-
giška išvažiavimą p. Trimilų 
vasarvietėje, arti Bay . Shore 
Parko. 

GAVO ATLYGINIMĄ 
Karta vienas kruvinojo Sta

lino apaštalukas, buvęs gero
kai paėmęs "ant drąsos", pra-
dėio keliems jaunuoliams skel
bti Stalino zaunas, bandvda-
mas iuos itikinti kad visame 
nasaulvje tikrai įvyks Stalino 
komunizmas, kas padarys galą 
ir Amerikos kapitalizmui. 

Jaunuoliai ii gerai suprato, 
ir tuoj pasigirdo balsas. "Mes 
komunistų nenorim", ir tas 
Stalino apaštalukas tuoj išsi
tiesė ant cementinių grindų. 

Tokiu atlyginimu nepaten
kintas. žmogelis rytojaus die
ną nuėjo su savo skundu pas 
kapitalistu buržujinį teisėją ir 
ansiskundė kad jis buvęs nu
skriaustas tokiu mažu atlvgi-
nimu už toki svarbų mokslą. 

Teisėjas išklausęs abi puses 
nasakė pamokslėlį: "Jeigu ki-
vfi svkį ateisi pas mane su to
kiu skundu aš pasirūpinsiu su
teikti tau tinkamesnį atlygini
mą. Dabar eikite namo." 

Tas pats apaštalukas neper-
senai už tokia pat zauną gavo 
nuo Dėdės Samo uniformuoto 
tarno didelius juodus akinius. 
Dar tie akiniai nespėjo išbal-
tėt kaip vėl juos atnaujino ki
ti. Sakau, kad ir sekasi tam 
panašiam į žmogų sutvėrimui. 

P. P. Jaras. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

TOLIMI SVEČIAI 
Birželio 5 d. pas mus atva

žiavo poetas Jurgis Gliaudys su 
žmona Marija ir trijų metų sū
neliu, baltaplaukiu • Jurgučiu. 
Svečiai atvažiavo iš tolimos 
Šveicarijos, kur išgyveno arti 
du metus tremtinio vargus 
vargdami. 

Kai pereitų metų pradžioje 
Dirvos redaktorius p. Karpius 
mums prisiuntė vieno tremti
nio antrašą, kuris buvo reika
lingas pašalpos ir paprašė mu
sų grupelę dirbančią prie pakie-
tėlių siuntimo, pasiųsti pakie-
tėlį ir nuo jo, prisiųsdamas pi
nigus, mes visai negalvojome 
kad kada teks susitikti su tais 
tremtiniais ir taip artimai su
sipažinti. Bet.... jie jau čia. 
Nei jie, pagaliau nei mes, dar 
vis nėgalėjome įsivaizduoti kad 
štai tie žmonės, kurių ilgoką 
laiką nei atvaizdų nebuvome 
matę nors ir susirašinėjome, 
kaip ir su daugeliu kitų trem
tinių, pasiliko toki artimi. 

Daug kartų pagalvoju ką tai 
reiškia pakietėlis! Jei ne pa 
kietėlis tai ir su šiais tautie
čiais nebutume susipažinę, nors 
poeto Gliaudos slapyvardis šią
dien skamba po visus Lietu
viškus laikraščius. Tas slapy
vardis "Kastytis" arba "Kas
tytis Gliaudia". 

Gal ne vienas, pasiskaitęs jo 
eilėraščius, pagalvoja, kaip ir 
a& pagalvodavau kol jį pažino
jau tik iš laikraščių, kad čia 
judrus jaunikaitis, skaudžiai 
nusivylęs tautos tragedija, bla
škosi kaip valtis audringoje 
juroje. 

Ponia Marija Gliaudienė la
bai reali moteris. Kartą mums 
bekalbant apie tremtinius, ji 
pareiškė džiaugsmą kad galėjo 
atvažiuoti į Ameriką, bet pas
kui atsiduso sakydama, "Mes 
jau čia, musų vargeliai tvarko
si, bet kaip su tais kurie pasi
liko? Baisu pamanyti!" 

BUVO NUVYKĘ J KONCER
TĄ CLEVELANDE 

Clevelande, LVS 1 skyriaus 
ruošiamas koncertas ponioms 
Sofijai Adomaitienei, buvusiai 
Lietuvos operos artistei, ir Bi
rutei Smetonienei, pianistei, vi
liojo ne vieną Detroit,ietį. Ruo
šėmės ten vykti net keletas, 
bet man, kaip vienai iš organi* 
zatorių tos ekskursijos, kaip 
tik nepasisekė nuvykti. Man 

i vien tik teko malonumas išlei
sti kitus kelionėn. Nuvykusie-
ji gryžo patenkinti. Sako, kon
certas buvo nusidavęs iš visų 
pusių. 

Nuvykę buvo musų mieli bi
čiuliai, Stephania Douvaft, Ma
rytė Navickaitė, Inž. Martynas 
Laurinavičius, iš Lansing, ir 
musų naujas svečias, poetas J. 
Gliaudys, šiedu vyrai dalyva
vo to parengimo programoje, 
sakė kalbas. 

MINĖSIME LIETUVOS 
OKUPACIJĄ 

Birželio 14 d. Lietuvių Bal
sas radio klubas paruošė spe-
cialę programą paminėti septy
nių metų sukaktį kai Lietuvą 

MEKSIKOJE APSILANKIUS 
Rado 0f»a KarpienS. 

(tęsinys iš pereito ar.) 

Marv Simmons, iš Sydney, Au
stralijos, atvykus lėktuvu į 
Oakland, Calif., su šiuo Aus
trališku gyvunu, kangaroo, kū
lis pirmutinis atgabentas iš 
pietų pasaulio t orlaiviu į Ame
riką. 

okupavo žiauru Azijarfti. Pro
gramą sudarys radio anaunse-
ris Ralph Valatka, A. L. B 
choro vedėjas Jonas . Valiukas 
ir Agr. Tomas Dambrauskas, 
su pagelbininkais. 

LANKĖSI DETROITE 
Jonas Macinskas, studentas 

iš Chicagos, lankėsi Detroite, 
pas savo draugus ir pažysta
mus; apsistojęs buvo pas p. 
Kašelioniu8. M. Sims. 

ŽUVO LIETUVIU 
DERGĖJAS 

Detroit News praneša kad 
tarp 40 asmenų užsimušusių 
oro i#laimėje Japonijoje Ge
gužės 30 d., buvo iš to iaikraš 
čio užsienio -korespondentas, 
Philip A. Adler. Tas Adler 
buvo Vilniaus žydas, jau se
nai gyvenąs Amerikoje, ir vi
siškai sovietų garbintojais. Jis 
labai žiauriai užatakavo Lietu
vos Prezidentą A. Smetoną kai 
jis lankėsi Detroite, ir dauge
liu kitų atvejų dienraštyje Det
roit News atakuodavo Lietu
vius ir tikrindavo kad Lietuva 
priklausanti Rusijai. 

Per jį Lietuviai Detroito ko
munistėliai gaudavo progos pa 
talpinti tame laikraštyje savo 
užpuolimus Lietuvių ir Lietu 
vos reikalų. 

Waterbury, Cbrife 

PADĖKOS EILĖRAŠTIS 

Šie trys dabartinio karo veteranai, iš Scranton, Pa., išsirengė 
ilgon kelionėn į Alaską, važiuoja senu troku. Jie yra: Bill 
Spencer, Joseph O'Brien ir Al Drack. 

Musų vietinė geradarė, ponia 
Helen Lauryn gavo iš Austri
jos nuo muziko Marijošiaus ei
lėraščiu padėką už jos siunti
mą maisto, drabužių ir cigare 
tų tremtiniams. 

Čia reikia prisiminti kad 
Lietuvių Vaizdos Ėuto moterų 
skyrius ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos 9-to skyriaus mote 
rys pasiuntė Europos išvietin-
tiems Lietuviams 132 siunti
nius. O dabar iki Balandžio 1 
šių metų vėl pasiuntė 97 siun
tinius ir 15 CARp pakietų. 
Musų moterų paruošti siunti
niai susideda iš maisto^ drabu
žių, vaistų, vitaminų, rašomos 

.ir skaitomos medžiagos ir tt. 
šiais siuntiniais tos moterės 
ne tik rūpinosi pagaminime, 
bet ir apmokėjo pasiuntimo lė
šas, ir dovanojo savo drabu
žius, įr pirko maistu viską kit-
kj| reikalingo savo pinigaip. 

Tos veiklios moterys yra: 
S. Senkuvienė, M. Miknaitienė, 
E. Moteliunienė ir A. Colney. 
šių moterų pastangomis nuo 
Balandžio 1 d. š. m. veikia su
organizuotas "Lithuanian Care 
Club". Ir šis klubas pasiunčia 
poe apie tris pakietus kasdien, 
už kuriuos gauna gražių padė
kos laiškų. i 

Šio darbo vykdymai iolfeft, 
reikalinga daug- daug pagal
bos. Kurie išgalite, parodykit 
savo gerą širdį, prisidėkite. 

Dr. M. J. Colaey, 

VA& M, 27, 28. 

'MUSŲ originaliu planu šio
je kelionėje į Meksiką, mes tu
rėjome šį rytą apleisti Mexico 
City ir skristi j vakarinį Mek
sikos pajūrį, į Acapulco, garsų 
šios šalies resortą ir žaislavie-
tę. Acapulco yra apie 300 my
lių į pietvakarius nuo sostinės. 

Kažin kodėl Los Angeles tu
ristinis ofisas dalykus sumaišė 
su Mexico City ofisu, taip kad 
pirm mums išvažiuosiant buvo 
pranešta kad Acapulcoj neturi 
mums viešbučio rezervacijų, 
nes šiuo sezonu ten labai užsi-
grudę žmonėmis. Mudvi su 
Petronėle del to pasijutom la
bai apviltos, lies buvom išstu
dijavę skelbimus ir aprašymus 
ir šiaip, turėjom daug informa
cijų apie Acapulco gražumą ir 
patraukiamumą. Mudvi labai 
norėjom ten nuvykti atostogų 
ir pasilsėti keletą dienų, išsi
maudyti gražiame mėlyname 
Pacifike ir pasigerėti saulės ši
luma ant balto smėlio to pa
jūrio apie kurį taip daug gir
dėjome; jafttėmės kad ir mu
dvi turėtume malonumo^ pabu
voti tuose puošniuose- ir ele
gantiškuose viešbučiuose, kur 
maistas, kaip reklamai, yra 
iš kito pasaulio. 

Prie to mums pasakojo kad 
Acapulco yra žemai, lygiai su 
juros paviršiu,, ir kad klimatas 
ten tropiškas ir šiltas, ir tą aš 
labiausia troškau patirti. Ma
no įsivaizdavimai buvo gata
vai paruošti sulyginti tą vietą 
su Lietuvos Palanga, kur pra-
leidaug tiek daug smagių die
nų. TačiaU musų planai ir pa
siryžimai nuėjo vėjais ir mu
dvi užkliuvom sostinėje per se
kančias tris dienas, nes joms 
neturėjom jokio turistinio pla
no. Tik šeštadienį, Kovo 1 d. 
mums buvo nuskirta tęsimas 
musų apžiūrėjimų po Meksiką. 

MUDVIEM pačioms liko su
sirasti sau pramogas. Pirmiau^ 
sia, ėjom pasivaikščiot į prie
šingą naiesto pusę negu papra
stai eidavom. Praėjus kelias 
gatves daėjom Meksikietišką 
turgavietę kuri tęsiasi per ke
letą blokų. Lietuvoje mane vi
sada žavėdavo turgąi ir suva
žiavę j juos ūkininkai. Mane 
įdomina ką jie turi parduoti ir 
patys žmonės kurie tai parduo
da, nes ūkininkai yra tikrieji 
šalies žmonės. Patėmijau kad 
Meksikiečiai turi savotišką bū
dą išstatyti savo prekes, čia 
nebuvo vežimų nei arklių, tik 
mulai ir daugiau mulų. 

Turgavietė buvo nustatyta 
mažytėmis bifdukėmis kiekvie
nam bizniui, budukės atskiros 
ir apdengtos audimu apsaugo
jimui jų nuo saulės kaitros. 
Matėsi budelės gėlių, vaisių, 
daržovių, lėkščių, puodų, rubų, 
brangmenų ir visko ką tik gali
ma įsivaizduoti. Aš įdomavau-
si budelėmis kuriose pardavi
nėjo gatavai paruoštą valgį; 
tai buvo Meksikietiškas mais
tas, keistos išvaizdos ir teisy
bę sakant nesukeliantis apeti
to. Ir visur vis matėsi tos tor-
til'los, tamalės ir enciladas. 

Sustojom prisižiūrėti moteris 
minkančias tešlą ir kepančias 
tortillas. Einant per turga
vietę oras jautėsi tirštas ir at
sidavė visokiais kvapais, čes
nakų,. ir kitokių nepažystamų 
skonių. 

Mano dėmesį patraukė vaisių 
budelės, nes ten pamačiau daug 
keistų tropiškų vaisių ir daug 
trumpų raudonų bananų. Ana-
nanasai (pineapples) čia- bu
vo mažiausia penkis kartus di
desni negu mes matome musų 
turgavietėse, ir išrodė skanus. 
Arbūzai buvo įvairių spalv«ų ir 
dydžių. Šie visi dalykai įtiki
no mane kad randuosi tropiš-
koje šalyje. Radosi ir budele 
užpildyta visokios rūšies spices, 
tokiais kokių niekad nesu ma
čius, išskyrus tik skaidriai rau
donus pipirus sukabintus ant 
ilgų virvių. 

Buvo smagu patirti ir apsi-
pažinti su visais šiais naudais 
ir keistais dalykas, tačiau daug 
kas turėjo praeiti taip sau pa
viršutinai, nes nemokant Ispa
niškos kalbos negalėjom pasi
klausinėti apie tai ką matėm, 
žmonės tik žiurėjo į mus ir 
siūlė visokius dalykus pirkti. 

Taip smagiai praleidom dalį 
laiko ir paskiau ėjom užkęsti 
ir vykom į kitą miesto dalį. 

Sumanėm kad bus įvairumo 
sėsti % gatvekarj ir žiūrėti kur 
mus nuveš ir ar paklysim kur. 
Taip ir padarėm, ir iš to pasi-

Važiavoni ilgį laiką vichirmies-
čio link ir žinojom kad mies
tas randasi dešinėje nuo mu
sų. Kai išrodė kad pavažia
vom gana toli nutarėm išlipti-
ir eiti į vidurmiestį pėkščios. 
Važiavimas mums kaštavo po 
20 centimų, kas musų pinigais 
yra apie 4 centai. 

Vos tik išlipom iš gatveka-
rio, jis važiuodamas toliau pa
suko į tą pačią pusę kur mudvi 
einam, taigi gailėjomės kad iš
lipom, bet jau buvo po laiko, ir 
todėl ėjom pėkščios. 

Įdomu buvo eiti pašalinėmis 
gatvėmis ten kur turistai pa
prastai nesilanko, ir mudvi pa
matėm Mexico City vidų, tą 
dalį kuri esti paslėpta nuo sve
čių akių. Nebuvo čia nei gra
žu nei puošnu. Visokie bizne-
liai ir krautuvėlės visai mažo
se patalpose, gal ne didesnėse* 
kaip šešių pėdų pločio. Daug 
atvirame ore vietų užimtų ko
kiomis nors dirbtuvėmis, kur 
matėme purvinus darbininkus 
dirbančius prie mašinų kurios 
užė ir birzgė. 

Pastatai išrodė labai panašus 
į Europietiškus, siauros gatvės, 
murzini vaikai, ir bendrai visi 
žmonės išrodė biedni, purvini 
ir niekuo nesiįdomaują. 

Meksikoje po pietų saulė la
bai buna karšta, ir čia žmonės 
tUri paprotį palikti viską ir ei
ti pasilsėti. Tas pasilsio laiko
tarpis vadinamas Siesta. Dažr 
nai matai biznio savininką išei
nant iš jo krautuvės, užtrau
kiant gele.žinę uždangą ant lan
go, ir tai Siesta laikotarpis. 

Visai paprastas vaizdas Mek
sikoje matyti žmones atsirė
musius prie sienos ar kokioje 
kitoje patogioje vietoje ir il
sinčius, snaudžiančius. Važiuo
jant keliu mes matėm daugelį 
sėdinčių pakelėse, pavėsyje ar
ba patvoryje ir ilsinčius. Tas 
yra ne tik paprotis, bet manau 
skystesnis oras aukštumose la
biau žmones nualsina. Na o 
žemesnėse srityse toks saulės 
karštis atsiliepia ant širdies. 

važinėjimą turėjom smagumo. 

VIENĄ dieną mudvi užėjom 
gatvę kurioje randasi vien tik 
brangmenų krautuvės. Ši gat
vė vadinama Madera Avenue. 
Čia aš tikiu mačiau pačius 
brangiausius papuošalus ko
kius kada teko matyti. Mudvi 
nusprendėm kad čia Meksikoje 
turi rastis kokių labai turtingų 
žmonių, kitaip jie neturėtų to
kių pasakiškai puošniu dalykų 
pardavimu; kitais žodžiais čia 
turi rastis pirkėjai tokių pra
banginių dalykų. 

Emeraldai nusagstyti dei
mantais žavėjo Petronę, taigi 
patenkinimui jos žingeidumo 
tų dalykų kainos mudvi paėmu
sios visą drąsą inėjom į vieną 
labai puošnią parduotuvę. Mus 
patikęs vyras buvo labai man
dagus ir parodė mums keletą 
puikių brangmenų; paskui mes 
paklausėm jp kiek kaštuoja tas 
žiedas kuris išdėtas lange. Jis 
pasakė mums kainą Meksiko-
niškais Pesos ir kai jis pama
tė mus bandančias išskaičiuoti 
jis greitai pratarė, septyni tūk
stančiai dolarių Amerikoniškais 
pinigais! Aš kuo ne apsvai
gau. Mes jam padėkojom, ir 
musų žingeidumas tapo paten-
kintfts. 

(Bus daugiau) 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

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

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

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

SEKRETAI DYKAI 
(FRĖE) 

Tiems kvrie užsirašys 32-ji| poni* 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
Alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
S32 N. 6th St. Philadelphia 6, P#. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

WS ANGELES, GALIF. 
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Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevflks! 

Mes Eksportuojame 
VISI žino kad kiekvienai vai- dotis maisto gaminimui bei šil-

/ 

"'•V 

stybei svarbu kuodaugiausia ek 
sportuoti į užsienius savo ga
minių, kad tuo budu gauti iš 
ten tas prekes, kurių joms pa
čioms trūksta. 

Ypatingai po karo, daugeliui 
valstybių daug ko trūksta, o 
todėl jos priverstos eksportuoti 
net ir tokius dalykus kurių pa
čios turi mažai, arba nepakan
kamai savų gyventojų reikala
vimams patenkinti. 

Įvairių Europos valstybių tar
pe, išplėtė savo prekybą ir Da
nija, kurios dabartinės sąlygos 
vis tik labai skiriasi nuo kitų 
karo sunaikintų valstybių. Da
nijos miestai bei žemės ūkis 
nuo šio karo beveik visai ne
nukentėjo, Vokiečių okupacija 
čia buvo labai humaniška ir 
Danai, jei ir negalėjo tuo lai
ku su nieku kitu prekiauti kaip 
tik su Vokietija, tačiau vis tik 
tai buvo "prekyba", o ne Vo
kiškas plėšikavimas, kaip ki
tose jų užimtose valstybėse. 

Danai nenustojo savo ma
šinų, žmonių bei jų turto, o 
maitinimo sunkumų jie nepaju
to net paskutiniais karo metais. 
Visiems žmonėms kurie pateko 
į Daniją prieš karo pabaigą ir 
čia jos sulaukė, šis kraštas at
rodė kaip kaž kokia oazė, ku
rios nepalietė jokios audros. 

Tūkstančiai priverstinų dar
bininkų, kuriuos Vokiečiai at
varė Danijon įvairiems apka
sams kasti, bent maisto davinį 
čia gavo tokį, kokio nematė jau 
keletą metų. Visus šiuos dar
bininkus išlaisvino Vokietijos 
kapituliacija ir po josj jie,jvirto 
išvietintaisiais, kurių globą lai
kinai perėmė Danų Raudonasis 
Kryžius. Pirmi tos globos mė
nesiai praėjo kaip sapnas, žmo
nės. valgė, miegojo, turėjo šio-
kią-tokią pastogę, stiprino iš
vargusį bei išbadė j usį kuną ir 
jau nesibijojo frontų ugnies, 
arba lėktuvų bombų. 

NE-. VISŲ išvietintiiiij nuo
taika buvo gera, nes ne visiems 
karo pabaiga grąžino jų tėvy
nę. Kaip tik tiems, kurie tė
vynės neatgavo, teko pasilikti 
Danijoje ilgiausia ir pajusti vi
sus vėliau įvykusius pasikeiti
mus. • 

Pasikeitimai vyko palaipsniui 
ir atrodo kad jie vyks taip il
gai, kol pabėgėliai bus priversti 
sėdėti Danijoje. Nurodyti vi
sus pabėgėlių sąlygų pasikeiti
mus ta tvarka, kaip jie pasi
reikšdavo, nėra galimybės, nes 
vis tik pabėgėliai išgyveno Da
nijoje jau virš 2-jų metų, bet 
šioks-toks vaizdas galės susi
daryti, palyginant jų sąlygas 
prieš du ar IV2 metų ir dabar. 

1. Visi . suaugę pabėgė 1 i a i 
gaudavo savaitinės pašalpos po 
5 kronas. Dabar šią pašalpą 
dar gauna tik seneliai virš 60 
mt. amžiaus. 

2. Maisto davinys sieke 3500 
ar net 4000 kalorijų. Dabar 
vargiai siekia apie 2000 ir blo
gėja nuolat. 

3. Pabėgėliams buvo duoda
ma kas savaitę po 10-20 ciga
rečių. Dabar jų neduodama 
visiškai. 

4. Dirbantiems stov y k 1 o s 
darbo komandoje buvo duoda
mi darbo rūbai ir avalini* Da
bar neduodama. 

5. Dirbantiems stovyftlos dar
bo komandoje buvo duodama 
po 20 cigarečių savaitinio prie
do. Dabar šis priedas panai
kintas. 

.6. Pabėgėlių gyvenamoms pa
talpoms, žiemos metu, buvo duo
dama gero kuro. šią žiemą, 
buvo duota visiškai šlapių ir 
blogiausios rūšies durpių, o kai 
kur ir tų simboliniai mažą kie
ki-

7. Anksčiau pabėgėliams bu
vo leįdžifum aąvariomai nau-

dymui elektrinėmis plytutėmis. 
Dabar elektrinės krosnelės už
draustos naudoti net tiems ku
rie turi visai mažų vaikų. 

GRYžTANT'prie maisto klau
simo, reikia pažymėti kad- pa
bėgėliams dabar jau visiškai 
nutrauktas sviestas (kurį pa
keitė margarinas); suaugusi
ems visai nutrauktas, o mažiu
kams vaikams iki % litro su
mažintas gero pieno davinys ir 
tik tiems patiems mažiukams 
dar kartais duodamas pripuo
lamas kiaušinių priedas. Mais
tas yra vienodas ir nors jo 
bendro kiekio kalorijų vertė su
daro apie 2000, tačiau, po 2-jų 
metų to vienodumo, jau ne visi 
pajėgia jį visą suvalgyti, o to
dėl yra nusilpimo žymių, ypa^ 
tingai vaikų tarpe. 

Tai pavaizduoja nors ir ši 
toks pavyzdys. Kai 14 stovy-1 

kloję gyvenančių Lietuvių ber-
niukų-skautų išvyko kartu su 
Danų skautais iškylon už 7-nių 
kilometrų, 4-riems iš jų pasi
darė silpna ir jie kaip ligoniai 
buvo _ atvežti atgal stovyklon. 
Kiti gryžo patys, tačiau visiš
kai nusikamavę ir nusilpę kaip 
kokie invalidai. 

Visa tai konkretus daviniai, 
kuriuos lengva nurodyti ir ap
rašyti, tačiau tai toli gražu ne 
viskas. Lygiagrečiai su čia pa
minėtais pabėgėlių sąlygų pa
keitimais, keičiasi ir pabėgėlių 
bei jų globėjų santykiai ir tai 
tokiu budu, kuris nuolat teikia 
pabėgėliams įvairiausių nusi
vylimų, skausmų arba net da
ro juos išnaudojimo objektu. 

Budinga kad dėl maisto blo-
ginimo ir kitų pabėgėlių buities 
sunkinimų, Danai mėgsta aiš
kintis savo padidėjusiu ekspor
tu. Kadangi pačių Danų mais
to normų ir kitų jų pragyveni
mo sąlygų, dėl padidėjusio eks
porto, niekas nesunkina ir ne
apkarpo, susidaro įspūdis kad 
Danija gali pardavinėti tiktai 
tą ką atima iš pabėgėlių. 
Tikrai, šitoks "eksportas" bent 

Danijai jos dabartinėse sąlygo
se, garbės nedaro, o pabėgė
liams jau senai labai rupi kad 
ir juos pačius 'kas nors iš Da
nijos "aeišeksportuotų". 

Pabėgėlis. 

BALF PARAMA IŠ
GELBĖJO NUO BA

DO, SUSTIPRINO 
VAIKUČIU JIEGAS 

BRITŲ zonoje Vokietijoje 
grynai Lietuviškų mokyklų yra 
šių: 33 mažučiams, kurias lan
ko 997 vaikučiai; 48 pradžios 
mokyklos su 1954 mokiniais; 
4 progimnazijos ir 10 gimnazi
jų su 1123 mokiniais. 

Dviejose amatų mokyklose 
mokosi 219 mokinių. Mokyto
jų kursuose 31 studentas, pre
kybos mokykloje 91 mokinys. 
Yra ir jureivijos mokykla. 

šiomis dienomis BALF Val-
, gavo iš Vokietijos Ameri
kiečių zonoje įvykusio Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus skyrių at
stovų suvažiavimo laišką, ku
riame reiškiama padėka už BA 

^e*kt^ ir teikiamą paramą. 
Tremtinių padėkos lai š k a s 

geriausiai kalba, kaip skubi ir 
būtina yra BALF parama. 

Štai tremtinių žodžiai: 
Mes, Lietuvos Raudo n o j o* 

K r y ž i a u s  A m e r i k i e č i ų  Z o n o s  
Gen. ^liotinio ribose esančių 
. .K\ skyrių pirmininkai ir 
įgaliotiniai, bei Moterų Komi
tetų atstovės, 1947 m. Balan
džio 10-11 d. susirinkę Muen-
chene apsvarstyti sekmingesnio 
savo tautiečių šalpos darbo, jau
čiame gilios pareigos savo tau
tiečių vardu pasveikinti BALF 
Vadovybę, jo padalinius ir na
rius, o per juos ir visus bran
gius tautiečius, parė m u s i u s 
Amerikoje BALF veiklą ir nuo
širdžiai, padėkoti už tą gausia 
ir realią paramą, kurios iš BA
LF esame susilaukę. 

Jūsų broliška parama ir Lie
tuvišku duosnumu ištiesta ran
ka išgelbėjo ne vieną iš visa, 
slegiančio skurdo, nušluostė ne 
vieną vargo ir skurdo ašarą, 
sustiprino ligonių, senelių, in-, 
validų ir vaikučių jėgas išlikti 
ir kovoti už savo egzistenciją 
bei pridavė jėgų kad jas ga
lėtume panaudoti visų bendra
jam tikslui—Lietuvos neprik
lausomybės ir laisvės atstaty
mui. 

Jusų parama dar tampriau 
surišo mus į vieną Lietuvišką 
šeimą. Per Jusų aukas mes jau
čiame ištiestą brolišką ranką 
mums į vargą ir skurdą pate
kusiems, jaučiame plakančią ir 
mylinčią Lietuvišką širdį. Mes 
savo likiminėje kovoje nepasi
likome vieni. 

Lietuviški ryšiai, taip realiai 
ir tampriai sustiprėję, teikia 
mums vilties kad bendras dar
bas ir bendra kova bus apva-
nikuota laimėjimu — Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at
gavimu. 

Jusų duosnumas ir musų var
go bei skurdo atjautimas pa
deda mums nešti sunkią visų 
nekenčiamo tremtinio dalį ir 
teikia vilčių, kad ir ateityje ju
sų parama nenutems, jusų jau
trios širdys neatšals, o mes ir 
ateityje susilauksime vis labiau 
reikalingos pagalbos. Musų 
akys nukreiptos tik į Jus. 

Teesie amžina musų padėka 
BALF ir jo darbuotojams bei 
rėmėjams už praeitį ir ateitį." 

LIETUVIŲ PROTES
TAS PRIEŠ SOVIE

TŲ SMURTĄ 

NEUFFEN, Kovo 10 dieną 
Lietuvių kolonijoje įvyko vie
n i n g a s  p r o t e s t o  p a m i n ė j  i m a s  
pries smurtu užimtą ir iki šiol 
valdomą Lietuvą. Aukščiau pa
minėtą visą parą kolonijos gyv. 
Lietuviai badavo. Tos dienos 
maisto davinys su atatinkamu 
aktu, buvo grąžintas UNRRAI, 
apie tai prašant pranešti auk-
štesniąjai valdžiai. 

10 vai. SO min. Neuffeno gra
žiai papuoštoje bažnyčioje, bu
vo atlaikyta iškilmingos pamal 
dos, stovyklos kapeliono Kun. 
J. Juodeikos. Laike pamaldų 
bažnyčioje giedojo čiurlionies 
ansamblio choras diriguojant 
Mikulskui. Pamaldose dalyvavo 
svečiai ir vietos Vokiečiai kata
likai. 

Keliomis dienomis prieš Kovo 
men. 10 dieną šios kolonijos 
Lietuviai pasiuntė gausiai pasi
rašytas protesto memoranda 
mus didžiųjų valstybių vado
vybėms. Toje pačioje dienoje, 
kada visa stovykla liūdėjo ir 
badavo kūniškai, UNRRA's bu
vo pasiųsta, kaip dvasinio pe
no iš Lietuvos atgabento, bol
ševikų centro komiteto organo, 
leidžiamo Vilniuje laikraščio 
"Tiesa", bet deja juose stovy
klos gyventojai mažai tesura-
do dvasinio peno, nes Lietuviai 
iš ankstyvesnio bolševikų val
dymo laikotarpio Lietuvoje šio 
laikraščio tiesa nuo netiesos la
bai gerai teatskiria. 

Jų atvežtas laikraštis netu
rėjo jokio pasisekimo. 

P. Pavasakys. 

Connecticut Gubernato
rius Kalbės Bankete 

BALTIJOS Universitetas iš 
Hamburgo perkeltas 23 mylias 
į Pinneberg. Patalpos dides
nės, bet arti nėra- skaityklos. 
Studentams sunkiau be knygų. 
Knygas jiems siunčia BALF iš 
Amerikos. Tat kas turite kny
gų pasiųskite į BALF, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

LIETUVIAI arkitektai Vo
kietijoje paruošė 34 projektus 
miestams, 11 kaimų statybai. 

VOKIETIJOJE tre m t i n i ų 
mokyklose gimnazijas baigė 
315 mokinių; keturklasių pro
gimnazijų mokslą baigė 428. 

BELGIJON į kasyklų dar
bus iš Hanau, 'Vokietijos, išvy
ko 50 Lietuvių. Manoma vyks 
koks tūkstantis. 

NORI PRIIMT KITAS 
ŠALIS I U. N. 

United Nations buveinės statymo architektai i# devynių val
stybių posėdžiauja aptardami kokie pastatai bus tinkamiausi 
tai pasaulinei tautų orgnizacijai, kurios egzistavimas dauge
lio žinovų jau dabar skaitomas bevertis. Rockefeller padova
nojo tai buveinei 18 akrų plotą New Yorke, ir pinigus išsta
tymui 40 aukštų centralinio pastato, su kitais reikalingais na
mais ant to ploto žemės. (League of Nations arba Tautų Są
jungos centras buvo Genevoje, Šveicarijoje, kur ir dabar pa
statai tebėra sveiki, bet nauja UN nutarė tomis patalpomis 
nesinaudoti,, ir UN centras nubalsuota įsteigti New; Yorke.) 

p 

United Nations svarsto sku
biai įsileisti į tą organizaciją 
buvusias Vokiečių talkininkes 

.šalis, kaip Vengriją, Bulgariją, 
Italiją, ir kitas, kad tuomi už
kirtus kelią sovietams tęsti jų 
pagrobimą ir užvaldymą, kaip 
padaryta dabar su Vengrija. 

Vargu tas pagelbės, nes so
vietai grobė ir pavergė šalis 
ir pirm United Nations atsira
dimo, ir ją įsteigus, ir šalis ku
rios nepriklausė ir kurios pri
klauso į United Nations. 

Vengriją pagrobę, komunis
tai jau ruošiasi pagrobti Aus
triją, dirba greitam pervers
mui vyriausybės Italijoje, ne
sibaimindami nieko jie ruošia
si ir Prancūzijos vyriausybę 
pačiupti į savo kontrolę. Tada 
jau Maskvos agentai paima 
visą tvarką į savo nagus, ki
tus visus žmones , persekioja, 
areštuoja ir tremia į Sibirą, 
kad nesirastų jokių "liaudies 
priešų" trukdytojų jų pasaulio 
užkariavimo planams. 

United Nations ir United 
States bei United Kingdom 
išrodo nesulaikys sovietų plė
timosi ir užgrobinėjimų kaimy
ninių šalių, todėl kad bolševi
kai visur praveda tą pačią 
tvarką kaip darė Lietuvoje: 
raudonieji padaro viduje per
versmą, priverčia jų "liaudies 
seimus" "prašyti" Staliną pri
imti jas į sovietų respublikų 
šeimą, ir kriukis užriestas. 

Yra vienas tikras kelias so
vietams suvaldyti, ir iki Ame
rika to nesiims bergždžias yra 
kalbėjimas kad Maskva daro 
taip kaip kitiems nepatinka. * 

'4 . S 

Gov. James L. McConaughy 

WATERBURY, Conn— Gu
bernatorius James L. McCo
naughy galutinai pranešė kad 
dalyvaus ir kalbės Lietuvai Va
duoti Sąjungos 7-me metiniame 
seime, Hotel Elton, vakarienė
je šeštadienį, Birželio 28 d. 

Tuomi Conn, gubernatorius 
padaro Lietuviams garbę, ir 
reikia tikėtis Lietuviai iš ry
tinių kolonijų skaitlingai daly
vaus šeiminėje vakarienėje. 

šia proga pažymėsime kad 
vakarienės muzikalę programą 
išpildys žymios Lietuvos artis
tės, pianistė Birutė Smetonie
nė, ir operos dainininkė Sofija 
Adomaitienė. Jos tik pereitą 
sekmadienį išpildė puikią pro
gramą Clevelando LVS 1 sky
riaus surengtame koncerte. 

Daugiau Duoklių iš 
LSV 2 Skyriaus 

Pr. Narvydas, LVS 2 sky
riaus sekretorius, Brooklyn, 
N. Y., vėl prisiuntė to skyriaus 
narių duoklių, sekančiai: 
V. Kuras 2.00 
P. Pusnikas 1100 
A. Kairis 2.00 

ir auka 3.00 
P. Svetika 2.00 
Br. Gerulis 2.00 

* i 

REMKIT LIETUVOS VADAVIMO 
PASTANGAS 

Siųskit Savo Auką Seimo Rengimo Komisijai 

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

Visų kolonijų, tolimų ir artimų, geros valios Lietuviai, ku
riems rupi Lietuvos vadavimas ir kova prieš raudoną sovietų 
okupantą, pasiuskit Seimui savo auką sulyg išgalės, parėmimui 
visų darbų kokius LVS atlieka. Siųskit specialę auką knygai 
"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" išleisti Angliškoje kalboje. 

Ši knyga, taip kaip "TIMELESS LITHUANIA", bus iš£*» 
Hnta visiems Amerikos valdžios nariams ir kitiems žymiems 
Amerikiečiams, atidarymui jiems akių kaip bolševikai pavergė 
Lietuvą, ir kaip ta savo klasta užgrobia ir kitas šalis dabar. 

LVS skyrių delegatai ir visi seimo svečiai kurie tik nori 
dalyvauti šeiminėje vakarienėje šeštadienį, Ęirželio 28, prašo
mi tuoj užsisakyti sau tikietus, pasiunčiant po $5.00 nuo tikieto 
Seimo Rengimo Komisijai šiuo adresu: 

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

(šiuo adresu siųskit ir LVS seimui aukas) 

Dabar jau paskutinė proga užsisakyti tikietua, ir taipgi «•* 
zervuotis sau Hotel Elton nakvynei kambarį. 

LVS Seime svečiais kviečiami atsilankyti visi Naujosios 
Anglijos patriotiniai Lietuviai, dilrys visiems atdaros. 

Birželio 28 d., pirma sesija prasidės 11 vai. ryto. Birželio 
29 — sesija prasidės 10 vai. ryto. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 

Juozas Smailis, Garbės Pirmininkas, 
P. J. žiuris; Pirmininkas, 
Dr. Jonas J. Sims, Vice Pirmininkas, 
Adv. Nadas Rastenis, Vice Pirmininkas, 
A. S. Trečiokas, Vice Pirmininkas, 
Kazys S. Karpius, Sekretorius, 
Juozas Kripas, Finansų Sekretorius, 
Dr. M. J. Colney, Iždininkas. 

$10 Auka Knygai iš 
Kanados 

A. Sakalas, i* Montreal, Ka-
nados, rašo: 

šiuomi laišku siunčiu money 
orderį už $10, Kanados Lietu
vių Sąjungos vardu, paskirtus 
mėnesiniame susirinkime, jusų 
leidžiamai knygai "Lietuva Ti
ronų Pančiuose", kurią vieną, 

Lietuvišką, norime turėti Są
jungos knygyne, o vieną Ang
lišką, kai bus išleista, padova
nosime miesto skaityklai. 

$10 LVS SEIMUI 
Jonas Jarus, dalyvaudairias 

LVS 1 skyriaus koncerte, Bir
želio 8, paaukojo $10 Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai, jos 7-tam 
metiniam Seimui. 

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 vien*. 

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

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

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos 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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Henr. žemelis. 

Du Laiškai 
statyti, o taip norėjome kad kokį iš ak* 
mens iškaltą kad nors antkapį cementinį. 

Prie Prūsų, mielas Dėde, vėl tas pats.' 
duoklės, mėtymai iš ūkių ir kalėjimas. 
Daugelyje valsčių ukininkus už duoklių 
neatidavimą Prusai sušaudė viešai, pava
rydami dar visą apylinkę pažiūrėti, kaip 
anie miršta. Jaunimą gaudė ir vežė j Prū
sijos fabrikus, ne vieną gi nusivarė tiesiai 
į frontą. Kaip kas išmanydami turėjo 
slapstytis. Slapsčiausi ir aš. Sunkios bu
vo dienos. Jau kad užgulė ant musų, tai 
mes tik raitėmės kaip sliekai po akmeniu. 
Prusus ėmė stumti atgal. Vėl priartėjo 
frontas, perai žinojom kad vėl ateis mas
koliai, tai visai nebebus gyvenimo. Ne
galėjom likti po jais. Sunku buvo atsiplėš
ti nuo savo žemės, dėl to laukėme pasku-

Bet kai jų granatos jau 

ĮttmiJVlAl tremtiniai gyveną Vokieti
joje, pasibaigus karui, pradėjo tuoj 

jieškoti kelių susirišti su savo giminėmis 
Amerikoje. Nors iš pradžių nesant nor
maliam pašto susisiekimui, buvo sunku su
sisiekti, tačiau įvairiausiais keliais pavy
ko susirišti, susižinoti ir net realios bei 
nuoširdžios paramos susilaukti iš giminių, 
pažystamų ir net nepažystamų asmenų. 
Daug užuojautos ir tikrai Lietuviško nuo
širdumo parodė broliai Lietuviai gyvenan- tines_ minutes. 
tieji S. Amerikoje. Pradėjo platikti siun- pradėjo_ kristi^ aplink musų budą, tai tik 
tiniai, affidevitai ir tikras atjautimas bei tada_ išėjom iš namų. Toli nėjom. Vis 
supratimas sunkaus ir kieto tremtinių gy- laukėm, gal nors dar atsitiks, gal vėl at-
venimo. Deja, ne visi suprato tremtinių sistos Lietuva. Matot, pas mus tada la-
padėtį ir tą nuoširdumą, kurį tikėjosi išal- kai šnekėjo kad Amerikonai iš oro numes 
kęs, visko netekęs ir visaip pažemintas savo armiją ir kad Anglai ateis iš juros, 
Lietuvis tremtinys. Atsirado tokių, kurie l?et nieko gero nesulaukėm, Beklaidžio-
Vietoje užuojautos, siuntė neapykantos laiš- pafrontėje sučiupo mane Prūsų žan-
kus. * . . I darai. Taip nei neatsisveikinęs persiskyriau 

Nesenai musų tremtinių spaudoje ?? savo sesutėmis ir jų daugiau nebema-
("Musų Kelias") pasirodė tokių teįiškų, ?iau*v Nežinau, ar jos bera gyvos, o gal 
kuriuos kaip charakteringus, paduodame i ^au ZUVUS10S» # # 
čia ištisai. Mane nusivarė apkasų kasti. Nuo 

Vienas Lietuvis tremtinys, per konsų-, sunkaus darbo ir prasto valgio baisiai su-
latą Vašingtone, susirado savo dėd$ -ar roenkau, o^cia dar Prusai karts nuo karto 
jam parašė tokį laišką: 1' " A 1 ^ " 

MANO PADIKA 

"Mielas Dėde, Mr. Joseph Lookash, 
Cleveland, Ohio. 

Aš esu Balys Lukošius, Tomo Luko-
šiaus ir Elžbietos Kruopytės-Lukošienės 
sunus, o Tamstos sūnėnas. Sveikinu ir 
bučiuoju Tamstas, linkėdamas Tamstoms 
gtfos sveikatos ir visokio pasisekimo. 

Mielas Dėde. Aš nežinojau Tamstos 
adreso, tik atsiminiau kad gyvenat kaž
kur apie Cleveland, Ohio. Bet man gerai 
pasisekė: aš parašiau musų konsulatui į ^ 
Vašingtone laiškelį, o tas man labai greit ].acj greitai atėjo Amerikonai, tai va šiaip 
a t s i u n t ė  a d r e s a  i r  d a r  p a r a š ė ,  k a d  l a m s -  -  •  v - i . - i 1 -  m  . ,  

ir lazda užtvodavo. Dėl to nutaikiau vie
ną tamsesnę naktį ir pasileidau laukais 
vis tolyn ir tolyn. Bet rytą užbėgau ant 
Prūsų sargybų. Jokių popierių prie savęs 
neturėjau, o ir Vokiškai susikalbėti dar 
nemoku. Uždarė į daboklę. Paskui išvežė 
į Insterburgą ir po to jau ėmė tampyti po 
kalėjimus, vis įtardami mane esant dezer
tyrą, ar šnipą. Patekau net pačion Tiu-
ringijon. Visur gavau tiek lupti kad ma
niau, jog man ir mėsos nuo kaulų atšoks. 
Išmušė ir dantis, nevidonai. Jei fcutumėt, 
Dėde, mane tada pamatę, tai sakytumėt 

gyva giltinė. Toks buvau. Ačiu Dievui 

tos pavardė yra Amerikoniška — Mr. Jo
seph Lookash. Taip ir rašau. Mielas Dė
de, aš žinau kad nuo 1940 m. Kalėdų 
Tamstos negaunat iš mano tėvelio laiškų. 
Del to dabar nors trumpai viską aprašysiu. 
Man labai nesmagu kad visos naujienos 
bus liūdnos, vien tik nelaimės ir vargai, 
bet ką gi padaryti kad tokia jau musų 
dalia. . 

Tamstos, mielas Dėde, jau žinote kad 
musų tėvynę anais metais užėmė maskoliai. 
Tai jie tuojau ir ėmė mus visaip spausti 
ir terioti. Ūkininkams jie uždėjo didžiau
sias duokles. O tokius, katrie negalėjo 
tiek atiduoti, kiek buvo įsakę, varė lauk iš 
ūkių ir dar sodino į kalėjimą, apkaltinda
mi už valdžios ir valstybės griovimą. Ma
no tėvelis kad ir kažin kaip stengėsi, vis 
tiek negalėjo pilnai atiduoti. ^ Už tai jį 
suėmė ir išsivežė. Karui prasidėjus mas
koliai jį sušaudė ten pat, kalėjime, kartu 
su šimtais tokių pat ūkininkų. ^ Amžiną 
atilsį duok jam, Viešpatie. Gal ir mums 
tas pats butų atsitikę, jei butumėm buvę 
namuose. Bet mamytė su mano sesutėmis 
buvo išbėgusios ir slapstėsi kitose parapi
jose, prisiglaudusios pas gimines ir pažy
stamus. Aš tuo laiku gyvenau Šiauliuose, 
kur ėjau mokslus, kaip taisyklingai daržus 
ir sodus auginti. Tai taip ir išlikom. Pas 
juos, mielas Dėde, tokia tvarka: iei suėmė 
vieną, tai taip ir žinok kad iš tų namų iš
siveš'ir likusius: moteris, vaikus, net kar
šinčius senelius. 

Kitą vasarą, Birželio mėnesį, masko
liai čia suėmė ir išsivarė tiek žmonių kad 
kiekviename kaime girdėjosi tik verksmas 
ir dantų griežimas. Ir taip per visą Lie
tuvą. Kas besuskaitvs, kiek per tą baisią
ją naktį liko tuščių namų. Suėmė, pakro
vė į gyvulinius vagonus, užkalė duris ir 
langus ir išvežė i Sibirą ir dar toliau. Mie
las Dėde, gal dar prisimenate musų kaimy
nus Urbonavičius. Kriukelius, Krasauskus 
ir Baltuškas? Iki paskutinio įie išvežti. 
Visi tie žmonės buvo Lietuviai ir# norėjo 
Lietuviškos, o ne maskoliškos Lietuvos. 
Tokia buvo ne tik jų, bet ir musų visų kal
tybė. Bet mums buvo uždrausta Lietuvo
je buti Lietuviais. # # . 

Po tų didžiųjų išvežimų tuojau įsiver
žė Lietuvon Prusai. Kai gryžom į sodybą, 
ten radome tik nuodėgelius ir pelenus. Kai
mynai mums davė pastogę, bet nenorėjom 
ilgiau jų varginti. Iš nuodėgulių ir_ lent
galių susiramstėm sau budą, apdrėbėm ją 
dar moliu ir taip vėl turėjom trobą, šu
niška ten buvo troba, bet vis troba. Geri 
žmonės paskolino gyvulį, vieną kitą smul
kesnį ir visai atidavė,, iš'kaž kur dar, katė 
priklydo — taip vėl pradėjom iš naujo gy
venti ir vargti, šitokiam gyvenime^ ma
mytė visai nusikamavo, ėmė vis dažniau 
sirguliuoti ir pagaliau pasimirė. Palaido
jom Juodmiškio kapuose. Mums taip grau-

taip išlikau dar gyvas, nors sveikatos vis 
negaliu atgauti. Iš kalėjimo išėjusį mane 
priglaudė viena varginga Lietuviška šei
ma. 

Kai Amerikoniška tvarka čia kiek nu
sistovėjo, tai ir aš nuėjau į lagerį. Sakau 
kas bus tas, bet vis su savais žmonėmis 
bus geriau. Apie lagerio gyvenimą kitą 
syki parašysiu plačiau. Mes labai laukėm 
konferencijų, bet kiek jų buvo, o apie Lie
tuvą — nieko, kaip jos nebuvę. Čia 
dažniau kalba kad mus veš į Braziliją, j | 
Australiją, tik bėda — trūksta laivų. Pas- § 
kui vėl šneka kad niekur pasaulyje mums j | 
neberanda vietos ir kad nežinia, kur mus; = 
dės. Esam laisvi, bet neturim ant savęs,i 
valios. Sunkus toks buvimas. || 

Mielas Dėde, gal Tamstos žinot kokią | 
nors išeitį ir galėtumėt man patarti. Gai | 
ten Amerikoje dar butų galima rasti dar- | 
bo. Aš jau neapsunkinčiau Tamstos. Dirb- 1 
čiau bile kur ir gyvenčiau bile kaip kad tik 5 
kaip nors nuvažiuočiau. Parašykit man | 
greitai. Labai lauksiu. O dabar sakau | 
Tamstoms sudiev ir linkiu Tamstdms vi
sokio pasisekimo, 

Tamstos štmėnas 
Balys Lukošius —" 

DR K. GRINIUS DĖKOJA 
AMERIKIEČIAMS 

80 metų amžiaus sulaukęs, 
po pustrečių metų palyginus 
sunkaus tremtinio gyvenimo Vo
kietijoj, aš, žmona ir sunus 1947 
m. Sausio 24 d. pasiekėme Jung
tines Amerikos Valstybes. 

Nuo pirmos dienos iki Šiol 
mus lydi draugiški sveikinimai, 
geri linkėjimai, pagarba ir pa
rama. Iškilmingai sutikti New 
Yorko uoste ir palydėti į S. 
L. A. bustą, turėjome didį ma
lonumą tą pirmą vakarą pra
leisti kartu su JAV Lietuvių 
visuomenės atstovais. Išbuvę 
kelias dienas New Yorke, Su
tikimo Komiteto bei giminių 
globojami ir vaišinami, galėjo
me bent kiek atsipeikėti nuo 
sunkios kelionės laivu ir pasi
grožėti miestu. Tuo pat laiku, 
Lietuvių organizacijų pastangų 
dėka, gavau progą susipažinti 
su JAV stambiausios spaudos 
atstovais ir painformuoti pla
čią Amerikos visuomenę apie 
Lietuvių Tautos ir musų Res
publikos nelaimes. Džiaugiuos 
pasimatęs su New York'o mies
to mayoru, Marylando valsti
jos bei municipaliteto vadovy
bės žmonėmis ir visur susilau
kęs pritarimo Lietuvių sieki
mui — atstatyti Nepriklauso
mą Demokratinę Lietuvos Res
publiką. 

Prisimindamas toliau nuošir
džią nuotaiką pas poną Minis
trą žadeikį Washingtone, drau
giškos Baltimorės Lietuvių^ vi
suomenės priėminą Kovo 1 d., 
puošnų bankietą New Yorke 
Kovo 8 d., turiu pareikšti kad 
išvykdami į Chicago išsivežėm 
daug malonių atsiminimų apie 
Rytinės Amerikos Lietuvių pla
čią šeimyną. 

Atvykę Ohicagon, ryte 19 
Kovo stotyje radome geroka 
musų laukiančių Lietuvių burį. 
Tą pat dieną turėjome malonu
mą per mums suruoštą lunchą 

pažinti ir daugiau Lietuvių vi
suomenės atstovų. Balandžio 
19 d. suruoštas bankietas ir po 
jo sekę pakvietimai į įvairius 
susirinkimus, koncertus bei po-
kilius leido mums giliau pažinti 
Chicago's Lietuvių gyvenimą ir 
pajusti tokią pat stiprią meilę 
savo senajai Tevynei karštą no
rą matyti ją laisvą ir teikti pa
galbą jos dukterims ir sunums 
tremtyje, kaip ir Rytuose. 

Apsistodamas pastovesn i a m 
gyvenimui Chicagoje, tikiuos 
įstengsiąs ir toliau dirbti ben
drai su visais Lietuviais už Ne
priklausomą Lietuvą, buti su 
visa šeima naudingais Lietuvių 
bendromenės nariais ir dėkin
gais šios laisvos šalies gyven
tojais, kurioje radome užuovė
ją ir prieglaudą. vl 

Savo pirmuosius atsiminimus 
apie J.A.V. baigdamas, reiškiu 
gilią ir nuoširdžia savo ir savo 
šeimos padėką už svetingumą, 
paramą visiems, visiems, o ypač 
pagelbėjusiam atvykti I. R. R. 
Committee, Sutikimo Komite
tui New Yorke, S.L.A. vado
vybei,. Liet. Gen. Konsulatui, 
Liet. Pasiuntinybei Washing-
tone, Baltimorės Lietuviams, 
A. L. Tarybai, Konsului Chi-
cago'je, L. Ch. of Commerce 
of UI., menininkams bei Lie
tuvių spaudos atstovams, gi
minėms ir atskiriems asmenims 
New Yorke, Philadelph i j o j e*; 
Baltimore je, Chicagoje, kuriif 
dėl jų gausumo, neįstengiu iš
vardinti. 

Ta pačia proga prašau atlei
dimo tų, kurių pakvietimų, dėl 
suprantomų mano amžiuje prie
žasčių, negalėjau priimti. 

Dr. Kazys Grinius. 

KAIP RUSAI VERČIA 
LIETUVIUS GRYŽTI 

ATGAL 

Paskutiniu metu Rusai daro 
didesnį ir didesnį spaudimą kad 
Lietuviai tremtiniai gryžtų at
gal į Lietuvą ir ten butų terio-
jami. Į Vokietiją atvyko spe-
cialės Rusų misijos, kurios su 
atatinkamais leidimais gali lan
kyti Lietuvius tremtinius ir 
juos raginti gryžti. Nežinia 
kodėl jiems leidžiama tai da
ryti. Ar nąbutų keista kad 
pas Amerikiečius atvyktų spe
cialios Rusų komisijos prikal
binėti kad jie neklausytų sa
vo valdžios. Juk Lietuva te
bėra nepripažinta Rusams, bet 
iš antros pusės Rusams leidžia
ma terorizuoti Lietuvius. 

Tremtinių tarpe pradėtas pla
tinti Paleckio, buvusio liaudi
ninkų atktyvaus veikėjo ir vė
liau nuėjusio komunistams ber
nauti, Rusiškai parašytas at
sišaukimas, kuriame kalbama 
kad jei dalis turėjo bėgti del 
savo ryšių su Vokiečiais tai 

dalis galėjo visiškai ramiai 
Lietuvoje pasilikti. Išskaityta 
visa eilė pavardžių, kurie skai
tomi nacių draugais, ir kurie 
neturėjo bėgti. Mums teko pa
tirti kad visi tie kurie išskai
čiuoti tame atsišaukime kad 
jie galėjo ramiai Lietuvoje gy
venti, artimiausiu laiku visam 
pasauliui paskelbs atsišaukimą 
dėl kurių priežaščių jie turėjo 
iš Lietuvos pasitraukti. 

Įdomu dar ir tai kad atsi
šaukimas parašytas Rusų kal
ba. Jau vien į Lietuvius trem
tinius kreipimasis Rusų kalba, 
sako kad Lietuvoje Lietuvių 
kalbai tikrai nažai vietos beli
ko. B. Gt 

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

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

Chicago, Ui. 

KORĖJOS žmones, Jawwiami 
kas jų laukia Sovietų užimtoje 
šiaurinėje Korejoje, tūkstan
čiais bėga į pietinę Korėją, ku
rią laiko savo žinioje Ameri
kiečiai. 

ŠI KNYGA LEIDŽIAMA ANGLIŠKOJE 
KALBOJE 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohį* 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

Vardu 

Adresas 

Miestus Valstija 

Vis I ! 

Linkėjimai Dangyboi Mnsn Drangų j 

Sani-FluĄ 

Po kelių 
atsakymas: 

mėnesių buvo gautas toks | 

Reikalaukit Dirvoje 
du kad tik medini kryželį įstengėm jai pa-j6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Vaike, 
"Tavo gromatą gavau, ale dėkui už 

ją nepasakysiu. Iš visko regiu kad esi 
fašistas ir žmonių engėjas, neprastesnis 
už savo tėvą. Tu nusidėjai Lietuvos liau
džiai, už tai grvšk, vaike, ir atsiprašyk — 
gal pasigailės tavo jaunystės ir tau dova
nos. Kaip musų Bimba rašo, visi jųs te
nai, pas tuos Germanus, esat susirinkę vi
sokie liaudies niekadėjai ir kriminalistai 
— rekordistai. Aš žinau viską vaike, ir 
man nereikia meluoti. Nemislyk, vaike, 
kad atvažiavęs Amerike pasislėpsi — nuo 
liaudies niekur nepabėgsi. Ji ir Amerikoj 
tave suj-as. Paakinu gryžti namole — 
toks mano patarimas. Ant to ir baigiu. 

Joseph Lookash" 

Atrodo, jokių komentarų prie tokių 
laiškų pridėti nereikia. Tik gerai kad 
tokių "dėdžių" labai mažai atsirandas, ku
rie duoda tokius patarimus ir taip nuošir
džiai tarnauja bimbininkams. 

For 
Cleanitf 

Toilet B4**1 

quick 

V I S I  M O D E R N I N I A I  
P A T O G U M A I  

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Paranki knygelė mokytis Angliškai. 
Kaina su prisiuntimu 40c. 

(Galit siųsti pašto ženklais) 

AR jums visada prireikia šveisti savo toiletą kada pasi
taiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam potogųs pagelbininkai šiądien yra SANI-FLUSH, 

geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
toks moderninis kaip ši minutiU 

« 

SANI-FLUSH išvalo jusų toileto įtalpą chemiliškai, pra
šalina pletmus .ir nešvarias susidėjusias gliaumes, užtik
rina toileto įtalpą taip varią, taigi ir prašalina visokius 
kvapus, ir prie to nera jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms, 
minkštame ar kietame vandenyje. 

Veikia 

PARSIDUODA visur dvkjiiose patogkrc*e didumuose. 
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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) 

tok* V5", •<. " T n  ̂r V- ** <-



Rasine Diskriminacija 
Tremtinių Tarpe 

Amerikoje labai mėgst a m a 
kalbėti apie rasinę, tautinę ir 
kitokią diskriminaciją. Taip pat 
ir kovojama prieš ją. Sakoma 
kad ir praėjęs karas buvo ve
damas neva dėl to kad panai
kinus visokią diskriminaciją, 
zoologinj nacionalizmą ir su
teikus visiems lygias teises. Vi
soms tautoms ir visiems žmo
nėms. žodžiai gražus, bet jie 
ir liko tik tuščiais žodžiais. 

Tremtinių stovyklose Vokie
tijoje bei Austrijoje nelabai se
nai buvo pravestas vienas "va
lymas" (bolševikiškas iš r a d i-
mas). Paskui UNRRA buvo 
pradėjus kitą "valymą", bet 
laiku buvo sulaikyta ir perspė 
ta kad ne jos reikalas tyrinėti 
tremtinių politin] nusistatymą. 
Jos uždavfhys tik šelpti. 

To "valymo'* pasėkoje dau
gelis tremtinių iš stovyklų bu 
vo pašalinti. Buvo pašalinti 
beveik visi tie Lietuviai, kurie 
užsirašė gyvenę Vilniuje. Kei 
sta, ar ne? Dar keisčiau kad 
tų stovyklų "valymo"' komisi
jose, iš kurių buvo pašalinti 
gyvenusieji Vilniuje, biivo Len
kų tautybės žmonių. Lenkams 
atrodė kad kiekvienas Lietuvis, 
gyvendamas savo sostinėje Vil
niuje, kurią per devyniolika 
metų Lenkai, negarbingai pa
grobę valdė padarė baisų nusi
kaltimą. Ar tai nedaro gėdos 
Amerikiečiams, kurie daugumo
je buvo "valymo" komisijų pir
mininkais ? 

Iš stovyklų taip pat buvo pa
šalinti ir tie, kurie atvyko Į 

' stovyklas iš kitų zonų po 1945 
m. Rugpjučio 1 d. Kodėl jie 
buvo šalinami, nei patys ''valy
tojai" negali pasakyti, nes to
kio įstatymo niekur nebuvo ir 
nėra. žydai tačiau* kurie at
vyko j stovyklas ir 1946 ar net 
1947 metais, iš stovyklų paša
linti nebuvo, nors jie atvyko 
ne tik iš kitų zonų, bet net iš 
kitų valstybių — iš Rusijos ar 
Lenkijos. Argi tai ne diskrimi
nacija? 

Be 'to, jau seniau buvo pas
kelbta kad tiems, kurie atbėga 
iš bolševikų užgrobtų kraštų 
dabar, nebegalės buti teikiama 
jokia parama. Tas pranešimas 
nesenai vėl buvo primygtinai 
pakartotas. Sako, mat kad Jung-
tinių Tautų nariai (reiškia, ir 
bolševikai) nieko nepersekioja, 
todėl nėra reikalo bėgti Iš
imtis žydams. Kiekvienam iš 
jų suteikiama globa. 

Kaip sau norite, jei jau kas 
gali skųstis persekiojimu bol
ševikinėj Rusijoj, tai tik ne 
žydai. Ir Lietuvoje praktika 
ta pati parodė. Užtenka prisi
minti Rusijoje Kaganovičių, Lit-
vinovą, Beriją ir daugeli kitų, 
ir visos kallx)S apie žydų per
sekiojimą pasidaro tuščios. Pri-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
P O L T E p  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

siminkime Lietuvoje Adomą-
Meskupą, Grossmaną - Didžiulį, 
Friedmaną - Latvį, Todesą, Zi
maną, Gladkovą — tais vis žy
dai, tikrieji subolševikintos Lie 
tuvoš valdovai ir budeliai. 

Ne persekiojimas žydus iš 
Lenkijos ar Rumunijos veja, 
bet pasunkėjusios ekonominės 
sąlygos, vargingas gyvenimas. 
Kažkas labai gerai išsireiškė 
kad pasaulyje dar nebuvo gir
dėta kad žydas bėgtų iš ten 
kur jam gerai biznis eina. Kol 
buvo gerai Lietuvoje ar Len 
kijoje, kol žydai čia sudarė di 
džiausią prekybininkų dalį, tol 
jie buvo "patrijotai". Nelai
mės ir sunkumo valandoje žy
das pirmiausia apleis tą kraš
tą, kuriame iki šiol jis gyveno, 
ir dairysis naujos vietos,, kur 
gešeftas vėl gerai eina. 

žinoma, žydų bėgimo prie
žasčių reikia j ieškoti ir vadina
majam Palestinos klausime. Ta
čiau galime buti tikri kad iš 
viso pasaulio žydų nesirastų 
vieno milijono, kurie norėtų 
vykti į Palestiną, jei vartai 
butų atsidaryti.... 

Diskriminacija tremtinių tar
pe eina dar toliau. Pats Pre
zidentas Trumanas pripaž i n o 
kad maždaug tris ketvirtadalius 
visų iki šiol į Ameriką įleistų 
pabėgėlių sudaro žydai. Mat, 
tie žmonės, kurie po botago 
smūgiais dirbo pas Vokieti ūky
je ar fabrike, dabar skaitomi 
nacių bend radar])iais, kuriems 
turi buti nutraukta pašalpa, o 
žydai, kurie dažnai dirbdavo 
daug lengvesni darbą, nes jų 
tarpe buvo daugiau specialistų, 
dabar laikomi kankiniais ir be 
kvotos ar svetimų tautų kvota 
įleidžiami Amerikon. 

Kai kas mėgins sakyti kad 
žydai iškentėjo daugiau panie
kinimo ir vargo, nes jie buvo 
uždaryti i ghetto ir turėjo ne
šioti prie rubų geltoną Dovy
do žvaigždę. Nebūkime juo
kingi : nemažiau paniekinimo 
iškentejo ir Lenkai, kurie turė
jo nešioti raidę "P" geltoname 
fone, nemažiau kenėjo Rusai, 
Ukrainiečiai, Gudai, kai kada ir 
Lietuviai, kurie turėjo nešioti 
prie rubų melsvas raides "Ost", 
kurios ženklino, jog tas žmogus 
yra vergas iš Rytų. Nei vienas 
iš tų paženklintųjų neturėjo 
teisės pirmas prabilti į Vokie
tį, negalėjo atsisėsti Vokiečiui 
stovint, kiekvienas Vokietis be 
jokios atsakomybės galėjo jį 
sumušti ir nužudyti. Tačiau 
dabar — jis nacių bendradar
bis. Tik viena tauta išrinkta, 
kankinių garbėn pakelta.... 

Pasaulyje gal todėl tiek daug 
nesusipratimų ir pykčio yra kad 
mes dažnai neišdrystam vadin
ti daiktus tikraisiais vardais, 
bijome sakyti teisybę į akis. 
Ir dabar laikraščiuose gali daž
nai užtikti kad daroma netei
sybė, išskiriant "tam tikros tau
tos žmones". Kodėl nesakyti 
— žydai ? Jei Lietuvį pava
dini Lietuvių, jis neužsigauna; 
jei Amerikietį pavadini Ameri
kiečiu, jis irgi nepyksta, bet 
didžiuojasi. Todėl ir žydas te
būnie tik žydas, o ne kažkoks 
viršžmogis, kurį net vardu pa
vadinti negalima. 

Kalbėdami apie antisemitiz
mą, nepamirškime antilietuviz-
mo, antigermanizmo. Kai kiek
vienas žmogus visame pasauly
je bus lygiai traktuojamas, ta
da nebereikės nei kalbėti apie 
rasinę ar tautinę diskriminaci
ją. D. I. H. 

PIRKIT DAR VIENĄ 
SAVINGS BOND 

Per Birželio ir Liepos mėne
sius U. S. Treasury Depart-
mentas varo visoje šalyje pla 
tų vajų pardavimui daugiau 
O. S. Savings Bonds, šis va-

BUY YOUR 

SECURITY 

E X T R A  
SAVINGS 

B O N D S  
N O W  

Amerikos jaunų ūkininkų sąjunga, kaip Čia parodoma, pado
vanojo 500 svarų daržovių sėklų Graikijai. James Spell, 17 
m., iš Columbia, Miss., jaunųjų organizacijos pirmininkas, su 
Graikijos vice konsulu Jason Dracoulis, New Yorke, apžiūri
nėja tą seklų dovaną. 

ATV.YKO 39 LIETU
VIAI IŠ EUROPOS 

Birželio 2 d. laivu SS Marine 
Flasher atvyko iš Europos de
vyni Lietuviai, kurių tarpe trys 
J.A.V. piliečiai, o likusieji su 
imigracinėmis vizomis. 

Adolfas ir Oną Baliunai su 
sunum Algirdu ir dukra Gra
žina apsistojo pas p. Simoną 
Kapočių, Pittston, Pa., kuris 
buvo atvykęs į uostą jų pasi
imti. 

Jurgis ir Marija Gliaudžiai 
su sunum Jurgiu, į Detroitą, 
Dr. J. ir p. M. Sims globon. 

Stasys ir Liuda Janavičiai 
laikinai apsistos pas brolį p. 
K a z į  J a n a v i č i ų ,  W o r c e s t e r ,  
Mass. Jie trumpai buvo susto
ję New Yorke, kame juos globo
jo Dr. P. Padalskis. 

Birželio 7 į New Yorką iš 
Bremerhaven, Vokietijos, at
plaukusiu laivu SS Marine 
Marlin tarpe 927 keleivių at
vyko ir 30 Lietuvių, kurių tar
pe 27 kaip imigrantai ir 3 kaip 
U. S. A. piliečiai-repatrijantai. 
Lietuvos kvota pasinaudojo 14, 
Rusijos 11, Latvijos 1, be kvo
tos 1. 

Atvykusieji išvažinėjo pas 
gimines bei draugus. Inžinie
rius Br. Bartkunas su žmona 
atvažiavo pas p. J. Smetoną, 
Euclid, Ohio. 

Prekybininkas Jonas Bildu— 
šas su žmona ir dviem sunais, 
studentais Vytautu ir Leonu 
apsistojo pas gimines Eliza
beth, N.Y. 

Benjaminas Čeponis apsisto
jo pas gimines, Setauket, N.Y. 
Čeponis yra prityręs sodinin
kas. • 

Vytautas ir Aldona Kon
čiai su sunum Aidžių apsistojo 
pas gimines So. Boston, Mass. 

Jurgis Linka U. S. A. pilie
tis, apsistojo pas tėvą Paterson 
N. J. . 

Antanas Norvaiša U. S. A. 
pilietis, apsistojo pas gimines 
So. Boston, Mass. 

Kunigas Juozas Pakalniškis 
U.S.A. pilietis, apsistojo Brook 
lyn, N. Y. 

Dr. Tadas Savickas su žmo
na, dukterim studente Marija, 
ir motina, Viktorija, apsistojo 
pas gimines Philadelphia, Pa. 

Daktarai Antanas ir Janina 
Sniečkai su sunumi Kazimieru 
apsistojo pas gimines Philadel
phia, Pa. 

^ Inžinierius Juozas Steponavi
čius su žmona apsistojo pas 
gimines Monee, 111. 

Inžinierius Jurgis Stulpinas 
apsistojo pas gimines Chicago, 
111. 

Pranas Tamkutonis apsisto
jo pas gimines Bayonne, N.J. 

Dr. Juozas Trečiokas su žmo 
na ir sunum Studentu Leopol
du išvyko j Sodus, Mich., žino
mo kurortininko Juozo Bačiu-
no globon. Alodija Dičiutė-Tre-
čiokienė yra žinoma Kauno 
Operos dainininkė. 

Vienuolė - mokytoja Ona 
Zulonaitė apsistojo vinuolyne 
Sisters Immaculate Concep
tion, Putnam, Conn. 

Našlaičius Mamertą Klevic-
ką ir Enriką Gorodecką laiki
nai globoti pasiėmė U. S. Com-
mittee for European Children. 

PROTECT YOUR FUTURE 

jus yra didžiausias nuo pasku
tinio Victory Loan vajaus. Vi
si didieji bankai šalyje koope
ruoja šiame vajuje ir pagelbės 
jums įsigyti daugiau Savings 
Bonds. 

šiame vajuje nerimą gauti 
daugiau šalies gyventojų pirk
ti Savings Bonds po vieną kas 
mėnesį. Bankai sutinka patar
nauti tiems milijonams Ame
rikos žmonių kurie yra mažuo
se bizniuose arba profesijose. 
Jie tik susitaria su savo banku, 
pasirašo prižadą kas mėnesį 
imti po vieną Savings Bond iš 
E, F ar G serijų, ir bankas nuo 
tada atlieka darbą už pirkėją, 
nereikia eiti į banką kiekvieną 
kartą pirkti bond, bankas iš 
savo pusės prisiunčia kas mė
nesį po vieną bond, išskaitant 

W. 

r# 

LOS ANGELES, Kalifornijos jaunų ūkininkų gyvulių augin
tojų parodoje, šis 16 metų mokinys, Dowlin Young, iš Fuller-
ton, Calif., išstatė parodai savo išaugintą karvę su veršiuku, 
ši paroda buvo pirmutinė nuo 1941 metų, kai Amerika įstojo 
Į karą, ir pirmutinė išviso Los Angeles mieste. 

iš jo bankinio depozito. 
Kurie dirba už algas, tie ga

li tęsti pirkimą Savings Bonds 
per savo darbavietes, tuomi 
taupydami sau ateičiai atsar
gą, kuri kas metą paauga. 

Pirkti Sayings Bonds reika
linga todėl kad dabartiniais lai
kais būtinai reikalinga remti 
šios šalies iždą, pačią valdžią 
ir prisidėti prie užtikrinimo 
šios šalies ateities. 

Jusų U.. S. Savings Bonds 
yra tokie geri ir saugesni ne

gu patys pinigai. Jusų bonds 
neša didesnį nuošimtį negu di
duma bankų moka už taupymui 
padėtus pinigus. 
r 

KAS NORI gauti Lietuviš
kų knygų, žurnalų, laikraščių 
leidžiamų Vokietijoje, rašykit 
šiuo, adresu: 

J. Mockuima,' 
(13b) Dillingen a. Donau 

Ludwig DP Camp 
USA Zone, Germany. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie i 

mirimą Lietuvių jusų koloni- j 
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

Kaimynams Pastaba 
GEROS RŪŠIES DOVANŲ ir 

Visokių Smulkių Dalykėlių 
reikale kreipkitės j: 

V ANN' FRIENDLY STORE 
2253 PROFESSOR AVU. 

Mr. Vann, Savininkai 

KREIKITĖS PIRKTI Į 

Midget Food Terminai 
8007 Superior Ave. 

Geros rūšies vaisiai ir daržovės 
už žemiausias kainas. 

Greitas pristatymas į namus. 

The May Co's. 

MOTERIMS SVARBU 
Kreipkitės į savo kaimynišką 

LILLIAN'S FLORAL and 
GIFT SHOPPE 

6408 Fleet Avenue 
Čia rasite puikių brangmenų dova

noms ir šviežių gėlių visokiems 
tikslams. 

Atdara nuo 10 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais iki 9 vakare. 

S. H. Karpey ir A. Mayurski, Sav. 
Phone DI 1594, 

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 NAMAS 
E. 169 ir Grovewood, dki krau

tuvės, muro namas ir medi
nis dviejų šeimų užpakalyje; 
garažai, savininkas nori greit 
parduoti. 

Telefonas FA 6363 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

j, y\o*i**oįį 

Gausite tikrai gero vyno 
pirkdami i| 
PARISSPS 

FAMOUS WINE HOUSE 
6404 Denison Avenue 

j Nuo puskvortės iki galiono | 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas ' 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj ima® , 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

l i  A S EM E NT E 
Mes Duodam -ir IŠkeičiam Eagle Stamps 

Pačiu Laiku 

Vasaros Atostogoms! 

mum 
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Mergaitėms Nauji 

Polo Shirts 
2 UŽ $1.00 
arba 59c vieni 

Apvaliu kaklu, trumpom ran
kovėm polo marškiniai plačių 
bryžių marginių. Visi pirmos 
rūšies. Naujausių spalvų kom
binacijų. Mieros 8 iki 14. 

1.95 Vertes! 

Mergaitėms Slacks 
tvirto mėlyno denim, tokios ko
kias ji labiausia mėgsta. Pilnai 
iškirptos—pilnai vertos šios že
mos kainos. Mieros 7 iki 14. • 

Mergaitėms Shortalls 
plono mėlyno ar rudo twills ar 
rožinės arba mėlynos bryžiųotos 
medžiagos. Patogios vasaros žais
lui. Mieros 7 iki 14. 

Mergaitėms Overalls 
geros medžiagos efekto iš navy 
blue «r rudo twills. Tvirtį ir la
bai praktiški kasdienianiam dėvė
jimui. Stylius 7 iki 14. 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai 

KIRKLAUSKAS Pranas, 59 
- • m., mirė Sausio 13, Milwau-
' kee, Wis. 
ALEKSANDRAVlčilENĖ Pra

nė, 68 m., mirė Kovo 1, Chi
cagoj. 

AUGUSTAITĖ5 Jonas, 68 m., 
1 mirė Sausio 16, St. James, 

N. Y. 
VERBISKIS Juozas, 70 metų, 

mirė Bal. 18, Chicagoj. (Pa
švitinio par. Gaubiu k. Šiau
lių ap.) 

TRIGIENĖ Elena, 29 Sfc*< mi
rė Bal. 22, Chicago^. (Gi
mus Kalamazoo, Mich.) 

KARDELIS Liudvikas, seno 
amž., mirė Bal. 25, Chicagoj. 
(Zarasų ap., Rimšės p. Vil-
kiiovių k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

VAIŠVILIENĖ Agota, mirė 
Bal. mėn. Chicagoj. 

SKAUDIS Pranas, mirė Balan
džio 26, Detroit, Mich. 

RAKAUSKAS Juozas, 70 me
tų, mirė Bal. 18, Kenosha, 
Wis. (Kauno miesto). Ame
rikoj išgyveno 51 metus. 

ABROMAITIS Juozas, mirė 30 
Kovo, Pittsburgh, Pa. (Kau
no rėd.) 

AURUšKEVIčIUS Vincas, 52 
m., mirė Kovo 31, Duryea, 
Pa., kur buvo ir gimęs. 

VAITEKUTIS Ipolitas, 74 m., 
mirė Vasario 1, . Danbury, 
Conn. (Suvalkų rėd.) 

BAKANAS Ignas#71 m., mirė 
Kovo 17, LaPorte, Irid. (Za
rasų ap. Kalpokų k.) 

BUčYS Povilas, 73 m., mirė 
Bal. 18, So. Boston, Mass. 
(Vabalninko par.) Amerikoj 
ižgyveno 40 metų. 

PALECKAS Jonas, 67 m., mi
rė Bal. 20, So. Boston, Mass. 

STAN ISLO V AITIS Jonas, 65 
m., mirė Bal. 21, So. Boston, 
jifass. (Amerikoje išgyveno 
43 metus. 

TAMOŠIŪNAS Pranas, mirė 
Bal. 10, So. Boston, Mass. 
(A. Panemunės par. Gerv-
upio k.) Amerikoj išgyveno 
42 metus. 

BUčYS Dominikas, mJr€ Bal. 
23, So. Bostin, Mass. 

MARŠ ALIUS Jonas, 27 metų, 
mirė . Birž. 6, Dayton, Ohio. 
Velionis buvo gimęs Cleve-
Iande. Jis ilgoką laiką sir
go. Liko čia motina, sesuo 
ir trys broliai. 

LEPEšKIENĖ M i k a liftą, 76 
m., mirė Ambridge, Pa. A-
ifterikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko sunų ir dukterį, ište
kėjusią, su anūkais. Lietu vo-
jė buvo du jos broliai ir vie
nas Rusijoje, užsilikęs nuo 
1 pasaulinio karo. 

ČAPALAUSKAS Antanas, 70 
•m., mirė Youngstown, O. 

SKIRKEVIČIŪTĖ Marcelė, po 
ilgos ligos mirė Youngstown, 
Ohio. 

DOVIDAITIS Jonas, metų, 
mirė Geg. 29, Clevelande. 

KALITIUS Jonas, 56 m., mirė 
Bal. 23, Brooklyn, N. Y. 

ŽEMECKIENĖ Placida, 63 m. 
mirė Bal. 27, Brooklyn, N.Y. 

SPROGIS Jokūbas, 59 m., mi
rė Vasario 19, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Klaipėdos apsk. 
Nausėdų k.)' Argentinoj iš
gyveno 34 metus. 

VINGRAS Pranas, mirė Sau
sio 18, Buenos Aires, Ar
gentinoj. 

RADŽIŪNAS Bonifacas, mirė 
Vasario 13, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Ukmergės aps. 
Musnikų p. Užukamerių k.) 

STANIULIS Feliksas, 43 me
tų, mirė Vas. 15, Buenos Ai
res, Argentinoj. 

KABELIS Juozas, 68 rth, mirė 
Bal. 28, Chicagoj. (Panevė
žio ap.) 

t*AJ IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji. ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi j: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New Yorl 24, U. ¥» 

Alaburda, Vincas, iš Semų ap. 
Almonaitienė - KtmieTiaftS, Ona, H 

Šelmių k., Vilkaviškio ap. 
Anskaitytė, ištekėjusios pavardė ne

žinoma, iš Juoclupėnų k., Žaliosios 
v., Vilkaviškio ap. 

Astrauskas, Ignas, iš Lukšių k., 
i Šiaulių Vai. 
"Balčienė - Gutauskaite, AflėlRa, dūk

te Jono. 
Baleišio, Balio, ir jo tėvų: A.domo 

Baleišio ir Onos Baleišienes-Se-
menaitės, giminės prašomi atsi
liepti. 

Baravikas (Borowski), Juozas, žmo
na Felė Baravikas-Valašinskaitė, 
sunus Vytautas, visi iš Ukmer
gės ap., ir duktė Jane, gimusi 
Amerikoje, gyv. Boston. 

Bartašius, savo laiku buvęs laivo-
korčių agentas Brooklyn ar New 
York. 

Belkevičiene - Steniukynaitė, Koste, 
duktė Igno ir Belkevičius, Kazys. 

Bernoth, Heinrich, iš Klaipėdos Kra
što, Pakalnė prie Rusnės, Šilutės 
ap., laivininkas, fįyv. Brooklyn. 

Bielskis, Vladas, iš 'Pievenų, Ma
žeikių ap. 

Blažys, Vincas, gyv. Elizabeth. 
Blikertas, Antanas, i& Valkininkų. 
Bliujus, Andrius, ir Bliujus, Motie

jus, gyv. Niagara Falls ar Brook
lyn, N. Y. 

Bliujus, Stasys, iš Peliunų k., Ke-
taviškių v., Trakų ap., gyv. New 
York. 

Budinauskas, Juozas, iš Stanaičių 
k., Kybartų vai. 

Bundza, Juozas* Petras ar Stasys, 
gyv. Chicago. _ -

Butkevičiene - Krakajtč, Stase, ii 
Rietavo vai., Telšių ap. 

Butkevičius, Jonas, ir Butkevičiaus 
Juozo, šeima, iš Pandėlio parap., 
Rokiškio ap. 

Byronienė -. VileniškaitS, Ona, gyv. 
Lewiston. 

Chatkus - Chatkevičius, Henrikas, 
iš Babtų, gyv. Chicago. 

Čepa, Julius ir Čepaitė, Anelė, vie
nuolė, iš Žagarės m., Šiaulių ap*>« 
gyv. Chicago. 

čiužas, Antanas, iš Pakalupės, čiu-
' žas, Stasys, iš Viekšnių vai., ir 

čiužas, Vladas. v 
Daubarius, Ciprijonas, iš Mažeikių 

ap., gyv. spėjamai Chicago. 
Davulis, Viktoras, ir Davulytė, Mo

nika, iš Želvos vai., Ukmersrės a. 
Divak Setulytė, Sasa, gyv. Brook

lyn. • 
Ejrfrer - Kniukštaitė. Magąe, is 

Kretingos, gyv. Philadelphia. 
Gaudesius, Lmdyikąs, iš Va močių 

k., Tryškių V.,nKaulh| aps., gyv. 
Boston. 
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Valaitis, Vincas, iš Bublelių vai., 
Šakių ap. 

Valašinskds, Jonas, iš Ukmergės 
gyv. New York. 

Velička (ar Velutis), Mykolas, ii 
Žagariškių k., Garliavos vai. 

Velutis (ar Velička), Mykolas, ii 
Žagariškių k., Garliavos v. 

Venckus (Wenton), Walter, gyv. 
Washington ar New York. 

Veržukauskienė, iš Kožiškių k., Pa
pilės vai., Šiaulių ap. 

Yiškelis Adolfas, iš Labanoro vai., 
Utenos ap., gyv. Norwood, Mass. 
vedęs Bertulevičiutė, iš Panevė
žio ap. 

Yosylienė - Vilkaitytė, Ona, jos su
nus Antanas ir duktė, rodos Pe
čiuliene, -gyv. Boston. 

VVenton, (Venckus), Walter, gyv. 
Washington ar New York. 

Zadlauskas, Motiejus, iš Žemaitkie
mio vai., Ukmergės ap. 

Zdanis - Zdanevičius, Antanas ir 
jo žmona Zuzana, gyv. Rochester. 

Zienius, Kazys. , 
žeimytė, Izabelė, ii latvelių -

rgnų. .„ A1 . 
/ernauskas, Vytautas, is Alytaus 
Žilinskas, Antanas ir Antanina, is 

Gražiškių vai., Vilkaviškio ap. 
žvynakis, brolis Kazio Žvynakio. 

JIEŠKOMI: 

Ceeilija J|į6ikevitz, iš žsgai^fia M., 
'I išvyko į U.S. 1915, gyv'eno New 

Yorke. Jieško brolio duktė Leo
nidą Jankevičiūtė - Samuolieni, 
duktė Marijonos Ir Petro Janke
vičių. 

Juozas Samuolis, iš Pakruostės 
Surviliškio v., Kėdainių ap. JiQft» 
ko: Adolfas Žilys. 

Jurgis Liubimerskas, Surviliškio ^ s 
jiečko Pranė Gudžinskaitė-žilienl. 

Arbačiauskienė Ona, Pakruostės k. 
Surviliškio v., jieško Gudžinskai-
tė-Žiliene Pranė. 

Statkus Kazys ir Statkus Domini
kas, iš Griežių k. Papilės p. ŠiaU-
lių ap., gyv. Chicagoj. Jieško: 
Kazys Daunys, sunus Marijono® 
Statkiutės-Daunienės, iš Griežiu 
k., Papilės vai. 

Visų čia pažymėto# jieškotojų adre
sas toks: 

(13b) Dillingen a/D, 
Lithuanian Lager, 

Germany, USA. Zone. 

Vaizdas Paryžiuje, laike Prancūzų lošimo futbolo. Tėmykit 
kaip tarp dviejų vyrų susivaržiusių už bolę randasi suspaus
tas trečias, dėvintis baltai. 

NE VIEN TIKTAI DUONA 
ŽMOGUS GYVAS 

if NEI VIENAS Lietuvis nelaimingas tremtinis, gavęs iš savo 
giminių Amerikiečių ar iš komiteto rubų ar maisto nerašo tokių 
širdį veriančiu gražių padėkos laiškų kaip tie kurie gauna dva 

-.ginio maisto — kaip tie kurie gauna paskaityti Dirvą! 
Jau iš senų amžių yra žinomas pasakymas, "Ne viefi tik duona 
žmogus gyvas". Dvasinis maistas yra lygiai taip reikalingas 
kaip ir kūniškas. 
Ir dvasinio maisto — skaitymo — atžvilgiu nekurie žmonės yra 
kaip sena Lietuvių patarlė sako: "SOTUS ALKANO NENU-
MANO". Ne visi tie kurie pavalgę ir apsirengę užjaučia^ alka
nam ir suplyšusiam, ir visai nesirūpina paaukoti pabėgėliams 
maisto ir rubų. 
Ne visi kurie gali taip pigiai įsigyti laikraštį —- tik už $3.00 vi
sam metui — pagalvoja apie savo artimą, kuriam galėtų pado
vanoti Dirvą — dvasinį maistą, kuris ir kitiems taip labai rei
kalingas. NEBŪKIT tais nenumanančiais kito — savo gimi
niečio, ar draugo. . 
^DIRVA patiks ir giminiečiams pabėgime, ir jusų drau
gams bei artimiesiems čia Amerikoje. 
Prenumerata visam metui Amerikoje $3.00. Kanadon $4.00. 

Buropon — $4.00 mėttfi. Pusėi metų $2.00. 

^DIRVOS skaitytojai prašomi platinti Dirvą išrašant ją dova
nų savo draugams ir giminėms plačioje Amerikoje. 
^SENIEJI skaitytojai prašomi neužvilkinant ̂ atnaujinti 
meratą prisiunčiant tuoj kaip tik pasibaigia. 
-fcKURlE patys išsirašys Dirvą naujai, taip pat gaus ją už $3.00 
tisam met*i, Dirvai išsirašyti nereikia laukti pradžios ręetų. 
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Ganiprauskas, Juozas, sunus Kaje
tono, iš Šiaulių ap. 

Gečas, brolis Petronėlės Žvynakie-
nės, iš Naumiesčio, vai., Taura
gės ap. 

Grigaliūno Boleslovo ir Grigaliunie1-
nės - Povilauskaitės, Ievos, gim. 
ir pažystami prašomi atsiliepti. 

Grinutė, Sofija, ištekėjusios pavardė 
nežinoma^ ii Pagiritj m., Ukmer
gės ap. 

Grybas, Jofias, iš Kaimelio k., Ki
dulių v., šakių ap. 

grybienė - Bučinskaitė, Johana, buv. 
studentė, lankėsi Lietuvoje, gryžo 
Amerikon 1940 m. gyv. Chicago. 

Gurskaitė, Uršulė, iš Navikų k., 
Trakų ap. 

Gylys, Pranas ir kiti iŠ Plioviškių 
k., Slavikų ar šilgalių v„ šakių. 

Ivanauskas, Petras, Vacys ir Vincas, 
iš Gaižunų k., Šėtos v., Kėdainių. 

Jacevičius, Tadas, iš Krakių ar Kra-
r kėnavos, gyv. Chicago ar Philadel

phia. 
Jakubauskas Antanas, ir Kazimieras, 

iš Meškelių k., Viekšnių vai., gyv. 
Philadelphia. 

Jakubavičienė - Botulevičiutė, Ona, 
iš Laukininkų k, Merkinės v., 
Alytaus ap. 

Jokšienė, Veronika, gyv. Brooklyn. 
Jonaitis, Antanas, iš Nįorvaišių k., 

Lestnistvos v., Šakių ap., ir jo 
sunųs. 

Jonaitytės, Ona ir Petrė, iš Novai-
šių k., Šakių ap. 

Jovaraitė - Javarausliaitė, Marytė, 
Amerikos Lietuvaitė, studijavusi 
Kaune Meno Mokykloje 1938 m. 

Jurgutis, Antanas, iš Kretingos. 
Jurkšaitis Pranas, iš Kaimelio par., 

Kidulių v.; Šakių ap. 
Kaladžinskas, Antanas, iš Kuršėnų. 
Kamandulis, Juozas ir Vaclovas, Jiš 

Bukaučiškių k., Alytaus ap. 
Kambliavičiutė, Paliuka, iš Butrimo

nių. Alytaus ap., gyv. Cleveland. 
Karklius, Antanas, Juozas, Jurgis 
• ir Mykolas, gyv. California. ^ 
Kavaliauskas, Vincas, iš Šventežerio 

vai., Seinų ap. 
Kavaliūnas (Kavaliūnai), kurių tė

vai buvo iš Naumiesčio, Šakių a. 
Kazlauskas, Juozas, Kazlauskaitės, 

Eler.a ir Ona, iš Barčių k., Varė
nos v., Alytaus ap., gyv. N. Y. 

Kireilis, Boleslovas ir Juozas, ir 
Kireilytės, Bronislava ir Ona, iš 

Biržų ap. 
Kirminaitis, Motiejus, gyv. Brooklyn, 

Conn. 
Kiršinąs, Stasys, iŠ Šiaulių ap., gyv. 

Philadelphia. 
Kri;:mauskas, mirusio Kazio sunųs. 
Krauleda, Juozas, iš Vilkaviškio ap., 

gyv. New York. *, • 
Kničkienc - Žėkaitė, gyv-

Hartford. \ 
Krūmelis, sunųs Antano,; įa; Šilalės 

vai.. Tauragės ap., ir kiti Krū
meliai, iš ten pat. 

Krūmelis - Mesteika, Ieva. 
Krnpovesas, Liudvikas, Vaclovas, Teo

filius ir Krupovesaitės, Anelė ir 
Veronika, iš Alytaus, ap • 

Kučiauskas, sunus Juozo, iš Kybar
t ų  v a i .  _  . . .  ;  

Kučiauskas, Kazys, iš įgaliosios *•> 
Vilkaviškio ap. , 

Kudirka, Jo*as, iš Naumiesčio, Sa-
kU' nP- • -v X , • 1 VI Kunickis, Vincas, is Šeiniuj' k., Vii-
kaviškio ap. 

Kuras, Augustas, Emilia ir Mati-
sas. iš Stanaičių k., Kybartų v. 

Kvietkauskienė - Matulaitytė, Ona, 
iįs Naumiesčio vai. gyv. Brook
l y n .  N .  Y .  . 7  •  .  

Lauzinskaitė, Jogase, li.^Vaiguvos 
k.. Kruoniu vai. _ f . , 

Leonuvičius, Antanas, Bronius, >m-
c&s ir Leonavičiūtė, Kristina, iš
tekėjusios pavardė nežinoma, is 
Giraitės k., Valkininkų v., Tra
kų ap. . __ 

Linauskienė - Adomaitytė, iš Kau-
no ap. ., 

Mačiulis, Juozas, gyv. Brooklyn. 
M a r c i n k e v i č i e n ė  -  R a k a u s k a i t e ,  i f f -

tronėlė, gyv. New York. ^ 
Marcukonis, Povilas, iš ®P'* 
Matulevičius, Mečislovas, is Kasei-

Mažeika. Antanas, iš Rygos. 
Mickevičius, Adomas, gyv. N. Į-
Mikelevičius, iš Varnupių k., Liftu-

vinavo v., Mariampoles ap. 
Milaševičius, Adolis, gyv. Chicago. 
Miliauskienė - Adomaityte, is Kau

no ap. T 
0 

Monginas, Kazimieras, i# Jonavos, 
gyv. New York. 

Mosteika - Krūmelis, IeVa 
Nabutienė - Stulginskyte, Veronika, 

iš Bliūdžiu k., Kalnujų parap., 
Raseinių ap. . . 

Naurušis, iš Karaliskių k., Kaime
lio parap.. Kidulių v., Šakių ap., 
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Naurušytė, iš Karališkių k., Kidu
lių v., šakių ap., gyv. Brooklyn. 

Neverauskas, Stanislovas, sun. An
tano, is Vargšų k., šakių ap. 

Niunevaitės, seserys, ištekėjusių pa
vardės nežinomos, iš Mažeikių a. 

Oberjatas (Ober), Antanas-Tomas, 
iš Rupeikių k., Raseinių ap., gyv. 
Brooklyn. 

Oltaras, Jacas, iš Kauno, gyv. New 
Jersey. 

Orinaitė, Marija, gyv. Brooklyn. 
Papackis, iš Juškakaimių k., Sla-

vikų-šilgalių v., Šakių ap. 
Panas, Mikas, ir sunųs Jonas Ir 

Stanislovas, iš Želvos vai., Uk
mergės ap., gyv. Chicago. 

Paukščiutė, Matilda, ištekėjusi, iš 
Stanaičių k., Kybartų vai. 

Paulik, Stanley, plaukimo instruk
torius Chicago. 

Petkus, Adomas, Jonas ir Pranas, 
ir Petkienė, Uršulė, gyv. Brook
lyn, N. Y. 

Plioplys, Jonas, iš Bukšnių k., Ša
kių ap., gyv. Waterbury, Conn. 

Plyckaitis, Juozas ir Pranas, iš An-
tanavo dvaro, Pilviškių vai. 

Pocius, Pranas, išvykęs iš Kauno 
1930 metais. 

Puida, Aloyzas, prašo atsiliepti dvi 
panelės, dabar jau gal ištekėju
sias, kurios Lietuvoje yra gyve
nusios pas Puidus. 

Pūras, Mikas, iš Rumšiškių vals., 
Kauno ap. 

Radzevičius, Petras ir Simonas, gyv. 
Brooklyn. 

Radžienė - Adomaitytė, Elzbieta, iš 
Kauno ap. 

Ragauskas, Jonas, iš Ažytenų k. 
Rastauskienė - Stočkaitė, Ma^gdė, 

iš Žaliosios-Liušių k., Vilkaviškio. 
Rauduve, Stanislovas, sunus Jono, 

iš Vabalninko vai. 
Samsamavičiutės, Domicėlė, gyv. N. 

Y. ir Karolina, Monika, Ona ir 
Marijona, dukterys Magdalenos, i.: 

Nemaniūnų vai., Alytaus ap. 
Sasnauskas, Kazys ir kiti, iš Krie-

malos k., Vilkijos v., Kauno ap., 
gyv. Baltimoreje ar Detroit. 

Sčesnolevičius, Julius, gryžęs iš Lie
tuvos Amerikon 1940 metais, gyv. 
rodos Chicago. 

Sidaravičius, Martynu, buvo vedęs 
Černiutę. . . • 

Siuszytė, Monika, iš Meškelių' k., 
Viekšnių vai. 

Skaisgirienė - Neverauskaitė, Agota, 
iš Vargšų* k., Šakių ap. 

Skaisgirienė - Neverauskaitė, Natali
ja, iš Vargšų k., šakių ap. 

Skučinskas, Jonas, iš Kidulių vai., 
Šakių ap. 

Snapkauskaitės, Magdė ir Marijona, 
iš Gražiškių vai., Vilkaviškio ap. 

Stankevičius, ~ Jonas ir Jurgis, iš 
Šiaudinės ar Kaimelio k., Kidulių 
v., Šakių ap. ir Stankevičiaus, 
Stanislovo, našlė gyv. Brooklyn. 

Statkevičius, iš Bunikelių k., Ki
dulių v., Šakių ap. 

Stulgaitis, Jonas ir Juozas, iš Griš
kabūdžio vai., šakių ap. 

Stulpinas, Vincas, .iš Pagamės k., 
Papilės v., Šiaulių ap. 

Svetikas, Henrikas, gyv. Rochester, 
N. Y. baigė Klaipėdoje Preky
bos Institutą, gryžo Amerikon 
1940 metais. 

Šalčiunas, Bronius, iš Žemaitkiemis 
vai., Ukmergės ap. 

Šalčius, Jonas, iš Klebiškio vai., 
Marijampolės ap. 

Ščiuka, Antanas, gyv. Chicago. 
Šipulienė ar Šipulioniene - Simana

vičiūtė, Emilija, iš Marvenkos-
Kauno. 

Šlikas, Kazys ir Vaitiekus, ifi Vil
kaviškio ap. 

Šlionytė, Anė, duktė Mares. 
Šteinienė - Jurgeliutė, Veronika, is 

Pajevonio, ir jos sunus ir duktė, 
gyv. Philadelphia, Pa. 

šumila, iš Zuikynės k., Gelgaudiškio 
parap., Šakių ap. 

Taruškienė - Tarvydaitė, Prane, _is | 
Užpalių vai., gyveno Urugvajuje, 
ar Brazilijoje, Sao Paulo, o vė
liau San Francisco, Jungtinėse 

, Amerikos vai. 
Trainavičius, KasperasJ fcyv. Nas-

hua. , * T» i 
Ulčickas, Jurgis ię Simas, iš Pad-

variškių k., Alytaus ap. _ 
Urbetis, Vladas, sun. Petro, iš Vo-

veriškių k., Šiaulių v., ir a}?. 
Usalis, Frank, dirbo pas pianinų 

pirklį Aleksandrovą, Usalis, Na
talija, ir Usalis, Juozas, iš Aly
taus. J 

Vaišnoras, Jonas ir Vaišnoraitė, Ona 
(?), iš Dusų k., Papilės v., Šiau
lių ap- .v, . i 

Vaitkus, Juozas, iš Voveriškių k., 
Šiaulių v., ir £<)>. 

Valiukas, Andriejus ir Jonas, is 
Mariampoles ap., gyv. Pittsburgh 

. pittstorifc. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

39 JJnion Street 
AMSTXBJ LDAM, N. Y. 

PLIUŠKIS Pranas, gyvenantis Det
roite. Prašo atsiliepti jo pussese
rė, Uršulė Gervinienė, 

Wardenbergerstr. 36, 
Bludenz, Vorarlberg, Austria. 

VAIČIULAITIS Antanas, Vilkaviš
kio ap., Dž. šelvių k. Prašo at
siliepti pusbrolis Juozas Karužas, 

Calle Ferrero 480 
Buenos Air®» .. Argentina 

1947 NAMŲ STATYTOJAI Pratęskit Savo Dotariiis 
I 

GAUKIT. MONCRIEF Automatini Sildytoj, 
GAS • OIL • COAL 

I^ENiHMFilRNACE CO., MiiWliA/ o. 

T E V O  D I E N A  
Tuoj bus čia! Dovanok Jam ką Jis Įvertins 

ŠTAI KELETAS REIKALINGŲ DALYKŲ: 

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

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

IXYBfAJ GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYfcf Al 
W I iVMI Čia galit iškeisti savo Stamp Books. " ' 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. 

..MID.' 
Atdara Vakarais 
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f • P J KKRSiS | 
5 669-12 Society for Savings liltlg.—Cievelaad, Ohio S 
| * OFISO TELEFONAS: MAin 1773. . | 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
s kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s 
S riuose apdrauflos-insurance reikaluose. r 
s ' Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 

garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. ~ 

Pilnai Padengta Aprtrauda. Phone EX. 0417 

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

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

•MNUIIUUaWIMtllMMMUUIIMIUMMHMUB 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

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

lAutomatinis G A S U 
ANGLIM šildymas! 

Lengviau — Pigiau — švelniau 
TAIŠOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS 

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

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

= PO. 9^48 Frank Orpse (Urbšaiti*}* Sav. LI. 0287 5 
| AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 j§ 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior* Ave. Cleveland HEnderaon 6725 
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KONCERTAS PUI
KIAI PAVYKO 

LVS 1-roam skyriui jau se
nai rupejo padaryti gražy įžen
gimą į vasaros sezoną. Tokiom 
mintim vedina skyriaus Rengi
mų Komisija iš pp. V. Zamb-
liausko, Igno Visocko ir Aleko 
Banio stengesi kaip geriausia 
įgyvendint pasitaikiusią progą 
surengti koncertą. Daug dar
bo ir energijos prie šio koncer
to pravedimo iki smagaus ga
lo padėjo ir skyriaus valdybos 
nariai: J. Salasevičienė, Anta
nas Šimkūnas, Juozas Urbčai-
tis, S. Mudrauskiene. 

Galų gale atėjo laukiamoji 
diena Birželio 8. Didžiulė Slo
vėnų auditorija buvo pilna su
sidomėjusių. dar iki šiol negir
dėtom musų meninėm pajie-
gom. * 

Koncerto programą pradėjo 
skyriaus pirmininkas ir kon
certo rengimo vadovas K. S. 
Karpius, tardamas kelis įžan
ginius žodžius. 

P-lė Mary-Jo Bendler pianu 
vedė Amerikos ir Lietuvos 
himnus. * 

Pirmoji iš menininkių pasi
rodė p-lė Darata žiurytė. Ji 
gražiai pianu paskambino Bee-
thoveno sonatą. 

Antroji skambino pianu p-lė 
Aldona Tamošaitytė — Grieg'o 
Andante ir Chopino Fantasie. 

Šios dvi jaunos vietinės Lie
tuviškos meninės pajiegos lei
do publikai pasidžiaugti ypa
tingai tuo kad pamatėme savo 
jaunimą gražiai ir kulturingai 
pasiruošusį muzikai. 

Po to kalbėjo Inž. M. Lauri
navičius. Jis apipasakojo Lie
tuvos tragiškas difefiMš bolševi
kų okupacijos metais. 

Trumpai pratarti buvo pa
kviestas ir vos penkios dienos 
iš Europos atvykęs į Detroitą 
poetas J. Gliaudys (Kastytis, 
jo eilėraščiai laiks nuo laiko 
telpa Dirvoje.) 

Po pertraukos visi su.nekan
trumu laukėme pasirodant ne
senai iš Europos atvykusios, 
buvusios Lietuvos operos dai
nininkės p. Sofijos Adomaitie
nės. Jos pasirodymas padarė 
visiems gražų ir malonų įspū
dį, ji dėvėjo tautišką kostiu
mą. Artistės pasirinktos dai
nos labai atitiko šių laikų visų 
nuotaikas, o jos švelnus balsas 
ir kuklus, paprastas užsilaiky
mas ir muzikalus išpildymas 
kiekvienam klausytojui ne sy
kį suvirpino širdį, ne sykį pri
siminė Lietuviškos lankos ir 
miškai. Ypatingai pakėlė visų 
nuotaiką jos paskutinė daina— 
"Laisvės Daina", — kas ir pa
liko kiekvieno Lietuvio širdy
je su pasiryžimu kad mes nie
kam nevergausim ir kad mušu 
tėvynė turi buti laisva. 

Vietinė muzikos mokytoja p-
lė Mary-Jo Bendlerytė akom
panavo p. Adomaitienei. 

Ponios Birutės Smetonienės 
pasirodymas pirmą kartą dide
lėje Lietuvių publikoje Cleve-
lande irgi buvo šiltai sutiktas. 
Jos kulturinga muzika maloniai 
nuteikė kiekvieną. Del pavo
jingai sužeisto vieno rankos 
piršto p. Smetonienė skambino 
tik vieną, bet ilgą, Mozarto ku
rinį, "Sonata A major". Abi 
šios artistės apdovanotos ro
žių bukietais. 

Taip praėjo Pavasarinis kon
certas. žmonės skirstėsi pa
tenkinti ir įgavę naujų įspu 
džių. 

Rengimo komisija suruošė 
programos dalyviams pavaišin
ti pobūvį. Tam tikslui malo
niai leido pasinaudoti savo na
mais ir vaišingumu Dr. S. T. 
Tamošaitis. 

Ten susirinkus grupelė Cle-
velandiečių linksmai praleido 
visą vakarą ir nuoširdžiai dali
nosi koncerto įspūdžiais ir tu

rėjo progos susieiti ir pabuvo
ti gražioje Lietuviškoje nuo
taikoje kurią suteikė visiems 
koncertas ir Dr. ir ponioj Ta
mošaičių namai. Kep. 

SVEČIAI 
Koncerte pereitą sekmadienį 

buvo atsilankę* svečiai iš kitur: 
Tš Columbus, Ohio, biznierius 
Clem P. Pocius ir p-lės Adelė 
Grebas ir Frances Gergalutis. 

Iš Detroito: LVS veikėja p. 
Stephania Douvan, M. Navic
kaitė, J. Gliaudys, ir M. Lauri
navičius, iš Lansing, Mich. 

Buvo atvažiavusių ir iš ar
timesnių kolonijų. 

ATVYKO Iš EUROPOS 
Dirvos redakcijoje apsilankė 

p. Joan Vaicekauskienė-Balytė, 
Clevelande gimus, nesenai at
važiavus iš Vokietijos. Apsi
stojo pas savo tetą. Ji dabar 
rūpinasi partraukimu i Ameri
ką ir savo vyro, kuris Vokie
tijoje studijuoja mediciną. 

Pp. Smetonai sulaukė svečių 
iš Vokietijos: sekmadienį, po 
koncerto, parvykę į savo na
mus rado belaukiančius savo 
giminiečius, Inž. Bronių Bart-
kuną su žmona. Jie laikinai 
apsistojo pas Karpius. 

ATVYKO I VESTUVES 
Ant. žaliaduonis, seniau bu

vęs Clevelandietis, su dukteria 
atvyko iš Pittsburgho pereitą 
šeštadienį dalyvauti savo bro
lio sunaus, Juozo žaliaduonic 
vestuvėse ' su Helena Butkiute 

P-lė Butkiutė buvo viena iš 
gabiausių Jaunosios Birutės na
rių, o pastarais metais prasisie
kus dramoje Amerikiečių sce
noje. 

Katarina Vyšniauskas - Gus-
taitytė, gyv. Clevelande, Ame
rikon atvykus apie 1910, pra
šoma atsiliepti adresu. 

J. čekavičius, 
114 Sp. Garden street 

Easton, Pa. 

Juozas Giedraitis prašomas 
atsišaukti Dirvos redakcijon, 
jam yra laiškas. t (Jis paeina 
iš Degučių k.) 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
kviestas ir vos epnkios dienos 
poetas J. Gliauds (Kastytis, jo 
eilėraščiai telpa laiks nuo lai
ko Dirvoje.) 

SVARBUS KULTURINIO 
DARŽELIO SUSIRINKIMAS 

Clev. Liet. Kulturinio Darže
lio Sąjungos svarbus susirin
kimas bus laikomas pirmadie
nio vak., Birželio-June 23, Lie-
tuivų salėje, nuo 8 vai. vak. 
Atstovams atvirutės nebus ra
šomos, bandykite yisi atsimin
ti ir dalyvaukit. F&tirsit svar
bių dalykų. Valdyba. 

ŠOKIŲ VAKARAS 
Naujoj parapijoj rengiamas 

bažnytinio choro šokiu vaka 
ras šį šeštadienį, Birž. 14, nuo 
8:00 vakare. 

IŠVYKO I MINNESOTA 
Ona Mihelichienė ir jos vy-~ 

ras John L. Mihelich išvyko į 
Rochester. Minn., dalyvauti jų 
dvynų dukteru mokslo iškilmė
se. Rašo apgailauja kad nega
li dalyvauti iškilmingame kon
certe, kuris buvo labai visų 
laukiamas ir reikalingas musų 
žmonių suėjimui. 

APLANKĖ BROLI 
Cipras Selickas, I Pasauli

nio karo veteranas, susirgęs 
pasidavė į Crile Hospital. Jį 
aplankyti buvo atvykęs iš Chi-
cagos jo brolis, Jonas Selickas. 

Kurie Cipro draugai norėtų 
ji aplankyti gali nuvykti į tą 
ligoninę, Parma priemiestyje. 
Jis ten užrekorduotas Cypra 
Selitski. 

Cipras, ilgametis Dirvos rė
mėjas ir skaitytojas, apgailau
ja kad negalėjo dalyvautu kon
certe, kurio laukė. 

POP-KONCERTAI 
The Cleveland Summer Orchestra, 

vadovaujamba Dr. Rudolph Ring-
wall, šią savaitę duoda tik vieną 
koncertą, šeštadienio vakare, Birže
lio 14, Public Auditorium, su Boris 
Goldovsky, solistu. Goldovsky, bu
vęs Clevelandietis, dabar vadovauja 
New England Conservatory of Bos
ton ir taipgi piano departmentą ta
me pat mieste Logley Mokykloje. 

Kitas koncertas seka trečiadienio 
vakare, Birželio 18, kuomet solis
tais bus Larry Adler, garsus har
monica virtuoso, ir pianistas Lee 
Peterson. 

Šie koncertai tęsis šeštadienio ir 
trečiadienio vakarais per visą vasa
rą. . 

DABAR GAUNAMI 
N A U J A U S I  K Ū D I K I A M S  

FORM-FIT DIAPER 
Sustiprintu centru 

Flannel Ekstra sugerianti. 
WILKES MFG. CO. 

7802 SUPERIOR AVE. 
Phone EN. 7343 

Wholesale (31) Retail 

PADĖKA 
Mirus must? žmonai ir mo

tinai, Apolonijai Meiliunienei, 
šiuomi norime išreikšti savo 
padėką visiems kas kuomi pri
sidėjo prie jos palaidojimo. 

Dėkojam šv. Jurgio parapi
jos kunigams už visą jų patar
navimą pamaldomis; grabne-
šiams, giminėms ir draugams 
už gėles ir mišias, už lankymą 
šermenyse, dalyvavimą pamal
dose ir palydėjimą į kapines. 
Laidotuvių direktorei Delia E. 
Jakubs už jos visą pasitarnavi-
mą. 

Velione palaidota Geg. 29. 
Paėjo iš Pasvalio rh., l)o tėvais 
Skukauskaitė. 

Leonas Meiliūnas ir 
sunus Vladas. 

Lietu
viškos 

Vaka
ruškos!! 
Lietuvių Klube, kiekvieną 

penktadieni dabai vėl at-ubu-
r.a Lietuviškos vakaruškos klu
bo nariais, šokti sueina seni 
ir jauni —Liet. Piliečių Klubo 
kambariuose. 

Gera šokiams mussika. įvai
rus gėrimai ir užkandžiai. 
Kviečia visus Klubo Komisija. 

TURIM FARMOS PRODUKTŲ 
sūrių, grietinės, kiaušinių, ir 

padarom sūrius 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 
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PEOPLE ARE SAYING 
"AS PEOPLE WILL" 

YOU'LL GET THE BEST FOOD 
IN TOWN 

at the 

® I j  *  l Ę t r k o r g  < 8  r  t  U  |  
929 CHESTER AVE. PHospect #374 

OPEN SUNDAY 
Clubrooms for Private Parties 

LUNCHEONS Air Conditioned DINNERS! 

PRIVATE BAR - SPECIAL CATERING f 
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Mngees M (if Red Terror in 

the ISnltic States 

(Reprint from Chicago Daily 
Tribune—Jne 2, 1947) 

Claim Natives Expelled to Slake 
Room for Russians 

STOCKHOLM, June 1 — Fugi
tives reaching Sweden from Soviet 
dominated, eastern Europe tell of 
the reign of terror existing behind 
the iron curtain. 

An elderly Baltic ftitiple withitheir 
daughter and her 4 year old child, 
smuggled here in the coal hold of 
a Swedish ship, described how the 
Soviet secret police helped Polish 
government spies hunt Baltic refu
gees in Poland. They believe that 
the last Baits in Poland have now 
been run down and deported. 

The Russian authorities, they say, 
began the hunt as soon as the 
first a few Baits were netted by 
a promise of repatriation. Then 
all those given refugee papers by 
the Polish authorities were arrest-
At 

Scour Rural Districts 
Every Polish government office 

was inspected by Russian police of
ficials specially briefed on refugee 
problems. Russian secret police al
so used cars to tour country dis
tricts in the search for Baits. One 
such expedition, these witnesses said 
led to the capture of 80 persons. 

The refugee family said they went 
wnto hiding aided by Polish pea
sants who led "them to Gdynia. 
There they were handed over to 
other Poles who helped them stow 
away on board a Swedish ship. 

A Latvian who has just escaped 
from the Libau district described 
conditions there as "unqualified dic
tatorship and. intolerable poiaee ter
ror." ; r * . 

Get 25 Year Terms 
He told of police action against 

those suspected of not wholeheart
edly favoring the Soviet regime. 

Latvians suspected of having par. 
ticipated passively or actively in the 
war time underground movement are 
now being sentenced to 25 years 
penal servitude and deportations. 
Anyone found with an illegal leaf
let is liable to 10 or 12 years' hard 
labor. Those denounced as having 
been connected with guerrillas are 
shot outright or hanged in public 
squares, their relatives deported, 
and their dwellings plundered and 
burned. 

This witness estimates that 200,-
000 Latvians have been deported 
since the fall of 1944. Among the 
deportees are many who actively 
fought against the Nazis, persons 
who have been in German concen
tration camps, and also many So
cialists. 

Plants Stripped to Russia 
Many Riga, Libau, and Vindau 

industrial plants, he said, are be
ing shipped to Russia. Latvia's 
textile mills have been dismantled, 
but Riga's railroad shops have been 
kept intact and are now manufac
turing carriages for the Moscow 
subway. 

The witness said that the two 
largest textile factories in the for
mer Lithuanian capital, Kaunas, all 
have been taken awpy. The Lith
uanian shoe making industry has 
also been removed. He added that 
many Latvians are now dying in 
camps on the eastern shore of the 
Caspian Sea. 

An elderly schoolmaster, who re

cently made his way into Swede.! 
from Estonia, said the arrests have 
been intensified since the spring. 

Make Room for Russians 
The present wave of deportations, 

he said, affects both country folk, 
now branded as "kulaks" by the 
Estonian-Soviet press, and town in
habitants belonging to the educat
ed classes, now described as "bour
geois nationalists." He expressed 
the conviction that the deportations 
aie part of the process of intensive 
Russification, carried out at Mos
cow's order, to make rooift for Rus-
sian inhabitants. 

This witness gave the names of 
the following persons recently de
ported who have relatives and. friends 
in America: , 

Helmy Ottas, a schoolmistress at 
Tartu; Herr Kuhl, 72, Tartu sta-
tionmaster; Karl and Viktor Maa-
sik, both secondary school teachers 
in Tartu; Herr Reben, teacher at 
Tartu college and prominent So
cialist; Herr Puksoo, former libra
rian at Tartu university, and Dr. 
Annist, former profesor at TartJ 
university* 

WHAT'S NEW? ' 
(In Cleveland) 

THINGS perked up, socially, last 
weekend. The I. J. Samases enter
tained in honor of their daughter 
Joanne who graduated from Shaker 
High, Friday evening. She looked 
very Shaker-like in her white dress 
and orchids. A big girl now, yes? 
A half dozen of her classmates 
were present also. 

Wow 7t— orchids -parading all over 
the place. Miss "C'\ who gained 
short-lived fame locally, was pre
sent with her man things are 
tough all over! John "Leg Trouble" 
Apanovitch and Bill "Polio Kid" 
Lostoski ended up with some of the 
other "women haters" — they just 
spent a better part of the evening 
indulging in some rough and tough 
pinochle playing.. Apanovitch looks 
great considering the time he's been 
spending with Army Medicos. Bill 
Jakubs escorted the usual skirt and 
looked real sharp in a new cor
duroy jacket. The party lasted un
til the wee small hours Saturday 
morning. Everyone seemed to have 
enjoyed themselves. 

JOE Zelidonis and Helen But
kus'tied the knot for good last Sat. 
Joe now has some real "stuff" and 
Helen has a jgreat guy. Congratula
tions to both! 

The reception Saturday evening 
at the Lithua — oops, pardon us — 
Slovenian Hall was a lulu. It seem
ed as if everybody and his uncle 
was there. Ben "Slugger" Norbut 
and Chazz "Fireball" Guzauskas ten
ded bar as per-usual. Joe Shotts 

c — \ 

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. A1 Samolis, sec. 

Wlii entertaining behind the refresh
ment stand with his electrified bow 
tie. What some people won't do 
for attention! A1 Wallis was pre
sent with his newly acquired fiance. 
How soon will we hear the wedding 
march? Andy Skarny and his 
"future" were present. They'll go 
to the altar in the near future. My 
„— all these lucky people! Christy 
"Cegar" Tulas was around but with
out his usual cigar. George "Super-
Marine" Sadauskas felt great after 
drinking too much orange pop. Er
nie Samas came with "Gypsy" — 
the girl of the hour. Samas and 
Tulas are cooperating to show Net
tie a real whirlwind time. They 
take turtis in spending evenings at 
the house on the corner of Giddings 
and Whitney. One night the Mer
cury's parked out front and the next 
night its Christy's Dodee. We pas
sed by last Sunday night and notic
ed someone playing tiddlywinks on 
the front porch. It was pretty dark 
so that we couldn't tell who the 
"fortunate one" was. Look' out, 
men, someone may be trying to 
break up your monopoly! 

Gettine back to the wedding — 
Frank Meske and Joe Guzauskas al
so were bar attendants — Fritz and 
Stan Gilzauskas were in the wed
ding party — Johnnie Akelis and 
Johnnie Ragauskas wore monkey 
suits too. they looked real handsom,e, 
not at all like monkeys. The amb
er stuff, and not tears, flowed like 
Wine. Just thinking badę makes us 
Want to yell — yippee!. 

LAST Sunday saw the presenta
tion of a Lithuanian concert at the 
Slovenian Hall. The real revival 
$f these and other Lithuanian af
fairs is a necessity. Why isn't 
something done about it?? 

The crowd at the* concert was 
made up mostly of the older folks, 
but a few "youngsters" were pres
ent. Tony Svets, another bow tie 
man, looked the situation over. 
K. J. M. and his brood were present. 
How does that guy get away with 
such a lovely family, anyhow? Clem 
Pocius, Columbus restauranteur, es
corted two Columbus lovelies to the 
concert. The young ladies wetfe, 
Misses Adella Grebus and Frances 
Gergalutis. All we can say i# — 
wow, two times. 

lC=e2628Str, 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
##21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 jj 

I. J .  SAMAS • JEWELER I 
y 

Persikelė Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

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

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą, 
- i lAaAf 

SENTENCED . . . Kenneth Rom-
ney, former House of Representa
tives sergeant-at-arms, was found 
guilty of a charge that he made 
false reports to the government to 
cover loss of house bank funds in 
personal r«al estate speculation. 

fine. The outstanding artist ;wfts 
Mrs. Sofia Adomaitis. Her singing 
was the best we've heard in Lith
uanian circles in a long time. Mrjphi 
Adomaitis formerly sang with th* 
Kaunas opera. Let's bring her bade 
to Cleveland again. 

Birute Smetona showed herself 
as a real trouper, in "the show must 
go on" style, performing in excel
lent style even against her doctor's 
orders, not to play with an infected 
finger. 

Three great big cheera also for 
our two young pianists, Dorothy 
Zuris and Aldona Thomas-Tamosai-
tis. We' think they and Miss Mary-
Jo Bendle% the accompanist, did 
exceptionally well. 

ST. GEORGE'S Past «18 of tfe* 
Catholic War Veterans has organl** 
ed another local softball league. 
The teams play over at St. George's 
every evening except Friday. The 
games start at 6 p.m. and regular 
umpires are present to keep diffi
culties at a minimum. Joe "Com
missioner" Prankus has been plenty 
busy getting things set up, but as 
s'6on as he gets us all the dope 
we'll bring you the schedule, results 
and all that's interesting concern
ing the softballers. So long, for 

The concert in itself was very (now! 

ALWAYS THE NEWEST HAIR-DO 
• AT ' 

rauk iwtKi) mm sm* 
18593 EUCLID AVE. Liberty 7174 

WORK DONE AND SUPERVISED BY 

Joe Portaro and Frank Portaro 
The Staff Consisting of 

20 OUTSTANDING HAIR STYLISTS 
Permanent Waves — $8.50 and up 

NAMAMS PASKOLOS PLANAS 
JUSŲ ĮVAIRIEMS PASKIRIEMS TIKSLAMS 

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

The HiTionAL t'm LIM 
OF C L E V E L A N D  

Euclid prie East Sixth - CHerry 2140 

+ MUSŲ VAISTAI VISADA 
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Jųs galit pasitikėti musų Vaistų Receptų Departmentu, čin 
dojama tik tyriausi ir šviežiau si vaistai ir reikmenys. \ 

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. 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER 6ERMENIS— 

6202 Superior Ave. HEnderson 9232 
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