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LIETUVIAI KREPŠININKAI 
PRANCŪZIJOJE 

Prancūzijoje viešį Lietuviai 
krepšininkai . (basketballislai) 
daugelyje Prancūzijos miestų^ 
sužaidė rungtynes su Prancū
zų pirmaeilėmis komandomis 
ir visur išėjo laimėtojais. Pran
cūzų spauda jų žaidimui apra
šyti paskyrė daug vietos. Tuo 
buvo daugeliu atveju išgarsin
tas Lietuvos vardas. 

Ta proga, Prancūzai Lietu
viams daug kur linkėjo atgauti 
prarastą laisvę. 

BALTIECIŲ DARBO IR SAR
GYBŲ DALINIAI BRITŲ 
ZONOJE 

Neseniai Anglai, sekdami 
Amerikiečius, pradėjo Britų 
zonoje steigti darbo ir sargy
bų kuopas, sudarytas iš Lietu
vių, Latvių ir Estų tremtinių. 
Jų civilinė mišri darbo organi
zacija bus sudaryta iš trijų ti
pų dalinių: transporto, uostų 
bei geležinkelių aptarnavimo 
ir darbo dalinių. Vyrams duo
dami rūbai, valgis pagal Britų 
lauko tarnybos lenteles, 102 iki 
282 markių algos mėnesiui ir 
24 šilingai kariškais pinigais. 
Tarnybine sutartis sudaroma 
2 metams. 

Lietuviai šiais daliniais do
misi, tik didelė dalis jaunų vy
rų yra Jau išemigravę į užsie
nius. 

LIETUVOS SKAUTŲ IH4* 
TAUTINĖ STOVYKLA 

šiais metais Liet. skautų są
junga mini 30 metų sukaktį. 
Šia proga ruošiama didžiulė 
tautinė stovykla dviejose Vo
kietijos vietose: Alpių kalnuo
se ir prie Baltijos juros. Sto
vyklaus daug skautų ir skau
čių. Tikimasi, kad stovyklas 
aplankys ir karinės valdžios at
stovai. 

IŠVYKS IRO PAREIGŪNAI 
Eilė Amerikiečių — IRO or

ganizacijos aukštų pareigūnų 
Rugpjūčio mėnesį ruošiasi ap
leisti savo postus ir išvykti at
gal į USA. Teko patirti, kad jų 
vietas užims žydų tautybės as
meny*. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
Lietuviai protestantai Vokie

tijoje išleido savo organą "San
dora". Laikraštis spausdintas 
spaustuvėje ir daro gražų įspū
di. Atsakomuoju redaktoriumi 
pasirašo F. šlenteris. Laikraš
tis žada eiti kartą per mėnesį. 

ATIMINĖJA 18 LAIŠKŲ 
PINIGUS 

Vokiečių muitinės Amerikie
čių karinės valdžios įsakymu 
atidaro iš USA ateinančius 
laiškus ir išima ten randamus 
dolerius. Nesiųskite pinigų laiš
kuose į Vokietiją! 

LANKOSI AMERIKOS 
KATALIKŲ MISIJA 

Liepos mėnesį dvi savaites 
Vakarų Vokietijos DP stovyk
las lankė speciali katalikų vys
kupų pasiųsta 6 asmenų komi
sija. Jos tikslas buvo surinkti 
medžiagą DP katalikų šeimų 
įkurdinimui ryšium su priimtu 
205,000 DP įvažiavimo biliumi. 
Tarpą kitų, misija aplankė ir 
Lietuvių tautinį delegatą kan. 
F. Kapočių. K. Pelėkis. 

~ RIMOUSKI. — 28 žmo-
nšs žuvo lėktuvo nelaimėje 
šeštadienį, kai lėktuvas at
simušė į Peninsula kalnus 
Kanadoje. 

Trumanas Reikalauja Kainu Kontroles 

Didelis Priešingumas Trumanui 
Kongrese 

Prez. Truman kreipėsi 
antradienį į Kongresą, pra
šydamas pravesti visa eilę 
nutarimų. Truman reikala
vo įvesti kainų kontrolę, 
priimti namų statymo pro
gramą. paskirti 300 milijo
nų švietimo ir auklėjimo 
sistemai pagerinti, pa
kelti minimalaus uždarbio 
ribą nuo 40 iki 75 c. už va
landa. pakelti Social Secur
ity išmokėjimus, pataisyti 
DP bilių, pakeliant įleistinų 
tremtiniu skaičių lipi 405,-
000, paskirti 65 milijonus 
dolerių U. N. organizacijai, 
grąžinti pelno pertekliaus 
mokesčius ir kit. 

Truman savo kalboje 
pabrėžė, kad "komunistai 
čia ir užsienyje tik ir lau
kia infliacijos ir depresijos 
musų šalyje." 

Daugumas Kongresmanų 
yra nepatenkinti specialia 
Kongreso sesija. Jie jo su
šaukime mato tik gudrų 

PLANAS DĘL BER
LYNO NESKELBIA

MAS 

KEIČIAMAS DP 
BOLIUS 

Naujas DP bilius jau pa* 
tiektas Kongresui. Nau
juoju biliumi numatoma 
pakelti įsileidžiamų tremti
nių skaičių ligi 405,000. To-
liau numatoma, kad šis bi-

NeŽfurint r tai, kad sJhu.s .vis3?kai. n?!ie3t1 dabar 

^ - - veikiančių įvažiavimo kvo 

™ "—r.;. drą Europos padėtį. 
Trumano pohtmj manevrą « Washfngtone sakoma, 
savo griūvančiam autonte- ^nA griūvančiam autorite 
tui ir populiarumui Atitai
syti. 

Republikonų vadai nėra 
pasiruošė dauceli Trumano 
pageidavimu išpildyti. At-
sakvdamas i Trumano kal
bą. Sen. Rebert A. Taft pa
reiškė. kad "tokį kreipimą
si i Senatą p-alima navadin-
ti demagogija", ir "mes ne
same pasirenęe apiplėšti šį 
krašta. jį susocialistinti ar 
valdvti policiniais meto
dais " 

Atrodo, tačiau, kad^ dau
gumas Senatorių pritaria 
kainų tvarkymui. 
Planas dėl Berlyno- laiko
mas paslaptyje. 

6,500 SUŽEISTI SPRO
GUS I. G. FARBEN FA
BRIKUI VOKIETIJOJE 

Dideliame I. G. Farfben 
Ind. cheminiame fabrike 
Ludwigshafene, Vokietijos 
Prancūzų zonoje, trečiadie
nį įvyko milžiniškas sprogi
mas, kurio metu 6,500 žmo
ni ųbuvo sužeista ir 800 už
mušti. 

Sprogimas buvo toks di
delis, kad sužeistų yra ir 
kitoje Reino pusėje, maž
daug pusės mylios tolume. 

Fabrikas gamino įvai
rius cheminius išdirbinius. 
Nepatikrintomis žiniomis 
betgi skelbiama, kad Pran
cūzai ten gamino ir aukšto 
g a l i n g u m o  s p r o g s  t a r n a s  
medžiagas vartojamas ra
ketinių šovinių gamybai. 

BELGRADAS. — Mar
šalas Tito priėmė audienci
joje Jugoslavijoje viešinti 
buv. Kalifornijos guberna
torių C. L. Olson ir jam pa
reiškė, kad Jugoslavijos 
valdžia sveikintų prekybinį 
susitarimą su USA, jei jis 
nestatytų jokių politinių 
sąlygų. 

MAŽU LAIVELIU vėl 
perplaukė Atlantą 29 Pa-
baltiečiai bėgdatni nuo ne
tikros padėties Švedijoje* 

vietai ir toliau trugdo susi
siekti su Berlynu, padėtis 
kiek atslūgo. Vakarų ali
jantai, po Gen. Clay vizito 
Washingtone ir visos eilės 
pasitarimų nesiėmė jokių 
grižtesnių žygių prieš so
vietus. Tiesa, uždarytas ke
lias sovietų transportams į 
vakarus, bet praktiškai so
vietams tas mažai tepaken-
kia. 

Tuo tarpu vakarų alijan-
tai susitarė dėl plano Ber
lyno problemai išspręsti, 
kuris kol kas laikomas pa
slaptyje. 

Iš Londono pranešama, 
kad vakarų alijantai, ry
šium su Berlyno klausimu 
tarsis su sovietais apie ben-

kad tokie pasitarimai butų 
galimi tik tuo atveju, jei 
sovietai atidarytų kelius į 
Berlyną. 

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad vakarų alijantai pa
ruošė Maskvai bendrą no
tą, ir kad ją svarstė Pran
cūzijos ministrų kabinetas. 

Berlyne tuo tarpu sovie
tai stengiasi pakeisti aukš
tus miesto Vokiečių parei
gūnus jiems palankiais as
menimis. Jie įsakė Berlyno 
burmistrui poniai Louise 
Schroeder atleisti iš parei
gų Berlyno policijos vadą, 
bet Schroeder atsisakė, mo
tyvuodama, kad Berlynas 
yra keturių alijantų valdo
mas ir ji negalinti pildyti 
tik vieno iš jų įsakymų. 

Amerikos Ambasadorius 
Maskvoje Walter Bedell 
Smith lankėsi ir konferavo 
su valstybės vyrais Londo
ne ir Berlyne.Manoma, kad 
jis grįžęs į Maskvą drauge 
su Anglijos ir Prancūzijos 
ambasadoriais kalbėsis su 
Molotovu. 

Maistas vakarų alijantų 
sektorių gyventojams Ber
lyne vis dar pristatinėja
mas lėktuvais. , 

'j! 

SOVIETAI KEIČIA MAR
ŠALUS BERLYNE 

Įvairus šaltiniai praneša, 
kad maršalai Konstantin 
K. Rokossovsky ir Herlin 
Rakovsky Sch'nardov yra 
paskirti Sov. Sąjungos ka
rinės ir civilinės valdžios 
atstovais Berlyne. 

Buv. Sov. Sąjungos at
stovo Berlyne maršalo So-
kolovskio dabartinė padė
tis yra neaiški. Manoma, 
kad Maskva nėra patenkin
ta Sokolovskio atsiektais 
rezultatais Vdkietijos Ru
sų zonoje. 

Toledo, Ohio. — Willys-
Overland Motors laikinai 
paleido iŠ darbo 7,000 savo 
darbininkų, pritrukus reik
menų. . 

tų, kurios ir toliau pasilik
tų galioti. Jame taip pat 
pakeičiamas ir DP apibrė
žimas. Senajame biliuje sa
koma, kad tik tie priskaito-
mi prie DP, kurie atsidūrė 
Italijoje ar vakarinėse Vo
kietijos ar Austrijos zono
se ne vėliau, kaip Gruodžio 
22 d. 1945 m. Naujame bi
liuje šis terminas pakeičia
mas į Sausio 1 d., 1948 m. 

Tokiu budu pagal naują 
bilių į Ameriką galėtų at
važiuoti didelis skaičius 
Žydų, kurie tose šalyse 
atsidūrė jau gerokai po ka
ro iš Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos. Didelė jų dalis, 
be abejo, yra sovietų šni
pai ir agentai. 

Toliau naujame projekte 
sakoma, kad numatyta pir
menybė Sovietų Sąjungos 
užimtų kraštų gyvento
jams nebus taikoma, esą, 
čia „iškeliami Pabaltiečiai, 
kurie* daugumoje yra pro
testantai (! Red.) 

Naujas bilius yra labai 
palankus Žydams. Jų pagal 
jį daugiausia ir atvažiuotų. 

Neaišku, ar pakėlus skai
čių ligi 405,000 daugiau 
Lietuvių galėtų atvažiuoti. 

WHERE DO WE GO FROM HERE? B y  M A C K E N Z I E  

MACKCHU*. 

Sako, Pasauliui Truks 
Maisto 

Štai kaip kainos ir algos kyla aukštyn 

TITO VISGI REMS 
SOVIETU POLITIKA 

Tito pavaduotojas D. E. 
J. Kardelj penktame Jugo
slavijos komunistų parti
jos suvažiavime paskelbė, 
kad Jugoslavijos vyriausy
bė ir toliau rems Sovietų 
Sąjungos užsienio politiką, 
nukreipta prieš "imperia
listines šalis." 

Kardglj paneigė Komin-
formo pranešimą, kad Ju
goslavijos komunistų parti
ja nusisuko nuo Sov. Są
jungos užsienio politikos li
nijos ir pareiškė, kad nei 
vienas Jugoslavų komunis
tų partijos vadų nėra anti-
sovietinio nusistatymo. 

Kardelj savo kalboje dar 
puolė USA, pareikšdamas, 
kad "Amerikos imperializ
mas Vakarų Vokietijoje re
miasi ant tų pačių monopo
linio kapitalizmo pagrindų, 
ant kurių rėmėsi ir Hitle
rio rėžimas, kada jis galvo
jo pasiekti dominavusi© pa
saulyje." N 

AUSTRALIJA rūpinasi 
pravedimu vyrų draftavi-
mo įstatymo, kad atsitiki
me karo su Sovietais gale-
tų suteikti Anglijai pagal
bą. Australija buvo lai
minga pereitame kare kai 
Amerika ją išgelbėjo, nes 
Australija buvo visai bejė
gė. Ji nenori dabar bufci 
užklupta nepasiruošus* 

MIRĖ LATVIJOS PA
SIUNTINYS 

Liepos 26 d. 4 vai. ryto 
staiga mirė Dr. Alfreds 
Bilmanis, Latvijos Nepa
prastas Pasiuntinys ir Įga
liotas Ministras Šuv. Vals
tijoms. Dr. Bilmanis šias 
pareigas ėjo nuo 1935 m. 
Jis buvo vienas žymiausių 
Latvijos politikų ir diplo
matų. 

Latviją okupavus sovie
tams. Dr. Bilmanis su reta 
energija ir nepaprastu at
kaklumu kovoio už savo tė
vynės ir visų Baltijos kraš
tų išlaisvinimą. Jo mirtis 
pakirto didelę pajėgą toje 
sunkioje ir dar nebaigtoje 
visų musų kovoje. 

"Jo gyvenimas ir darbas 
gali buti įkvėpimu visiems 
tiems, kurie tęsia kovą už 
visų mažų tautu laisvę ir 
nepriklausomybę", apie Dr. 
Bilmanį rašo "The New 
York Times" savo editoria-
le. 

Panašumas Tarp Komunis
tų ir Wallace Programų 

Dabar New Yorke vyks
tantis Suv. Valstijų komu
nistų partijos kongresas 
paskelbė savo programą, 
kuri daugelyje punktų veik 
visiškai niekuo nesiskiria 
nuo Philadelphijoje pa
skelbtos Nenry A. Wallace 
"progresyviu' pa r t i j o s" 
platformos. 

Komunistai pasisakė už 
Wallace kandidatūrą į pre
zidentus ir Sen. Taylor į vi
ceprezidentus. 

ROMA. — Dviejų dienų 
komunistinės riaušės, ry
šium su atentatu prieš Tog-
liatti iškėlė į aikštę seniai 
ruoštus komunistų planus 
per revoliuciją paimti Ita
lijos valdžią į savo rankas. 

TOGLIATTI, prieš dvi 
savaites , sunkiai atentate 
sužeistas Italijos komunis
tų vadas, taisosi. Daktarai 
jam patarė po pasveikimo 
dar ilgesnį laiką paatosto
gauk 

NAUJAS PRANCŪ
ZIJOS KABINETAS 

Naują Pranctmj minis
trų kabinetą sudarė Andre 
Marie. Į jį įeina du buvę 
Prancūzijos premjerai: Le
onas Blum ir Paul Rama-
dier. Kabinetas sudarytas 
beveik iš visų Prancūzijos 
partijų atstovų, išskyrus 
komunistus ir dešiniuosius 
DeGaullistus. 

WALLACE RINKIMI
NĖ PLATFORMA 

Pasikrikštiję skam b i u 
progresyvios partijos var
du, Henry A. Wallace pase
kėjai Philadelphijoje pa
skelbė savo rinkiminę plat
formą. 

Trečiosios partijos va
dai sutinka daryti nuolai
das Stalinui, kad tik butų 
išlaikyta taika. Taip pat jie 
reikalauja panaikinti nese
niai priimtą drafto bilių. 
USA kariuomenė turi pasi
traukti iš Berlyno, Berly
nas priklauso sovietams. 
Išėjus iš Berlyno dingtų 
karo pavojus, sako trečios 
partijos vadai. 

Partija dar žada kovoti 
prieš Taft-Hartley įstaty
mą, kuris smarkiai suvaržė 
unijas ir kovoti už 100 dol. 
mėnesinę pensiją kiekvie
nam sulaukusiam 60 metų 
amžiaus. 

Dar buvo reikalauta nu
traukti santykius su Vati
kanu, bet "dėl propagan
dos" šis reikalavimas iš 
programos buvo išbrauk
tas. 

Henry A. Wallace buvo 
nominuotas kandidatu į 
prezidentus ir Glen Taylor 
į viceprezidentus. 

ČEKIJOJE raudonoji ar
mija labiau ir labiau užima 
valdymą į savo rankas. Ei
na smarkus žmonių arešta
vimai, persekiojimai, trėmi
mas. Iš Čekoslovakijos pa
sprunka į Amerikos zoną 
žymių Čekų kurie tik gau
na progą pasprukti. 

Prie United Nations veikian
ti Maisto ir Agrikultūros orga
nizacija savo pastarame rapor
te įrodo kad pasaulyje maisto 
produkcija nepasieks normalio 
prieškarinio laipsnio pirm 1951 

| metus. 
žinia kad maisfo produkcija 

sugrįš į normalį laipsnį už tri
jų trumpų metų yra smagi vi
siems tiems kurie iki šiol so
čiai valgė ir kuriems nieko ne
truko, nors, kaip Amerikoje, 
maisto kairios ir brangios. 

Bet ši žinia labai liūdna tai 
daliai žmonijos kuri per pas
tarus dešimt metų turėjo su
sivaržyti savo diržus ir gavo 
tik maža ką užvalgyti savo gy
vybės kune palaikymui, kuri 
ir toliau gaus maistą su korte
lėmis. 

Ateityje maisto klausimas fav 
gi nėra toks skaistus toms ša
lims kurios jo mažai turėjo. 

žinovai tikrina kad tuo lai
ku kai mes skerdėm milijonus 
civilių ir kareivių karo metu, 
kas turėtų įrodyti jog maisto 
valgytojų eilės mažėjo, gyven
tojų skaičius pasaulyje bendrai 
daugėjo tarp 20 ir 25 milijonų 
kas metą. Dabar esą mažiau
sia 100 milijonų žmonių dau
giau negu buvo karo pradžioje. 

Taigi, jeigu maisto gamini
mas apie 1951 metus sugrįš į 
normalį prieškarinį laipsnį, vis 
daugybės žmonių negalės tin
kamai ir sočiai valgyti. 

• 

AUTOMOBILIŲ DARBAI 
IŠEIS Iš DETROITO 

Kaip praneša, Detroito au
tomobilių išdirbystės pradeda 
rūpintis išsiblaškymu į paski
ras šalies dalis, vietoje centra-
lizavimosi Detroite, kaip buvo 
iki šiolei. 

Ruošdamiesi ateities bizniui, 
didieji automobilių išdirbėjai 
j ieško sričių kurios butų dau
giau viduryje. Išdirbėjai ren
giasi atkakliai kompeticijai ne
užilgo, kaip tik naujų automo
bilių bus pridirbama pakanka
mai. 

Jau dabar automobilių išdir
bėjai turi išstatę mažiausia 34 
naujas išdirbimo ir sustatymo 
dirbtuves po karo, kurios su
daro 19 nuoš. visų 133 dirb
tuvių. Tos dirbtuvės randasi 
77 miestuose ir 24 valstijose. 

Darbininkai, žaliavos ir iš
skirstymo galimybės pastūmė
jo automobilių išdirbėjus pa
sirinkti šimtus mažų paskirų 
dalių išdirbysčių plačiai išme
tėtose šalies dalyse. 

Ford Motor Co. sako 1949 
metais pradės milžininkus plė
timosi įrengimus, penkių metų 
planą, kuriam skiria $500,000,-
000.' 

General Motors Corp. įrengė 
15 naujų savo dirbtuvių kitur 
negu Detroite pastarų trijų me
tų bėgyje, ir panašiai planuo
ja daryti Chrysler Corp. 

• 
DEGTINĖ ateityje bus gali

ma daryti iš medžio, vietoje tik 
susendinti medinėse bačkose. 
Ethyl alkoholis daromas iš me
džio pjaulų; iš tono tų atmatų 
pasidaro 50 galionų geriamo 
alkoholio. 
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PITTSBURGH 

PAKELIA MOKYTOJAMS 
ALGAS 

Pittsburgho Mokyklų Tary
ba paskelbė nutarimą pakelti 
miesto mokyklų mokytojoms 
algas. 2500 mokytojų gaus šy-
met po $200 daugiau, o kitos 
kurios gauna aukštesnes algas, 
dar gaus po $100 kartu su vi
somis mokytojomis bendrai ki
tą metą, arba pakėlimas algų 
susidarys po $300. 

Jau pernai Rugsėjo mėnesi 
algos mokytojoms pakelta po 
$400; kitoms, aukštesnio mok
slo mokytojoms, po $£00. 

Detroit* Mich., Naujięttos 

ILGINS TURNPIKE 
IKI OHIO 

Iš Harrisburg praneša kad 
Gub. Duff nustatė su valstijos 
inžinieriais pratęsti Pennsylva
nia Turnpike vieškelį, kuris at
eina nuo Harrisburgo iki neto
li Pittsburgho į vakarus, toliau 
į vakarus pro šiaurinę pusę 
Pittsburgho, iki netoli Youngs-
town, prie Ohio valstijos rube-
žiaus. 

Tuo budu šis vakarinis vieš
kelio galas bus prailgintas cjar 
apie 50 mylių; jis sakoma bus 
pradėta* statydinti 1940 me
tais. 

Rytinis Turnpike vieškelio 
galas pasibaigia netoli Harris
burgo. Ir tas galas nutarta 
jau anksčiau pratęsti iki Phi-
ladelphijos. Tada tai tikrai 
Turnpike vieškelis pasida r y s 
populiarus ir važinėtojams nau-

KVIEČIŲ KAINA NUSTA-
TATA $2.40 BUŠELIUI 

Federalė valdžia garantavo 
Pennsylvanijos ūkininkams su-
virš $50 milijonų už jų 1948 
metų kviečių derlių. į _ 

Tokia suma valdžia palaikys 
kviečių kainą aukštą, iki $2.40 
bušeliui už pirmos rūšies gru-
dus. 

Apskaičiuojama kad šią va
sarą Pennsylvanijoje bus gau
ta 21,208,000 bušelių kviečių. 
1947 metais gauta 22,296,000 
bušelių. 

Vidutiniai per 10 metų kvie
čių produkcija šioje valstijoje 
buvo i)0 18,458,000 bušelių. 

PITTSBURGHAS IR RUSIJA 
Kaip žinovų apskaičiuojama, 

vienas Pittsburghas pagamina 
netoli tiek neapdirbto plieno if 
geležies kiek visa Rusija, ne
žiūrint Maskvos carukų didelių 
penkmečių planų ir kitų dide
lių pastangų, nežiūrint milijo
nų žmonių vergiško darbo. 

Bolševikai valdovai Rusijoje 
visus mužikėlius ragina apsiei
ti be įvairių gyvenimui reik
menų, kad tik greičiau subu-
davojus savo industrijas. Ypa
tingai visos pastangos dedama 
j karo industrijas. 

Dabar vykdomas Stalino 5-
metų planas, jeigu pasiseks, 
pakels Rusijos plieno industri
ją 1950 metais iki 25 milijonų 
tonų — lygiai tiek kiek Ameri
ka pasigamindavo plieno 35 
metai atgal. 

Dabar visose Suv. Valstijo
se plieno pagaminama po apie 
85 milijonai tonų metuose, pa~ 
lvginant su apie 25 milijonais 
tonų, kiek draugas Stalinas pa
siryžęs išdirbti j metą. 

1950 metais Rusija tikisi iš
dirbti apie 20 milijonų tonų 
geležies "pig iron". Dabar tik 
viename Pittsburgho distiikte 
padaroma po suvirš 14 milijo
nų tonų kas metą. 

Bet kaip Pittsburghas lygi
nasi su Rusija? Rusija užima 
visą šeštą dalį pasaulio saus-
žemio ploto, o Pittsburghas tik 
keliasdešimt ketvirtainių my
lių plotą. • 

Tas pats ir su plieno darbi
ninkų uždarbiais: Rusijoje te
moka tiek kad žmogus pusba
džiai gali gyventi. 

Dar Viena Žiaurioji 
Naktis Lietuvoje 

IŠIRO IMIGRACIJOS 
KOMITETAS? 

"Tėvyne" praneša apie kur
suojančius gandus, buk Bendras 
Imigracijos Komitetas, sudary
tas iš įvairių srovių organizaci
jų atstovų, pradėjo irti. Sako
ma, kad iš komiteto pasitraukė 
BALF'o ir ALT'o atstovai. Po 
jų pasitraukimo ir Katalikų Fe
deracijos atstovas nebenorėjo 
komitete pasilikti. 

Dabartiniu metu imigracijos 
komitetas yra labai reikalin
gas. Jo iširimas tiktai dar kartą 
patvirtintų, kad įvairioms Ame
rikos Lietuvių organizacijoms ir 
jų veikėjams dar vis sunku kar
tu dirbti. Smulkus partiniai rei
kalai, perdėtos ambicijos ir dar 
kaž kokie neaiškus dalykai daž
nai pasidaro didelėmis kliūtimis, 
kurias nugalėti jau nebepavyks
ta. . 

NORI DIDELĖS LAIVŲ IR 
GELEŽINKELIŲ STOTIES 

Miesto taryboje pakelta su
manymas išstatyti naują mil
žinišką geležinkelių stotį ir lai
vų uostą, patraukimui daugiau 
biznio į Pittsburghą. Miestas 
stovi tarp dviejų didelių upių. 
kurios čia pat susilieja į vieną 
dar didesnę Ohio upę, taigi lai
vų judėjimas gali dar labiau 
padidėti jeigu išdirbystės tu
rės ką išvežti. 

Čia taip pat yra didelis gele
žinkelių mazgas, per Pittsbur
ghą eina kelios didžiosios gele
žinkelių linijos tarp New Yor-
ko ir vakarų ir nuo šiaurės į 
pietus. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na kartą į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigu?. 

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

Chicago, 111. 

"Britanijos Lietuvis" prane
ša : 

"šiandien štai guli prieš mus 
laimingu ir originaliu budu 
(kokiu — negalima išduoti pa
slapties, kad juo galėtų dar ir 
toliau naudotis) atėjęs praneši
mas iš Lietuvos, čion jis kelia
vo netoli keturių "savaičių, štai, 
kaip jis skamba: 

"šio mėnesio (Gegužės Red.) 
iš 20 j 21 naktį buvo žiauri 
naktis. Tarybų valdžia vežė 
žmones j tolimą -Rusiją. Saulei 
tekant pilni vieškeliai buvo 
mašinų ir vežimų, pilnų ver
kiančių ir vaitojančių žmonių. 
Vežė visas šeimas, nepalikdami 
nei mažų vaikų, nei senų sene
lių. Išvežė iš Vaseikių kaimo 
penkias šeimas, Gailešonių — 
dvi, Ubagų tris, taip pat ir iš 
kitų kaimų dar daugiau šeimų, 
ir dar ne galas. Visi kalba, kad 
dar veš, nes miesteliuose visur 
pilna mašinų ir kareivių. Išve
žė ir Liudo Butkaus šeimą. Tik 
senuką ant patalo paliko. O 
mes dar šiandien namuose, o 
ryt — Dievas žino. ." 

Prie šio laiško tektų dar pa
aiškinti, kad čia minimas Liu
das Butkus buvo to senuko tar-
tarnas ir dirbo apie 10 metų už 
berną su savo žmona. 

Į DAYTON,OHIO Į 
LIETUVIŠKOS ŽINIOS 

Šv. Kryžiaus Lietuvių parapi
jos bazaras prasidės Riųgpjučio 
5 d. ir tęsis per keturius vaka
rus įprastoje vietoje — parapi
jos sode. Bazaro pelnas skiria
mas mokyklos statymui, kuri 
kainuos arti šimto tūkstančių 
dolerių. 

Kun. V. Katarskis, neseniai 
atvykęs iŠ tremties, nepamiršta 
tenai likusių savo tautiečių. Pri 
ėmus DP bilių kun. Katarskis, 
remiamas klebono kun. »Praspa-
liaus, deda pastangas, kad tik 
galimai daugiau Lietuvių iš 
tremties galėtų čia atvažiuoti. 
Jis prašo geros valios Lietuvių 
pagalbos tame darbe, kad paža
dėtų patalpas apsigyvenimui ir 
iš kalno surastų jiems darbo. 

Apsigyvenimui vietos nėra 
taip sunku surasti, bet žymiai 
sunkiau su darbo suradimu. Wa-

! shingtono ponai neva dėl pasau
lio akių ta bilių priėmė, bet tuo 
pačiu jo įvykdymui ir tvorą už
tvėrė. 

Vienas Lietuvis iš tremties 
atsiuntė sekantį laišką! 

"Amerikos komunistų drau
gai bimbininkai, girdami Lietu
voje esantį "rojų", ten patys ne
važiuoja. 

Tiems vargšams silpnapro
čiams bimbininkams nuoširdžiai 
linkime bent kelias savaites pa
gyventi tokiame "rojuje". Kad 
gerasis Dievas duotų jiems to 
"rojaus" vaisių paragauti!" 

Tai geras receptas Lietuviams 
nuo bolševizmo ligos gydyti. 

D. Rep. 

10 MILIJONU BE
RAŠČIŲ AMERIKOJ 

RUSŲ KALBA PABALTIJO 
ŽMONĖMS 

fevedų laikraštis "Sydsvenska j 
Dagblat" praneša, kad Rygoje į 
leidžiamas laikraštis "Cina" 
pats provokuoja ir pateisina 
Pabaltijo rusinimą. Jis rašo, 
kad vieningas ir tikras Sovietų 
Sąjungos apgynimas esąs įma
nomas tik tuo atveju, kada visi 
sovietiniai piliečiai kalbėtų vie
na ir ta pačia kalba. 

Laikraštis toliau priduria, 
kad Latvių vaikai mokyklose 
pirma mokytųsi Rusų kalbos, 
o tik jau antroje eilėje Latviš
kai. 

KlCKlO<iOUO(iOlXKJOUOtlQUOtJOt)OOOUO()Ol)OtJOMOI)Q()OtjOUOl)OMOi 

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mfinesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 

Karo metu, imant jaunimą į 
kariuomenę, mobilizaciniai or
ganai atrado 300,000 jaunų vy
rų, kurie galėjo pasirašyti savo 
pavardę tik kryžiuku. 150,00) 
pilnai tiko karinei tarnybai fi
ziniu požiuriu, bet buvo atmesti j 
dėl išsilavinimo stokos; jie bu-į 
tų sudarę maždaug 15 divizijų. | 

Analfabetiškumas šiame kraš- j 
te dar vis išsiplėtęs ligi aliar-j 
muojančių skaičių. Pabrėžtina, 
kad šiuos 10 milijonų beraščių 
sudaro daugumoje ne negrai, 
bet baltieji. Oficiali statistika 
skelbia, kad 4,200,000 suaugu
sių nemokančių nei skaityti nei 
rašyti yra baltieji gimę USA. 
3,100,000 tokių pačių gimė sve
timuose kraštuose ir tik ne pil
ni trys milijonai beraščių yra 
juodosios rasės. 

Beraščiai užtinkami ne vien 
ik pietinėse valstijose. Dau
giau negu milijonas tokių yra 
New Yorko valstijoje, 696,00 ) 
Pennsylvanijoje ir 462,000 Illi
nois. Beraščiai sudaro net 36 iš 
šimto Louisiana valstijoje. 

DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje. 
Kaina metams tik $3.00. 

TREMTINIŲ ĮKURDINIMO 
v KOMITETAS DETROITE 
Liepos 24 d. įvykusiame BAL

F'o 76 kuopos susirinkime, kurį 
sukvietė pirmiau išrinkta to
kiam komitetui organizuoti ko
misija, išrinktas stiprus ir pil
nai komitetas. 

Komitetas susideda iš trijų 
skyrių į kuriuos įeina 18 žmo
nių. Jo valdybą sudaro: pirm. 
agr. Tomas Dambrauskas, vice-
pirm. Bessie Keblaitienė ir sekr. 
ntanas Dainius - Dainauskas. 
Likusieji komiteto nariai pasi
skirstė į šias komisijas: (1) Bu
tais aprūpinti komisija, pirm. 
M. Kasevičienė, nariai — E. 
Paurazienė, J. Juškevičienė, E. 
Arbačiauskas ir P. Medinis. (2) 
Darbais aprūpinti komisija, pir-
min. J. Pilka, nariai, M. Sims, 
J. Stanevičius, P. Rukštelė ir J. 
Keršanskienė. (3) Finansinei pa
ramai suteikti komisija, pirm. 
J. Paškauskas, nariai V. Kulbo-
kienė, U. Kašelionienė, A. Kaka-
nauskas ir P. Medonienė. 

Visais tremtinių įkurdinimo 
reikalais kreipkitės pagal reika
lo rūšį į čia suminėtas komisi
jas. Tremtiniams Įkurdinti Ko
miteto Detroite pirm. T. Dam
brausko adresas yra 955 Wild-
wood Ave., Detroit 3, Mich. Te
lefonas TO 53726 

BUVO IŠVYKĘ | BROLIO 
LAIDOTUVES 

žmogaus likimas jau labai se
nas ir nepasikeitęs.. mirtis vi
siems. Bet jis iš naujo ir iš nau
jo, rodos, toks keistas, toks ne
lauktas, toks sunkiai įtikimas. 

Pernai vasarą pas musų vei
kėjus Feliksą ir Verą Motuzus 
viešėjo p. Motuzienės brolis Sta
sys Gaubis. Teko kartu viešėti 
ir su svečiu, dar gana stipriu 
vyru, vos 59 metų amžiaus, susi
pažinti. Ir štai po metų laiko, jis 
miręs. Koks netikėtumas sese
riai, netekus vienintelio brolio, 
koks širdies skausmas.. Stasys 
Gaubis gyveno ilgus metus 
Bridgeport, Mass., ir ten buvo 
Overglobe Lietuvių batų dirbtu
vės šėrininkas. Stasys Gaubis 
jau buvo prasigyvenęs ir galėjo 
lengviau atsidusti, bet tas keis
tas likimas pasimojo amžinastin. 

P.p. Motuzai, Vos buvo grįžę 
iš Pittsburgho, Pa., kaip štai te
legrama, brolis serga. Motuzai 
su dukrele greitai nuvažiavo ir 
dar rado brolį gyvą ligoninėje, 
bet po trijų valandų jis amžinai 
užsimerkė. Motuzai stropiai pri
žiūrėjo brolio laidotuves, gražiai 
palaidojo Bruktono kapinėse, pa
statė paminklą. Laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių. Palaidotas 
Liepos 11 d. Gilios užuojautos p. 
Verai Motuzienei! 

KERTINIS AKMUO 
Sekmadienį, Liepos 25 d. pa

šventinta vieta, kurioje pradeda
ma statyti šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia. Ceremonijoms susirin
ko daug Lietuvių. Gero Vėjo pa
rapijiečiams! 

IŠVYKO ATOSTOGŲ 
Dr. Eugenija Gurskaitė jau 

antra savaitė važinėja po Ame
rikos kontinentą, apžvalgydama 
įdomesnes vietas. Jos tikslas ap
važiuoti visas rytines valstijas, 
pasiekiant Floridą ir grįžti vi
durio valstijomis. Su ja išva
žiavo jos 13 metų broliukas, ku
ris yra iš Waukegan, Wise, ir 
leido vasaros atostogas. Kartu 
važiuoja ir Vincas Dambraus
kas, taipgi to amžiaus berniu
kas. Kelionę atlieka automobiliu. 
Daug įspūdžių įsigyti linkime! 

KOMUNISTAMS KARŠTA 
Komunistų klaupčiukai dejuo

ja, kad girdi tie prakeikti FBI 
sudrumstė ramybę jų "dievai
tei" Masytei ir "Išganytojui" 
Dr. Palevičiui. Taip jau jiems 
skaudu. Girdi čia "Vilnies" pik
nikas, o šie vadukai pasitraukė 
į ukį, kad išvengus didelio "ba-
derio". Ar neužtenka, kad radi
jo uždarė, o kartu ir jiems bur
nas, bet kaž kokių kipšų jieško, 
kokius išdavikų žodžius murma, 

LVS 6 Skyriaus Išva
žiavimas 

Jau. buvo pranešta kad LVS 
6 skyrius rengia savo išvažia
vimą sekmadienį, Rugp. 1, prie 
Big Crooked Lake, pp: Raubių 
vasarnamyje. 

Iš Detroito nuvažiavimas į 
tą vietą toks: Grand River iki 
Brighton. Įvažiavus į Brigh
ton ir įsukus po kairei į Main 
Street, ta gatve išvažiavus iš 
Brighton apie 4mylias, pri
važiuojama Clifford Road. Tuo 
keliu pasukus po dešinei ir to
liau apvažiavus Golf laukė, va
žiuoti Clifford keliu toliau. 

Įvažiavus į kalnelį prie 
Round Lake, sukti po dešinei 
ir tęsti kelionę Clifford keliu 
iki pasukimo po kairei, kur to
liau privažiuojama Highland 
Road. Išsukus po dešinei į 
Highland Road, juo ir priva
žiuojama Big Crooked Lake. 
To vasarnamio numeris 3783. 

Su bilietėliais važiuojantiems 
svečiams bus įteikta lapeliai 
su smulkesniu kelio paaiškini
mu. 

Detroitiečiai pilnesnes infor
macijas gali gauti atsikreipda
mi telefonu į M. Sims, HOgart 
6702. J- K. 

400 USA KARININKU 
KLAUSĖ PASKAITOS 

APIE LIETUVĄ 

Kada jie baigs suptis? 

MASKVA NESULAUKIA AMERIKOS SU
GRIUVIMO 

Ii eiftaflSios žinios singi, tikri įrodymai kokie so-

CAMBRIDGE, MASS. — New 
Lecture Hall, Harvard Univer
sity, Lietuvos Garbės Konsulas 
Adv. Shallna Liepos 15 d. kalbė
jo keturiems šimtams "Greater 
Boston Air Reserve" karininkų. 
Jo tema buvo: "Russia's Neighb
ors — The Baltic Peoples of 
Latvia, Estonia and Lithuania". 

Po paskaitos buvo daugelis 
paklausimų į kuriuos Advoka
tas Shallna aiškiai atsakinėjo. 

Klausytojų tarpe buvo teisių j j.įkrįno Europos komunistai ir 
profesorių iš Harvard ir os 0111 taip įrodinėjo kairieji socialis-
universitetų. • į ^aj 

Maskva buvo apsiskaičiavus 

nusako kad Stalinas ir jo di
dieji klapčiukai pradėjo pakei
sti savo įtitikinimą kad Ame
rika tuoj ekonominiai sugrius 
ir čia lengvai bus įvesta sovie
tai. 

šito tikėjo ir laukė kairieji 
Anglijos Darbo Partijos vadai 
ir įvairus socialistai kitose Eu
ropos šalyse. 

Visų mintis buvo, remiantis 
1918-1922 metų a p s k aičiavi-
mais, po I Pasaulinio karo, kad 
Amerikoje viskas subiręs per
eitą pusmetį. 

Visas pasaulis, svarbiausia gi 
Europa, tada butų turėjus at
sikreipti į Juozą Staliną, kaip 
vienatinį išgelbėtoją ir maitin
toją. 

Europa, kuri aną žiemą sun
kiai nukentėjo nuo šalčių, o 
pereitą vasarą nuo sausros, bu
vo numatyta žlugsianti jeigu 
laikysis įsikibus j Amerikos 
griūvančią kapitalistinę siste
mą. Taip skelbė Maskva. Tą 

Neaiškumai dėl Trem
tinių Įvažiavimo Tvarkos 

• SLA sekretorius Dr. M. J. Vi-
nikas "Tėvynėje" skelbia gavęs 
žinių apie naują DP į USA įva
žiavimo tvarką. 

(1) Visi DP užsiregistravimai 
atlikti USA konsulatuose prieš 
1948 m. Birželio 30 d. yra panai 

kad ji tuoj susikraus sau į tar 
bą visą vakarų Europą ir To
limus Rytus, ir padarys dide
lius laimėjimus Pietų Ameri
koje. 

Tas Amerikos nesugriuvimas 
tuščiomis nepraėjo Maskvoje 
Ten tūlas Eugene Vargą, žy
mus Rusų ekonomistas, šio ka
ro pabaigoje parašė knygą ku
rioje įrodinėjo kad vargu gali 

kinti ir busimo registravimo ei- ma tikėtis vakarų kapitalizmo 
lingumui nebus įskaityti. 

(2) Nauja visų DP registraci
ja bus Amerikos konsulatų pra
dėta, kai tik bus pagaminti nau
ji blankai. 

(3) Visi DP privatus ir orga
nizacijų affidavitai daugiau ne
begalioja. Naujai registracijai 
nereikia jokių affidavitų nei pa
galbinių dokumentų. Kokie do
kumentai bus reikalaujami atei
tyje — konsulatai praneš vėliau. 

(4) Pirmumas bus nustato
mas pagal naujo registravimosi 
eilę. 

Red. prierašas: Šis SLA se
kretoriaus pranešimas nėra ofi
cialus. Oficialių žinių šiuo reika
lu redakcija dar nėra gavusi. 
Neįtikėtinai skamba, kad visi 
affidavitai daugiau nebegalioja.; 
Ankstyvesnėse instrukcijose bu
vo kaip tik pažymimas affidavi
tų reikalingumas genesnio am
žiaus žmonėms. 

Tikimasi, kad greitu laiku bus 
paskelbta oficiali įvažiavimo 
tvarka pagal naują bilių. 

sistemos sugriuvimo psr pirmą 
dešimtmetį po karo. 

Už tai, ir už kitus savo pa
reiškimus apie kapitalizmą, ku
rie nebuvo pakankamai juodi, 
Varga buvo pasmerktas Prav-
dos, sovietų organo, ir buvo iš
mestas iš Sovietų Mokslo aka
demijos. Komunistų organai ir 
dabar jį tebesmerkia. 

Komunistams butų geriau, 
nors ir klaidingai, tikrinti ir 
tikėti kad Amerikos kapitaliz
mas sugrius jau rytoj ir tuo-
mi komunistai pasinaudos, be KAg platina Dirvą 
karo, Ameriką pasivergti. Tei- platina apšvieta. 

vietų carukams nepatinka, yra 
nepriimtini, smerktini. 

Amerikoje pakilęs darbingu
mas po karo, ir Europoje apsi
reiškęs atsigriebimas ir atsi
statymas parodo kad trys me
tai po karo dalykai pagerėjo, 
o nepablogėjo, kas, anot Mas
kvos, pastūmė į kitą kelią vi
sus komunistų skaičiavimus ka
da jie liks Amerikos ir visos 
Eurcrpos viešpačiais. 

Maskvos galvoms nepatiko 
vienas Vargos pasakymas, kad 
kapitalizmui nereikia sugriuti 
ir sudužti. Jis gali taip pat pla
nuoti ir pasiruošti sutikti de
presijas kokios galėtų apsirei
kšti. 

Rusija tikėjosi žymaus kai
nų nupigimo Amerikoje, susto
jimo pirkimų, darbų nuslugimo 
ir didelių bedarbių. 

Dabar Maskva pradėjo v#l 
pasirodyti su dolariais pirkimui 
sau reikmenų, ir Amerikai li
ko tik apsižiūrėti kad sovietai 
negautų iš čia kariškų reikme
nų, arba kad per Amerikos re-
miama,s Europos šalis nepatek
tų į Rusiją karui reikalingi pa
dariniai. 

LIETUVOS KURORTUS 
UŽPLŪDO BURLIOKAI 
Kaip praneša Maskvos radi

jas, į Lietuvos kurortus Palan
gą ir Druskininkus iš Sovietų 
Sąjungos atvyko 15,000' vasa
rotojų, daugumoje SSSR an
gliakasių ir geležinkeliečių. 

ISPANIJOJE, prie Barcelo
na, statydinama dirbtuvė ga
minimui DDT soliucijos, kuri 
šio karo metu išrasta pasek-
mingiausia naikinimui musių, 
uodų, visokių laukinių ir nami
nių vabalų. 

AMERIKOJE bulves irgi tu
ri savo rūšis, šiose šalyje pir
mą vietą auginimo daugumu 
užima taip vadinamos "katah-
din" bulvės; antrą vietą užima 
"cobbler" bulvės. 
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CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

diaries Stapanauckas, Licensed Embalmer 

7321 Puritan 
Telef. University 4-4877 

Detroit 21, Mich. 
Namų: HOgart 8100 
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NESENIAI miręs Gen John | HQf SPRINGS, ARKANSAS f J. Pershing paliko $274,420 tur 
to, neskaitant dar stambaus ho
noraro už jo atsiminimus. Jis 
neturėjo jokios nekilnojamos 
nuosavybės, didžiausią dalį jo 
turto sudarė vertybės popieriai. 

NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ 

CHARNES APARTMENTS 
SAPNAS vidutiniai tęsiasi 

tik penkias sekundas, moksli
ninkai tikrina, 

net žmonės priversti trauktis išį§ 
kompanijos, nei suraminti nebe- | 
gali. Lietuviška patarlė sako: | 
"Kaltas būdamas skųstis liauk, 
ką pasėjai tą ir piauk". M. Sims. I 

—  L I E T U V I A I  —  
E. M. CHARNES, Savininkg 

Apartmentai ir pavieniai kambariai 
Miegami kambariai su Virtuvės privilegija. 

Didelis kįemas. Gražioje Iteaidencinėje dalyje. 
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D I R V A  

L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 

Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevilksl 

Už Spygliuotu Vielų 
Rašo KAZYS ŠKIRPA. 

1 (Tęsinys iš pereito nr.) 
Konstatuodamas, jog mano asmens arešta

vimą suminėtomis aplinkybėmis skaitau grubiu 
pažeidimu mano privilegijų, kaip įgalioto Diplo
matinio Atstovo ir kad vienkart tapau III-jo 
Reicho sukliudytas eiti pavestas man pačios Lie
tuvių tautos Lietuvos Ministro Pirmininko pa
reigas, gelbėjimui krašto nuo jam grėsusio nau
jo bolševistinio pavojaus, raštą baigiau šiais pro
testo žodžiais: 

"Tokiomis aplinkybėmis ir turint omenyje 
dabartinę Lietuvai labai pavojingą militarinę ir 
politinę padėt} ir pasiremdamas Reicho Kance
liarijoje tebegulinčiais mano akreditavimo raš
tais, kaip ir laikydamasis savo priesaikos mano 
kraštui, šiuo pareiškiu formalų protestą prieš 
mano asmens laisvės priverstiną susiaurinimą, 
prieš pažeidimą mano garbės už spygliuotų vie
lų ir prieš tai, kad. priešingai tarptautinei teisei, 
esu sukliudytas vykdyti man pavestas valstybi
nes ir diplomatines pareigas tokiu laiku ,kada 
paliečiamas mano tautos likimas." 

šitokiu savo protestu formaliai užverčiau 
visą atsakomybę ant III-jo Reicho vyriausybės 
už Lietuvos atstatymo sukliudymą ir pavojus į 
kokius nacių pikta politika pastatė musų tautą 
likviduodama jos politinę vadovybę, kad palikus 
kraštą be vyriausybės, o tautą beginklę akivaiz
doje naujos sovietų agresijos prieš Lietuvą. 

Metėsi j akis atsitikimų panašumas: 1939 
m., kada Lietuva susilaikė nuo žygio į Vilnių, 
von Ribbentrop, Molotovo paspaustas, ją užleido 
bolševizmui, pirmą kartą sulaužydamas III-jo 
Reicho įsipareigojimus nesudaryti su jokia tre
čia valstybe susitarimų nukreiptų prieš musų 
kraštą. 1944 m. gi ta pati III-jo Reicho vyriau
sybė, šį kartą jau Rusų raudonosios armijos spi
riama, užleido musų kraštą bolševizmui antrą 
kartą, sukliudydama Lietuvių tautai gintis nuo 
to pavojaus lyg iš keršto, kad ši pastaroji išdrį
so statyti nepriklausomybės reikalavimą. 

Atrodė, jog abu Lietuvos didieji kaimynai, 
Vokietija ir Rusija, veikė kaip susitarę, nors 
1944 m. jau stovėjo žūtbūtinėje kovoje vienas 
prieš kitą: Rusai veržėsi į musų kraštą, kad-at
naujinus Lietuvos pavergimą ir Lietuvių tautos 
komunistinį eksterminavimą, kurį buvo sukliu-
dęs musų tautos Birželio 23 d. sukilimas; tuo 
tarpu rudieji naciai, patys jau bėgdami iš Lietu
vos, griebėsi musų žmonių gaudymo III-jo Rei
cho pralaimiamo karo tikslams ir skaitlingų 
areštų buvusių sakyto sukilimo dalyvių, kad jie 
tos nepriklausomybės neatstatytų iš naujo iš
naudodami rudojo okupanto nusilpnėjimą. Kada 
Lietuvių tauta jos piktų kaimynų šitaip buvo be 
teisės ir atodairos slopinama ir žudoma, jos gy
venamas kraštas buvo paverčiamas karo gais
rų jura, o žmonės tokiomis aplinkybėmis nebeži
nojo nei kaip nei kur gelbėtis, sakytos tautos 
pilnateisį Diplomatinį Atstovą Vokietijoje na
ciai laikė izoliavę už spygliuotų vielų, internuo
tųjų stovykloje Godesberge. Kito panašaus atsi
tikimo Lietuvių istorija nežino, nebent kalbamą 
atsitikimą butų galima palyginti Kryžiuočių Or
dino užpuolimams ant musų tautos protėvių, ka
da kryžiuočiai dažnai įsiverždavo į. Lietuvių gy
venamus kraštus, ne tik juos materialiai apiplėš-
davo, bet dažnai prisigaudydavo ir belaisvių, o 
Lietuvių kunigaikščių pasiųstus atstovus tartis 
su svetimais įsibrovėliais užlaikydavo, kalindavo, 
kartais net nukankindavo, jei jie nesutikdavo 

nusileisti bei išduoti savo krašto. 
Mano čia aukščiau pacituotas protestas, ta

čiau, faktinos padėties Lietuvoje pakeisti negalė
jo. Ją pakeitė bolševistinis priešas, okupuodamas 
Lietuvą antrą kartą. Kada tai įvyko, atrodė, jog 
atkrito pats objektas dėl kurio kilo pats kon
fliktas tarp Lietuvos Atstovo ir Reicho vyriau
sybės, nes jo reikalavimas atstatyti Lietuvos 
valstybę tuo metu jau buvo pasidaręs praktiškai 
nebeįvykdomu dalyku, kol kraštas lieka Sov. Ru
sijos okupuotas. Tokiomis aplinkybėmis buvo ga
lima manyti, kad gal galėčiau buti iš internuo
tųjų stovyklos paleistas. Tuo tikslu padariau ir 
Rugpjučio 3 d. pasiunčiau, per stovyklos komen
dantą, atitinkamą raštą Reicho Vidaus Reikalų 
Ministrui Himmleriui. Trumpai apibudindamas 
pavartotas prieš mano asmenį, kaip Lietuvos At
stovą, policinės priemonės beprasmiškumą, savo 
sakytame rašte esu pareiškęs štai ką: 

'ISąryšyje su mano atstovaujamo krašto 
B&uju Rusų raudonosios armijos okupavimu, pa
dėtis pagrindiniai pasikeitė. Ji padarė mano 
ankstyvesnius pasiulymus praktiškai nebeįvyk-
domais ir todėl atkritusiais. Todėl, mano nuomo
ne, yra atkritusios ir priežastys nesusipratimo 
tarp manęs ir Reicho vyriausybės. Jųs, Eksce
lencija, todėl ir iš savo pusės įžiūrėsite, jog to
limesnis laikymasis mano internavimo yra ben
drai netekęs savo objekto. 

Prie šio politinio samprotavimo leidžiu sau 
,/$» pridėti dar štai ką: 

Apgailėtini karo įvykiai mano gimtajame 
. krašte padare daugelį mano artimų giminių ir 

prietelių likime aukomis ir nubloškė į neviltį. 
Mano moralinė pareiga yra pasiskubinti, mano 
galimybių ribose, jiems į pagalbą. Iš kitos pusės, 
aš turiu pasirūpinti ir mano nuosava šeima. Ji 
dabar gyvena nežmoniškose sąlygose kaime, ka
dangi musų privatinis butas Berlyne tapo per 
oro puolimą visiškai sunaikintas. 

Turint tai omenyje ir kadangi savo princi
pinį nusistatymą dėl mano areštavimo esu jau 
pareiškęs savo š. m. Liepos 6 d. rašte Reicho 
Užsienių Reikalų Ministrui, kreipiuosi į Jusų 
Ekscelenciją, kaip Reicho Vidaus Reikalų Minis
trą, su prašymu mane iš dabartinio internavimo 
neatidėliojant paleisti." 

Deja, tai buvo šūkis į apkurtusi žmogų. Jį 
apkurtino jo paties neribota asmeniška ambicija. 
Himmleriui po to, kai jo paties parėdymu buvau 
prieš teisę ir tarptautinius papročius areštuotas, 
buvo nebepatogu mane netrukus vėl paleisti. 
Kaip vyriausias nacių jėgos politikos vykdyto
jas, jis, matomai, sąžiningai laikėsi natįjų garsio
sios instrukcijos nurodymų, kaip elgtis su Rei
cho paglemžtų tautų žmonėmis Europos rytuose. 

Toje instrukcijoje pasakyta, jog neturi bu
ti rodoma jokio pasigailėjimo ir jei kas nors iš 
nacių pareigūnų pasielgtų neteisingai, tai nėra 
reikalo įvykusią klaidą atitaisyti, kad pavergtie
ji tame neįžiūrėtų kokio nors naciškųjų valdovų 
silpnumo. Todėl į savo raštą nesusilaukiau iš 
Himmlerio jokio atsakymo, šis jo man duoti ne
galėjo, nes nenorėjo prisipažinti, kad įsakydamas 
mane areštuoti padarė pats nusikaltimą. Bet jo 
sufanatiškėję smegenys nesuprato, kad įsakyda
mas areštuoti svetimos valstybės Diplomatinį 
Atstovą ir jį kalinti už spygliuotų vielų, netik 
neatnešė jokios naudos savo kraštui, bet, atbu
lai, padarė III-jam Reichui tik gėdos prieš kitas 
civilizuotas pasaulio tautas. Xos gėdos atitaisyti, 
pasinaudodamas suminėtu mano raštu, jis nesu
siprato, nes tada bendrai jau nieko nebesuprato. 

Po neseniai įvykusio Liepos 20 d. atentato 
prieš Hitlerį, tematė vieną, būtent, kad visi ima 
prieš nacių režimą sukilti, nebe vien pavergtų 
tautų žmonės, bet ir patys Vokiečiai, ne1 tik ka
riškiai, bet ir daug kas net iš paties Himmlerio 
bu v. bendradarbių tarpo ir kad jam nebelieka 
nieko kito, kaip visus gaudyti ir šaudyti, kaltas 
ar nekaltas. 

Panašiai elgiasi kiekvienas kriminalistas, 
kol netampa policijos izoliuotas arba pačių gy
ventojų nulinčiuotas.. 

Kaip žinoma, Rusų raudonajai armijai ver
žiantis į Lietuvą, daug Lietuvių bėgo į Vokieti
ją, į vienintelį kaimyną, kur bebuvo įmanoma 
pasitraukti. Lietuvos Atstovo pareiga buvo or
ganizuoti skubią pagalbą ir suteikti jiems kon-
suliarinę globą. Tai buvo naturalu ir savaime su
prantama. Bet tam buvo reikalinga atnaujinti 
Lietuvos Pasiuntinybės veikimą. Negalėdamas 
tuo reikalu pasirūpinti asmeninškai, kaip nacių 
internuotas, daviau atitinkamą įgaliojimą vie
nam iš savo bendradarbių buv. Pasiuntinybės 
Patarėjui ir Gen. Konsului p. L. Dymšai. Jį 
skaičiau atsargiu ir nusimanančiu reikaluose 
žmogumi bei labai taktišku. Vieną kartą jau bu
vau numatęs jam panašią misiją mane pavaduo
ti, būtent, po 1941 m. Birželio sukilimo, kada bu
vau nacių izoliuotas naminiu areštu ir nebuvo 
tikra, kad nebusiu jų sulikviduotas. Bet tada 
dar pavyko išsigelbėti, šį gi kartą tokios vilties 
nebesimatė, o reikalas kad kas mane pavaduotų 
buvo didelis, atsižvelgiant į skaitlingą karo pa
bėgėlių Lietuvių atsiradimą Vokietijoje. Tuo 
tikslu Rugpjučio 14 d. pasiunčiau formalų pave
dimą p. Dymšai, kad eitų Lietuvos Charge d'Af-
faires pareigas ir bandytų gauti Vok. Užs. Reik. 
M-jos sutikimą atnaujinti Lietuvos Pasiuntiny
bės veikimą. 

Nors kalbamas raštas mano buvo pasiųstas 
p. Dymšai per stovyklos komendantą, taigi ėjo 
per Gestapo kontrolę, bet p. Dymšą pasiekė. Tai 
buvo šioks toks ženklas, kad gal p. Dymšai pa
vyks ką atsiekti. Vėliau patyriau, kad jis po il
go laukimo, buvo priimtas Pasiuntinio von 
Grundhers pasikalbėjimui Vok. Užs. Reik. Mini
sterijoje/ Tačiau v. Grundherr pastatė p. Dymšai 
sąlygą: esą, jei norįs eiti Lietuvos Charge d'Af-
faires pareigas, tai jo pirmutinis aktas turėtų 
buti viešas atsišaukimas į Lietuvos jaunuome
nę, raginąs stoti į S.S divizijas kovai su priešu 
ir bendrai, von Grundherr nuomone, savanorių 
verbavimas turėtų pasilikti svarbiausiu Pasiun
tinybės uždaviniu. Kadangi, kaip jau suminėta, 
buvau p. Dymšai nurodęs kelti Pasiuntinybės 
veiklos atgaivinimo klaušimą, kad rūpintis nelai
mingų karo tremtinių likimu, bet ne kokių nors 
savanorių verbavimui III-jo Reicho karo reika
lams, tai p. Dymša teisingai pasielgė kad von 
Grundherr akiplėšišką reikalavimą atmetė. Už
tat, kada p. Dymša užsiminė jog Pasiuntinybė 
turėtų pakankamai ir kitų reikalų, pirmoje eilėje 
pasirūpinti mano ir kitų Lietuvių kalinių likimu, 
von Grundherr patarė p. Dymšai to klausimo nei 
nebandyti kelti, pagrąsindamas jog pats galės 
atsidurti ten kur teko atsidurti man. Tatai pa
rodė jog Vokiečiai tada jau buvo pradėję netek
ti lygsvaros ir šalto proto: būdami jau išvaryti 
iš Lietuvos, jie vis dar tebesilaikė kai pjos oku
pantai...> (Bus daugiau) 

Kuriuo Keliu? 
Lietuvos Egzilinės Vyriausybės Sudarymo Klausimu 

Rašo Dr. Girkantas. 

Reikala.s turėti Lietuvių tau
tai savo atstovaujamą organą, 
kuomet eina kova už Lietuvos 
valstybės ir net pačios Lietuvių 
Tautos egzistenciją, iškėlė įvai
rių sumanymų egzilinei Lietuvos 
vyriansybei sudaryti. 

Jeigu pasitraukiant iš Lietu
vos valstybės Prezidentui Sme
tonai, protestui prieš bolševikų 
okupaciją 1940 m. Birželio mėn. 
butų pasitraukęs ir visas Lietu
vos ministrų kabinetas, tuometi
niam ministrui pirmininkui A. 
Merkiui nebūtų reikėję pasida
ryti bolševikų įrankiu, griau
nant Lietuvos nepriklausomybę 
ir Lietuvių tauta dabar turėtų 
savo pilnateisę egzilinę vyriau
sybę. 

To nepadarius, kyla nemaži 
sunkumai, kai reikia surasti 
teisingą kelią autoritetingai Lie
tuvių tautos atstovybei sudary
ti. čia tenka paboti visos eilės 
politinių ir juridinių sumetimų. 

Geros valios Lietuviai, ku
riems tėvynės gerovė yra aukš
čiausias įstatymas, šiandien jun
giasi apie VLIK'ą ir skelbia jį 
vadovaujančiu Lietuvių tautos 
kovai autoritetu. Kai kas galvo
ja, kad einant tikrąjai kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą pačioje 
Lietuvoje, tai kovai turinti va
dovauti rezistencijos vadovybė. 
O neseniai Lietuvių tremtinių 
tarpe Vokietijoje kilo sumany
mas pasiūlyti buv. Lietuvos pre
zidentui Dr. K. Griniui pasi
skelbti prezidentu ir sudaryti 
Lietuvos vyriausybę tremtyje. 

Grupė buvusių Lietuvos sei
mų atstovų tremtyje paskelbė 
atsišaukimą, kuriame smerkia 
separatinę politinę veiklą ir pa
sisako už VLIK'ą. Tokį žygį, sie
kiantį išlaikyti Lietuvių pastan
gų vieningumą ir drausmę, gali
ma tik sveikinti. Tačiau tenka 
apgailestauti, kad tame atsišau
kime siekiama apimti per daug 
ir jau dabar norima nustatyti 
gaires, kuriomis atsistačiusi Lie
tuva turėtų valdytis. Pasiūlymas 
tuč tuojau pradėti vykdyti 1922 
m. konstituciją, apeinant vėles
nę 1928 m. konstituciją, kuri ga
liojo Lietuvoje prieš bolševikų 
okupaciją, stumia Lietuvių tau
tą į savotišką revoliucinį kelią, 
išbraukiantį iš Nepriklausomos 
Lietuvos istorijos beveik du jos 
trečdalius. Tuo tarpu patinka 
kam, ar ne, o Smetonos laikotar
pis Lietuvos gyvenime palieka 
faktu, kurio paneigti negalima. 
Santykių su užsieniais reikalai, 
vaidinantieji nemažą vaidmenį 
Lietuvos išlaisvinimo klausime, 
verste verčia nuolat ir nuolat 
prie to laikotarpio sugrįžti. Ir ar 
nekyla daugiausiai sunkumų, su
darant dabar atstovaujantį Lie
tuvių tautą organą, iš to, kad 
minėtą faktą siekiama apeiti? 

Nelaužkime šakos; ant ku
rios sėdime. 

Lietuvos padėtis po antrojo 
pasaulinio karo skiriasi nuo 
1918 metų padėties tuo, kad po 
pirmojo karo Lietuvių tauta tu
rėjo išsirūpinti savo suverenu
mo pripažinimą iš svetimų vals
tybių. Dabar tas pripažinimas 
yra. Yra ir ir to pripažinimo re
gimas išreiškimas tebeveikian
čių kai kuriose šalyse Lietuvos 
atstovybių formoje. Tų atstovy
bių užimami plotai tebėra ligi 
šiol neokupuota Lietuvos vals
tybės teritorija. Tų atstovybių 
šefai yra legalus Lietuvos atsto
vai tuose kraštuose, kur jie yra 
akredituoti. Per tuos atstovus 
Lietuvių tauta, nepareinamai 
nuo egzilinės vyriausybes suda
rymo, turi galimumą kelti savo 
balsą tarptautiniame forume ir 
reikalauti savo pažeistų teisių 
atitaisymo. 

Tačiau visi šie atstovai buvo 
Smetonos valdžios paskirti. Pri
imdamos tuos atstovus, užsie
nių valstybės yra davusios pri
pažinimą Smetonos vyriausybei. 
Ta užsienių pripažinta Smetonos 
vyriausybė ir buvo paskutini 
Lietuvos vyriausybė prieš bolše
vikų okupaciją. Visokia naujai 
sudaryta vyriausybė, kokiu var
du ji nesivadintų, sueidama _ Į 
santykius su užsieniais, turės 
dar tokį pripažinimą išsirūpinti, 
jeigu ji norės, kad su jos veiks
mais užsienis skaitytųsi. Dabar
tinėmis Lietuvių tautos gyvena 
mo sąlygomis tai yra nelengvas 
dalykas. O grįžimas prie 19^ 
m. konstitucijos, apeinant vei
kusią vėlesnę, ir dw b© būtino 

šiuo atveju tautos atsiklausimo, 
yra keitimas arklių važiuojant 
per srovę. 

Kiek Lietuvos išlaisvinimas 
pareina nuo tarptautinės būklės 
sąlygų, nuo teisės ir teisingumo 
įsigalėjimo tarptautiniuose san
tykiuose, vargiai butų Lietuvos 
reikalui naudinga, jeigu jos pa
skutinė pasaulio pripažinta val
džia tuo ar kitu keliu pasaulio 
akyse butų diskredituojama. Ge
ra ar bloga ta valdžia yra buvu
si, tai Lietuvių naminis reika
las. dėl kurio bus galima išsi
kalbėti, kai bendras Lietuvių 
tautos troškimas bus įgyvendin
tas. Dėl to, jeigu pasaulis žino, 
kad Lietuva paskutiniais prieš 
okupaciją metais buvo valdoma 
pagal 1928 metų konstituciją, 
nederėtų jos iš gyvenimo iš
braukti, bent kol Lietuvos at
vadavimo akcija yra koncen
truojama užsieniuose. 

Kol Lietuva turi užsienių pri
pažinimą, valdžios bent pro for
ma tęstinumas yra musų tautos 
gyvenimo sįlygomis svarbus da
lykas. O kokios konstitucijos 
reiktų laikytis, tai nustatys pa
ti Lietuvių Tauta atvaduotoje 
Lietuvoje. Tik ji viena tame 
klausime yra kompetetinga. Da
bar to klausimo kėlimas neturi 
prasmės ir tik gali suskaldyti 
taip reikalingą Lietuvių tautai 
vienybę. Dėl to nelaužkime ša
kos, ant kurios sėdime. 

LONDONAS. — Tarptautinis 
Olimpinis Komitetas neleido da
lyvauti Londono olimpiadoje 
naujos Israelio valstybės sporti
ninkams. Manoma, kad Olimpi
nis Komitetas bijojo Arabų re
akcijos. 

Kražių bažnyčia 
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'Eite" skelMa "Kipa" agen- tai, paskirtas Kaišiadorių vys-
turos žinią iš Vatikano, kad ten 
mirė kankinio mirtimi Vysku
pas Matulionis, bolševikų nu
kankintas sovietiniame kalėji
me. 

Vyskupas buvo gimęs 1873 
metais Utenos apskrityje. Tris 
kartus bolševikų buvo suimtas. 
1923 m. Leningrade jis buvo 
pasmerktas dvejus metus kalė
ti. Po to jis buvo slaptai įšven
tintas į vyskupus. 1929 metais 
vėl buvo nuteistas keturius me
tus kalėti. Kai Lietuvos vyriau
sybė susitarė su SSSR vyriau
sybe pasikeisti kaliniais, ati
duodama SSSR-ui visą eilę žy
miausių bolševikų partijos va
dovybės narių, ir vysk. Matu
lionis, drauge su kitais kuni
gais, grįžo į Lietuvą. 

Nuo 1929 m. jis buvo titu-
liarinis Matregos vyskupas. 

kupu. Vokiečių okupacijos me
tu laikėsi šiame poste. Kai 1944 
metais raudonoji banga užplu-
do Lietuvą antrą kart, senelis 
vyskupas, tiek metų bolševikų 
kankintas ir labai gerai paži
nojęs jų veikimo metodus, ne
pasitraukė iš Lietuvos ir pasi
liko vargą vargti drauge su sa
vo tikinčiaisiais. 1947 m. jis 
buvo suimtas ir, turimomis ži
niomis, išgabentas f Sibirą, kur 
ir mirė. 

Tai buvo šventas žmogus, vi
są savo gyvenimą vedęs labai 
dorai, pamaldžiai, gyvenęs tik
rai krikščioniškai, neturte ir 
varge. Visa savo širdimi mylė
jo savo tėvų žemę Lietuvą. 

Lietuvių tauta išeivijoje ir 
Tėvynėje gedi šio didelio vyro 
ir tiki, kad Apvaizdos bus lem
ta iš jo susilaukti naujo ir gar-

1937 m., mirus vyskupui Kuk- bingo Lietuvio šventojo. K.P1. 
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Vokiečių Kalėjimuose 

Kąina $1.50 

Ši didelė, 231 puslapių knyga, parašyta Lietuvos tremtinio kuris 
pats perėjo ir pergyveno Vokiečių kalėjimus ir buvo priėjęs iki 
pat mirties slenksčio — jums bus nepaprastai įdomus skaity
mas, susipažinimui su tuo ką pergyveno musų Lietuviai, antro 
Lietuvos okupanto, nacio, persekiojami. Knyga lengvai skai
toma, stambiom raidėm, patiks kiekvienam Amerikiečiui. 

Knygos kaina $1.50. Atiduodama už $1.00 ir 10c pašto kaštų 
Įdėkit laiške $1 Ir 10c pašto ženklukais arba sidabrinį ir siųsltU 

D I R V A  

* f ^ f "Srff 1 f > 5* f \ f t * ijJ 
i i v *4$" J'• Jkr i % -m V -f1 " 

6820 Superior Avenue 

h 
* t*"! 

Cleveland 3, Ohio 

/w 
~Ą 

iŠ 

> • 



• • , . > v , r " ' f - w  ^  . JV 

t 

! • '  

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, O. . KARPIUS—Editor Redaktorius—K 

Amerika Laikysis Nuolaidumo Politikos Maskva pati Norin
ti Sunaikinti 

pREZ. TRUMAN, sušaukęs Washington® aukštų ša-
* lies vadų ir nekuriu diplomatų konferenciją, paskel
bė, esą "Taikai išlaikyti sąlygos yra gana geros". 

Tuo laiku kai Sovietai jau tik vos-vos neužraukia 
vakarų sąjungininkams viso susisiekimo su Berlynu, kai 
jau pasiryžta išvežti iš vakariečių Berlyno srities ten 
užsilikusius tremtinius, kai lėktuvais dideliu vargu te
pajėgiama pristatyti maistas porai milijonų Berlyno gy
ventojų; pagaliau* kai Prancūzijoje net vyriausybes ka
binetas sugriuvo dėl šalies apsaugai reikalingų pinigų 
sumos didumo, — iš Baltojo Namo Amerikoje paleista 
pasauliui raminantis sakinys: "Taikai išlaikyti sąlygos 
yra gana geros". 

Sovietai vargu' ras patogesnį laiką — bent greitoje 
ateityje — Berlyną užgrobti, jeigu nešoks tai padaryti 
dabar. 

Prezidentas Truman ir kiti žymus Amerikos vadai 
randasi tokiose sąlygose kad kitaip ir negali viešai sa
kyti apie vykstančias varžytines su raudonaisiais dėl 
Berlyno, kaip tik kad "taikai išlaikyti sąlygos yra gana 
geros". 

Kad sąlygos yra labai blogos — ir visai arti prie ka
ro — tą, be abejo, susirinkę aukštieji vadai ir diplomatai 
apkalba tik savitarpyje ir nutarė imtis visos eilės žygių 
prieš Sovietus, tikslu sulaikyti juos nuo pradėjimo atvi
ro, karšto karo. 

Dalykai, be abejo; paaiškės nuodugniai ir pačiam 
Kongresui, kuris Liepos 26 susirinko prezidento specia
liai sušauktam posėdžiui. Nors Kongresas sušauktas ki
tais sumetimais — Prezidento Trumano politiškiems ga
bumams parodyti, dabar kada ruošiamasi rinkimams, — 
Kongresas, būdamas posėdyje, gaus progos geriau pa
tirti ir rimtumą padėties dėl santikių su Sovietais. 

Dabar tokis laikotarpis — tik trys mėnesiai iki pre
zidento rinkimų — kad ir Demokratams ir Republiko-
nams nedrąsu pasisakyti griežčiau prieš Sovietus, nes 
tas butų atviras pasireiškimas už naują karą, ko sten
giamasi viešai išvengti. 

Tačiau, padėtis yra tokia rimta — karo klausimas 
su Sovietais kabo tik ant plauko — kad nei viena nei ki
ta didžiųjų partijų nedrįsta kitai ką nors karo klausi
mu prikišti. Priešingai, ir Demokratai ir Republikonai 
vadai laiko savitarpines tarybas, norėdami išvengti iš
sišokimų kaltinimais dėl karo. 

Viena kitą pradėjus kaltinti "norėjimu" karo, Mas
kvos elgesiais Berlyne karas gali buti iššauktas pirm ne
gu partijų politikieriai spės gerai apsidairyti. 

I^aro klausimas rimtai svarstomas Londone ir Paryžiu
je, tik Paryžiuje su baime ir nepasitikėjimu. Pran

cūzai bijo kad* jie gali buti pirmutiniai raudonųjų užpul
ti ir išnaujo sutriuškinti. 

Londone parliamentui užsienių reikalų sekretorius 
Bevin šitai]) pareiškė: 

"Savigarbą turinčiai vyriausybei nėra galimybių at
sisėsti ir diskusuoti reikalus su sovietais kuomet^ tavo 
kariuomenė yra atkirsta nuo normalio susisiekimo ir kai 
2,500.000 žmonių yra naudojami darymui spaudimo į ta
ve priėjimui nuosprendžio". Tas reiškia kad Britų vy
riausybė atsisako su sovietais tartis kuomet sovietai nau
doja prievartą ir užsivarinėjimą. ^ Amerika pasakė ne
pasiduos prievartai nei uzsivaiinėjimui iš laudonųjų pu
sės. 

Washingtone vykusių pasitarimų pasėka bus pasiun
timas Maskvai dabarčiai pritaikytų pareiškimų. Apie 
pilną padėtį Berlyne asmeniškai išaiškino parkviestas iš 
Vokietijos Gen. Lucius D. Clay, Amerikos militarinis ko-
mandier-ius Vokietijoje. 

Iš pradžių iš Amerikos pusės bus imtasi priemonių 
su Maskva "susikalbėti" ir, kai]) Valstybės Sekretorius 
Marshall pareiškė, bus dedama pastangos tarybų keliu 
prieiti prie susipratimo, "išvengimui karo tragedijos". 

Amerikos vyriausybė pirmą kartą nuo taip išsiplė
tusios Berlyno krizės pradėjo formuluoti savo planuotą 
politiką, kuri apima keliolika paskirų žingsnių, iki gin
kluotas susirėmimas bus pareikalautas kaip venatinė 
priemonės, kada jau kils klausimas Berlyną apleisti^ 

Jeigu ta nota, kurią Amerikiečiai, susitarę su Brita
nija ir Prancūzija Maskvai pasiųs, bus atmesta, klausi
mas ruošiama iškelti United Nations posėdyje. Prie to 
ta byla galės buti iškelta ir Tarptautiniame Teisme, nu
statymui vakarų sąjungininkams teisės Berlyne laiky
tis netrukdomai. 

Amerikos vadai, kaip ir paprasti protaujantys pi
liečiai aiškiai žino kad dabartinių gineų esmė nėra tiktai 
paties Berlyno klausimas^ Reikalas eina apie pagrobi
mą visos Vokietijos į Sovietų rankas. 1938 metais Hit
lerio ginčas su Lenkais dėl Danzigo buvo tik jo priekabė 
pulti ir užgrobti visą Lenkiją. Dabar, dešimt metų vė
liau, Maskva pakartoja savo "mokytojo ir partnerio" 
Hitlerio vartotus metodus. 

Amerika tą žino, gerai supranta, ir todėl visu smar
kumu ruošiasi didinti savo kariuomenę, ginkluotis, ir 
visai]) kitai]) buti gatava lemiamam momentui atėjus. j 

Komunistų vadų areštavimas Amerikoje yra kitas 
rimtas atsarginis žingsnis. • 

• 
FEDEIIALES INEICOS ŽYMIAI PADIDĖJUSIOS 
pederalė valdžia iki Birželio 80 šymet turėjo perviršio 

$8,419,409,843 po apmokėjimo visų savo išlaidų. Rei
škia, pereitas fiskalis metas baigtas su virš 8 bilijonais 
dolarių perviršio. Šis perviršis yra bilijonu dolarių di-

Togfiatti 

MASKVA TIKĖJOSI KOMU
NISTU REVOLIUCIJOS, 
KURIĄ VALDŽIA STAI

GA SULAIKĖ 
Nežiūrint Maskvos geležinės 

uždangos, taikytos užlaikyti vi
są komunistinę smarvę siau
čiančią anoje pusėje, vis tik iš
eina į vakarų pasaulį nekurios 
žinios. 

Pasklidus žinioms apie Jugo
slavijos budelio Tito galiaus ki
lusį nesutarimą su Kominfor-
mu ir tuo budu su Kremliaus 
žmogžudžiais, dabar, po Liepos 
14 dieną pasikėsinimo Romoje 
nušauti Palmiro Togliatti, Ita
lijos komunisto No. 1, kuris bu
vo Maskvoje užartavotas, apie 
tai štai kas kalbama: 

Už to pasikėsinimo Togliatti 
nužudyti gal but slepiasi ilga 
Maskvos ranka, kuri suruošė 
tą pasikėsinimą Togliatti atsi
kratyti. 

Nors visada sunku yra žino
ti kas Kremliuje verda, tačiau 
dabar jau yra nustatytas fak
tas kad tarp užsienių komisaro 
Molotovo iš vienos pusės, ir 
Sovietų valdytojo No. 2 po Sta
lino, Andriejaus ždanovo iš ki
tos pusės, eina mirtinos riety-
nės. ždanovas yra dabartinio 
Kominformo vyriausias vadas. 

Kremliuje, buvo svarstoma 
Tito valdomos Jugoslavijos rei
kalai. ždanov reikalavęs kad 
Tito prisilaikytų Kominformo 
plano ir sukomuriistintų Jugo
slaviją. Molotovas, žinodamas 
kokia yra Titui opozicija iš Ju
goslavijos mužikų, norėjo kad 
butų duodama jam daugiau 
Įniko. 

Kuomet tas klausimas buvo 
Kominformo balsuojamas, žda
novas laimėjo gaudamas tris 
balsus daugiau. Tada Tito ir 
tapo viešai pasmerktas. 

Maskva dabar žino kokią ne
gerą reakciją sukėlė Kominfor 
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tis dalykas gali tekti kulka j 
pakaušį — ir po visko. 

Kiek žinoma, Molotovas ar
gumentavo kad vietoje nutrau
kti ryšius su Tito, jis turėjo 
buti tyliai nužudytas. Tas bu
tų buvę galima padaryti be pri
metimo bėdas Maskvai. Arba, 
tikrino Molotovas, Jugoslavijo-
je galėjo buti įkurta kita ko
munistų partija, kuri butų ga
lėjus Tito pastumti į šalį. 

Dabar, gal but, Mas^kva pa
simokina praeities klaidomis— 
kiek tai liečia Italijos komuni
stų vadą Togliatti. Jis yra ar
timas Tito .draugas; jis buvo 
nuvykęs keletą kartų į Jugo
slaviją pasitarti su Tito, ir jis 
gavo didelius kiekius ginklų iš 
Tito. 

Taipgi yra žinoma kad Tog
liatti, Tito ir Bulgarijos raudo
nųjų vadas Dimitrov Komin
formo posėdžiuose visada bal
savo išvien. 

Toliau, po Italijos rinkimų šį 
pavasarį, Togliatti pasisakė už 
Marshallo Planą. Taigi gali 
buti kad Kremlius, nepatenkin
tas komunizmo nepasisekimu 
Italijoje ir "Togliatti sušvelnėji
mu, pasiryžo jo atsikratyti, o 
į jo vietą pastačius kitą karšta-
galvį vėl tęsti atkaklų revoliu
cinį judėjimą. 

Komunisto vado nužudymas 
paprastai pasitarnauja komu
nistų tikslams. Yra palinkimo 
tikėti kad komunistai nužudė 
Kolombijos, Pietų Amerikoje, 
liberalų vadą sukėlimui minių 
pasipiktinimo prieš esančią val
džią. To pasekmėje užmušta 
virš 1,500 žmonių Bogotoje. 

Italijoje, kaip tik paplito ži
nios apie Togliatti sužeidimą, 
nors jis taikyta nužudyti, ko
munistai visoje šalyje tuojau 
pradėjo kelti demonstracijas ir 
streikus, sprogdyti dirbtuves ir 
tiltus — taip kaip daryta Bo
gotoje pereitą žiemą. 

Italijos valdžia tačiau stai
giai griebėsi priemonių ir ko
munistų platesnį sukilimą su
laikė. 

Italijos komunistų revoliuci
ja, jeigu ji butų. išplitus, butų 
daug naudingesnė Maskvai ne
gu gyvas ir sveikas Togliatti, 
kuris nepajėgė Italiją P*iyerg-
ti pereito pavasario rinkimuo
se. 
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Slaptasis Karas Lietuvoje 
S0VIETŲ AGENTŲ VEIKLA VOKIEČIŲ 

OKUPACIJOS METU 

/ / / 

MASKVA. "Pravda" pa-
mo viešas susiriejimas savųjų skelbė 245 Jugoslavų studentų, 
tarne Tuo budu Molotovo po- .studijuojančių Sovietų Sąjungos 
tarpe, iuo , karinėje akademijoje, vies;) lais-
zieija sustiprėjo, o ždanov gal ^ kuriame reikalaujama. pasi-
atshlurė slidžioje pozicijoje. keitimu Jugoslavijos komunistų 

Kiti spėja, ždanovui sekan-
keitimų Jugoslavijos komunistų 
partijoje. 

dėsnis negu Prezidentas Truman spėjo busiant. 
Atstovas Harold Knutson (Rep. iš Minnesota), ku

ris pravedė šių n etų $4,500,000,000 taksų sumažinimą, 
dabar vėl sako,Valdžios ineigu "perviršis turi reikšti nau
ją taksų sumažinimą apie 1950 metus. Republikonai gal 
to ir sieks, jeigu sąlygos bus normalios. 
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VIZIJA 
Teka laisvės skaisti saulutė — 

aidi šauksmas Europos kraštuos; ' 
grįžta laimė laisvu vėl buti, 
nenešiot sieloj baimės naštos. 

Iš griuvėsių, tiesa kur nutilo, 
kaip į saule gėlytė trapi, 
su veidu iškankintu pakilo 
šios gadynės raupsuotas Di Pi. 

Argi jam, argi jam vėl laimužė, 
gimto krašto šilta palaima, 
vėjai paniekos liovėsi užę 
ir Europa lygiųjų šeima? 

Jis palūžęs ir jėgos jo menkos, 
džiaugsmas perveria širdį kardu; 
nors toli mielos, trokštamos lankos, 
girdi: šaukia tėvynė vardu. 

Ir jam daros prasmingi ir šviestis 
dėl teisybės kentėti skausmai; 
ašarėlės malonios ir vėsios 
nuo blakstienų sruvena žemai *.. * 

Kastytis Gliauda. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Jau bėgdami aukštesni pareigūnai pradėjo 

galvoti apie savo šnipų aparatą. Buvo surinkti 
bendradarbiai,. sutelkti bėgantieji milicininkai, 
komunistai ir jų šalininkai. Juos sutelkdavo į 
grupes, paskubomis apginkluodavo ir grąžindavo 
per fronto spragas į Lietuvą. Tinkamai juos ap
mokyti nebuvo nei laiko, nei priemonių. Papras
tai jiems badavo duodami adresai buvusių ben
dradarbių ar agentų ir įsakoma su jais užmegs-
ti ryšį. 

Tačiau iš tų grupių sovietai naudos netu
rėjo. Tarp paskubomis suverbuotų agentų dau
guma nei nemanė jiems tarnauti, bet tik džiau
gėsi gavę progos grįžti į Lietuvą. Kiti vėl buvo 
senųjų agentų išduoti arba kitais budais išgau
dyti, likusieji pametė ryšį tarp savęs ir centro. 

1941 m. rudenį sovietai, savo užnugarį šiek 
tiek aptvarkė ir pradėjo sistematingai organi
zuoti savo žvalgybą Vokiečių užfrontėje. Iš Lie
tuvių pabėgėlių btivo telkiami nauji agentai ir 
jau geriau ruošiami tam uždaviniui. Kartu NK
VD vis dar nepametė vilties pasinaudoti savo se
naisiais Lietuvoje likusiais agentais. Oro keliu 
siunčiamiems agentams būdavo duodami užsili
kę senųjų bendradarbių ar prijaučiančių adresai 
ir įsakyta juos grąžinti senajam verslui. 

Šitie adresai naujuosius agentus ir pražudy-
davo, nes Vokiečių kontražvalgyba senuosius se
kė, dalį jų buvo pajungusi savo tarnybon ir to
kiu budu naujai atvykusieji patekdavo tiesiog į 
jiems pastatytus spąstus. Pavyzdžiui sovietai 
savo tarnybon buvo pasitelkę tulą nusigėrusį 
šunavokatį V. Č. Jis anksčiau (1918-20 m.) bu
vęs aukštas Lietuvos žvalgybos pareigūnas lai
kui bėgant per daug pamėgo alkoholį, gyvenimo 
buvo perblokštas ir noromis nenoromis pateko į 
NKVD įrankių eiles. Vokiečių kontražAvalgyba 
turėjo žinių apie jo praeitį ir jį sekė. Neilgai 
reikėjo laukti iki pas jį atvyko žmonės iš anapus 
ir atnešė linkėjimus nuo "kregždės" — buv. jo 
viršininko. Išdavoje visa atvykusi grupė buvo 
likviduota. Trumpai suglaudus, reikia konsta
tuoti, kad ir per tą laikotarpį sovietams nepasi
sekė Lietuvoje sukurti pakenčiamai veikiantį 
žvalgybos tinklą, 

žaibo karui perSju* į pozicinį, sovietai jau 
turėjo pakankamai laiko susitvarkyti. NKVD 
įstaigos persitvarkė ir pradėjo sistematingai 
ruoštis žvalgybos ir diversijos darbui Vokiečių 
užfrontėje. Visi Lietuvos pabėgėliai buvo rū
pestingai perkošti. Tinkami iš jų pasiųsti į spe 
ciales mokyklas. Tuo pačiu laiku Gorkio miesto 
srityje buvo suorganizuota Lietuviška divizija, 
o prie jos speckuopa, iš kurios irgi buvo renka
mi žmonės diversijos darbams. Pašauktieji tam 
darbui buvo siunčiami į Maskvos pereinamąją 
stovyklą, iš kur skirstomi į atskiras mokyklas 
čia buvo ruošiami radistai, žvalgai, sabotažnin-
kai ir partizanai. Tuo laiku garsiausia mokykla 
buvo Maskvos priemiestyje Malochovkoje. Mo
kyklos rajonas buvo stipriai saugojamas. Moks
las truko apie tris mėnesius. 

Paprastai buvo stengiamasi, kad kursantai 
butų vienos tautybės, tačiau kartais pasitaikyda
vo, kad Lietuviai mokėsi kartu su Estais. Dėsto
moji kalba buvo Rusų. Lektoriais buvo užsitar
navę NKVD pareigūnai ir žvalgybos karininkai. 
Jų tarpe buvo ir vienas jau seniau Rusijoje gy
venąs Lietuvis. 

Viskas buvo pravedama pagal žinomą ša
bloną Leninizmo-Stalinizmo dvasioje su visom 
būtinom tos rūšies "pramogom". Nors kursan
tus laiks nuo laiko dvasiniai "sustiprindavo" to
kie žymus žmonės kaip Paleckis ar Liudas Gira, 
tačiau jų dauguma toli gražu nebuvo komunisti
niai nusiteikę. Jie slapta vylėsi tuo budu grei
čiau grįžti tėvynėn ir vėl virsti žmonėmis. Kaip 
charakteringą tų laikų nuotaikai epizodą galima 
paminėti vienas suruoštas iškilmes, kuriose daly
vavo aukšti Rusų karininkai. Tiems aukštie
siems svečiams kursantai (tuo laiku Lietuviai 
mokėsi kartu su Estais) padainavo savo liau
dies dainas ir pašoko savo šokius. Dainų turinys 
aukštiesiems svečiams buvo verčiamas. Estai 
dainavo apie tai, kad Stalinas užgrobė vargšę 
Estiją ir ją žiauriai kankina, tačiau vertėjas 
Išvertė", kad dainoje Estai dėkoja "tėveliui" 

Stalinui. Buvo ilgai ir karštai plota.. 
Išlaikę baigiamuosius egzaminus, kursantai 

buvo skirstomi į grupes iš dviejų-trijų, kartais 
ir daugiau, asmenų. Prie tokios grupės buvo pri
skiriamas radistas, paprastai Rusas, kuris gru
pės surinktas žinias turėjo perduoti į centrą. 

Taip paruošta grupė vykdavo į išvykimo 
vietą. Tuo laiku — 1942 m. pavasarį ir vasarą 

- j Lietuvą buvo vykstama iš Kalinino apylin
kių. Prieš įsėdant į lėktuvą kursantams būdavo 
duodamos paskutinės instrukcijos ir drąsai įde
damas degtinės butelis, kuris paprastai tuojaus 
ir buvo ištuštinamas, tuo labiau, kad daugumas 
pirmą kartą gyvenime sėdo į lėktuvą. NKVD pa
reigūnai aiškino, kad neturi jokių žinių apie Lie
tuvą, todėl ragino veikti atsargiai, bet kartu kuo 
greičiausiai suteikti žinių. Atrodo, kad tuo laiku 
vieninteliu sovietų žinių šaltiniu buvo Kauno ra
dijo stoties informacija ir retkarčiais pas kokį 
žuvusį rastas Lietuviškas laikraštis ar laiškas. 

(Bus daugiau) 

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo DŽIM-BIM. 

ANTANAS ZAPOTOCKY 
KAIP BENEŠĄS buvo antrasis Masarykas, 

taip Zapotocky yra antras Gottwaldas. Pirmieji 
du užbaigė Čekoslovakijos vieną periodą, antrie
ji du pradėjo antrą. Su Gottwaldu ir Zapotoc-
kiu Čekoslovakija įstojo į naujos istorijos laiko
tarpį, kurs naujais keliais ją veda į "didžiąją 
Stalino saulę. ." 

Kaip kadaise Klemensas Gottwaldas rašė ir 
kalbėjo, kad ne Masarykas, o Leninas bus tikra
sis čekoslovakų tautos vadovas, taip šiandien 
Antanas Zapotocky —. beveik susovietintos Če
koslovakijos ministras pirmininkas — veikia ir 
galvoja jau taip, tarsi Stalinas butų jo Dievas.. 
Iškeltas komunistų partijos į viršūnes, pamoky
tas už save jaunesnio Gottwaldo, Zapotocky lai
ko tvirtai naujos Čekoslovakijos vadžias. 

Priklausydamas komunistų partijos kairiam 
sparnui, Zapotocky buvo ir pasiliko žinomas kaip 
labai atkaklus, aistringas, nepermaldaujamas ir 
ir nesukalbamas bendrosios komunistų linijos se
kėjas. Vadovaudamas darbininkų susivienijimui, 
jis valdė virš dviejų milijonų žmonių, gerai su
pratusių, jog Zapotocky juos veda į "darbininkų 
rojų". Čekoslovakijos gyvenime ta dviejų milijo
nų jėga sudarė geriausią įranki komunistų tiks-
tams. Ir Zapotocky ištikimai atidavė tą įrankį 
komunistų partijos tarnybai. Per ji ir Gottwal
das jautėsi neįveikiamas, kai šiais metais Sausio 
mėnesį iškilo Čekoslovakijos vidaus režimo krizė. 

Zapotocky yra Benešo vienmetis, bet 12 me
tų vyresnis už Gottwalda. Pagal amžių geriau 
Zapotockiui pritiktų sėdėti prezidento kėdėje, o 
Gottwaldui užimti Zapotockio vietą. Bet gyve
name tokius laikus, kad ne amžius nusveria kar
jeros laiptus. Gi komunistiniame režime nieka
dos amžius neturėjo didelės reikšmės: jei tik tu 
turi aiškią, griežtą ir paklusnią komunistinę są
žinę, tu tinki visoms pareigoms ir visiems užda
viniams. 

Gimęs 1884 metais netoli Kladno miestelio 
kuklioje ir sunkiai gyvenančioje šeimoje Zapo
tocky anksti paragavo sunkaus ir juodo darbo 
vaisių. Turėdamas tėvą siuvėją, pats Zapotoc
ky nuėjo į akmenų skaldyklą ir pasidarė tašyto
jų. Čia jis ir išmoko žiūrėti į gyvenimą, kaip į 
granitą, kurį reikia kalti ir kalti., ir tik po il
gų ir kantrių kalimų tegalėsi išvysti naujas for
mas. Bekaldamas akmenis, Zapotocky susidomė
jo politika, ir per socialdemokratų, partija pasi
darė tarnautoju viename darbininkų sindikate. 

1925 metais Zapotocky jau tiek dasilavino, 
kad galėjo buti komunistų partijos išstatytas 
atstovu į parlamentą. Tarp 30 išrinktųjų komu
nistų partijos atstovų buvo ir Zapotocky.. Sei
mo karjera Zapotockj nelabai vyliojo: jį daugiau 
traukė darbininkų judėjimai, ir jis jiems pasky
rė Ir savo kuną ir dūšią.. Keletą kartų net jam 
teko pamatyti kalėjimą už revoliucinį darbinin
kų kurstymą. 

Kai 1939 metais Hitleris įžygiavo į Pragą, 
Zapotocky bandė pabėgti pas sovietus, bet prie 
pat Lenkijos sienos buvo sučiuptas. Vokiečiai jį 
pralaikė koncentracijos stovykloje, Sachsenhau-
sene, arti šešių metų. Išėjęs iš stovyklos 1945 m. 
Zapotocky vėl grįžo į darbininkų judėjimą ir pa
sidarė jų vadu. 

Nuolatinė kova ir koncentracijos stovyklos 
metai padarė iš Zapotockio veido sausą, kietą ir 
gyliomis raukšlėmis išraižytą maskę. Jis nežino, 
kas yra juokas: jam pasaulis tėra'tik laukas, ku
riam dykaduoniai ir turtuoliai išnaudoja dirban
čius ir beturčius. . Iš šitokios pažiūros Zapotoc
ky susikrovė sau įsitikinimą, kad tik per darbi
ninkų energiją ir jų vadų atkaklumą tegalima 
įveikti kapitalistus. Tuo įsitikinimu jis ir šian
dien vadovaujasi, karpydamas galvas visiems, 
kurie dar nenori paklusti komunistiniam Čeko
slovakijos režimui. Kai vadovavo darbininkams, 
Zapotocky vis rodė jiems kelią į tikrą komuniz
mą. šiandien, vadovaudamas valstybei, jis visai 
Čekų tautai užnėrė komunistų apinasrį ir ją ne
gailestingai traukia į Sovietų Sąjungos skurdo 
ir vergijos lopšį. Zapotockio asmenyje Maskva 
turi aklai ištikimą tarną. 
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Kur Eina 
Pasaulis...? 

R a š o  
Dr. J.-Audrūnas 

Lietuva Amerikos "Baltojoje Knygoje' 

II. 
Pavojus Prie ^ 
Vartų 

LIETUVOS vyriausybė, pa
tyrusi iš Urbšio, kad pagal Mo
lotovo - Ribbentropo susitarimą 
reikėsią perleisti Vokietijai 
Lietuvos pietvakarių dalį, pa
siuntė savo įgaliotą ministrą 
Berlyne, K. Škirpą, užsienių 
reikalų ministerijon skubiai iš
aiškinti, ką reiškia Vokietijos-
So vietų Sąjungos sąmokslas 
prieš Lietuvos teritoriją. Spa
lių 5 dieną K. Škirpa atsilankė 
pas Weizsaeckerj, ir knygoje 
randame šitokį jo pasikalbėji
mą, Weizsaeckerio surašytą: 

"Lietuvos ministras paprašė 
paaiškinimų dėl Vokietijos rei
kalavimų perleisti jai teritori
jos dalį, esančią Lietuvos piet
vakariuose .. Škirpos laikysena 
buvo draugiškesnė, negu kad 
buvo galima laukti. Mat, Vokie
tijos ministras Zechlinas Kau
ne jau buvo painformavęs Lie
tuvos vyriausybę, todėl aš pa
sitenkinau tik trumpu pakarto
jimu Zechlinui duotų instruk
cijų. Škirpai pareiškus pasiten
kinimą, kad mes atsisakėme 
nuo musų reikalavimų, aš pa
brėžiau, kad musų reikalavi
mai buvo numatyti ne šiai die
nai. Paskiau ministras Škirpa 
pastebėjo, kad Rusai siekia su
daryti savitarpinės pagalbos 
sutartį su Lietuva ir nori gauti 
teisę laikyti Lietuvoje savo ka
riuomenės įgulas, sutikdami 
perleisti Lietuvai Vilnių ir jo 
sritis. Škirpa manęs paklausė, 
ar aš turiu tuo reikalu kokią 
nors nuomonę ir kokių nors 
minčių. Aš pareiškiau, kad aš 
jokių informacijų tuo reikalu 
neturiu, pridėdamas, kad pagal 
musų susitarimus su Rusais, 
mes neturime jokių interesų į 
Rytus nuo demarkacijos lini
jos, kuri Škirpai buvo žinoma." 

Ką galvojo Vokietijos vy
riausybė, sovietams primetus 
Lietuvai savitarpinės pagalbos 
sutartį ir įvedus įgulas, knygoj 
jokių dokumentų nėra. Iš Škir
pos pasikalbėjimo su Weiz-
saeckeriu paaiškėja, kad Rug
sėjo 28 dienos susitarimais Vo
kietija sutiko Lietuvą perleisti 
sovietų politikos įtakai. Tuo su
sitarimu vadovaudamiesi, so
vietai planingai ėjo prie Lietu
vos nepriklausomybės panaiki
nimo. Kaip žinome, 1940 me
tais Birželio 15 dieną Sovietų 
Sąjunga užbaigė savo planus 
Lietuvos atžvilgiu, išvydama 
Lietuvos prezidentą ir sudary
dama vyriausybę iš savo agen
tų, kurie jau sovietų numarin
tai Lietuvos nepriklausomybei 
užspaudė akis.. 

Mirtinas pavojus, kurio pir
mieji ženklai Tduvo Stalino pa
rodyti Lietuvos vyriausybei 
1939 m. Spalių mėn. pradžioje, 
dabar persimainė į tikrą gilti
nę. Kada nors reikės pakalbėti, 
kas kaltas, kad per devynius 
mėnesius Lietuvos politikos 
žmonės per mažai padarė, arba 
tiksliau, nieko nepadarė kiek 
galima ' tinkamiau pasiruošti 
tos giltinės sutikimai 

Vėlyvas 
Pabudimas 

NEPATIKO Vokietijos vy
riausybei, kad Stalinas įgulų 
priedangoje pradėjo rausti Lie
tuvos nepriklausomybės pama
tus ir kastis arčiau Vokiečių 

- sienos. Kai 1940 metų Liepos 
mėnesį Sovietų Sąjunga išplė-

savo nagus į visas Baltijos 

Valstybes, Schulenburgas Lie
pos 11 dieną parašė Berlynui, 
kad "daugelis žmonių' Maskvo
je mano, jog Baltijos kraštai 
bus prijungti prie Sovietų Są
jungos". 

Liepos 21 dieną "Liaudies 
Seimui" nutarus Lietuvą pri
jungti prie Sov. Sąjungos, Ber
lynas tą piliulę prarijo nepa
rodydamas, jog ji jam buvo la
bai karti. Po to, sovietai šeimi
ninkavo Lietuvoje taip, kaip jie 
norėjo, ir Vokiečiai tyįįjo, su
kandę dantis. 

Ilgame Schmidt'o surašyta
me memoraridume apie Hitle-
rio-Molotovo pasikalbę j i m u s 
Berlyne 1940 m. Lapkričio 12 
dieną randame vėl Lietuvos 
klausimą. Svarstydami budus, 
kaip išvengti, kad "šis karas 
nebūtų naujo karo priežastim", 
Hitleris Molotovui pareiškė 
tarp kita ko: "Galimas daik
tas, kad ponas Molotovas yra 
nuomonės, jog Vokietija yra 
atsitraukusi nuo savo nusista
tymo, liečiančio įtakij zonas, 
nustatytas bendru susitarimu 
su Stalinu. Tiesa, tam tikri at
sitraukimai lyg ir pasireiškė 
Rusų akcijos prieš Lenkiją me
tu. Kai kur Vokietija nebuvo 
linkusi daryti nuolaidų, bet 
Fuehreris supratęs, jog reikia 
patenkinti dalį Rusijos intere
sų, perpjaunant kriaušę į dvi 
dalis, kaip tai padaryta Lietu
vos klausimu.*' 

Kitoje vietoj tas pats Schmidt 
atpasakoja Molotovo pareiški
mus Hitleriui. Girdi: "Moloto
vas sutinka su Fuehrerio min
timi, jog abi šalys turėjusios 
labai reikšmingos naudos iš 
V o k i e č i ų - S o v i e t ų  s u s i t a  r i m o  
Lenkijoje. Vokietija gavusi di
delių ūkinių pirmenybių. Iš
mainant Lietuvą į Liublino vai
vadiją, pašalinta rimta prie
žastis galimų nesusipratimų 
tarp Vokietiojs ir Rusijos." 

Lapkričio 13 dieną įvykusia
me pasikalbėjime tarp Hitlerio 
ir Molotovo randame gana il
gas diskusijas Lietuvos klausi
mu. Schmidt'as jį perduoda ši
taip: "Fuehreris, atsakydamas 
Molotovui, pastebėjo, kad įta
kų zonos ir interesų sritys bu
vo nustatytos slaptu protokolu. 
Vokietija to protokolo griežtai 
laikėsi. Gi Rusija daug kur 
nuo jo nukrypo.. Visokiausiu 
atveju Vokietija neprisijungė 
jokios teritorijos, priklausan
čios sovietų įtakai. Vakar buvo 
kalbėta apie Lietuvą. Nėra abe
jonės, kad sovietų iniciatyva 
įvyko pasikeitimai pirmykščia
me Vokiečių-Rusų susitarime 
dėl Lietuvos. Liublino vaivadi
ja ekonominiu atžvilgiu Lietu
vos neatstojo. Taigi, Vokietija 
konstatuoja, kad tam tikri įvy
kiai sukurė tokią padėtį, kuri 
reikalauja Vokiečių-Sovietų su
sitarimo peržiūrėjimo." Molo
tovas atsakyme Fuehreriui del 
Lietuvos taip kalbėjęs: Kas 
liečia padarytus pakeitimus su
sitarime dėl Lietuvos, Moloto
vas pabrėžė, jog tie pasikeiti
mai įvyko su Vokietijos sutiki
mu. Jei Vokietija nebūtų to 
norėjusi, tai Sovietų Sąjunga 
nebūtų reikalavusi. Pagaliau 
jis, Molotovas, tikįs, kad nau
ja padėtis tarnauja abiejų šalių 
interesams. Už nuolaidas Lie
tuvoje Vokietija gavusi atpil 
du Lenkų teritorijos. Čia Fueh 
reris pastebėjo, kad ukiniu po-
žiuriu tas atpildas jokiu budu 
negali buti palygintas su Lie
tuva. Pagaliau Molotovus pri 
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mine ir Lietuvos teritoriją, ku
ri turgjo buti perleista Vokieti
jai pagal Sovietų-Vokiečių su
sitarimą. Jie ypatingai pabrė
žė ,tai, kad sovietų vyriausybė 
dar nėra gavusi iš Vokietijos 
atsakymo tuo klausimu. Jis 
laukiąs Vokietijos Btlfcistaty-
mo." 

šios ištraukos iš Molotovo-
Hitlerio pasikalbėjimų rodo, 
jog Lietuva Rusų-Vokiečių po
litikos žaidime sudarė pradžią 
savitarpiniams kaltinimams, už 
kurių buvo paslėpti visi kiti 
sunkieji Sovietų-Vokiečių ne
sutarimai, jų tamsus planai ir 
jų visos politikos veidmainystė. 
Vokiečiai, aišku, buvo apgauti, 
iš anksto juos užmigdžius Rug
sėjo 28 dienos susitarimais. 
Kai jie pabudo, sovietai jau 
stovėjo prie Kybartų. Nepasi
sekus Hitleriui sugrąžinti Mo
lotovą į pirmykštį susitarimą, 
visas Vokiečių-Sovietų bendra
darbiavimas apvirto aukštyn 
kojomis ir prasidėjo pasiruoši
mas revizijai ginklo jėga. 

Pralošta 
Partija 

SOVIETAMS Lietuvą prisi
jungus ir Vokiečiams nepasise
kus naujais susitarimais nu
kreipti sovietų dėmesį nuo tų 
valstybių, kurios buvo laiko
mos svarbiomis Vokietijos in
teresams, prasidėjo Vokiečių 
pasiruošimas "dideliam atsi
skaitymui". "Baltoji Knyga" 
turi daug dokumentų, įrodan
čių, kaip raitėsi Vokiečių-So
vietų politika iki 1941 metų 
Birželio 22 dienos, t. y. iki So
vietų-Vokiečių karo. Lietuvos 
klausimas po Hitlerio pasikal
bėjimų su Molotovu niekur do
kumentuose toliau nebemini
mas. Galėtum pamanyti, kad 
jis buvo iš dienotvarkės išim
tas. . Vokiečiai laikė "Lietuvos 
partiją" pralošta ir ja daugiau 
nebesidomėjo. Gabeno iš Lie
tuvos savo tautiečius ir visu 
tempu skubėjo pasiruošti kari
niam planui "Barbarossa" vyk
dyti. 

Savaime aišku, Lietuvos at
žvilgiu Vokiečiai neatsisakė 
nuo pažiūros, jog Lietuva yra 
gera dirva Vokiečių koloniza
cijai, ir todėl ruošdamiesi so
vietus vyti, nesudarinėjo jokių 
planų Lietuvos savarankiškam 
gyvenimui. Vokiečių vyriausy
bės paneigtas Lietuvos įgalio
tas ministras K. Škirpa darė 
viską, kad sudomintų Vokieti
jos atsakingus politikus nepri
klausomos Lietuvos ateitimi, 
bet didysis Vokiečių viešpata
vimo geismas buvo apkurtinęs 
juos, ir tikėjimas į savo galią 
buvo toks didelis, jog joks pro
tas nepajėgė įtikinti, kad lais
vės vėliava visados veikia stip
riau, negu pančiai. Deja, Vokie
tis jau taip sutvertas, kad jis 
labiau myli ir gerbia jėgą, ne
gu laisvę. Už tai ir Lietuvos 
klausimuose vyravo prievartos, 
o ne protingo ir laisvo susitari
mo kelias. K. Škirpa buvo pir
masis, kuris nusivylė daugiau
sia Vokiečiais ir kurio nusivyli
mas nuvedė jį už "spygliuotų 
vielų". 

Mokytis Niekados 
Nevelu 

"BALTOJI KNYGA" mus 
pamoko kelių dalykų, kurie 
ateičiai gali buti labai svarbus. 
Pirmiausiai ji parodo dar kar
tą, kad Lietuvos geografinė pa
dėtis reikalauja ypatingai bu
drios politikos jos didžiųjų kai
mynų atžvilgiu. Ji parodo, jog 
tiek Rusijai, tiek Vokietijai 
Lietuva yra pirmasis vilio
jantis kąsnis, dėl kurio abu 
jos kaimynai rungsis be palio
vos. Jau senai žinoma, o iš pa
skelbtų dokumentų dar kartą 
paaiškėjo, kad Lietuvos atžvil
giu ir Rusija ir Vokietija turi 
vienodus tikslus: paglemžti ją 
savo valdžion ir sudaryti iš jos 
barjerą savo saugumui. Kol 
šios dvi valstybės buna silpnos, 
tol Lietuva gali jaustis saugiai. 
Kai tik jos sutvirtėja ir ima 
vyrauti Etiropos politikoje, pir

moji jų auka buvo ir bus Lie
tuva. 

"Baltoji Knyga" mus pamo
ko labai iškalbingai, kad Lietu
vos nepriklausomybės gyvybė 
reikalauja silpnos Rusijos ir 
silpnos Vokietijos. Jei nebus 
surasta Europai naujos suvie
nytų valstybių formos ir po 
naujų įvykių vietoj galingos 
Rusijos atsistos iš naujo galin
ga Vokietija, tai Lietuvos ne
priklausomybės gyvenimas ne
galės buti ilgas. Kaip visoms 
mažoms tautoms, taip ir Lie
tuva! geriausias laidas nepri
klausomybei tegali buti tik 
toks susitvarkymas, kurs su
vienytos Europos ribose neleis
tų nei vienai didelei valstybei 
viešpatauti, o visoms duotų ga
limybę naudotis laisvai visos 
Europos turtais — dvasiniais ir 
medžiaginiais. Pakeitimas Ru 
sų Vokiečiais neišsprendžia 
Lietuvos ateities, nes šie (Vo
kiečiai), kaip ir anie (Rusai) 
yra vienodai pavojingi Lietu
vių Tautos laisvei. Iš "Balto
sios Knygos" mums reikia pa
simokyti dar ir tai, kad, j ieško
dami kelio Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti, nepamiršta
me, jog mes jieškome ir būdų 
tai atstatytai nepriklausomy
bei išlaikyti. 

VISUR PATIRIAMA 
RUSŲ KLASTOS 

Vilniaus Rusų čekistų orga
nas "Tėvynės Balsas", prirašo
mas ir redaguojamas pačių če
kistų ir nemokamai dalinamas 
tremtiniams, skelbia visokių 
piktų ir tendencingų nesąmo
nių apie tremtinius. Tremtiniai 
patys mato, kad Rusai užsispy
rę tvirtina dalykus, kurių nie
kur nebuvo ir nėra. Pav. Rusai 
meluoja apie kažkokią nesamą 
"komitetininkų" laiškų "cen
zūrą", kuri esą ir Rusų paverg
tos Lietuvos ateinančius laiš
kus "praryja". 

Lietuviai tremtiniai Vakarų 
Europoje yra tikrai demokrati
niame krašte, kur neveikia jo
kios čekistų gaujos ir niekas 
jokių laiškų "nepraryja". Visi 

Eifetuviai menininkai koncertuoja Anglijoje: iš kairės į dešinę sėdi: Izabelė Motiekai
tienė, Ipolitas Nauragis, ir Alė Kalvaitytė. Stovi: Prof. Vladas Jakubėnas ir Stasys 
Baranauskas. 

\ Bolševikai Išniekina 
v 

Tremtiniu Seimas 
Jų valdžia panaikino karo iškirtų šeimų vedybas. Vyk

domieji komitetai parenka žmonoms kitus vyrus. Kai 
grįžęs tremtinys pas žmoną randa mongolą.. Atsiskirti 

nuo vaikų — arba Sibiras. 
Ne visi tremtiniai turėjo ga

limybę pasitraukti į užsienį 
drauge su savo šeimomis. Dau-

Lenku kalbą, laimingai pasiekė 
Amerikiečių zoną. 

Iš šio "Newsletter" patiekto 
vaizdelio bus pakankamai aiš
ku, kas vyksta šventoje musų 
Lietuvoje. Mes nieko gero ne
laukėme iš okupantų, bet taip 
nesitikėjome, kad jie taip elg
sis. Juk tok| jų veiksmą gyvu
lišku pavadinti dar butų per 
daug švelnu. K. Pelėkis. 

gelio Lietuvių, Latvių ir Estų 
žmonos, vyrai ar vaikai likosi 
tėvynėje. Skaudu, bet geležinė 
uždanga neteikė galimybės po 
šio karo šeimų nariams vėl su
sirasti. Pagal gaunamas žinias 
iš tėvynės, iki šiol tremtinių 
žmonos bei vaikai, kad ir labai 
sunkiai, bet dar šiaip taip ver
tėsi. Tačiau paskutiniu metu 
bolševikai pradėjo prieš jas 
vykdyti žiauriausias pasaulio 
istorijoje ir dar niekur negir
dėtas represijas. 

Jau kelintas mėnuo kai tuli 
tremtiniai pradėjo gauti šiur
pius laiškus iš savo žmonų vi
sai . kitokio turinio Raip pir-

jo*ių • miau. Anksčiau žmonos taip gi Lietuviai gerai atmena Rusų retkarčiais rašydavo, bet nei 
NKVD vykdytą griežtą laiškų 
cenzūrą 1940-41 m., kada nuo
lat dingdavo laiškai, o po jų ne
trukus taip pat iš gyvenimo 
dingdavo laiškų siuntėjai ir ga
vėjai. Manau, Amerikos Lietu
viai gerai žino, kaip dabar sun
ku ir neįmanoma susirašinėti 
su Rusų okupuota Lietuva. 

Lietuvoje Labai Trūk
sta Kuro 

Lietuvoje yra nepaprastai 
aštrus kuro klausimas. Jokios 
bolševikinės rėksnios pastan
gos čia nei kiek nepadeda. 

Seniau Lietuva pramonei ak
mens anglies įsiveždavo iš už
sienių. Tačiau dabar to nėra. 
Gi apie kokį nors įvežimą iš 
Rusijos niekas nei nesvajoja. 
Tai pasako ir patys Lietuvos 
okupantai Rusai, kurių Vii-' 
niaus laikraštis "Tėvynės Bal
sas" rašo: # # 

"Neturime tikslių žinių, Ko
kie kiekiai skysto kuro atvežti 
į respubliką (Lietuvą Red.) 
per trejus metusi _ 

žinoma, žinių ir negali buti, 
nes nieko nebuvo atvežta, lik 
žmonių naikinimui ir terorui 
labai pakankamai benzino turi 
Rusų čekistai, kurių, kaip tas 
laikraštis rašo, "automobiliai 
yra aprūpinti benzinu . 

OHIO aukščiausias teismas 
nutarė, kad Henry A. Wallace 
partija gali Ohio valstijoje iš
statyti savo kandidatus Lapkri
čio mėnesio rl 

mams. 

VIENA. — Vienas Austrų 
valdininkas, tarnybos reikalais 
vj'kęs iš Amerikiečių zonos į 
Vieną dingo be žinios Austrijos 
Rusų zonoje, šis valdininkas dir
bo patarėju DP reikalams prie 
Salzburgo srities valdžios. 

viena nekviesdavo savo vyrų 
grįžti namo. Staiga laiškų tu
rinys pakito — žmonos pradė
jo šauktis savo vyrų pagalbos 
ir skubiai kviesti juos grįžti į 
tėvynę. 

"Jei tu greitai negrįši, mes 
niekad nepasimatysime", "Jei 
negrįši — aš be tavęs negyven
siu ir nusižudysiu", "Jei myli 
savo vaikus ir nori juos dar 
kartą pamatyti — grįžk na
mo" .... šitaip ar panašiai ra
šoma tuose laiškuose. Kitos ne
laimingosios moterys dar pri
deda; "Rašau tau paskutinį 
kartą, žinau, kad tavo dabarti
nės gyvenimo sąlygos neleidžia 
tau grįžti pas mane".. 

šitokios ar visiškai panašios 
žinios nėra didelė naujiena kai 
kuriose stovyklose. O "News
letter" patiekia ir daugiau šiuo 
reikalu medžiagos. 

Štai, vienas Latvių ūkinin
kas Amerikiečių zonoje gavo 
laišką iš savo Latvijoje pasili
kusios žmonos, kurio turini ga
lima sutraukti į vieną sakini: 
"Grįžk kuo skubiausiai arba su 
manimi atsitiks kaž kas bai
saus Pasitaręs su vienu iš 
Rygos kilusiu valdininku, kuris 
taip pat gavo panašų laišką, 
abu nutarė grįžti. Nutarta — 
įvykdyta. Tačiau po dviejų mė
nesių minėtam valdininkui pa
vyko pasprukti iš Stalino nagų 
ir jis vėl atsirado stovykloje. 
Čia patieksime jo patyrimus. 

Jau pirmoje repatriacinėje 
stovykloje vyrai buvo žiauriai 
kvočiami. Pirmas klausimas: 
kodėl jųs ankščiau nerepatri
javote. Bijodami neteksią gy
vasties, repatrijantai aiškinosi, 
kad jie ilgai sirgo arba kad 
stovyklos administracija jų ne
sutiko išleisti. Paskutiniu aiš
kinimu niekad MVD nepatikė
davo, nors jis mielai naudoja
mas repatrijacijai skatinti ra
dijo pranešimuose. 

Terorizuojami repatrijantai 
rašydavo į stovyklą, prašyda
mi ligos pažymėjimų Rusų kal
ba. Daugelis repatrijantų pra
dingdavo jau kelionės metu. 
Pav. vienas Latvis vaistinin
kas iš Vidžemės, nors ir buvo 
60 metų amžiaus, buvo iškraus
tytas iš vagono ir akivaizdoje 

savo draugų sušaudytas netoli 
Gardino. 

Grįžus į namus, repatrijan
tai iš specialių stovyklų nebu
vo leidžiami greitai namo, o tik 
dar gerokai ištyrus. Minėtas 
valdininkas išėjo drauge su 
ukininku, kuris jį pakvietė 
praleisti naktį jo ūkyje, buvu
siame netoli nuo stovyklos. 

Atvykus į ukį juos sutiko 
mongolas, kuris pasisakė esąs 
ūkio šeimininkas ir paklausė! 
ko norį. Prieštaraujant mongo-1 
lui, jie įėjo į trobą. Juos pama
čiusi žmona apstulbo ir nuvirto 
be sąmonės. Kai ji atsipeikėjo, 
repatrijantas, jos vyras, papra- į 
šė paimti vaikus ir eiti su juo, 
nes tame ūkyje, kuris jiems ne
bepriklausė, nebuvo kas veikti. 
Tačiau žmona, graudžiai verk
dama pasakė, kad ji grįžti ne
begalinti, nes ji esanti šio mon
golo žmona ir nešiojanti jo vai-' 
ką. 

Mongolo grąsinami, ūkinin
kas ir jo bičiulis išsiskubini, 
pas kaimynus, pasiinformuoti, 
kas čia atsitiko. Senas kaimy
nas paaiškino, kad visos vedy
bos, kurių vyrai arba žmono-
yra užsienyje, automatiškai pa
naikintos. MVD joms visoms 
įsakė parašjįi graudžius laiš
kus į užsienį, kviečiant savo 
vyrus grįžti. Be to joms buvo 
pareikšta, jeigu laiškuose nors 
žodžiu prasitars apie MVD in- Į 
strukcijas, jos tuojau busian
čios išvežtos. 

Po kelių savaičių, neatsižvel-: 
giant į tai ar vyrai buvo parašę j 
grįžtą ar ne, joms buvo įsaky- i 
ta per 2 savaites apsivesti. To- į 
se vietose kur vykdomasis ko- j Į 

mitetas buvo sudarytas iš pa-; 
doresnių ne burliokų tautybės I 
komunistų, joms buvo leista j 
pasirinkti busimus vyrus ir to-1 
kios vedybos būdavo daugiau 
tik "dėl akių". Gi kur vykdo
mieji komitetai buvo sudaryti 
iš atėjūnų, o taip buvo daugu
moje, turėjo vyrą pasirinkti is 
atėjūnų tarpo, kuris tuo pačiu : 

tapdavo ir ūkio savininku. Per ; 

kelias dienas moteris turėjo; 
apsispręsti. 

Ši egzekucija vykdyti MVD | 
daugiausia sekėsi su tomis mo- j 
terimis, kurios buvo su mažais i 
vaikais, gi kur vaikai jau buvo , 
paaugę, tokios moterys pabėgo 
arba nusižudė, arba įsijungė i 
partizanų eiles kovai SU bolĮe- j 
vizmo teroru. I 

šitokios vedybos yra vjęna 
iš daugelio priemonių surusinu , 
Pabaltijo kraštus. Atvežtieji į 
imigrantai yra tikri Stalino! 
garbintojai ir kolchozų steigi- į 
mo pionieriai. .! 

Tuo tarpu repatriavę Baltai 
anksčiau ar vėliau yra "liau- į 
dies tribunolų" teisiami. Leng
viausia bausmė, kuri jiems ten- į 
ka, vra trys metai priverstinu 
darbų stovyklos, gi labai daž
nai nubaudžiami 10-25 me
tams. Senesnio amžiaus žmo
nės. kaip nedarbingi ir SSSR 
nereikalingi, likviduojami vie
toje. . . _ . 

Minėtam Latviui pabėgti \ 
vakarus padėjo Latvijos, Lie
tuvos ir Lenkijos partizanai. 
Kadangi jis neblogai mokėjo 

BERLYNAS. — Tikras karas 
kilo 2,000 žydų DP stovykloje 
Berlyne, kai kratą darydami Vo
kiečių policininkai nušovė vieną 
jauna žydą. 

Didelės minios Vokiečių buvo 
užpludusios žydų DP stovyklos 
rajono apylinkę pirkti ir maini-
kauti su žydais įvairių prekių, 
po to, kai paskelbus apie DP iš
gabenimą iš Berlyno Žydai pra
dėjo "visuotiną išpardavimą ir 
maininkavimą". Įsimaišiusi Vo
kiečių policija tik po didelių var
gų ir kraujo aukų kaina speku
liantus išvsikė. 

Milium 
304 Street 

.CltlC'AGO, 21/-ltk: 
Tel. ENGLEWOOD -5028 > 

SĖND intllMA ; 
MAISTO SIIJNWW tlŽSAKY-
mcs i visas Vokietijos ik 
austruos zonas angliją. 
PR ANlCeZJ J APDALIJĄ OLAN-
dija; belgi/ą/ s vėre ariją, 
LENKIJĄ. ČEJ^LpVAKIJĄ, 

^ JUGOSLAVIJĄ/ ' 
Maistu siiirilin?li4j APDJRAį'STI 
draudimo .5lihn^et' pristatymas 
GARANTUOJAMAS';,' -jffeSfijadus 
adresato—pinigai .Pa 
kely . dingęs ^pakeičia
mas kilu. 
PRISTATYMO ̂  LAIK AS.- 8-^21 
.dienos;., 
Geriausi ' sporu^ad^pTodUKtai. 
Pristatymas*.jtš sande-, 

liil ..'Europoje. 
Siunčiant mpiiey itrdėr, <eki ar 
Kt. mok.. priemonę: tiksliai nuro
dykite 'lĖave^oTad r esą. it* užsako 
rnu siuntinėlių* tipo: numerius. 
Galima užsakyti keli ^ąkieteUai 
tam pačiam gavėjui. " • 

2 sv. taukų, kiaulinių. 
No. 1 2 sv.bekdtio v " ' 

• " 2 sv. salami dešros 
*8 ww 2 sv.'kenuotos jautienos. 

1 sv. pieno miltelių. 
2 sv. bekono 
Z sv. ken uolos jautienos 

No. 2 2 sv. pietų Afrik, afrels. 
(W. marmelado 

1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks, : ̂  
2 sv. kiaulinių /taukų 

No. 3 2 sv. bekono * . » 
-*^50 2 sv. cukraus - . . ? v 

2 sv. aukše. rięb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No 4 • 
S2-95 9 SVARAI CUKRAUS 

No. 5 T; 
*4-98 9 sv- KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv.ęukraus 
4,5 sy. kavos pupelių 

No. T 200 Chesterfield cigarečių 
S2-00  (Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-
9595  (Tik ? Vokietiją) 

No 9 io sv. kvietinių miltų 
$2-85 4 unc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALŲ 6 SV.!!! 
Z sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2 sv* bekono 2 sv. kiaulinių taukų 
j ^ šokolado, blocks 
1 sv.cukraus 
t sv. kavos pupelių. 

čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki-
toc išlaidos.. 

Auskir.it lu.ri.nuii> sii .draugijo
mis. komitetais ir j aviniais as
menimis ilr-1 didesnių užsakymų. 

Nedelsdami šiandien pa^iųskiu 
savo gimioems. draugams huh-

v: -v ji ^ f* 
y 



D I R V A  

l|iie Olimpinius Žaidimus 
__ Londono olimpinių žaidimų proga 

Rašo K. čerkeliunas 

Paskutinysis pasaulinis ka
ras ne juokais sudrebino žmo
niją. Labai skaudžiui tą laiko
tarpį pergyveno ir sportinin
kai. Buvo smarkiai apmažin-
tos arba visiškai sustabdytos 
tarpvalstybines rungtynės, kur 
viso pasaulio jaunimas taikio
mis priemonėmis išbandydavo 
savo sportini pajėgumą ir daug 
pasidarbuodavo tautu susiarti
nimui ir draugystei. 

Turėjo palaukti ir olimpiniai 
žaidimai, pats ryškiausias ir 
stambiausias pasaulinio sporto 
Įvykis. Tik šiemet, po 12-kos 
metų priverstinės pertraukos, 
geriausi sportininkai iš Ameri
kos, Europos, Azijos, Afrikos 
Australijos, vėl susirinko į 
Londoną. * 

šiuo metu, kai skaitytojai 
sklaidys šį Dirvos numerį, 
olimpiniai žaidimai bus prasi
dėję. Apie dvi savaites rinkti
nis jaunimas riteriškoje dva
sioje, kuri yra neišjungiamas 
tokių žaidimų palydovas, rung
tyniaus savo asmeniškai ir sa
vo tautos garbei. 

Olimpiniai žaidimai nėra 
naujųjų laikų kūrinys. Jau se
novės Graikijoje tokie žaidimai 
buvo žinomi ir jiems teikta 
daug reikšmės. Gausios iškase
nos ir senieji raštai daug by
loja, ape olimpinius žaidimus, 
kurie buvo Graikų pasididžia
vimas. žaidimų laimėtojai bū
davo apskelbianii_ garbes pilie
čiais. Kai priartėdavo žaidimų 
laikas, jei kurioje Graikijos da
lyje siausdavo karas, jis būda
vo nutraukiamas. Visi, tiek 
draugai tiek priešai karo lau
ke, galėjo tuose žaidimuose da
lyvauti, nes tai būdavo taikos 
šventė. Paskutinieji Graikų 
olimpiniai žaidimai buvo su
rengti 393 m. Po to niekam ne
atėjo į galvą, ką nors panašaus 
suorganizuoti naujesniais lai
kais. Tik 1890 metais taurus 
Prancūzų baronas Pierre de 
Coubertiii realizavo savo svajo
nę, ir olimpiniai žaidimai buvo 
atgaivinti. 

Dabar dalyvavo ne vienos 
kurios tautos sportininkai, bet 
durys buvo atidarytos visiems, 
kurie sportuoja ne dėl pinigo, 
bet laisvalaikio malonumui. 

Olimpinė idėja netrukus tapo 
labai populiari, žaidimuose, ku
rie pagal tradiciją būdavo ren
giami kas keturi metai, dal\-
vaudavo vis daugiau ^ tautų, 
šiemet Londone sportininkai 
atstovauja 62 kraštus. Dar nie
kad tiek daug nėra buvę daly
viu. . . 

Per visą naujųjų olimpinių 
žaidimų laikotarpi, buvo griež
tai saugojama, kad nebūtų nu
sižengta skaisčiai olimpinei 
idėjai. Ne be to, kad pasitaiky
davo šešėlių. Tik prisiminkime 
paskutiniuosius žaidimus Ber
lyne 1936 m. Vokiečiai pasi
stengė žaidimus kuo geriausiai 
suorganizuoti ir tam negailėjo 
jokių pinigų. Bet visa tai buvo 
daroma tam tikrais politiniais 
sumetimais. Berlyno olimpiniai 
žaidimai smarkiai patarnavo 
nac io na 1 soc ia 1 iz mo propa ganda i 
o ne tikriesiems olimpiniams 
siekimams. Įprastinis posakis: 
"Nėra svarbu laimėti — svar
bu "fair" kovoti pagal savo iš
gales", Berlyne dėl šeimininkų 
fanatizmo buvo smarkokai su
niokotas. Sportas Vokiečių 
akyse buvo tapęs politiniu 
ginklu, politine propaganda. 
Taikos idėja Berlyne buvo nu
smukdyta iki žemo laipsnio ir 
kai kuriais atžvilgiais tai buvo 
tikrosios olimpinių žaidimų pa
skirties išniekinimas. Iš to pa
simokyta. Vokiečiams Londone 
nėra leista dalyvauti, < o nauji 
šeimininkai, Anglai, visais lai
kais buvo laikomi tikrojo spor
to atstovais ir dėl to tikimasi, 

• T ' 

jog šiemet olimpiniai žaidimai 
bus visiškai tvarkoje. Tik to
kiu atveju bus išlaikytas baro
no Pierre de Coubertin idealas, 
kuriam jis atsidėjęs dirbo visa 
savo gyvenimą. Tik tokiu atve
ju viso pasaulio sportinis jau
nimas galės be šešėlių išbandy
ti savo pajėgas ir į dabartį 
įblokšti tikrojo džiaugsmo ir 
gėrio spindulį. 

Pavarčius olimpinių žaidimų 
istoriją, galima geriausiai su
vokti, kokią didelę pažangą yra 
padaręs žmogus per maždaug 
50 metų, stengdamasis ko 
greičiau, ko toliau, ko aukš
čiau, ko stipriau. Ir ta pažan
ga dar toli gražu nįra priėjusi 
liepto galo. Kaskart parodomos 
dar džiugesnės pasekmės ir kas 
prieš keliasdešimt metų, atro
dė, neįmanoma, šiandien yra 
tikrovė. 

Olimpiniuose žaidimuose da
lyvauti ir juose išsikovoti pir
mą vietą, yra kiekvieno spor
tininko siekimas. Tai aukščiau
sia sportinė garbė pasaulyje. 
Pirmąją vietą kurioje nors var-
žvboje laimėjęs atletas gauna 
aukso medalį ir yra papuošia
mas ąžuolo lapų vainiku. Ir 
kaip gražu, kad ta pergale nė
ra suteršiama kokiomis pinigi
nėmis premijomis — gali daly
vauti tik mėgėjai sportininkai, 
bet ne profesionalai. 

Kaip įprasta, taip ir šiemet 
daug olimpinių laurų žada nu
skinti USA sportininkai, kurių 
į Londoną nuvažiavo beveik 
400. Betgi daugelyje varžybų 
labai sėkmingai pasireiškia ma
žųjų tautu atstovai. Nera svar
bu, ' kokios tautos, kokios ra
sės ar spalvos esi — geriausias 
laimi. 
• Dabar Londone vyksta taip 
vadinami vasaros olimpiniai 
žaidimai su plačia programa — 
pradedant lengvąja atletika ^ ir 
baigiant irklavimo sportu. Yra 
ir kovos žaidimų — futbolas 
(soccer), krepšinis (basket
ball) ir kit. . 

žiemą, taip pat kas keturi 
metai, yra populiarus ^ žiemos 
olimpiniai žaidimai, čia stip
riausi Europos mažieji kraštai: 
Švedija, Norvegija, Suomija, 
Šveicarija, Austrija. Didelę pa
žangą vra padarę Amerikiečiai, 
bet jiems iki Skandinavų dar 
toli. Pirmi po karo tokie žaidi
mai yra buvę šiemet St. Mo-
ritze, Šveicarijoje. 

Lietuviams, kai Į) Latviams ir 
Estams, šiemet Londone nebu
vo lemta dalyvauti. Ankstes
niuose žaidimuose Pabaltieciai 
yra dalvvave ir nuraškę šaunių 
pergalių. Su viltimi laukiame 
tos dienos, kai taika įsiviešpa
taus visame pasaulyje, nebus 
pavergtųjų, ir kituose tokiuose 
žaidimuose, kurie numatomi 
Helsinkyje, kaip pilnateisiai, 
laisvi piliečiai galės žygiuoti 
Lietuviai, šauniai plevėsuojan
čios trispalvės šešėlyje. 

O ta diena turės ateiti — ir 
ji ateisi 

VERGŲ RINKA EU
ROPOS ŠIRDYJE 

Gegužės mėnesio pradžioje visos Lietuvių gimnazijos, esančios Vokietijoje, pradėjo naujus 
mokslo metus. Gimnazijoje mokosi apie 4000 moksleivių. Mokytojai dirba su didžiausiu 
pasišventimu ir beveik negauna jokio atlyginimo. Čia, naujų mokslo metų pradžioje, ma
tome j tremtininkišką bažnyčią susirinkusius Pfullingeno gimnazijos mokinius ir mokyto-

, (Nuotr. B. Gaidžiuno.) jus. 

ĮVAIRUS LIEtUVIŲ SUVAŽIAVIMAI 
TREMTYJE 

Lietuviui} DP Vardu Važiuos žydai. Sunkus Mūsų 
Rašytojų Likimas 

ANGLIJOJE, padid i n i m u i 
maisto, suvirs 20,000 geležin
kelių tarnautojų vyrų ir mote
rų nuomoja geležinkelių paša
liais sklypukus žemės ir užve
da daržus. Taip apdirba ben
drai 1300 akrų žemės ir užau
gina $1 milijono vertės daržo
vių. 

PILNAI suaugus žirafė (il
gakaklis gyvulis) pasiekia iki 
18 ir 20 pėdų aukščio. Girafės 
yra keturkojai Afrikos gyvu
liai, kurie yra nebyliai, neiš
duoda jokio garso net žudomi. 

VASARINIS IŠPARDAVIMAS 
Eina visu smarkumu 

SPECIALIS NUPIGINIMAS ŠIUO LAIKOTARPIU 

Vasariškų rubų — marškinių — kelnių — $ržų 
Šiaudinių Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių 

PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT-
• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. • 

čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

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

Kiekviena organizacija kas
met turi savo suvažiavimus, 
kada duodama nuveiktų darbų 
apyskaitos. Ir tremtyje, pagal 
profesijas yra gana daug orga
nizacijų. žinoma, jų veikimas 
nėra toks, koks turėtų buti ne-
tokiose sąlygose gyvenant, bet, 
palyginti daug nuveikta, tenka 
net stebetis dėl to. 

šiemetiniai suvažiavimai, tik 
partijų: krikščionųi demokratų, 
valstiečių liaudininkų, social
d e m o k r a t ų ,  L i e t u v i ų  f r o n t o ,  
buvo daugiau partiniais užsi-
užsimojimais, o organizacijų — 
savo profesiniais ir paliesta bu
simieji pokariniai reikalai Lie
tuvoje. Savo suvažiavime tą 
plačiai ir krikščionių demokra
tų partija gvildeno. 

Šie suvažiavimai dar reikš
mingi, kad gal paskutiniai prieš 
išsiskirstant po įvairias valsty
bes, kada teks tik būreliais 
veikti ar jungtis prie kitų. Pir
mieji tą puikiai numatė, tai in
žinierių draugija, kurios jau 67 
nariai išsisklaidė: Amerikoje 
25, Kanadoje 12, Anglijoje 6, 
Brazilijoje 6, Venecueloje 6, 
Argentinoje 3, Australijoje 2, 
Šveicarijoje 2, Švedijoje, Pran
cūzijoje, Morokke, Italijoje ir 
Lietuvoje po vieną, persiorga
nizuoti naujai, į taip vadinamą 
Lietuvių Inžinierių Pasaulinę 
Draugiją. Įvykęs jų suvažiavi
mas Birželio 5 ir 6 d. d. Augs
burge, tai iškeltai minčiai pri
tarė. Draugija yra viena veik
liausių, turi dvi Technikos mo
kyklas, Aukštuosius Technikos 
Kursus, Suaugusių švi e t i m o 
Institutą ir visą eilę stovyklo
se pravestų technikos kursų. 
Leidžia žurnalą "Inžinierio Ke
lią", kurį puikiai redaguoja inž. 
Br. Galinis. Buvo suruošę du 
architektūrinius konkursus. Iš
leido keletą knygų. 

Suvažiavimo metu paminėta 
Prof. inž. J. šimoliuno 70 me
tų amžiaus sukaktis. Abi pir
mosios valdybos buvo rinktos 
iš Augsburgo stovyklos, šieme
tinė išrinkta iš Kempteno. 

Birželio 19-20, Garmische 
įvyko gydytojų suvažiavimas, 
kuris irgi panašiais klausimais 
buvo užsiėmęs, bet daugiausia 
šnekėta profesiniais reikalais. 
Draugijai vadovauja žinomas, 
vidaus ligų specialistas Prof. 
Dr. J. Meškauskas. 

Gegužės 29 d. Hanau stovyk
loje įvyko pirmasis Lietuvių 
paštininkų suvažiavimas, kur 
dalyvavo per 40 atstovų iš visų 
trijų zonų. Suvažiavimo tikslas 
buvo aptarti savo profesinius 
reikalus. Buvo keletas paskaitų 
ir pranešimų, nutarta prisidėti 
prie musų literatų veiklos ir 
darbo paskatinimo ir paskirta 
5,000 markių premija už ge
riausią premijuotiną prozos ku
rinį. Suvažiavime dalyvavo b. 
Paštų Valdybos Direktorius 
inž. V. Birutis. Šio suvažiavimo 
iniciatorium ir apskritai veik
liausiu draugijos nariu yra 
energingas paštininkas, spau
dos darbininkas J. Janušaitis. 

Blogas Maistas. 
DP Bilius Ne Visiems 

Kiek anksčiau buvo veterina
rijos gydytojų, dantų gydyto
jų ir kitų suvažiavimai. Turi 
dar įvykti rašytoju, &uriiali&tų, 

bet dėl valiutos pakeitimo ne
į m a n o m a ,  k a d a  s u s i s i e k  i m a s  
toks brangus, o pinigų nėra. 

Stovyklose maistas kasdien 
blogėja, prisipirkti nėra už ką, 
tad ir gyvenk tu, brolau trem
tini, ir lauk geresnių dienų, ka
da iš visų pusių dar gyvą užsi-
likusį nori palaidoti, o tie vel
niai politrukai po kolonijas pa
siutusiai pradėjo lankytis, net 
generolai! štai Schw. Gmuende 
Augsburge kartu su generolu 
lankėsi ir Amerikiečių pulki
ninkas ir reikalavo grįžti į tė
vynę. Ar nepasityčiojimas iš 
musų tremtinių ir kur tie gra
žų žodžiai Trumanų ir kitų 
Amerikonų ? Priimtas DP bi
lius, bet kas iš jo, kada musų 
saujelė įvažiuos, o kiti liks žu
vimui arba baltaisiais vergais 
papuls. Tuojau musų vietas iš
naudos Lietuviais ir katalikais 
pasidarę buvę Lietuvos išnau
dotojai žydai. 

Daromi organizacijų ar šiaip 80,000 
stambių asmenų affidavitai ir 2,000 
siunčiami, o nesusirupinta mu
sų žurnalistais, rašytojais, ka
da jų yra per šimtą, reiškia ne 
tiek daug, o šiandieninei pro
pagandai jie čia yra reikalin
giausi ir rimčiausias ginklas 
prieš pasaulinį priešą komuniz
mą. 

Organizacijos, kurios jau 
partijos pasidarė, tik rūpinasi 
savo reikalais, šiltomis vieto
mis, ministerių kėdėmis ir 
pjaunasi, nesutinka, niekina 
vieni kitus, o tėvynės reikalai 
tik tiek, kiek suvažiavimuose 
šnekama, posė d ž i u o s e pasi
skirstymai, šmeižimai. Sakau, 
nesirūpinama propaganda, tuo 
pačiu ir asmenimis, kurie tą 
darbą galėtų dirbti. 

Štai jau turime vieną skaudų 
įvykį, kada vienas žymesnių 
musų žurnalistų Stepas Povila-
vičius - Vykintas antru kart 
atsigula j ligoninę, dėl smar
kiai pakrikusios sveikatos. O 
ar susirupins kas juo, net ir 
spauda nepamini, tiktai vienas 
"Musų Kelias" atsiminė. Gal 
Raud. Kryžius kyštels kokį 
mažmožį, bet dešimteriopai ap
skaičiuos. 

Turime dar rimtai sergančių 
rašytojų: Antaną Rimydį ir 
Juozą Kruminą, ar kas prisi
mena? O yra ir daugiau. 

Koks studentėlis ar mokslei
vis suserga, tuoj ne tik Kryžiai 
ir Caritai, bet visokios rinklia
vos ir aukos plaukia. Net ir iš 
bažnyčių skelbiama, o tu žur
naliste, rašytojau, stipk badu, 
niekam nereikalingas, nes ne
moki prisitaikinti prie parti
jos ir esi ne musų žmogus. 

Taip jau šiandien suvažiavi
muose šnekama. Skaudu ir kur 
einama? 

Iškėliau čia tas kelias mintis, 
nes jos rišasi su suvažiavimais, 
ypač partijų. A. Mantautas. 

IMIGRACIJA J AUSTRALIJĄ 
Iš Canberra, Australijos, pra

nešama, Imigracijos ministras 
Arthur A. Calwell paskelbė, kad 
Prezidentas Truman pažadėjęs 
duoti daugiau laivų 200,00 DP į 
Australiją atvežti. 

Australija, esą, priimsianti 
nuolatiniam apsigyvenimui tiek 
pat tremtinių, kiek ir USA. 

SUNAIKINTA IR PL£-
ŠIAMA LIETUVA 

(Rašo Dr. Kęst. Kernu vis) 

1941 m. galvotrūkčiais bėg
dami Rtisai buvo pasiryžę Lie
tuvą sulyginti su žeme, tačiau 
daug ko nesuspėjo padaryti. 

Daugiau "laimės" turėjo 
1944 m. traukdamiesi Vokie
čiai, kuriems plėšti ir naikinti 
buvo daugiau laiko. Vokietija 
tada labai daug turto išgrobė 
iš Lietuvos. Dabar Rusai skel
bia, kad anuomet Vokiečiai iš
gabeno 640,000 raguočių, 230,-
000 arklių. Kaune Vokiečiai iš
sprogdino visas didžiąsias įmo
nes, visus tiltus, Technikos 
Institutą, Vilniuje ir Kaune — 
14 gimnazijų ir. kitokių pasta
tų, Dotnuvoje — žemės Ūkio 
Akademiją. Didelius sunaikini
mo sprogdinimus Vokiečiai at
liko Vilniuje, kur nuostoliai 
siekia 1,130,000,000 rublių. 

Ypatingai nukentėjo Mažoji 
Lietuva, kur nuostoliai yra ne
apskaičiuojamai milžiniški. Di
džiojoje Lietuvoje, Rusų dabar 
skelbiamais duomenimis, Vo
kiečiai sunaikino daugiau kaip 

pastatų, tarp kurių 
pramonės įmonių, 682 

mokyklas, 72 ligonines ir dau
giau kaip 200 maldos namų. 

Rusai atstatymo Lietuvoje 
nei kiek nevykdo, tik visas jė
gas yra sukaupę galimai dau
giau to kas dar yra likę išvežti 
Rusijon. Lietuvos apiplėšimą 
Rusai vykdo skrupulingai ir 
smulkmeniškai. Lietuva iš Ru
sijos negauna jokių gaminių. 
Gi Lietuvoje, jeigu kas ir pa
gaminama, tai tuojau išgabe
nama "broliškoms reapub 1 i-
koms padėti". 

AUSTRALIJA IR KA
NADA NEPRIPAŽJ-

STO PABALTIJO 
OKUPACIJOS 

Neseniai Australijos vyriau
sybė išleido parėdymą, kuriuo 
ji pareiškė nepripažįstanti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybių okupacijos. Taip pat vy
riausybė nurodė, kad į Austra
liją emigruoją Baltai, nežiūrint 
SSSR atstovybės raginimų bei 
kvietimų, nesiregistruotų, nes 
jie nėra laikomi SSSR pilie
čiais. Taip pat vyriausybė pa
aiškino, kad Baltai teturi regi
struotis Australijos emigraci
nėse įstaigose. 

Po 5 metų į Australiją įva
žiavę Baltai tapsią Australijos 
piliečiai. 

Panašų patvarkymą paskelbė 
Kanada 1948 m. Balandžio m. 
Naujai atvažiavusiems Baltie-
čiams nurodoma, kad jie neturi 
registruotis sovietų pasiunti
nybėje ar kitose įstaigose, ne
reaguoti j kokius nors šios rū
šies sovietų atsišaukimus. Bal-
tiečiai, pasak atsakingų parei
gūnų, greit tapsią Kanados pi
liečiais. 

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūra "Tass" praneša, kad 
ortodoksų bažnyčios suvažiavi
mas, įvykęs Maskvoje, priėmė 
rezoliuciją, kurioje Vatikanas ir 
Popiežius kaltinami aktyviu da
lyvavimu "naujo karo kursty-

. . šiame suvažiavime dalyvavo 
atstovai iš visų sovietų įtakoje 
esančių ortodoksiniu kraštų. 

Tokia antrašte įdėjo praneši
mą Prancūzų laikraštis "La 
Monde". Reporteris rašo dau
giausia apie tremtinių buitį 
Austrijoje ir piktindamasis nu
rodo į neapykantos kupiną ir 
melu atmieštą Austrų laikyseną 
tremtinių atžvilgiu. Priminęs 
tremtiniams dažnai metamą 
kaltinimą dėl spekuliacijos, au
torius sako: "Kas gali drįsti 
jiems tai prikišti, kai daugu
mai tai yra gyvybės ar mirties 
klausimas. Tegul sąjungininkai 
ir Austrai dėl to patys sau mu
šasi į krutinę." 

Autorius stengiasi įsigyven-
dinti į tremtinių padėtį ir nesi
stebi iš jų girdėdamas tokius 
pasakymus: 

— UNRRA ? — Visi leng
viau atsikvėpė, kai ji pranyko. 
Negreit užmiršiu jos sistema-
tingą spaudimą, kad grįžtume 
namo. IRO? Joj njes tematome 
riebiai apmokamus pareigunus, 
prie kurių negalime prieiti ir 
kurių atostogos amžinai nesi
baigia. 

Apie emigracijos bei "įkur
dinimo" misijas "La Monde" 
reporteris rašo, jog jos iš savo 
vyriausybių yra gavusios in
strukcijas, kurių dėka tremti
nių stovyklos atrodo tartum 
vergų rinka: barškinama krū
tinė, čiupinėjami raumenys, te-
paimami stiprus vyrai.. Var
gas seniesiems, moterims, vai
kams, silpniems ir intelektua
lams.. Vyriausybių politika 
remiasi ne tiek humaniškumu, 
kiek grynai ekonomiškais iš
skaičiavimais ir rūpestingai 
skaitosi su* sindikatiniu egoiz
mu bei politiniais ar rasiniais 
prietarais. 

BOLŠEVIKAI ESTI-
JOJE SURADO 

URANIUMO 

Estijoje jau nuo senų laikų 
sėkmingai veikia degančio ak
mens, kitaip dar vadinamo ska-
luno-kerezito kasyklos. Iš jo 
gamina kai kuriuos naftos pro
duktus ir tepalus. Bolševikai, 
okupavę šias sritis, ėmėsi su 
dideliu stropumu šį ne jiems 
priklausomą turtą išnaudoti. 

Netrukus surado jie ir ura-
niumo rudos žymiai didesnį 
kiekį, kaip kad iki šiol turėjo 
Rusijoje paliai Peipuso ežerą, 
šiuo metu šio brangaus metalo 
kasyklose be daugybės vietinių 
darbininkų dar dirba apie 40-
50,000 Rusų ir apie 10,000 Vo^ 
kiečių karo belaisvių. 

PAŠVITINIO VALSČIUJE 
500 RUSŲ KOLONISTŲ 

Pašvitinio valsčiuje iš sunai
kintų Lietuvių ūkininkų atim
tose žemėse įkurta 500 atvežtų 
Rusų-kolomstų. 

SOVIETINĖS LIETUVOS 
"MINISTRAI" TURI PO KE

LIAS ŽMONAS 
Vilniaus mieste, Užupio gat

vėje gyvenąs aukštas tarybinis 
pareigūnas Vladas šumauskas 
(LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko Pava
duotojas) išlaiko dvi žmonas. 
Viena jų yra teisėtų jungtuvių 
santuokinė žmona, o kita tokia, 
kokių aukšti tarybiniai parei
gūnai turi pagal reikalą ir no
rą. 1946 m. Rugpiučio 15 d. abi 
žmonos susimušė už pirmeny
bę. Kaip tik tuo metu į jo butą 
atvažiuoja kiti Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo nariai ir 
randa pas savo kolegą didžiau
sią "karą". Tarp kitų įrankių, 
žmonos vartojo indus, samčius, 
pagalves ir.... Stalino konsti
tucijos vadovėlius kietais apda
rais. bdps/ud 

HIPPODROME 
"Key Largo" 

«lfoy Largo" Warner Btęs. nau
jausias šedevras bus rodomas musų 
teatre trečiadieni.. Penkios žymios 
žvaigdės: Humphrey Bogart, Ed
ward G. Robinson, Lauren Bacall, 
Lionel Barrymore ir Claire Trevor 
dalyvauja šiame puikiame veikale. 

Daug painių situacijų ir netikėtu
mų yra šioje dramoje. Veiksmas 
vyksta Floridoje ir kai drama pa
siekia savo aukščiausią įtampos 
laipsnį, pakilęs viesulas daug ką pa
keičia. 

"Key Largo" bus rodoma Hip
podrome teatre nuo Rugpjučio 4 d. 

Moterų Balsuotojų 
Daugiau Negu Vyrų 
Apskaičiuojama kad Suvie

nytose Valstijose balsuotojų 
skaičius išviso siekia 47,760,-
000 vyrų ir moterų. 

Tačiau, moterų balsuotojų 
skaitoma apie 1,600,000 dau
giau negu vyrų. 

Tą informaciją turėdama De-' 
mokratų partija pasiryžo įkur
ti savo moterų kalbėtojų pamo
kas paruošimui agitatorių rin
kimų vajui, tikslu pagauti mo
terų balsus Demokratų parti
jai. 

žinoma, tam tikslui bus da
roma visokių gražių vilionių ir 
prižadų, kurių politikieriai nie
kad neišpildo. 

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos komunistų partijos vadovy
bę paskelbė, kad krašto kolekty
vizacija; ir tikiu jungimas į kol
chozus nėra skubus reikalas. 
Valdžia tęs privačios nuosavy
bės politiką. 

.AMERICA'Ŝ  
SECURITY) 
10AN 

BUY BONDS TODAY! 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kai tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkite pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, išsiųs
kite, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I ą "V A 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

MONCRIEF rat. 
GERIAUSIAS 

Automatinių šildymo Prietaisų 

GAS 
COAL 

OIL 

f H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

'»»»»»»W»»»s,sss;Ar,„ss,sssssssssssssssssss/y/sssssssssssŝ  
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka? 

KANAPECKIENė Julė (Leo-į 

navičiutė), senyvo amžiaus 
mirė Liepos 19, Cleveland, O 
(Vilčetavos k. Babtų p. Kau
no ap.) Amerikoje išgyveno 
42 metus. 

BLAŽUNIENĖ Ona, 62 metų, 
mirė Liepos 17, Clevelande. 

ADOMAITIENĖ Uršulė, 77 m. 
•mirė Liepos 17, Clevelande. 

CONčAUSKAS Stasys, 65 m., 
mirė Liepos 16, Clevelande. 

PESTINIKAS Jonas, 62 metų, 
mirė Liepos 15, Clevelande. 

SUKIS Juozas, 57 metų, mirė 
Liepos 17, Cleveland, Ohio. 
(Potbiržių p. Drabunų km.) 
Amerikoje išgyveno 35 Mi
tus. 

MEILŪNAS William, karys, 27 
m., iš Burton, Ohio, žuvęs 
karo lauke 1944, palaidotas 
Clevelande Liepos 15. 

AŽUKIENĖ Katrė (Karsokai-
tė), pusamžė, mirė Birželio 
24, Chicagoj. (Klovainių mie
stelio) . 

MILIAUSKAS Sil vestras, 99 
metų mirė Balandžio 29, 
Villa Mariana, Brazilijoje. 

VINSKUS Andrius, 75 metų, 
mirė Birželio mėnesį, Hard-
wick, Mass. 

MAČIULSKIS Jonas, 57 metų, 
mirė Birželio 3, Pittston, Pa. 
(Raseinių ap.) 

MAČIULIS Julius, 65 metų, mi
rė Birželio 2, South Boston,t 

Mass. (Šiaulių ap.) 
KERŠIS Petras, 63 metų, mi

rė Birželio t, Binghamton, 
N. Y. 

PETRAUSKAS Kasparas, 63 
metų, mirė Birželio 3, Chica
goj. (Kauno rėd.) 

GRUŽAS Jonas J., mire Birže
lio mėn., Mahanoy City, Pa. 

ŽUKIENĖ Rozalija, seno am
žiaus, mirė Birželio 25, Ma
hanoy City, Pa. 

KENIAUSKIENĖ Elena, seno 
amžiaus, mirė Birželio mėn., 
Mahonoy City, Ua. 

LEVULIS Kazys, mirė Birže
lio mėn., Girardville, Pa. 

GRIKAS Juozas, seno amžiaus, 
mirė Birželio mėn., Girard
ville, Pa. 1 

MILIENĖ Ona, mirė Birželio 
mėn.,. Minersville, Pa. 

KIšKIENĖ Eugenija (Kazbau-
skaitė), mirė Birželio 23 d., 
So. Boston, Mass., kur buvo 
ir gimus. 

POŠKUS Jonas, mirė Birž. 20, 
Maspeth, N. Y. 

SLANINA Antanas, mirė Bir
želio 10, Brooklyn, N. Y. 
Amerikoje išgyveno 47 me
tus. (Iš Vilniaus rėd.) 

VAICIEKAUSKIENĖ Ona, ini-
rė Birž. 6, Brooklyn, N. Y. 

TOTILIENĖ Louise (Rupkiu-
tė), 65 m., mirė Birželio 15, 

-Worcester, Mass. Amerikoje 
išgyveno 45 m. 

KASULIS Petrai, Beno amž., 
mirė Birželio 13, Worcester, 
Mass. (Vilniaus rėd. Marcin
konių p.) Amerikoj išgyve
no 50 metų. 

MONKUS Ignas, 60 metų, mi
rė Birželio 11, South Boston, 
Mass. (Šiaulių ap.) 

RIMIENĖ Ona, 65 metų, mirė 
Birželio 2, Bridgeville, Pa. 
(Panevėžio ap.) 

JUŠKA Adolfas, 87 metų, mi
rė Birž, 9, Bridgeville, Pa. 
(Telšių ap.) 

KLEIVIENĖ Emilija, mirė 29 
Birželio, Chicagoj. (Panevė
žio ap. Pušaloto par.) 

Loew's Ohio Theatre 

- j 

JANDL ulio plavs the im
portant role of Karcl Malik In 
M-G->l's moving drama, "The 
Search," the touching story of a 
boy and his mother in war-tofll 
Germany. The film arrives At 

Mažasis Ivan Jandl gavo vyriau
sią rolę šioje plačiai pragarsėjusio
je naujoje MGM filmoje, nors jis 
nei žodžio nekalba Angliškai—' 

Ir nemokėdamas nei žodžio jis 
visgi kalba neblogai Angliškai šioje 
filmoje. Kaip tai buvo padaryta? 

Režisierius Zįnneman surado vie
ną čekę vertėją, kuri sakydavo 
Ivanui Anglišką tekstą, o šis tik pa
kartodavo, bet su tokiu geru išta
rimu, kad filmos žiūrovams nei į 
galvą neateina, jog mažasis Ivanas 
nesupranta, ką sako__ 

ši įdomi filmą pradedama Įrodyti 
Loew's Ohio teatre nuo ketvirtadie
nio, Liepos 29 d. 

. LITHUANIAN ART IN 
EXILE 

Tokiu pavadinimu išėjo di
džiulis monumentalus veikalas, 
redaguotas dail. P. . Augiaus, 
kuriame atspausdinta 30-ties 
dailininkų 62 iliustracijos, ku
rių dalis spalvotų. Tokio mąsto 
veikalo dar neturėjome. Ameri
kos Lietuviai jį galės įsigyti 
tremtinių dailininkų parodą 
Amerikoje belankydami. 

TREMTINIAMS DRUSKA SU 
STIKLAIS 

Dirvoje jau buvo rašyta apie 
Ingolstadto stovyklą, kur trem
tiniams buvo patiektas svies
tas su žiurkiena. šiomis dieno
mis įvyko kitas įdomus faktas: 
Kempteno DP stovyklai iš IRO 
sandėlių buvo atgabentas mai
šas druskos su įvairių stiklų 
šukėmis ir kitomis šiukšlėmis. 
Tai nustatė tarptautinė sto
vyklos kontrolės komisija Bir
želio 16 d. Pradėjus reikalą aiš
kinti, nustatyta, kad IRO mais
to sandėlis šią druską gavo iš 
Vokiečių tvarkomo maisto san
dėlio Kemptene. Tremtinių 
spauda įspėja stovyklų gyven
tojus buti atsargiems su IRO 
teikiamu maistu. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti 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 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

new# se eseeeei 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

Klusų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 879$.j 
Cleveland, Ohio 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti j: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. %"• 

Abramavičius Vincas, iš Vidgirių k.f 

Gražiškių vai., Vilkaviškio ap., 
jo žmona, duktė ir sunųs Juo
zas ir Vincas. 

Antanavičiūtė - Žemaitiene, Magda
lena, iš Kušliškių km., Sintautų 
vai., Šakių ap. 

Aviža, Antanas, iš Kavarsko vai., 
Ukmergės ap. 

Balandžiutė - ZuBrickienė Marija, if 
Marijampolės ap., gyv. Chicagoje. 

Balčiūnienė - Jaseliunaitė, iš Klo
vainių parap., Šiaulių ap. 

Baležentis Pranas, iš Seirijų vai., 
Alytaus ap., gyv. Brazilijoje. 

Baranauskas Jonas, iš Alovės ~ Aly
taus ap. 

Baravykiene - Valašinskaitė Felici
ja, iš Ukmergės, vyras ir sunus 
Viktoras - Vytautas. 

Barisauckienė Harija, gyv. Boston. 
Bendikienė - Draugelytė, Adėlė, iš 

Paežerių vai., Vilkaviškįio ap., gv. 
Floridoje. 

Bielevičius Jonas, gamas Vinco, gv. 
Kapčiamiesčio vai., Seinų ap. 

Bilis Juozas, sunus Tado. 
Brause - Žiedaitytė Ona, gimusi Aof 

glijoje, gyv. Seymour, Conn., Vi
liau ištekėjo antru kart. 

Burkauskienė - Ružaitė Morta, ir 
jos sesuo Elžbieta, iš Akmenės v., 
gyv. Elizabethport, N.J. 

Butkus Kazys, iš Papilės vai., Šiau
lių ap., gyv. Illinois valst. 

Černiauskaitė - Valeikienė Kristina, 
iš Želvos vai., Ukmergės -ap. 

Charchenko - Grigalevičiutė Pauli
na ir vyras Phillippas, gyv. Ches
ter, Pa. 

Degutis Juozas, s. Adomo, iš Kai-
varijos. 

Dirsė, iš Šėtos, Kėdafnių ap. 
Draugelienė - Platanienė - Tamošai

tytė Uršulė, iš Kupreliškių km., 
Paežerių vai., Vilkaviškio ap. 

Draugelis Pranas, iš Paežerių vai., 
Vilkaviškio ap., Kupreliškių km. 

Draugel is  Vincas,  nuo Mari jampolės  

( Wilkelis Funeral Home 
1 PILNAS LAIDOTUVIŲ f 
Į PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 |j 
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LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

• Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kasjtantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

SB&. Sf 
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5 Smagi Lietuviška Užeiga = 

Į UPTOWN GKIltL Į 
| 10626 St. Clair Avenue | 
I VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 
E Geras Patarnavimas {§ 
= Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais 5 
S A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) 5 
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I I. J. SAMAS - JEWELER Į 
| Persikėlė į .naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

I 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 
s 5 
E Dabar jau turime didesnį rinkin] Deimantų, žiedų, Laik- E 
§ rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą, s 
P>uuimimimiininnniiiiiiiiunniiiiminiiniiiiiniiiiiinminiinnmiiummiinim> 

Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3 
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f P J KEJ2SIS j 
| 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio § 
I OFISO TELEFONAS: MAin 1773. * § 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S j 
S kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- r 
E riuose a pdraudes-insurance reikaluose. S 
jg Sutaisau paskolas pirmo ""morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
B garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 
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Howell Breakfast Setas 
Puikus, gerai padarytas breakfast setas, žino
mos vienos Amerikoje garsiausių "Howell" vir
tuvės reikmenų firmos išdirbinys. Kokybė ir 
darbas puikiausias visokiais požiūriais. Įsi
dėmėk šias ypatybes: ovalinis viršus ir šonai 
plieniniai padengti puikiu Plastex". Stalo 
viršaus išmatavimai 35"x53" ir atsidaro iki 35" 
x 65", įdėjus ekstra lentą. Puikių spalvų kėdės 
pritaikytos prie stalo viršaus. • 

Ovalinis Stalas 
ir 4 kėdės 

5 

brolis Kazio. 
Draugelytė - Bendikienė Adėlė, ift 

Kupreliškių km., Paežerių vai., 
Vilkaviškio ap. • 

Druktenis, iš Kaltinėnų, Tauragės a. 
Geštautas, Juozas ir Klemensas. 
Gičevskaitė Marija, gim. E>augpi-

lyje, Latvijoje, sesuo Magdalenos 
Garlauskienės. 

Gildė Louise, iš Egliniškių km., Vi
žainiu vai., Suvalkų ap. 

Gilvydis Alfonsas agronomas, lan
kęsis prieš karą Amerikoje, pra
šo atsiliepti jo pažįstamus. , 

Girdauskaitė Marija, iš Sintautų l&t 
Šakių ap. 

Girdžius Sofija, iš ŽagarSs, tttrSju-
si krautuvę Chicagoje. 

Good, Fred, (buv. Žernigas Fredas), 
ir žmona Mileraitė Marija, iš Vir
balio gyv. Detroit, Mich. 

Grigas Andrius ir Martynas, iš 
Ariogalos vai., Kėdainių ap. 

Grikšelis Juozas ir Jurgis, iš Ne
makščių vai., Raseinių ap. 

Grižaitė - Vilimienė Sofija, iš Ska
piškio vai., Rokiškio ap. 

Gron, Mike (Grušnius Anupras), iš 
Daugėliškiu vai., Švenčionių ap. 

Gruodis Antanas, iš Utenos vai., g. 
Bostone. 

Grušnius Anupras iš Belaveckų k., 
Švenčionių ap. 

Grybauskas Petras, iš Veščiunų k., 
Vabalninko vai., Biržų ap. 

Gudauskas Jurgis, iš šuparių km., 
Veiviržėnų vai., Kretingos ap. 

Gudauskiene - Šiurkutė Morta, duk
tė Jono šiurkaus, gyv. Elizabeth
port N. J. 

Gudonis Ignas, sunus Andriaus, iš 
Ukmergės ap. 

Hawersat Otto, iš Lietuvos. 
Jablonskaitė Onutė, ir kiti įpėdiniai 

Jono Jablonskio kilusio iš Rygiš
kių km., Griškabūdžio vai., šakių 
ap. 

Jablonskytė - Mikutavičienė, Alek
sandra, iš Grinkiškio vai., Kėdai
nių ap. 

Jakštas iš Šėtos, Kėdainių ap. 
Jankauskas Martynas sunus Valis 

ir dukterys Genė ir Olga. 
Jodkiewicz, Antoni, iš Krekenavo vl. 

Panevėžio ap. motinos mergauti
nė pavardė Stefanija Lastowskai-
tė. 

Jokubauskaitė Albina ii Kliukių ktt. 
Skaudvilės vai., Tauragės ap. 

Jucius Vincas, iš Kelmės, Raseinių 
ap. 

Jurevičius Juozas, sunus Felikso, iš 
Kalvarijos vai., Marijampolės a. 

Juškevičius Motiejus, gyvenęs Pa
kuonio vai., ir Prienuose. 

Kairys Andrius ir Juozas, s. Kristu
po, broliai Urtės Kairytės - Mar-
tynaitienės, gyv. Batakių VlL, 
Tauragės ap. 

Kaminskienė Ontf, iš Raseinių ap., 
Žalpių km. 

Kasperavičius Vincas, sun. Juozo 
ir Pranciškos Jakimavičiutės, iš 
Kybartų vai., Suvalkijos, ir jo 
žmona Marcelė, bei dukterys Ele
na Bronė ir Liucija, gyv. Pitts
burgh. 

Kazlaučiunaitės, seserys Jurgio 
Kazlaučiuno. 

Kazokas Juozas, Jurgis ir Motiejus, 
iš Vištyčio vai., Vilkaviškio ap. 

Keserauskaitė, Marijona, iš Taura
gės ap. 

Klasčius - Segens Uršulė, gyv. Ka
lifornijoje. 

Knieciun Adam ir Juzef, sunųs Ale
ksandro, iš Krekenavo vai., Pane
vėžio ap . 

Knieciunaitės Bronislava ir Eva, 
dukterys Aleksandro, iš Krekena
vo vai., Panevėžio ap. 

Kuhras John, iš Vilkaviškio ap., gv. 
Brooklyne. 

Kukučionis Vincas, iš Seirijų vai., 
Alytaus ap., gyv. Sao Paulo, Bra
zilijoje. 

Kuncikaitė, Levosė, iš Laukuvos "fcL# 
Tauragės ap. 

Kupcikevičius ir jo sesuo, brolis ir 
sesuo Felikso, iš Raudondvario v., 
Kauno ap. 

Kupstaitė (Kupstas), ištekėjusi, iš 
žadžiunų km., Veisėjų vai., Seinų 
ap. ir duktė Bronė. 

Kuzas Kazys, iš Čekiškės vai., Kau
no ap., žmonai Martinkytė Juzė, 
sunųs Antanas ir Vincas ir po
dukros Antanina ir Mikalina. 

Kvintufelaitė - Valinskienė Ona, iš 
Kelmės vai., Raseinių ap., gyv. 
Philadelphijoje. 

Laniauskas Aleksas, iš Kalnėnų k., 
Mažeikių ap. 

Lečauskaitė Zosė, iš Tryškių, Šiau-
lių ap. 

Leliutė - Šaltenienė, Grasilda, iš 
Pumpėnų vai., Biržų ap., gyv. 
Bostone. 

Lieščiųkas (ar Leščikaitis), Jonas 
ir Pranas, bei seserys Matilda, 
Ona ir Petronėlė, iš Naumiesčio 
vai., Vilkaviškio ap., Pranas gy
vena Škotijoje, kiti USA. 

Liuga, Ignas ir Povilas, iš iilėnų 
km., Šiaulių vai. 

Lubis - Mackeliunaitė, Chicagoje. 
Lukoševičius, Jonas, iš Marijampo

lės a., ir vaikai, jų tarpe Eleonora 
ir Jonas. 

TAI TAIP LENGVA IR GREIT, 
AS NIEKAD NEPAVARGSTU 
Prosijimo kaip fer NEBĖRA jei jųs naudojate 
modernišką Electric Ironer! 

f 
Baltiniai, marškiniai, paprastos suknelės'.... 

galima sakyti viskas.... išsilygina su Electric 
Ironer kaip pasakoje. 

Didžiausias patogumas čia, kad nereikia sto
vėti, nereikia kilnoti, nėra sunkaus darbo, var
ginančio jusų rankas ir nugarą. Jųs tik sėdite 
kėdėje, spaudžiate mygtukus ir sunkiąją darbo 
lialį leidžiate atlikti elektrai. Jųs sutaupote VA
LANDAS darbo kiekvieną savaiteę. Jusų dra
bužiai puikiai išsilygina. 

Jusų Electric Dealer dabar kaip tik rodo nau
jus Electric Ironer modelius. Pažiurekite ir mes 
manome, kad jųs sutiksite tai yra darbą taupan
čios puikuolės. 

J 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
% DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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ŠVENTĖ KULTURI- MIRIMAI SEPTYNIŲ ŽMONIŲ 
' ŽUDIKAI PAGAUTi 

Lithuanian  

NIUOS SODELIUOSE 

Kasmetinė visų tauti| šventė 
Clevelando kulturiniuose darže
liuose tampa gražia tradicija. 

Jau trtti metai Įvairios Cleve
lando tautinės g^up-ls knkty-
niuodamos tarpusavyje pasirodo 
su savo tautiniais šokiais ir 
dainomis. 

Programa buvo pradėta Slova
kų darželyje. čia su dviem tau
tiniais šokiais, Lenciugėliu ir 
Žiogreliu, gražiai pasirodė musų 
tautinių šokių šokėjų grupė. 
Pranešėja Mrs. Phillips, prista
tydama publikai Lietuvių šokė
jus, priminė, kad Lietuvių tauta 
yra labai sena, išlaikiusi 'savo 
gražius, senus papročius, "šią 
šokėjų grupę", kalbėjo Mrs. 
Phillips, "sudaro daugumoje ne
seniai j Ameriką atvykę tremti
niai, jie geriausiai jums gali pa
pasakoti, kas yra Amerika ir ko
kie laimingi jie jaučiasi galėda
mi būti šiame krašte."' 

The Cultural Garden League 
of Cleveland pirm. Mr. Chas J. 
Wolfram pareiškė, kad jam Lie
tuvių šokiai labiausiai patiko iš 
visų programos numerių. 

Paskiau buvo išsiskirstyta i 
savuosius darželius. Lietuvių 
darželyje musų šokėjai dar kar
tą pašoko. Turėjo dainuoti dar 
ir "Dainos" choras, bet kaž ko-, 
dėl jo pasirodymas neįvyko. , 

Lietuvių darželyje programą I 
gražiai vedė p. Brazauskas. j 

Tautinius šokius šoko: N. Ab-j 
raitytė, J. Drąsutytė, p. J. Da- j 
mušienė, p. A. Gražulienė, ^ p.! 
Juozaitienė, p. Neimanienė, " p. i 
Šalkauskienė, p. J. Vaiciekaus-1 
kienė. V. Jurgelis, J. Račyla, A. j 
Šalkauskas ir J. Švarcas. Akor
deonu šokiams grojo p. A. Drą- | 
sutienė. i 

žmonių buvo prisirinkę daug, -t 

vien Lietuvių buvo keli šimtai 

OLGA GERAM, gim. Jakubaus
kas, gyvenusi 1844 West 47 St., 
mirė Liepos 23 d., palaidota Kal
varijos kapinėse. Pamaldos bu
vo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko 5 seserys: Mrs B. Cle
mens. Mrs. J. Brooks, Mrs R. 
Ders, Mrs. M. Dewar ir Mrs. B. 
Newark, ir keturi broliai: Jo
seph Graff, Steven, Peter ir 
James. 

ANNA ZELINAKAS, 69 metų 
amžiaus, gyvenusi 1601 E. 33 
St., mirė Liepos 26 d. Palaido
ta Liepos 29 d. Kalvarijos kapi
nėse. Pamaldos buvo P. šv. N. P. 
bažnyčioje.. 

Liko vyras William ir 3 duk
terys: Mrs A. Jankowski, Mrs. 
C. Spindler, Mrs. M. Miller ir 
sunus Stanley. 

Abiejų laidojime patarnavo 
laidotuvių direktorė Delia E. 
Jakubs. 

SUSIRINKIMAS 
Dr. Vinco Kudirkos Dr-jos 

mėnesiniai susirinkimai vėl pra
sideda. Pirmas susirinkimas po 
atostogų įvyks Rugpjučio 5 d. 
8 vai. vak. Lietuvių svetainėje. 

Visi nariai kviečiami atsilan
kyti ir užsimokėti duokles. 

J. J. Šamas, Nut. Rašt. 

IŠVYKO J KALIFORNIJĄ 
Dirvos skaitytojas Juozas Za-

lionis išvyko ilgesniam laikui j 
Kaliforniją. 

JIEŠKO DIDELĖS 
PASKOLOS 

Cleveland Transit System, 
kuri operuoja miesto gatveka-
rius ir busus, jieško paskolos' 
nuo $16 milijonų iki $21 milįjo- ! 

no plėtimui ir gerinimui visa
me mieste susisiekimo. 

ši paskola prašoma prie tų 
$11,000,000, ką CTS jau anks
čiau prašė iš Reconstruction 
Finance Corp. 

LVS GEGUŽINĖ 
Lietuvai Vad. Sąjungos 1-

mas skyrius rengia savo sma
gią metinę gegužinę Dr. S. T. 
Tamošaičio sode, 26001 Lake 
Shore Blvd. Gegužinė įvyks 
sekmadienį, Rugpjučio 15, nuo 
1 vai. dienos. Įžangos jokios 
nebus. Prašomi atsilankyti vi
si kas tik mėgsta smagiai pra
leisti popietį. 

Ta proga Clevelande įvyks 
ir tautinių veikėjų suvažiavi
mas. Bus pasakyta trumpos 
kalbos. 

MIESTO įvairiems reikalams 
ir pagerinimams miesto taryba 
nori gauti $43,000,000. Tą su
mą gal leis Lapkričio 2 d. bal
savimams. 

CUYAHOGA apskrities val
dyba deda pastangas gauti iš 
Federalės valdžia $144 milijo
nų dolarių didžiųjų gatvių ir 
plačių kelių įrengimui. Bet 
gauti galėtų tiktai jeigu apskri
tis sukels tam tikslui savo da
lį _ $100,000,000. 

Pati Ohio valstija planuoja 
kelių taisymo ir naujų staty
mo programą $50,000,000 ver
tės. 

OHIO LEGISLATURE NU
MAŽINO "SALES TAX" 

Gubernatoriaus Herbert spe
cialiai sušaktas Ohio legislatu
res posėdis Liepos 22 d. nuta
rė numušti "sales tax" nuo vi
sų pirkinių iki 41 cento, kas 
bendrai per metus sutaupys 
pirkėjams apie $13,500,000. 

šis nutarimas pradės veikti 
nuo Rugpjučio 1, ir tai yra pir
mas žymus tų taksų sumažini
mas per 14 metų, kuomet "sa
les tax" buvo įvesta, 
bernatoriaus rekomendacia 

Taipgi, gubernatoriaus reko
mendacija, padidinta pašalpa 
125,000 Ohio senelių, jie gaus 
po $5 mėnesiui daugiau, ir ak
liems taip pat pridėta po $5 
mėnesiui daugiau. 

STATO TB KLINIKĄ 
Apskrities komisija padarė 

kontraktą pradėtf darbą išsta
tymui East Side Tuberculosis 
Klinikos, $230,300 vertės, kuri 
bus išstatyta ant Carnegie ave. 
ir E. 46th street. Toje klini
koje bus atliekama tyrimai ir 
teikiama pagalba džiovos gy
dyme. 

RKO KEITH S 105TH 
STREET THEATRE 

šiame teatre dabar rodoma 
įdomi filmą" Flowing Gold 
God's Country & The Woman" 

Rugpjučio 1 bus pradėta ro
dyti "Bring 'em Back Alive". 

WRLLACE KANDIDATUI? \ 
BUS ANT BALOTO 

Ohio Supreme Court Išleido 
patvarkymą kad sulyg valsti
jos konstitucijos gali buti pa
statytas trečios partijos kandi
datų sąrašas prezidento rinki
muose. Taigi Henry Wallace 
ir jo partneris į vice preziden
tus Glen Taylor bus oficialiai 
ant Ohio kandidatų sąrašo. 

Šitą jiems buvo atmetęs val
stijos sekretorius, kuris tvar
ko rinkimų sąrašus. 

Republikonai ir nori kad tre
čios partijos — Wallace — są
rašas butų priimtas, sako tas 
labiau suskaldys Ohio Demo
kratų balsus, Republikonams 
bus geresnė proga laimėti. 

REIKALINGI KAMBARIAI 
Maža šeima be vaikų jieško 

nuomai buto, nesvarbu kiek 
kambarių, arba pirkti namus, 
kuriuose galėtų tuoj gyventi. 
M. Bagdonas, 1578 E 55 St. Te
lefonas HE 1729. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

Vieni didžiausių žmogžudžiu 
Ohio istorijoje, 22 metų John 
C. West ir 24 m. Robert M. Da
niels, po neilgo jų siautėjimo šį 
penktadienį buvoOhio policijos 
likviduoti. 

Policija su!a:ke netoli Van 
Wert, O. žmogžudžių pavogtą 
naujais Studebaker automobi
liais pakrautu sunkvežimį, čia 
įvyko susišaudymas, kurio pa
sėkoje šuviu j tarpuakį West bu
vo nukautas ir sužeisti du poli
cininkai. West'o bendras Daniels 
pateko j policijos rankas gyvas. 

Ketvirtadienio naktį ir anksti 
penktadienį piktadariai dar spė
jo nužudyti du nieko nedėtus 
žmones: sunkvežimio vairuotoją 
Orville Taylor iš Niles, Mich., 
kuris buvo nužudytas netoli Tif
fin, O. ir valandą vėliau James 
J. Smith, farmerį, vien tik už 
tai, kad šis atsisakė žmogžu
džiams atiduoti savo "driver li
cense". 

Prieš tai West ir Daniels iš
žudė John C. Niebel, pataisos 
namų, iš kurių abu piktadariai 
neseniai buvo paleisti, prižiūrė
tojo trijų asmenų šeimą, Earl C. 
Ambrose, tavernos savininką 
iš Columbus, O., kurį užpuolė 
apiplėšimo tikslu ir Frank M. 
Krech iš Flat Rock, Mich. 

Daniels prisipažino kartu su 
West'u įvykdęs šias žmogžudys
tes. Jo, be abejo, laukia mirties 
bausmė. 

Daniels neparodė jokio gailes
čio d€l savo nusikaltimų. 

Katedra Bus Atidaryta 
Rugsėjo 5 d. 

Clevelando naujai perstatytav 

ir išdidinta šv. Jono Katedra 
bus oficialiai atidaryta ir pa
šventinta Rugsėjo 5 d., su dide
lėmis ceremonijomis. 

Iškilmės rengiamos paminė
jimui kartu ir 100 metų sukak
ties nuo Clevelando vyskupijos 
įskurimo. Iškilmės tęsis per 
savaitę laiko, Rugsėjo 5 iki 12. 

Ta proga į Clevelandą atsi
lankys ir Popiežiaus legatas-
pasiuntinis, iš Washington, D. 
C., Arkivyskupas Cicognani — 
jis atveš popiežiaus palaimini
mus ir dalyvaus atstatytos ka
tedros dedikacijos apeigose. 

Prie vietinio Vyskupo Hoban 
tose ceremonijose dalyvaus ei
lė kitų vyskupų. 

Senas katedros varpas, kuris 
nebus naudojamas naujai at
statytoje katedroje, padovano
jamas ir bus išgabentas į Af
riką, kur tarp juodųjų krikš-
riką, kur misijonieriai jį nau
dos platindami tikėjimą tarp 
pagonų negrij. 

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

CLEVELANDO medikaliniai 
vadai, kartu su savo bendra
darbiais visoje šalyje, pasiry
žę reikalauti kad ir Kongresas 
prisidėtų prie finansavimo ty
rinėjimų širdies ligų, suradimui 
galimų toms ligoms palengvi
nimų ir net išgydymo. 

Pasirodo kad visuomenė pri
taria skyrimui iš Federalės 
Valdžios iždo bent po $100 mi
lijonų metuose šiam tikslui. 

MOTERŲ KLUBO PIKNIKAS 
Lietuvių Moterų Klubas ren

gia savo metinį draugišką iš
važiavimą sekmadienį, Rugp. 
8, Mihelich farmoje, žinomoje 
vietoje, kur kitais metais klu
bo piknikai būdavo. Tvarka 
ta pati. 

(From The Baltic Review) 
DOES the public ever read 

diplomatic documents? One re
members the wide sale the Bri
tish Blue Book had which ex
plained the reasons for the out
break of the war of 1939 — 
but how deep was the impres
sion made by these revelations? 

Presumably it was not very 
lasting if one now witnesses 
the chorus of approval that 
meets Professor Namier's sur
vey of the diplomatic prelude 
to 1939. The Manchester Pro
fessor of Modern History bases 
his book on all the various docu
mentary collection published by 
the end of 1946. In so far as 
he quotes the statesmen—and 
the Fuehrer! — of those years 
his book makes fascin a t i n g 
reading but, of course, how 
much better if the public were 
to read the original collections. 

What makes this book a pos
sible source of error rather 
than of true knowledge is the 
intermixture of document a r y 
evidence with interpretation of 
a most personal character. To 
the student of history Profes
sor Namier's prejudices and 
passionately held convictions 
may provide an attractive bit 
of sauce to the historical data 
— to the uninitiated, however, 
it will be next to impossible to 
recognise where history ends 
and Prof. Namier's fancies be
gin. The novice to the diplo
matic battlefield of 1938-39 at 
all times must know that Prof. 
N a m i e r  h a t e s  G e r m a n s  w i t h  
the zest of a Zionist; that he 
abhors Poles, and the heirs of 
Pilsudski, with persistency; and 
that he despises Neville Cham
berlain and pities the French 
leaders. There is no praise of 
Russian leaders, but absence of 
any criticism, if compared with 
the constant stream of dam
nation hurled at all the others, 
is most remarkable. 

By temperament, then, Prof. 
Namier cannot be a guide to 
contemporary history. He takes 
part in all the battles, cannot 
rise above them. Instead of 
understanding contemporaneous 
action, he condemns the actors. 
In this sense his is a political 
study. And.if the reader does 
not share his love for Soviet 
Russia — and his dislike for 
the rest — he cannot but re
gret the publication of this 
book. Take the British guaran
tee of Poland — "the first of 
the guarantees sent home on 
approval", says Namier. We 
might consider that guarantee 
ill-advised or a belated affirm
ation of a great principle: but 
why should a historian sneer 
at it? Why should he add: 
"Beck made up his mind (as 
he himself told a friend) be 
tween two flicks of the ash off 
his cigarette". "One wonders, 
looking back, in which charac
ter the Chamberlain Govern
ment were a greater menace 
to their country and its friends 

as travelers in appeasement 
or as insurance brokers?" 

Thus the dreary tale of "fla
shy" characterisation goes on. 
T h i s  r e v i e w e r  k n e w  N e v i l l e  
C h a m b e r l a i n .  T h e  B r i t i s h  
Prime Minister misjudged Hit-
It r for a long time, but Cham
berlain strove for peace while 
others, e. g., Stalin, were per
fectly ready to see the rest of 
the world plunge into war. In 
fact, Professor Namier's judg
ment of Stalin's Russia appears 
to be even wider off the mark 
than was Chamberlain's error 
about Hitler. Chamberlain, af
ter all, saw the light — and 

REIKALINGA VYRAI 
Patyrę Grey-Iron Grinders 

gera mokestis nuo valandų., 
pilno laiko dienos darbas. 

Telefonas Bedford 1440 
ANCHOR FOUNDRY 

Northfield Road 
Bedford, Ohio (30) 

Susitik savo senus draugus 

"BILL" GREEN 

pas 

Y ICS OASIS 
Wade Park at 71st Street 

Jis pirmiau dirbo American Lithuanian Citizen's Club. 

acted accordingly, taking his 
country into a war to destroy 
Hitlerism for ever. 

There is no discussion of any 
principles in Prof. Namier's 
book — hence all action is a 
mere barter for positions. He 
thus cannot understand why 
Britain did not force her guar
antees and military occupation 
on small nations. Nor can he 
understand why Britain guar
anteed Estonia, Latvia and 
Lithuania in the Secret Pro
tocol to the Anglo- Polish Trea
ty. He adds — in error — 
that the Estonian Minister to 
London acted on behalf of Lat
via, Estonia, and Finland when 
repudiating unilateral guaran
tees which would lead to Rus
sian occupation. He next states 
that no serious Nazi-S o v i e t 
talks began before August, 19-
39, a statement he has since 
repeated when reviewing the 
A m e r i c a n  D o c u m e n t s  w h i c h  
prove him wrong. The reader 
will not be surprised by the to
tal absence of any criticism di
rected against the Hitler-Sta
lin Pact. Whatever Britain 
signed is submitted to merci
less criticism — bordering on 
abuse of the men involved — 
while Stalin's Pact with Hitler 
appears as the most sensible 
thing on earth. 

Perhaps it was. It was from 
the point of view of the startl
ing similarity in outlook of 
both men as revealed in the 
American collection of docu
ments, the value of which can
not be stressed enough. As in 
Namier's own world, there is 
no question here of rights of 
third parties, of minorities, of 
self-government, of small na
tions; instead, there is barter, 
there are spheres of interest, 
division of spoils, even the sale 
of territory (inclusive and ir
respective of the populat i o n 
involved). On April 17, 1939, 
Russia put out the first defin
ite feelers in an attempt to 
transform the absence of mu
tual attack in the Soviet and 
the Nazi press into a more 
permanent and positive agree
ment. 

By May 17 the Russian Am
b a s s a d o r  t o l d  t h e  G e r m a n s  
that "the result desired by 
England would hardly be a-
chieved", i.e. the Anglo-Russian 
negotiations were a sham as 
far as the Soviet Union was 
concerned. By May 20 Molo-
tov asked for the clearing up 
of the political issues. Within 
another ten days Hitler him
self had given "definite in* 
structions" to engage in treaty 
negotiations. On June 15 the 
Russians suggested a non-ag-
gressian pact. When the Ger
mans argued that their pacts 
with the Baltic States consti

tuted an advance payment to 
the Soviet Union, Molotov re
jected this view but showed 
himself "greatly interested in 
knowing out (the Germans') 
political views." Wha t e v e r 
happens in Poland, the Hitler
ites answered, Soviet interests 
can easily be safeguarded — 
in the Baltic too Germany will 
"respect the vital Soviet inter
ests." 

The victims were earmarked: 
Poland and the Baltic States 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai 

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

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojag 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

gražinimo suteikiama 
nemokamai. 
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efonas: POtomac 6899 

were to be partitioned between 
the two Powers. May Lithua
nia become Russian as well? 
Molotov enquired at the begin
ning of August. On August 
14, the "historic turning point" 
was reached: Ribbentrop was 
ready to come to Moscow. Molo-, 
tov was delighted: a non-ag
gression pact, an improvement 
of Russo-Japanese relations, a 
joint guarantee of the Baltic 
States should now be possible. 
Molotov was particularly flat
tered by the personal visit of 
Ribbentrop; this was a "note
worthy contrast to England; 
who, in the person of Strang, 
had sent only an official of the 
second class." 

It did not occur to him that 
a "second-class" diploma t i s t 
might be a more welcome visi
tor than a first-class crook, a 
criminal moreover whom the 
Soviet Union was happy in con
demning to death for crimes 
against humanity Ribben
trop went and signed. He re
ported home about the first 
three-hour meeting with Sta
lin and Molotov: "The decisive 
point for the final result is the 
demand of the Russians that 
we recognise the ports of Li-, 
bau and Windau as within their 
sphere of influence." Natural
l y ,  G e r m a n s  p a i d  t h a t  p r i c e  
most willingly. Latvian har
bours were of as little concern 
to them as Latvian indepen
dence and happiness. Russia 
and Germany shared in Polish 
and Baltic territory. But there 
was a hint of further demands: 
did Italy want Greece?, Stalin 
asked, — and what about Tur
key? Both these questions are 
still with us in 1948. 

There is no space here to 
d e s c r i b e  i n  d e t a i l  t h e  h a p p y  
honeymoon of Stalin's friend
ship for Hitler — how well 
both helped themselves to oth
er peoples' territory; how well 
the Soviet Union supplied the 
German war-machine with raw 
material. In September the 
Germans "waived their claim 
to Lithuania", earmarking on
ly a southern strip, erf the 
W a r s a w  P r o v i n c e ,  f o r  t h e i r  
own use. This strip too was 
later renounced, Molotov offer
ing (August 13, 1940) to pay 
for is half the selling price ot 
Alaska! After some haggmg 
practically the full price was 
paid — seven and a half mil
lion gold dollars (January 10, 
1941). Neither, side thought 
it funny to sell or buy some
thing that did not belong to 
either, or to express the price 
in American gold dollars. 

The autumn of 1940 saw the 
high watermark of the Nazi-
Soviet friendship. A complete 
plan for the division of the en
tire world was drawTn up. Hear-
tened by this Molotov went 
one better: he added what he 
considered little frills (Bulg -
ria, the Straits, some mfluc™'6 

on the exist from the Baltic). 

This Hitler thought unbear
able. The whole Balkans, Fin
land too, must become Ger
man. Hence he prepared "Ope
ration Barbarossa" to crush 
Soviet Russia in a quick cam
paign even before the conclu
sion of the war against Eng
land" (December 13, 1940). 

The rest we know. The Ger
mans guaranteed Rumania and 
Bulgaria, the Russians suppor
ted Yugoslavia. Hitler attack
ed on the anniversary of Na-
noleon's invasion of Russia. The 
Soviet Union, assisted in the 
nick of time by Western sup
plies, was able to hold the line. 
Together East and West des
troyed the ugly thing that was 
Nazism. We of the West al
so thought that we also des
troyed aggressive aims every
where. Molotov, as reyealed in 
these documents of Hitler-Sta
lin friendship, is steeped in the 
game of power politics and the 
use of force. Hence only a 
c h a n g e  o f  h e a r t  a t  M o s c o w  
would enable , us to say that 
the work is done and peace se
cure. F. W. Pick. 

YOU HAVEN'T HAD THE 
BEST UNLESS ^YOU'VE 

TRIED . . . 

City Service 
Cleaners 

15209 KINSMAN ROAD 

Phone: SKyline 4878 
For Pick-up and Delivery 

All Cleaning done to our 
own Plant 

"C Savings will  always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

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

security and personal 

independence!" 

Savers always welcome 

Adding Machines Typewriters 
• Check Writers 

at lowest prices 

NEHER TYPEWRITER CO. 
Repairs Rentals Sales 

All Work Guaranteed 

5713 EUCLID AVENUE OT 1-M90 
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AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor - Windshield Wipers - Ignition - Speedometer 

Brakes r Wheel Aligning and Balancing 

HINKEL'S SERVICE 
9321 Wade Park Aveį GA' 39|1 Cleveland 6, Ohio 

CHUNG KING RESTAURANT 
2 1 5 2  R o c k w e l l  A v e n u e  

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius 
Atdara kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A. M. 
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę. 

Rezervacijoms šaukit MAin 9064. 
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