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TREMTINIŲ GYVE-
NIMO ŽINIOS 

LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
AKCIJA BUS VEDAMA 
VIENINGAI 

'ELTA paskelbė tokio ^turinio 
komunikatą: 

"įvykusiame reikšmingame 
pasitarime tarp vadovaujančių 
organų išsiaiškinti buvę neaiš
kumai, pasiektas visiškas susi
pratimas ir iiustatytas akcijos 
vieningumas. 

Ligšiolinėm Vyriausiojo Lie-
tWVos Išlaisvinimo Komiteto 
p a s t a n g o m s  r a s t a s  v i s  i š k a s  
pritarimas. Tolimesnei veiklai! 
užsienyje Lietuvos vardu jam| 
panaujinti Krašto įgaliojimai! 
ir tik jam pripažįstama teisė] 
kalbėti kovojančios tautos var
du." 

Vadinasi, šiuo susitarimu pa
šalinti kai kurie lygiagretumai, 
kurie reiškėsi institucijose, ko
vojančiose dėl Lietuvos laisvės. 
Tautos vienybės vardan kai ko 
atsisakyta, ypač asmeninių ar 
partinių ambicijų. Taigi, nuo 
šiol kovai už Lietuvos laisvę 
vadovaus ir toliau VLIK'as, 
kuriam atnaujinti krašto įga
liojimai. šiam susitarimui 
tremtiniai priduoda daug reikš
mės ir mano, kad šia proga, su
jungus draugėn visas pajėgas, 
kova bus suaktyvinta. Laukia
ma, kad ir Amerikos Lietuviai 
pasuks šia linkme. 

LIETUVIŲ SPAUDOS 
KONFERENCIJA 

Tokia konferencija buvo su
kviesta Liepos 29 d. Memjnin-
gene. Dalyvavo visų dabar išei
nančių Vokietijoje licencijuotų 
laikraščių atstovai. Informaci
jos tarnybos viršininkas pada
rė pranešimą. Laikraščių leidė
jai skundėsi nelengva Lietuvių 
spaudos būkle po pinigų refor
mos Vokietijoje, šia proga te
ko patirti, kad dvisavaitinis 
religinio turinio žurnalas "Nau
jas Gyvenimas", iki šiol reda
guotas Kun. Bagdonavičiaus, 
sustojo ėjęs. Kiti dar tęsės lei
dimo darbą. Pažymėtina, kad 
Lietuvių spauda išsilaiko iš 
skaitytojų mokamo prenumera
tos mokesčio ir iš niekur pašal
pų negauna. 
NAUJA IRO VADOVYBĖ 
VOKIETIJOJE 

Iš Frankfurto pranešama, 
kad Amerikiečių zonos IRO vir
šininkas Paul E. Edwards ir 
viešosios informacijos viršinin
kas Sutherland Denlinger nuo 
š. m. Liepos 23 d. iš savo tar
nybų pasitraukė. Jų pasitrau
kimo priežastys nėra nurodo
mos. Jų nuolatiniai įpėdiniai 
dar nepaskirti. 

Tremtiniai dėl šių ponų pasi
traukimo per daug ašarų nelie-
ja, nes globojamųjų reikalai 
šiems ponams nebuvo per daug 
prie širdies. 

Laukiama, kad į jų vietas 
butų paskirti dori, labdaros 
darbą mėgstą žmonės, kuriems 
rūpėtų ne savo nauda, bet 
tremtinių šalpa ir jų būklės 
pagerinimas bent iki to laips
nio, kad nereikėtų badauti sto
vyklose. 
"IR VIENA VIRVĖ 
JP4SIKARTI.." 

Vienoje Lietuvių stovykloje 
IRO iškabino plakatą, raginan
tį tremtinius grįžti į savo tė
vynes. Tame plakate buvo itin 
pažymėta, kad grįžtantieji gau
na labai gerą maisto davinį 40 
tūkstančių kalorijų vertės. To
liau parašyta ką gauna toks 
grįžtantis tremtinys, būtent, 
kavos, kiaušinių, mėsos, rieba
lų, cukraus.. O kaž kas iš 
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Sovietų Konsulatas Pagrobė Ruse Mokytoja 
-# 

PERANKSTYVAS 
KARAS SURUPINO 

AMERIKIEČIUS 
Amerikos militariški pla-

nuotojai dabar labiausia bi
jo kad karas su Sovietais 
nekiltų peranksti — dabar, 
kai santikiai su Maskva dėl 
Berlyno visai pablogėjo. 

Tie vadai skaičiavo kad 
kitas karas logiškai butų 
galėjęs užeiti apie 1952 me
tus. 

# Lai jie buna dėkingi vi
siems dievams kad dalykai 
eina taip kaip dabar, nes 
jei Maskvos kraugeriai bu
tų buvę gana gudrus mig
dyti ir klaidinti Amerikie
čius dar keturis metus, ta
da sovietai galėtų jau už
imti ne tik Berlyną, Vokie
tiją, bet ir pačią Ameriką. 

Dabar gi, jei karas kils 
skubiai, Amerikos žmonės 
dar pereito karo mokėtais 
taksais ir pasiruošimais la
bai lengvai Sovietus nuga
lėtų. 

Amerikiečių vadų žioplu
mas 1944 metais ruošiant 
planus Berlyno okupacijai 
yra tiesioginė priežastis 
dabartinės krizėš. 

Sučiupo Ją kai Ji AtsisakS Grįžti Rusi* 
jon, Ji Turi Daug Žinių apie Soviety 

Šnipų Veiklą Amerikoje 

Elizabeth Bentley Gavo 
Sovietų Atlyginimą ir 

Stalino Medalį 

Stfrfetų Šnipų Amerikoje 
veikimo tyrinėjimas beveik 
kasdien atidengia naujas ir 
platesnes paslaptis ir įve
lia daugiau asmenų, Ame
rikiečių, parsidavusių Mas
kvai, ir kitų. 

Daugiau tų vardų patei
kė Elizabeth T. Bentley, ta 

sus Amerikiečius iš Rusi
jos, o kitus butų net arbš-
tavus ir fieleidus grįžti, jei 
Amerikiečiai tokias niekšy-
stes Sovietuose krėstų. 

KOMUNISTĖJ k o ntrolės 
įstatymas šioje šalyje turi 
buti įvestas, sako Kongre
so atstovas Nixon, iš Kali
fornijos, pasiremdamas da
bar areštavimu 12 komuni
stų vadų 

"OPERATION MOSCOW" B r  M A C K E N Z I E  

~7 j » Pereitas Kongresas buvo 
Amerikietė kuri buvo Mas- priėmęs Mundt^Nixon ko-
kvos agentu_ ir prieš porą munistų suvaržymo bi 1 i ų, 
metų, sąžinės kankinama, bet Senatas tą bilių atmetė, 
pasiryžo^ išduotu paslaptis Prieš tą bilių rėkė ne tik 
kokias ji žino, ir asmenis: komunistai bet ir pats Tru-
?\Lkuri_ais ji dirbo išdavi- man, o pasirodė kad komu

nistai, prisidengdami Ame 

U. N. ATSTOVAS Ber-
nadotte Palestinoje, dėda
mas pastangas sulaikyti 
Žydų-Arabų karą, įsakė ir 
Žydams ir Arabams susi
laikyti nuo atsišaudymo at
gal Jeruzalyje, kur abi ka
riaujančios pusės iki šiolei 
atkakliai kovojo. 

AMERIKA pasiunti vel 
apie 15 bomberių į Angli
ją. Tuo budu dabar ten ir 
Vokietijoje randasi jau ar
ti 100 bomberių lėktuvų ir 
dešimtys kitokių kariškų 
lėktuvų. 

Amerikos konsulatas An
glijoje atsisakė išduoti vizą 
Anglijos komunistų parti
jos delegatui vykti į Ameri
ką dalyvauti delegatu USA 
komunistų partijos kongre
se. 

tremtinių dar rašalu gražiau 
prirašė: "Ir vieną virvę pasi
karti". 

Šis plakatas pakaboj© porą 
dienų, visi skaitė su dudžiausiu 
įdomumu ir juokėsi. Po to jį, 
kaip neatsiekusį savo tikslo, 
IRO pareigūnai nukabino. 

APMUITINAMA KAVA 
Vokiečių muitinės gavo pa

rėdymą pradėti imti muitą už 
siunčiama iš užsienių kavą. 
Taigi, šis patvarkymas liečia 
ir Amerikos Lietuvių siunčia
mas tremtiniams dovanas. Lei
džiama kiekvienam asmeniui 
gauti 2,5 kg. (5 sv.) kavos. Tie 
kurie gaus daugiau, kaip ši 
norma, turės mokėti už kiek
vieną degintos kavos kg. po 
50 DM, o nedegintos — 30 DM. 
Visi siuntiniai nuo dabar eisią 
į Vokiečių muitines, kur jie pa
tikrinami ir gaunamos kavos 
kiekis bus užrašomas gaunan
čio' asmens sąskaiton, kad mui
tine žinotų, kiek gavo kavos. 

K. Pelėkis. 

kišką darbą. 
Šiomis dienomis, tales-

niuose tardymuose, Eliza
beth T. Bentley prisipažino 
kad Sovietų ambasados na
rys jai užmokėjo $2,000 ir 
davė Stalino medalį už jos 
pasekmingą" veikimą* Sovie
tų naudai. Ji tą atlyginimą 
gavo iš Gromovo, Sovietų 
ambasados pirmo sekreto
riaus, sutikus jį New Yor-
ko gatvėje 1945 m. rudenį. 

Pasirodo, ji nieko nesle
pia, viską iškelia viršun. 

Sovietų konsulatas 
pagrobė Rusę mokytoją 

Bentley tyrinėjamams ei
nant, iškilo dar kita pusė 
Sovietų šnipų veiklos Ame
rikoje. 

Pasirodė kad čia veikia 
ir specialės Sovietų atsiųs
tų šnipų gaujos, įleistų čia 
legaliai kaip mokytojai ir 
mokytojos vaikų Rusų, So
vietų įvairių pasiuntinių į 
United Nations, kurie čia 
apsigyveno su savo seimo* 
mis. 

Du tokie Rusai mokyto
jai, vienas vyras, Michail 
Samarin, ir viena moteris, 
Oksana Kosenkina, pažinę 
Amerikos laisvą gyvenimą, 
atsisakė šnipinėti ir tar
nauti neva mokytojais. 

Kiti Sovietų šnipai ėmėsi 
juos gaudyti išvežti atgal 
Rusijon. 

Samarin su savo šeima 
pasislėpė viename ūkyje ir 
išsidavė Amerikos valdžiai. 

Mokytoja Kosenkina pa
sislėpė tarp taip vadinamų 
'baltųjų Rusų\ vasarnamy
je New Yorko valstijoje. 

New Yorke Sovietų ge
neralinio konsulato šnipai 
ją ten surado, paskelbė buk 
ji buvus "baltųjų" Rusų pa
grobta, jie ją "išlaisvinę" ir 
gabens atgal Rusijon. 
• U. S. teismas New Yor
ke įteikė Rusams pareikala-
lavimą kad Kosenkina bu: 

tų paliuosuota ir grąžinta į 
Amerikos valdžios žinią. 

Ar ilgai Amerika^ tole
ruos toki Mjaskvos žulikiš-
kumą? Pati Maskva senai 
jau butų uždarius Ameri
kos ambasadą ir išvijus vi

rikoje teikiama laisve, kni
sa šios šalies pagrindus. 

ČEKIJOJE, komunis t a i 
tai, gaudymui iš Čekijos 
bėgančius žmos&s į Ameri
kos zoną Vokietijoje nau
doja savo šunišką gudrybę: 
Jie aprengia savo šnipus 
Amerikos karių uniformo
mis, pastato netoli Vokieti
jos sienos. Bėgdami Čekai 
pamatę 'Amerikiečius' ma
no kad jau pasiekė Ameri
kos zoną; nueina pas juos, 
ir tada bolševikai juos su-* 
ima. 

JUGOSLAVIJA s u t i k o  
atmokėti Amerikai suvirs 
$17,000,000 atlyginimų už 
karo metu ir prieš karą 
padarytus Amerikos pilie
čiams nuostolius. 

Bet Amerika už tai suti
ko paliuosuoti Tito naudai 
apie $47,000,000 Jugoslavi
jos pinigų, buvusių užšal
dytų Amerikoje nuo 1942 
metų. Geri mainai. 

AMERIKA pati kontro
liuos visus savo zonoje Vo
kietijoje DP žmones, savo 
stovyklose, ne Vokiečiai, 
kaip praneša spaudos at
stovai po pasikalbėjimo su 
Gea. CJay tuo klausimu. 

PER RADIO dabar gali
ma laimėti iki $7 milijonų 
dolarių, jeigu kas galėtų 
atsakyti visus klausimus — 
taip šiuo laiku paplito viso
kie pinigų ir dovanų pasiū
lymai radio klausytojams. 

KVIEČIŲ derlius šią va
sarą yra labai didelis, kaip 
praneša iš vidur vakarinių 
valstijų javų auginamų sri
čių. Gerai užderėjo ir avi
žos Ir kornai. 

U. S. Karo Kaivynas pa
sidirbdino lėktuvą milžiną 
kuris paneša 180 žmonių. 

Kiti taigi ir sako kad ka
ro laivynas tuoj bus nerei
kalingas, lėktuvais grei
čiai galima karius perga
benti. 

111 promise tjou amfthing 
if xjou let me operate. 

Komunizmas, rengdamasis daryti žmonijai skerdimo opera
ciją. prižada viską, kad tik priviliojus lengvatikius. 

PINIGU STOKA TRUKDYS DP GRE1-
C ( 

TESNIAM ATVEŽIMUI I U. S. 

Iš Washingtono praneša' MARSHALL'O planu ei-
kad dėl stokos pinigų, rei-!nant> Ekonominės Koope-
k a l i n g ų  a p m o k ė j i m u i '  k a š - 1  r a c i j o s  A d m i n i s t r a t  o r i u s  
tų išvietintų žmonių atve-1 Hoffman paskelbė paskyri 
žimui į Ameriką, jų atve
žimas nebus taip greitas. 

Per sekančius 11 mėne
sių numatoma bus atvežta 

mą $1,751,600,000 pinigų į 
vakarų Europos ekonomi
nio gyvenimo srovę Liepos, 
Rugpjučio ir Rugsėjo mėn. 

apie 40,000 pabėgėlių. Tai-! laikotarpiui. 
gi visas gąusus jų įvežimas! Hoffman veda derybas ir 
prasidės tik po metų laiko, su į tą planą ineinančių ša-
Todėl tremtiniams reiks ir JiU atstovais gavimui tiesio-
toliau pagalbos. 

New Yorko valstija skel
bia kad ji viena galės suim
ti iki 50,000 DP ir duoti 
jiems darbus, o' visa Ame
rika bijo įsileisti išvietin-
tųjų daugiau kaip 200,000. 

Po buvusio Kongreso po
sėdžio paaiškėjo kad DP 
biliui pakeitimų jokių ne
daryta, nors prezidentas ir 
zurzėjo dėl to. Tačiau sa
ko gal bus padaryta pakei
timas DP Vokietijoje atsi
radimo datos, kaip to pa
geidauja Žydai, vietoj 1945 
metų gal bus perkelta data 
į Balandžio 21, 1947, nes 
po 1945 metų daug Žydų 
subėgo iš Lenkijos ir net 
Rusijos į Amerikos zoną 
Vokietijoje. 

Sen. Revercomb, pirmi
ninkas DP biliaus komisi
jos, pareiškė: "Aš griežtai 
užginčiju kad šis bilius dis
kriminuoja Žydus ir katali
kus". • 

Kadangi nekurie nori į 
Ameriką įleisti kuodaugiau 
Žydų, dėl biliaus lermuoda-
mi jie katalikus tik dėl vis
ko prikergia. Katalikų šis 
bilius visai neskriaudžia. 

ginių piniginių paskolų. 

FORD Motor Co. pasira
šė su unija sutartį, sulyg 
kurios 116,000 Fordo dirb
tuvių darbininkų gauna po 
13 centų valandai algų pa
kėlimo. Darbininkai buvo 
nutarę streikuoti, streikas 
butų apėmęs 46 Fordo dir
btuves 25 valstijose. 

Youngstown, C., Steet & 
Tube Co. pakėlė savo 21,000 
darbininkų po 18c valandai 
algų. 

Bendrai Liepos mėn. al
gų pakėlimų gavo apie 10 
milijonų darbininkų. 

Ragina Mažinti Vai-
džios Kaštus 

Maskvos radio ir spauda 
tikrina sovietų mužikėlius 
kad lėktuvą išrado Rusas 
1882 metais, virš 20 nietų 
anksčiau negu* Amerikiečiai 
Wright broliai padarė pir
mą skridimo bandymą. So
vietai mokina mužikėlius ir 
tai kad visi Amerikos di
dieji tiltai yra Rusų inži
nierių darbas. 

žinovai sako kad nesenai ša
lyje pravestas taksų sumažini
mo įstatymas yra žingsnis į 
gerąją pusę, tačiau tokių žing
snių turi buti daroma daugiau, 
norint šalies ekonomiją pasta
tyti ant tvirtų kojų. 

Pirm negu valdžia vėl suras 
naujų reikalų taksams pakel
ti ir savo išlaidoms padidinti, 
turi buti apsvarstyta ir nusta
tyta kokiems tikslams pinigai 
reikalingi. 

Kiekvienas gerai Amerikie
tis pritaria skyrimui "bilijonų 
šalies apsaugai", jeigu bilijo
nai reikalingi. Bet tas nereiš
kia kad valdžioje turi buti vi
sokiausių bergždžių skylių ku
rios butų taksų pinigais užpil
domos. 

Nacional# Manufaktorių Są
junga skelbia taksų mažinimo 
programą, siūlant: 

1. Mažinti visas valdžios f§-
laidas išskyrus kur yra būti
nai reikalinga. 

2. Tuoj ir žymiai sumažinti 
paskiriems žmonėms taksų ra
tas. 

3. Atmokėti valdžios skolas 
minimaliai j po Myk bilijonų ^®-
larių metuose. 

4. Paskelbti šalyje naują il-
galaikinę valdžios bondsų pa
skolą duodant didesnį nuošim
tį atskiriems pirkėjams, ir tais 
pinigais atmokėti bankų duo
tas valdžiai karo paskolas. 

Amerikos gerovei kenkia di
delės valdiškos kontrolės šalies 
gyvenimo, aukšti taksai, dide
lė skolos našta, ir kreditų ma
nipuliacija, sako N. M. Sąjun
gos pirmininkas. 

Pradedant šių metų Liepos 1 
diena, U. S. valdžios išlaidos 
siekia po $1,100 nuo kiekvie
nos šeimos iš keturių asmenų 
gyvenančių šioje šalyje, šita 
suma yra 10 kartų didfesnė 
gu buvo 20 metų atgal. 

Federalės valdžios tarnyboje 
prisamdvta net 1,726,630 tar
nautojų, kuomet 20 metų atgal 
pakako tik 681,413. 

• 
AMERIKOJE skubiai aina-

ma prie suradimo priemonių iš
naikinti iš daržų ir laukų viso
kias žoles kurioms dabar rei
kalinga padėti daug darbo kau
pimu ir ravėjimu. Dabar ap
skaičiuojama kad šios šalies 
farmeriai per tas žoles ir pikt
žoles paneša po $3 bilijonus 
nuostolių kas metą. Naudojant 
chemikalus žolių išnaikinimui, 
mokslininkai skaičiuoja, ūki
ninkų laukų derlius padaugės 
nuo 15 iki 100 nuošimčių. 

Amerika v.ėl duota Grai* 
kijai daugiau lėktuvų, tan
kų kovai prieš savo komu
nistus banditus. « 

Komunistų pastangos Ja
ponijoje duoda geras pa
sekmes: raudonieji įsilin-
do veik į visas gyvenimo 
sritis, užgrobia darbininkų 
unijas. Jie laisvai agituo
ja, "Mes kontroliuosim Ja
poniją kaip greit svetimos 
armijos pasitrauks". 

AMERIKOS žuvies industri
ja rengiasi įsteigti žuvies ap
dirbimo dirbtuvę buvusioje Ja
ponų saloje Pacifike. Ten bus 
gaudoma valgoma žuvis ir su-
konservuojama gatavai gabe
nimui į Ameriką. Numatyta 
taip paruošti žuvies apie 500 
milijonų svari* žuvavimo fteao-
ne. 

ŽIURKĖS, kenksmingi ir be
verčiai gyvūnai, žmonijai pa
sitarnauja tyrinėjimui ligų, nes 
jos ėda visokiausi maistą ką 
tik žmonės valgo. 
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PITTSBURGH 

PttTSBURGHAS' AUGS, 
AR MAŽĖS? 

Visi kiti bizniai turi atkreipę 
akį į Pittsburghą, pasaulinę 
plieno sostinę. Visokių aplin
kybių kombinacija pastatė plie
no industriją ant kryžkelės jos 
ilgoje istorijoje. 

Klausimas liko: ar Pitts-
biirghas augs ar pradės trauk
tis dėl didžiųjų plieno korpora
cijų pakeitimo plieno kainų nu
statymo sistemos į kitų biznių 
seniau vartojamą sistemą F. 
O. B.? Jeigu šita sistema įsi
gyvens, mažesnės įmonės ku
rios naudoja plieną, gal but 
atsikels į Pittsburghą ir apy
linkes, nes čia pat vietoje ne
reikės mokėti už perkamo plie
no atvežimą iš kitur. 

Jeigu šitaip pradės nutikti, 
aišku Pittsburghas turi dide
les galimybes plėstis, augti ir 
didėti darbais. 

Kitokios išdirbystės (auto
mobilių, mašinerijų ir tt.) se
nai veikia F.O.B. sistema: per
ki automobilį, jo kaina buna 
pasakyta: $1600 F.O.B. Det
roit. 

Už atvežimą automobilio iš 
Detroito į Pittsburghą kaštuo
ja daugiau negu į Toledo, ma
žiau negu į New Yorką. Pir
kėjas apmoka jo atvežimo kaš
tus. 

Kas perka automobilius De
troite, ten F.QM. nereikia mo
kėti. 

PAKĖLfi ALGAS 
Pennsylvanijos kelių darbi

ninkams, kurių išviso esama 
apie 12,000, Gub. Duff prane
šimu iš Harrisburg, pakelta al
gos po 5 centus valandai. 

Kiek vėliau, GubernatoMus 
pranešė kad jis ruošiasi pakel
ti algas dar kitų 40,000 valsti
jos įstaigų tarnautojų, prisitai
kant prie pragyvenimo pabran
gimo. Jisai paskyrė valstijos 
komisiją, kuri apsvarstys po 
kiek kurio laipsnio tarnauto
jams algų priediį bus duota. 

Pakėlimas algų apims visus 
valstijos tarnautojus, įskaitant 
ir ligoninių, kalėjimų ir kitų 
institucijų. 

Naujos algos kelių darbinin
kams prasideda nuo Rugpjučio 
1 dienos. 

Gubernatorius taipgi skelbia 
kad kitą metą reikės pakelti 
gasolino taksus, sukėlimui fii* 
nigų naujų kelių statymui. 

Dabar Pennsylvania ima po 
4c taksų galionui. 

ALUMINUMO industrija pa
sirengus fį rudenį, Spalių mė
nesį, minėti 60 metų sukaktu
ves nuo aluminumo industri
jos prasidėjimo. 

Aluminumo industrija prasi
dėjo ir išplito Pittsburghe, ir 
dabar ji sudaro vieną didelę 
organizaciją, Aluminuię Com
pany oi America. 

lė ko-

AUTO NUMERIAI 
ANT VISADOS 

Pennsylvanijos speeialė 
misija iš 12 asmenų pradėjo 
darbą pakeitimui automobilių 
kontrolės taisyklių, tarp jų ir 
važinėjimo reguliacijų valstijos 
gyventojams. 

Vienas sumanymas yra įves
ti automobiliams pastovias vi
sam laikui leidimu lenteles-nu-

Bacevičius Koncertuos 
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Detroit, fMich., Naujienos 
Pagalba Tremti
niams į Amerikg 

Atvykti K 

Kompozitorius ir p i a nistas 
Vytautas Bacevius, kuris gy
vena New Yorke ir turi savo 
muzikos studiją 100 W. 55th 
Street, koncertuos New Yorko 
Carnegie Hall, penktadienio va
kare, Spalių 22. 

Jis išpildys visą programą, 
parinkęs kurinius savo; Gruo
džio, ir kitų senų žinomų kom
pozitorių. 

Jau dabar pradėta pardavi
mas tikietų į tą koncertą. 

AMERIKIEČIAI 
ARABIJOJE 

Pietinėje Arabijoje, kur ope
ruoja Arabų-Amerikiečių alie
jaus kompanija, randasi apie 
4500 Amerikiečių. 3500 Ame
rikiečių ten yra darbininkais 
ir specialistais, likusi dalis yra 
nekuriu jų šeimų nariai. 

Kiti 3000 Amerikiečių yra 
daugiausia pavieniai vyrai, ku
rie turi ten gyventi kaip ka
reiviai. 

Ten tarnauja ir apie 500 
merginų, už kurias ir varžosi 
tie pavieniai vyrai. 

Su Arabėmis draugauti, ar 
merius, ir duoti tik vieną nu- j*8 vesti' baltiesiems griežtai 
merių lentelę, ne dvi kaip iki uždrausta. Ten uždarbis ge-
šiolei. Tuo budu valstija su- ras: yyrai ^aHna nuo $250 iki 
taupytų po $1 milijoną metuo- mėnesiui, ir neturi kur 
m. 

Kitas patvarkymas norima 
padaryti, tai nustatyti važiavi
mo greitį po 50 mylių valandai 
automobiliams ir trokams, tik 
ant Turnpike leisti važiuoti po 
senovei iki 70 mylių valandai. 

GREITIS yra žudytojas. K-1 

saugok savo gyvastį.... Va
žiuok rimtai savo automobiliu. 
Clevelando Policija pataria... 
Visada važiuok tokiu greičiu 
kad galėtum apsisaugoti save 
nuo kito važiuotojo kuris nėra 
gana išmintingas buti atsar
gus. 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar ift-
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 

i pietų trečiadieniais. ^ 

pinigų praleisti. 
Be to ten dirba 500 Indų, 

1000 Italų ir 21,000 Arabų, ku
rie atlieka paprastus darbus. 

Tuose aliejų laukuose ten 
statoma moderniškas miestas, 
kad baltieji žmonės galėtų pa
kenčiamai gyventi. Paprastie
ji darbininkai gauna nuo 90c 
iki $4.50 dienai. 

Pagal naują DP įstatymą, 
atvykstantiems tremtiniams iš 
Vokietijos, Austrijos ir Itali
jos reikės dviejų garantijų: 
butui ir darbui. Tas garantijas 
išduoda BALF'as. 

BALF'o centras yra pagami
nęs specialius blankus, kuriuos 
reikia užpildyti fi grąžinti į 
BALF'o centrą. 

(1) Užpildyklt Resettlement-
Apgyvendinimo formą nr. la, 
kuria garantuojama atvyku
siam vieta gyventi (mėlynos) 
spalvos). 

(2) Išpildykit Resettlement 
Form nr lb, kurią išpildo darb
davys, garantuojąs atvyksian
čiam darbą (geltonos spalvos). 

Notarizuoti reikia tik pirmą
sias kopijas. 

Pagal naująjį Įstatymą, gali 
atvykti tik tremtiniai gyvenę 
Vokietijoje, Austrijoje ir Itali 
joje pirm 1945 m. Gruodžio 22 
dienos. 

Kurie jau išvyko į Angliją, 
Kanadą, Australiją, Pietinę 
Ameriką ar kitas valstybes, tie 
naujuoju įstatymu negali pa
sinaudoti, nes šis įstatymas 
yra pravestas tremtiniams iš 
Vokietijos, Austrijos ir Itali
jos išvežti. 

Įstatyme numatyta, kad 
Ameriką atvykstančiųjų 40' 
bus iš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Rytinės Lenkijos, už 
Kurzono linijos. 

A t vyksiančių jų 30% bus 
ūkininkai ir norį ūkiuose dirbti 
asmenys. Toliau seka namų 
ruošos darbininkai, žmonės 
mokslo įstaigoms, statybinin
kai ir būtiniems darbams rei
kalingi asmenys. 

Pirmenybė teikiama ir vyks
tantiems į Ameriką pas gimi
nę, iki trečiosios kartos. 

Svarbu, kad Amerikos Lie
tuviai ir Lietuvių tautos di au
gai ko greičiausia, ko daugiau
sia išpildytų blankų, pagal ku
rias turėtų progą į Ameriką 
atvykti So didžiausias Lietuvių 
tremtinių skaičius. 

Tat visi ir visos įsikinkime į 
svarbų ir skubų darbą tremti
niams pagelbėti | Ameriką at
vykti ! 

Visais imigracijos bei šalpos 
reikalais prašome krefptis į 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

105 Grand St., Brooklyn 11. 
N. Y. 

Tel. EV 7-1422 ir EV 7-1423. 

NEW YORKAS STATYS 
ELEKTROS DIRBTUVĘ 

New Yorko valstija paskel
bia planus išstatyti milžinišką 
elektros jėgos dirbtuvę ant St. 
Lawrence upės, netoli Masse-
na, N. Y. Ta upė yra rytinis 
rubežius tarp U. S. ir Kana
dos. 

Planuojama stotis gamins 
suvirš 2,200,000 arklių jiegos. 

Kadangi ta upė yra rube
žius tarp Kanados ir U. S. A., 
tos stoties statymo klausimas 
bus patiektas ir Kanados ko
misijai užgirti. 

Rūpinasi Pagalba Gy
vulių Sveikatas 

JAU r GALITE GAUTI KNY-
r GUČIŲ { 

S Ml.no mieli Lietuviai! |Meš 
porą mėnesių, kaip buvo' pra
nešta, kad išspausdinta mano 
eilėraščių knygutė "Mano Dai
nos", daug kas iš jusų manęs 
prašėte tos knygutės, bet jos 
tada neturėjau. Dabar pranešu, 
kad jau knygučių turiu ir mie
lai kiekvienam reikalaujančiam 
įteiksiu ar prisiųsiu. Kadangi 
savo lėšomis knygutę išleidau, 
tai beveik priversta prašyti už 
ją po dolerį, kad sugrįžtu bent 
dalis mano išlaidų. Užsakymus 
prašau siųsti mano antrašu, 
Marija Sims, 2207 Oakman 
Blvd., Detroit 6, Mich. 

IŠSIŲSTA 10 PAKETĖLIŲ 
Įvykusio LVS 6 skyriaus iš

važiavimo p.p. Raubių vasarna
myje pelnas arti $70. Už šį pel
ną pasiuntėme 10 paketėlių 
Lietuviams tremtiniams. Pake
tėlius darome kombinuotus 
iš maisto, drabužių, ir%avalinės. 
Keletą dolarių dar pasiliko ka
soje. 

AUKOJO MAISTO PINIGŲ 
IR DRABUŽIŲ 

Mano kaimynai , Kundrotai 
pamatę, kad pakuojame siunti
nius, pridėjo maisto, drabužių 
ir 4 dol. pinigais išsiuntimui, 
todėl 11-tą pakietėlį pasiuntė
me Onos Kundrotienės vardu. 
P. Kundrotienė su sunum Kon
stantu padėjo, ir pakuoti. 

Smagu turėti tokius kaimy
nus. 

APLANKt METUVOS 
PASIUNTINYBĘ 

Dr. Eugenija Gurskaitė grį
žo iš atostogų , labai patenkin
ta. Jai domintis Washingtone 
istoriniais pastatais, įstaigom 
ir muziejais, ekskursijų auto
buso vairuotojas pravažiuoda
mas 16-tą gatvff=pastebėjo, kad 
čia Lietuvos Pasiuntinybė. Vė 
liau p. daktarė nuėjo nufoto
grafuoti pasiuntinybės. Jai tru-
siant su aparatu pro duris išė
jo panelė ir užkalbino. Sužino
jus, kad daktarė Lietuvaitė, 
pranešė pasiuntinio žmonai p. 
žadeikienei, kuri p. daktarę už-
kvie.tusi ir pavaišinusi. Tai, t sa
ko, buvęs gražiausias momen
tas visoj kelionėje. 

IŠVYKO ATOSTOGŲ 
Stefanija Douvan-čiurliony-

tė, musų miela bičiulė, išvyko 
2 savaitėm atostogų pas brolį 
ir brolienę Čiurtaiius į Cleve-
landą. M. Sims. 

TIKISI DEDELĖS AUTOMO
BILIŲ GAMYBOS 

Nežiūrint streikų ir plieno 
trukumo, automobilių industri
jos vadai skelbia jog šymet ti
kisi perviršyti didžiausį auto
mobilių išdirbimo rekordą ko 
kis buvo padarytas 1929 me
tais, kuomet buvo pagaminta 
net 5,600,000 automobilių. 

Streikai kurie iki šiol prisi
dėjo prie trukdymo automobi 

ilių išdirbystės, bus bandomi 
j apeiti kompanijų paskiru susi 
tarimu su savo darbininkais ii 
pakėlimu algų, kaip dabar pa 
darė General Motors Corp. ii 
Chrysler Corp. 

šiuo tarpu Detroite automo 
bilių industrijoje pasikartoje 
streikai ir paleidimas iš darbu 
darbininkų dėl plieno stokos. 

General Motors Corp. visoj€ 
Michigan savo dirbtuvėse pa
leido 200,000 darbininkų savai
tei laiko, dėl stokos plieno, kas 
yra pasekmė nesenai buvusio 
angliakasių streiko. 

Ne Visas Išdirbystės 
Valdo "Didieji" 
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Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas J 32-jų puslapių 

Ui $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigfos Gegužio 15, 1938. 

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

Amerikoj® pustuzinis svar
bių išdirbysčių dabar gamina 
s u l f a  v a i s t u s  a p s a u g o j i m u i  g y - j  
vulių nuo ligų. 

šioje šalyje ukėse randasi 3 
milijonai mulų, 7 milijonai ar
klių, 26 milijonai melžiamų kaf-
vių, 38 milijonai avių, 57 mili
jonai kiaulių ir bilijonai vištų, 
— ir jie visi nėra laisvi nuo 
ligų, peršalimų, influenzos 
kitų negerovių. 

Federalė valdžia iymėt .išlei
džia apie $9 milijonus kovai su 
gyvulių ligomis. 

Ūkininkai kas metą prisikaš-
tuoja po $125 milijonus vete-
rinariškiems vaistams ir. gy
vulių gydytojams. 

ir 

DARBININKAI šioje šalyje 
yra apsaugoti įvairiais budais 
prieš netekimą savo ineigų at
sitikime nelaimės ar ligos, sa
ko Amerikos Medikalė Sąjun
ga. Apie 40 milijonų darbinin
kų ir tarnautojų tirt*i vienokias 
ar kitomis apdraudas apmokė
jimui ligoninės kaštų. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

PADĖKA 
Sekmadienį, Rugpjučio 1 d., 

per Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
išvažiavimą musų vasarnamy
je, mums buvo padarytas siur-
pryzas musų vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktuvių proga. 

Kad ir toli nuo miesto susi
rinko daugiau kaip šimtas žmo
nių ir kartu linksniai praleido 
laiką. Tyras oras, Lietuviška 
muzika, tremtinių choras, J. 
Valukui vadovaujant "Ilgiausių 
metų", šeimininkių p.p. Ambro-
zienės, Greivienės ir Smailie-
nės pagaminti skanus valgiai, 
vedėjų p. p. Sims ir J. Kripo 
gražus sumanymai, p. p. Arba
čiauskienės, Dr. Kazlausko, po
eto Gliaudžio ir visų kitų gra
žus linkėjimai suteikė didelį 
malonumą musų širdims. 

Tariame nuoširdų AČIU vi
siems ir visoms už gražius lin
kėjimus ir už dovanas, tai pat 
Amerikos Lietuvių Balso val
dybai ir p. Medoniui ir p. R. 
Valatkai už gražius linkėjimus 
oro bangomis per radijo stotį 
WJLB. 

Antanas ir Elena Raubiai. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimam# 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

Padaryta surašas 100 didžių
jų šios šalies išdirbysčių kor
poracijų, kurios bendrai užlai
ko 4,000,000 darbininkų. 

Tose korporacijose šėrinin-
kų skaičius yra 5,000,000 as
menų. Taigi, net 5 milijonai 
paskirų asmenų ir jų šeimų 
turi ineigų iš tų 100 išdirbys
čių. Reiškia, tą 100 didelių iš
dirbysčių nevaldo ir pelnus ne
ima tik vienas šimtas pilvotų 
kapitalistų, kaip nekurie Ame
rikos korporacijas vaizduoja. 

Kitas dalykas. Iš 100 dide
lių kompanijų pernai 71 paau
kojo net $16 milijonų dolarii; 
įvairių labdaringų įstaigų pa
laikymui. Po suvirš milijoną 
buvo paaukota kolegijoms ir 
universitetams bei kitokioms 
mokslo įstaigoms išlaikyti. 

Keliavimai Europon 
Atgyja 

Amerikos turizmo biznis .pa
juto jau šią vasarą kad prasi
dėjo, pirmą vasarą po karo 
Amerikiečių keliavimas į Eu
ropą. 

O tas atsiliepia į Amerikie
čių turizmo biznį tuo kad va-
važiuojantieji automobiliais j 
išplaukimo uostus, stengiasi 
važiuoti kuotoliau ir tiesiu ke
liu, sustojant tik nakvynei va
karo metu. 

Amerikos garsių Nacionalių 
Parkų lankymas šią vasarą iš
rodo mažesnis. 

Turimomis žiniomis, šymet 
Birželio mėnesį aplankė Grand 
Canyon, Yellowstone, Yosemi-
te ir Sequoia daug mažiau tu
ristų negu tą mėnesį pernai. 

Mt. Rainier, šiaurvakarių 
kalnynuose, pernai Birželio m. 
aplankė apie 80,000 žmonių, šy
met gi tą mėnesį ten apsilan
kė apie 21,500 žmonių. 

Sena sena Lietuviška klėtelė 

DŽIUGINANTI MUS ŽINIA 

ČIURLIONIES ANSAMBLIS 
GAL GREIT PASIEKS 

AMERIKĄ 
Į mano rankas pateko laiš

kas, kuris mane labai nudžiu
gino. Musų tautos tremtyje 
veikiąs čiurlionies vardu An
samblis susilaukė dėmesio to
kio žmogaus, kurio dėka gali 
tikėtis greit į šią šalį atvykti. 

Mes žinome kiek daug žmo
nių ir šioje šalyje žavėjosi, ži
nodami apie čiurlionies Ansam
blio pasirodymus Vokietijoje, 
ir žinome kaip dažnas musų 
beviltiškai tardavome: 

"Sakysim, jie visi kartu ir 
atvyks į Ameriką. Bet jie bu 
priversti išsiskirstyti, jie is 
pirmos dienos turės pasirupin 
ti duonos klausimu. Kaip Lie 
tuviai įstengs juos įvesti 
Amerikos publiką? Juk tai 
prabanga j ieškotis tam tinka
mo menedžeriaus". 

Ir ištikro, paskleisti čiurlio-, 
nies Ansamblio perstatomą me
ną plačios Amerikos publikai 
vien Lietuvių jogomis vargu 
butų įmanoma. 

Su čiurlionies Ansa m b 1 i u 
dažniau susirašinėjo Alice Ste-
phens-Steponavičienė, iš Chica-
gos. Ji, būdama meno srities 
darbininke, geriau reikalą su
prato ir geriau žinojo kur kreip
tis jų kelione į čia rūpinantis. 
Sužinojusi, kad garsusis Sol 
Hurok, kurio rupesniu Ameri
kai buvo perstatyta daugelis 
pasaulio žymių artistų, daini
ninkų, šokėjų, išvyko į Vokieti
ją j ieškoti tremtinių stovyklo
se naujų talentų, ji tuojau pa
siuntė ansamblio vedėjui Alf.. 
Mikulskiui telegramą, raginda
ma surasti progą su savo cho
ru pasirodyti p. Hurok. Ir štai 
kokie to rezultatai. (Patiekiu 
čia paties p. Mikulskio laiško 
ištrauką) 

ponui Sol Hurok jau 
davėme parodomąjį kon
certą. Jo paties žodžiais ift 
VISŲ Europoje girdėtų an# 
samblių, musų ansamblis 
jam padarė didžiausią 
įspūdį ir esame jo pati
krinti, kad mus laikys pir
maisiais kandidatais an-
gažamentui. Dainavimo 
metų jis kelius kartus su
šuko bravo, o po koncertc 

dar pakvietė VISUS Į SCHI5J 
ir pareiškė padėką ir kom
plimentus. Jo sekretorius 
mums pasakė, kad tai pir
mas atsitikimas čia Euro
poje. Dabar, šešių savai
čių bėgyje, dar turėsime 
vieną, visų išrinktų ansam
blių bendrą koncertą, o po 
to, jei ponui Hurok taip 
pat reikalas atrodys apsi
moka, busime angažuoti ir 
greit vyksime.... 
Man išrodo, kad ansamblis 

atvyks. Jis, vadovaujamas p. 
Hurok, paroduos plačiajai 
Amerikai. Tokiu budu garsins 
Lietuvio vardą, gelbės mums 
Lietuvos laisvės kovai. Mes vi
somis jėgomus prisidėsime, kad 
Ansamblio rengiami koncertai 
butų gausiai lankomi. Bet ir 
dabar jau mes turime Ansam
bliu pradėti rimtai rūpintis. 
Dar nesu tikra, bet manau, kad 
jį čia atvykusį teks mums pri
glausti. Organizacijos ir žmo
nės, kurie sudaro imigrantais 
rūpintis komitetus, privalo čia 
apkalbamą dalyką įsidėmėti, 
kad paprašyti konkrečios pa
galbos nepasijustų iš netyčių 
užklupti. Pr. Lapienė. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
.LOS ANGELES, GALIF. 

331 So. Rampart Blvd. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms. Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mi* 
zikos ir juokų žurnalą. E|| 
na kartą Į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

M A R G U T I S  
HT55 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

LĖKTUVAI jau pradėta pa
naudoti pervežimui naujai iš
augintų daržovių iš vienos ša
lies dalies į kitą, greitam pri
statymui į tas sritis kuriose 
tą sezoną tų daržovių nėra. 

Iš Kalifornijos lėktuvu gabe
nama naujausia išauginti pro
duktai į rytines valstijas. Vie
nas toks Kalifornijos daržovių 
augintojas panaudoja net šešis 
prekinius lėktuvus ir iki sezo
no pabaigai išveš net 300,030 
svarų savo produktų. 

Jeigu jis negalėtų toliau iš
vežti, artimose apylinkėse jo 
produktai neatneštų jam tokių 
gerų kainų. ; 

CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 
/ 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

7321 Puritan 
Telef. University 4-46MF7 

Detroit 21, Mich. 
Namų: HOgart 8100 

DIRVAI išsirašytf nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 
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j HOT SPRINGS, ARKANSAS f 
j NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ f 

Į CHARNES APARTMENTS j 
1  - -  L I E T U V I A I  —  i  
S E. M. CHARNES, Savininkė i 
i | 
| Apartmentai ir pąvieniai kambariai 1 
i Miegami kambariai su Virtuvės privilegija. jį 
I Didelis kiemas;% Gražioje Rezidencinėje dalyje. | 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Taut# — 

Jungo Nevilks! 

Už Spygliuotu Vielų 
RaS® KAZYS ŠKIRPA. 
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(Tęsinys iš pereito nr.) 
Jam, Dr. Matschkei, esą žinoma kad aš nepa-

siduodąs nustatytai internuotiems "Hotel Dree-
sene" tvarkai, atsisakąs eiti j slėptuvę laike oro 
puolimo pavojų ir grasinąs bado streiku. Jam, 
Dr. Matschkei esą nurodyta iš Berlyno perduoti 
man, kad liaučiausi šitaip elgęsis, priešingu at
veju aš -galįs susilaukti kitokio mano asmens 
traktavimo, gal net patekti į celę. Dave man su
prasti jog Vokietijoje yra ir kitokių stovyklų in
ternuotiems asmenims, kaip "Hotel Dreesen". 

Į tai pirmiausiai pastebėjau, jog savo kai-
kuriais aktais, kuriuos Dr. Matschke turėjo ome
nyje, aš nesiekiau kokiuo nors budu užgauti Vo
kiečių Įstaigas, bet tik atkreipti į save Reicho 
vyriausybės dėmėsi. Iš to fakto, kad Dr. Matsch
ke teikėsi pas mane atsilankyti, sakiau, spren
džiu, jog stovyklos komendantas bus apie mano 
nepasitenkinimą raportavęs savo vyresnybei ir 
todėl esu patenkintas, kad galėsiu Dr. Matsch
kei išdėstyti reikalą. 

Tokiuo pasukimu Dr. Matschke pasijuto 
maloniai nustebintas. Kada jo gestapiškas išdi
dumas išsisklaidė, paaiškinau jam, jog esu pa
siuntęs per komendantą eilę protestų Reicho vy
riausybei, būtent, valstybės sekretoriui von 
Stengracht, po to pačiam Reicho užsienių reika
lų ministrui von Ribbentropui, kiek vėliau dar 
Reicho vidaus reikalų ministrui Himmleriui ir 
pagaliau apeliavęs į patį Reicho kancleri Hitleri, 
nes skaitau mano internavimą priešingu teisei 
ir diplomatiniams papročiams. 

Dr. Matschke pasiteiravo pas komendantą 
Rautenbergą ar sakyti mano raštai buvo per
siųsti į Berlyną. Komendantas patvirtino, kad 
buvo persiųsti tuojau, kaip tik jie buvo mano 
įteikti. 

Atkreipiau Dr. Matschke* dėmjssf į tai, jog 
j juos visus nesu susilaukęs jokio atsakymo ir 
kad tai yra negirdėtas dalykas, priešingas pa
ties Reicho įstatymams. Pasakiau, jog reikalau
ju, kad bučiau paleistas iš internavimo. Paaiški
nau jog nežinau už ką esu internuotas, nes tai 
jnan nebuvo, kaip dera, formaliai pranešta. t)r. 
Matschke teisinosi už centro. įstaigas kad gal 
jos labai užimtos, nes karo metas. Atsikirtau 
kad nuo mano internavimo jau yra arti pusės 
metų. Pažadėjo jis atkreiti į tai Berlyno dėmesį. 

Pereidamas prie Dr. Matschkes įspėjimo, 
kad gali buti man pritaikytas griežtesnis reži
mas, pasakiau, jog tai suprantu kaip grąsinimą. 
Man, sakiau, žinoma, jog Reicho vyriausybė tu
ri priemonių režimo sugriežtinimui mano asme
niui. Ji gali pasielgti vienaip ar kitaip, net gali 
pastatyti į pavojų mano gyvybę. Tačiau ji ne
turi jokios teisės šitaip su manim, kaip su sve
timos valstybės atstovu, pasielgti. Prieš sakytą 
pagrasinimą aš tegaliu vien protestuoti, kaip esu 
protestavęs prieš mano internavimą, nes ir viena 
ir kita yra priešinga tarptautinei teisei. Jei Rei
cho vyriausybei esu nebepageidaujamas, tai ji 
gali grąžinti man ir mano šeimai pasus ir mes 
tuojau apleistume Reicho teritoriją. 

Dr. Matschke aiškinosi, jog jis esąs perma-
- žas žmogus, kad sprendus apie tokį politinį klau

simą, kuris įeina į kompetenciją centro įstaigų. 
Jo pareiga tebuvusi paveikti mano paties naudai, 
kad nebekelčiau incidentų. Jis įtikinėjo mane, 
kad žiurėčiau į savo padėtį ne formaliai, bet 
praktiškai, t. y. nestatyčiau savęs į riziką, kas 
butų nehumaniška iš mano pusės ir mano šei
mos atžvilgiu. Pridėjo, jog tai jis patariąs mw 
nuo savęs, norėdamas man gero. 

Padėkojęs už tokį jo gerą norą, tačiau, pa
reiškiau dar kartą jog negaliu kitaip pasielgti 
kaip protestuoti prieš mano asmens internavimą 
ir naujus grąsinimus. Nurodžiau, kad tai darau 
ne dėl kokio nors personalinio pobūdžio kaprizo, 
bet dėl to,.kad taip pasielgti reikalauja iš manęs 
mano, kaip Lietuvos atstovo pareiga. Pridėjau 
jog manau, kad ir pats Dr. Matschke, būdamas 
mano vietoje, kitaip nepasielgtų, jei laikytųsi 
priesaikos savo kraštui. 

Buvo galima pastebėti, jog tai veikė į Dr. 
Matschke, kaip kuju į galvą. Nebeturėdamas jo
kių argumentų, jis tik dar kartą prašė, kad aš 
apsigalvočiau ir pažadėčiau nebekelti incidentų, 
bei laikyčiausi ramiai. Į tai aš tegalėjau atsaky
ti, jog tolesnė mano laikysena, t. y. ką aš turė
čiau toliau daryti, pareis nuo to ar Reicho vy
riausybė atsižvelgs mano protest^ ir kaip grei
tai duos atsakymą į mano raštus. 

Dr. Matschke atsisveikino su manim manda
giai, be savo pirmykščio gestapinio išdidumo, 
kokį jis suvaidino pasikalbėjimo pradžioje, ka
da dėstė man Berlyno jam duotą pavedimą. 

Kada papasakojau savo draugams, kitiems 
internuotiems, kaip praėjo pasikalbėjimas su 
Gestapo pareigūnais, susilaukiau iš jų daug sim
patijų ir pagarbos pareiškimų už tvirtą laikyse
ną. Keli Prancūzų generolai skaitė sau už parei-

dėl to paspausti man ranką, o generolas Fau-

chet net pažadėjo apie suminėtą atsitikimą pra
nešti Prancūzų vyriausybei kai tik pasiliuosuos 
iš internavimo ir galės grįžti į Prancūziją. 

Nors pasikalbėjimas su Dr. Matschke praė
jo be personalinio susipykimo, bet buvau gerokai 
susirupinęs kokios bus pasekmės. Tuomi, ką Dr. 
Matschkei pareiškiau, stačiau Vokiečių įstaigas 
prieš dilemą: mane neatidėliojant iš internavimo 
paleisti', arba patiekti man kaltinąmąjį aktą, 
jei nebesiskaito su manim, kaip su svetimos 
valstybės diplomatiniu atstovu. Netrukus gavau 
iš žmonos laišką, matomai Gestapo kontrolės 
praleistą sąmoningai, kuriame ji rašė man, jog 
Dr. Wolff, apie kurį jau buvo šio rašinio pradžio
je suminėta, prašė vieną buv. Lietuvos diploma
tą perduoti mano žmonai, kad ši paveiktų mane 
susilaikyti nuo protestąvimų. Be to, ji rašė man, 
kad Lietuvių pabėgėliu tarpe plačiai kalbama, 
jog naciai ruošia man didelius apkaltinimus: esą 
už visa, kas Lietuvoje prieš Vokiečius buvo daro
ma kaltė verčiama pirmiausia ant mano galvos. 

.Tei suminėtas buv. diplomatas perdavęs, buk 
BP. Wolff skaitas mane pagrindiniu Lietuviu ne
sipriešinimo dirigentu ir kad net generolas Ple
chavičius veikes nagai mano slaptus nurodymus. 
Skaudu buvo. kai vėliau, atgavęs laisve, paty
riau, jog; tada buvo ir pačiu Lietuviu tarpe as
menų, kurie p-olbedami savo nuosava kaili, klam-
rnno mane nrieš Gestana. Vienas tokiu "išmin-
tinpm'u" net natarė kitiems tai daryti, mts li-
VPIO TnViomis pnlinkvbė^is rrn«:t9TV™9mS 

meistrams tikrai nebegalėio buti sunku nrisime-
d^ioti medžiagos, kokios tik norėio. kad mane 
likvidavus. Padėtis tat buvo be palo pavojinga. 

Tačiau, Reicho viršūnės nesuskubo apsispręs
ti nei vienaip nei kitaip, t. y., ar mane paleisti, 
ar pribaigti. Paleidimas iš už spygliuotų vielų 
reikalavo tam tikro iš nacių pusės prestižinio 
nusileidimo, kas butų reiškę. prisipažinimą, jog 
mano internavimas buvo neteisėtas. Patiekimas 
gi kaltinamojo akto bei patraukimas manęs teis
man, naciams ir gi buvo nemalonus dalykas: by
la butų galėjusi virsti Lietuvos atstovo kaltina
muoju aktu pačiai Reicho vyriausybei už jos pin
tas užmačias prieš Lietuvos nepriklausomybę. 
Kadangi nei viena nei kita Reicho politinei vado
vybei buvo nemalonu, tai mano klausimo iš
sprendimas buvo delsiamas, nežiūrint Gestapo 
nepaprasto įtūžimo ant manęs už protestus bei 
reikalavimus, kad paleistų. 

Vienintelį atsakymą, ką Vokiečiai man yra 
davę, tai buvo 1945 metų Sausio 6 d. raštas Rei
cho ministro Dr. Lammers, Reicho kanceliarijos 
šefo, mano žmonai į jos pastangas mane gelbėti. 
Jis buvo lakoniškai trumpas, sekančio turinio: 

"Gailiuosi, kad susinėsimas su kompetetin-
gais organais išryškino, iog dabartinis laisvės 
suvaržymas, kuris turėjo buti uždėtas Jusų vy
rui, tuo tarpu negali buti nuimtas". 

Kada Reicho vyriausybė šitaip buvo užsi
spyrusi manęs nepaleisti, man nebeliko nieko ki
to kaip' iš savo pusės toliau vykdyti atsparumą, 
užsibarikadavus formule, jog skaitausi svetimos 
valstybės diplomatas, nesančios kare su Vokie
tija ir kad, todėl, Reicho vyriausybė neturėjo 
teisės mane internuoti, o aš neprivalau duoti jo
kių paaiškinimų apie savo veiklą, jei bučiau kvo
čiamas. Tai buvo vienintelis gelbėjimosi būdas. 
Nuslydus nuo šių pagrindų, bučiau galėjęs tik 
nugrimzti į pražūtį, nes tikėtis kokio nors pasi
gailėjimo iš nacių pusės butų buvęs bergždžias 
dalykas. Man buvo nemalonu vėliau, kai jau bu
vau atgavęs laisvę patirti, kad musų visuomenės 
veikėjai, tada buvę Berlyne šią mano laikyseną 
pakritikavo, t. y., kam drįstu dar skaityti save 
Lietuvos Pasiuntiniu, kai tapau nacių įgrūstas 
už spygliuotų vielų. Tuo jie lyg buvo stoję ant 
pagrindo šio nacių smurto pripažinimo, kas bu
vo politiniai neišmintinga. Taip pat buvo apgai
lėtinas dalykas, kad VLIK'ks Gestapui sučiupus 
dalį jo narių buvo kiek pakrikęs ir nebesusigrie-
bė tuojau pareikšti Lietuvių tautos vardu viešą 
protestą naciams prieš Lietuvos atstovo arešta
vimą ir internavimą, kaip aktus, priešingus tarp
tautinei teisei ir diplomatiniams papročiams 
tarp civilizuotų tautų. Tokio protesto pareiški
mo reikalavo Lietuvos garbės apgynimas ir mu
sų tautos ambicija, juo labiau, kad tai sudarė 
progą VLIK'ui pamanifestuoti dar kartą Lietu
vių tautos teisę į nepriklausomybę. 

' Tebuvo džiugu patirti Lietuvių jaunuome
nės nusistatymą. Jį patyriau šiuo budu. žmonai 
buvo pavykę prisiprašyti Vokiečių įstaigų leidi
mo prisiųsti man šiltesnių drabužių žiemai. Juos 
atvežė man vienas Lietuvis studentas, Vytautas 
Dargis. Kada kontroliavęs daiktų perdavimą ge-
stapistas, Kauper, vienai sekundei nusigrįžo į 
šalį, p. Durgis suspėjo man tarti: 

— Lietuvių jaunuomenė žavėjosi Tamstos 
laikysena ir užjaučia iš visos sielos! 

Atsakiau iš savo pusės: 
Jokia jėga neprivers manęs išsižadėti 
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Vokietijoje studijuoja įvairius mokslus apie 1500 studentų. 
Dalis tų Lietuvių studentų susiorganizavo č tautininkų kor-
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poraciją "Viltis", čia matome viltininkus stovyklaujančius 
vasaros stovykloje. (Nuotr. B. Gaidžiuno). 

Dar Apie SSSR Karišką Ruošą Pa baltyje 
DARBO PRIEV0L« KARIŠ
KIEMS DARBAMS VYKDYTI 

Mes jau esame paskelbę kai 
kurių žinių apie SSSR kariškus 
pasiruošimus Pabaltyje. šiuo 
metu tas žinias yra ne tik pa
tvirtinę daugelis buv. Vokiečių 
karo belaisvių, dabar grįžtan
čių iš SSSR, bet ir iškėlę kai 
kurių naujų faktų. Įdomios me
džiagos galime rasti ir "News
letter". Pasiruošimo faktų ne
slepia, pagaliau, ir patys sovie
tai. štai Birželio 10 d. Rygos 
radijas paskelbė, kad šimtai 
ūkininkų ir kolchozninkų Lat
vijoje atstato labai militariškai 
svarbų Leningrado - Varšuvos 
plentą. 

Bene didžiausi sutvirtinimai 
daromi Tallino ruože, kur yra 
kasamos didžiulės tranšėjos ir 
statomi apsaugos pylimai. Dar
bų vedėju yra aukšto rango 
SSSR karininkas. Darbus vyk
do sovietų inžinerijos dalys, iš 
krašto gilumos darbininkai, o 
taip pat ir vietiniai civiliai bei 
Vokiečių karo belaisviai. Kraš
te įvesta visuotinė darbo prie
volė, kurią turi atfikti visi, net 
moterys iki 55 metų amžiaus. 
Darbininkai, ūkininkai ir civi
liai turi dalį savo laiko, ypač 
sekmadienį, paskirti apkasų 
kasimo darbams. 

TALINAS PRIMENA KARIŠ
KĄ STOVYKLĄ 

Miestas pilnas sovietų karei
vių, tankistų ir pėstininkų. Pri
statyta daug barakų jiems ap
gyvendinti. Tik vienose karei
vinėse yra keli Rusų vadovau
jami Estų daliniai, visi kiti at
siųsti iš Rusijos. Pažymėtinas 
didelis Mongolų skaičius. Mon
golai — šiuo metu pats ištiki
miausias elementas bolševikų 
režimui. 

ZONOJE, KUR REIKIA LEI
DIMO KAIMYNUI APLAN

KYTI 
3 - 5  k m .  r u o ž e  n u o  j u r o s  

kranto civiliai gyventojai yra 
arba iškelti arba deportuoti į 
Rusijos gilumą. Klooga kaime 
dar yra palikta keletas žvejų 
šeimų, tačiau jų judėjimo lais
vė labai suvaržyta. Jie turi iš
siimti leidimą net norėdami 
aplankyti savo kaimyną, o no
rėdami patekti į gretimus kai
mus — sunkiai duodamus spe
cialius leidimus. Vokiečių be
laisviai čia turi didesnę judėji
mo laisvę kaip vietiniai civiliai 
gyventojai, šioje nemažoje vie
tovėje stovi net du pulkai: vie
nas pėstininkų vadovaujamas 
pulk. Artamonov ir antras tau
kų. 

AERODROMAS TALPINĄS 
1,000 LĖKTUVŲ 

Prie Pernau miesto įruoštas 
Vokiečių belaisvių darbu dide
lis moderniškas aerodromas, 

kuriame gali tilpti 1,000 lėktu
vų. 1947 metais vienas stebėto
jas suskaitė aerodrome 500 lėk
tuvų, o kita tiek buvo anga
ruose. Daugiausia tai buvo Vo
kiškų tipų lėktuvai. Buvo ir 
Rusiškų tipų. Aplink aerodro
mą skubiai įtvirtinamos 7-8 
cm. patrankos, prie jų prikrau
ta daug municijos. Komandos 
budi dieną ir naktį. 

ARTILTRIJOS POLIGONAI 
MIŠKUOSE 

Apie 5 km. nuo Pernau ant 
plento į Valgą įruoštas didelis | 
artilerijos poligonas miškuose, 
kur yra daug įvairaus dydžio 
gaubic, sunkiųjų ir prieštanki
nių patrankų; jų skaičių sun
ku nustatyti, nes poligonas sti
priai saugojamas. 

Į rytuos nuo Pernau tokių 
poligonų yra daugiau. Dieną 
ir naktį girdisi sprogimai ir 
patrankų šūviai. Iš šių apylin
kių civiliai gyventojai išvežti. 
Sakoma kad Rusai čia bando 
savo V-l, V-2 ir V-5 rakietas. 
Pastaros rakietos esą pačių 
Rusų išradimas. 

U. S. SUNKVEŽIMIAI PA
RUOŠTI KOVAI PRIEŠ 

AMERIKIEČIUS , 
Perdaug jau absurdišką A-

merikiečių trumparegi š k u m ą 
pereito karo metu patvirtina 
šimtai sovietų čia atgabentų 
sunkvežimių, daugiausia Ame
rikiečių gamybos. Motorizuo
tos yra ir patrankos. Miestas 
pilnas kareivių, pėstininkų, ar-
tirelistų ir šarvuotininkų. 

MOKYKLOS PAVERSTOS 
KAREIVINĖMIS 

Kariškų ir valdiškų pastatų 
neužtenka gausiai Rusų kariuo
menei sutalpinti, visos mokyk
los paverstos kareivinėmis. Ge
resni privatus namai rekvizuo
ti karininkams bei jų šeimoms. 

Čia pat yra dideli sandėliai 
javų ir kitų maisto produktų. 
Atrodo kad visos šios gerybės 
bus naudojamos tik labai svar
biam reikalui ištikus. 

Kai 1946 metais čia buvo la
bai didelis duonos trukumas tai 
nei vienas tonas javų nebuvo 
iš ten paimta, nors ten supil
ta tukstaničai tonų grudų. 

PERNAU UOSTE IR RYGOS 
ĮLANKOJE 

Pernau uoste nėra didelių 
karo laivų, o tik greitlaiviai. 
Nesimato ir didesnių prekybos 
laivų. Reparacijų plaukimas iš 
Vokiečių ūkio į šias sritis pa
staru metu sustojo. Eksportas 
iš Estijos eina vien tik į Rusi
ją. Tą patį galima pasakyti ir 
apie Latvijos uostus. 

Estijos salose Rygos įlanko
je nebėra civilių gyventojų — 
visi jie išvežti į Kaspijos pajū
rį ar Tolimus Rytus. 

LIETUVIAI PAVYDI 
NET KARO BE

LAISVIAMS 

PASLAPTINGI ĮRENGIMAI 
SALOSE 

Labai paslaptingu budu da
romi kaž koki sutvirtinimai sa
lose. Cementas ten gabenamas 
labai dideliais kiekiais. Dirba 
ten tik vieni Rusai, ir tai ko
munistai. šių darbų Vokiečiams 
karo belaisviams jau nepatiki. 

Didelis dėmesis kreipiamas 
keliams. Geležinkeliai, kurie 
buvo karo metu labai sugadin
ti ir iki 1946 metų veikė labai 
nereguliariai, dabar vėl sutvar
kyti. Jais važinėja beveik tik 
vieni kariai arba kiti asmenys 
su leidimais. 

Tarp Tallino ir Leningrado 
išvesti antrieji geležinkelio bė
giai. Pastatyta naujų geležin
kelių ir išvesta eilė grynai 
strategiškų plentų. Daugelis 
šių darbų atlikta kalinių darbo 
jėga. 

NEPASITENKINIMAS SSSR 
KARIŲ TARPE 

Krašto ekonominiai šaltiniai 
ir gamtos turtai išnaudojami 
labai neūkiškai ir negirdėtu 
skubumu. Sovietų tikslas — 
kuodaugiausia iščiulpti trum
piausiu laiku. 

Visa tai matydami Baltijos 
kraštų gyventojai tiki kad ne
trukus turės prasidėti karas. 
Sovietų skubi ruoša ir kariš
kų sutvirtinimų statyba jiems 
tai aiškiausia pasako. 

Sovietų karių tarpe auga ne
pasitenkinimas. To vienok jie 
nerodo viešai. Sargybiniai vie
nok dažnai pasakoja Vokiečių 
karo belaisviams kad sovietų 
piliečiai, o taip pat ir patys 
jų kariai, dažniausia badauja, 
gyvena blogai, nepatenkinti že
mu standartu. 

Valdžia žada po kiekvieno 
penkmečio vis geresni gyveni
mą, bet tai nevirsta tikrenybe. 
Dezertyrų daug, ypač kai ka
rius gabena iš Baltijos kraštų, 
kur gyvenimo sąlygos yra vis 
dėl to dar žymiai geresnės ne
gu SSSR gilumoje. Kariai pa
sislepia ir bėga nuo Rusų, vie
toje grįžti. K. Pelėkis. 

Lietuvoje sunku gauti įvai
rių namų naudojimo prekių. 
Mat, Rusų pramonė gamina tik 
karo reikmenis, visiškai nesi
rūpina savo gyventojų apran
ga, maitinimu ar patiekimu 
jiems namų apyvokos daiktų. 

Vienas Vokietis, neseniai 
grįžęs iš karo nelaisvės Rusijo
je, papasakojo tarp kita ko ir 
savo įspudžius, kuriuos jis pa
tyrė važiuodamas per Lietuvą: 

— Vilniuje prisiartino mote
rys prie musų klausdamos, ar 
mes neturime kartAis parduoti 
puodų ar šukų. Šiauliuose šiam 
Vokiečiui vienas Lietuvis pasa
kęs: "Jus esate dabar belaisvis, 
bet jus grišite greičiausia na
mo kaip laisvas žmogus. Tuo 
tarpu mes pradedame prarasti 
viltį atgauti laisvę". 

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

Usnurfi 
k Street 

.^IlICAGO 21. I1X\ 
Tel:. ENGLEWOOD ^028 
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NORI SUSIRAŠINĖTI 
Dvi Lietuvaitės, neseniai at

vykusios iš Europos, norėtu su
sirašinėti su Amerikos Lietu
viais. Rašykite: 

Elena Kvintufelytė, 
2024 St. Louis Road 
Quebec Canada 

KAS PAGELBĖS | 
Esu silpnos sveikatos, turiu; 

50 metų amžiaus, Amerikoje! 
giminių neturiu. Prašau gera- j 
širdžių žmonių paramos, nes' 
nepaprastai sunku gyventi. j 

Černius Juozas | 
Luebeck (24a) Artilerie; 

Kaserne. Litauisches Lager. j 
Br. Zone Germany. j 

i  i"'""4  *1 

; j _ S \ t.V t 
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Lietuvos nepriklausomybės, nors gręstų pavojus 
mano gyvybei! 

Ponas Dargis buvo nelaimingas, kad atH-
kęs pavojingą kelionę į pafrontę tegalėjo pasa
kyti man tik tą vieną sakinį ir tai surizikuoda
mas. Tačiau, tie keli jauno Lietuvio patrioto žo
džiai buvo man didelė paguoda: jie pridavė man 
man moralinių jėgų laikytis nepalaužiamai iki 
galo. 

(Bus daugiau) 

S A P N Į  N  t  N  K  A  S  
Kaina su prisiuntimu $1.50 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

S i u i l e | ą x i t ^  o r d e r ^  č e k į  a r  
tiksliai 

dytitjE -gavejov adresu ir tizsako 
mil ;siūntihėfių tipo numerius. 
Galima-užsakyti' keli pakietehai 
tam pačiam , gavėjui.* 1 

.. ' 2 ,sv. taukų, .kiaulinių. 
Noę -1 , ?#sv.bekono „ 
SQ 00 sv.įšaląmi dješros 

. v-' '  2 sv.'ke'nUvtos jautienos 
? . sv. pieno milteUų. 

. V, . -

; -2 s>v. bekono 
2 sv. kenuotos jautienos 

No. Z 2 sv. pietų Afrik. apeis. 
_ marmelado 

. ' 1 šv. cukraus 
. .. . 1 sv. kavos pupelių 

> 1 sv. šokolado, blocks 

1 '-2 sv. kiaulinių taukų 
•'No. 3 2 sv. bekono 

2 sv. cukraus 
2 sv. aukšė-. rieb. sūrio 
1 sv. kavo< pupelių. 

No. 4 
$295 9 SVARAI C R KRAUS 

NO. r> 
*4.«>8 9 S v. KAVOS rupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
•00 4,5" sv. kavos pupiilių 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
$2*9® (Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No.'8 16 sv. sūdytų silkių stati-
9C).95 ^ nėle (Tik i Vokietijų) 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
$2*85 4 unc. kepimo mill^lių 

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

No. 10 2 sv- bekono 
^ sv. kiaulinių t?ukų 

»' ' 1 sv. šokolado, blocks 
' 1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. 
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Nedelsdami šiandien pasiųskiu-
«avo ffimioėms. draugams MUJI-

•iinėliu: ' 

'3 \ it3 

\ •' ' a?-
v ..y -j. ,-,;vv-y:;s ..-y. 

• • -. - . .• • . e. "į1 

• * 1 ^ f * * 1 

t 



_ 

. v^r •«*' 3%*f* •y.j# .jipyyyii.iffąfii HĮĮĮH 

y 

D T R V A 

'fi 

»t 

ifm muuiŽ 

i i 

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

Kas Privedi prie Klupčiojimų Stalinui 

XJORS šiuo metu Amerikos vyriausybė susigriebė 1$-
^ munistus savo šalyje persekioti, kaip tiesioginius 
Stalino šnipus-bernus, dirbusius Įvedimui sovietų Ame
rikoje, kas, musų visų laimei, komunistams nepavyko, — 
Maskvos kruvinieji valdovai be abejo turi gardaus juo
ko iš Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos pasiuntinių nu
sižeminusių klupčiojimų Stalinui ir nuolankių prašymų 
Molotovui kad su jais toliau kalbėtų klausimais kuriuos 
jau pernai Molotovas atmetė kaip neliečiamus ir Ketu
rių Didžiųjų tarybas nutraukė, kaip nereikalingas. 

Kas Ameriką ir jos vakarų sąjungininkes prie to
kio pasižeminimo privedė? 

Pažiūrėkime į kelis metus atgal, kaip tą dabar jau 
aiškiai patys Amerikos vadai žino ir kaip tą atvirai skel-

-~bia Amerikiečių spauda. 
Nors Amerikiečiai dar stengiasi Įrodinėti kad šios 

šalies teisė Į Berlyną yra legaliai, politiškai ir moraliniai 
neužginčijama, ir tuo remiantis Amerika gali ir privalo 
tą savo teisę išlaikyti, tačiau jos aukštieji vadai savo ak
lumu ir nesugebėjimais atidavė Sovietams teisę uždary
ti kelius Į Berlyną, ir Maskva tuo naudojasi. 

Kuri pusė laimės ir kaip Amerika bei jos sąjungi
ninkės pajėgs sulaužyti Sovietų barjerus į Berlyną tu
rės parodyti keli sekantys mėnesiai. 

Jeigu ne Amerikos Valdžios vadų žioplumas ir ne
sugebėjimas, dabartinė Berlyno krizė dabar nebūtų nei 
žinoma nei nesudarytų padėties kokioje dabar vakarų 
sąjungininkėj atsidūrė. 

Butų tikrai begėdiška, pragaištinga, ir visam pa
sauliui pavojinga jeigu butų Sovietams nusileista ir iš 
Berlyno pasitraukta. 

gerlvno istorija, trumpai apsakant, buvo tokia: 1945 
metų Balandžio viduryje, Amerikos kariuomenė per

ėjo Elbos upę, tiktai 50 mylių atstu nuo Berlyno. Nors 
Amerikiečių iriėjimas į Berlyną butų buvęs visai leng
vas, oficiatiu Įsakymu iš Washingtono buvo paliepta U. 
S. kariuomenei tolesnį pirmyn žygiavimą sulaikyti. 

Gen. Marshall, vyriausias štabo viršininkas, dabar
tinis Valstybės Sekretorus, pranešė kad toks yra Ame
rikos sutarimas su Rusais. 

Kuomet Amerikiečiai susilaikė prie Elbos, Rusai žy-
®giavo Į Berlyną, apsupo miestą ir jį paėmė, po virš dvie

jų mėnesių Amerikiečių kariuomenės stovėjimo ir nieko 
neveikimo. Mat, raudonoji armija radosi dar per 250 
mylių nuo Berlyno. Toks buvo Jaltoje duotas Stalinui 
prižadas: Rusams turi tekti Berlyno užkariautojų garbė. 

Vėliau 1945 metais, Europos Patarėjų Komisija, su
sidedanti iš Amerikos, Rusijos ir Britanijos atstovų, su-
įtarė kokias Vokietijos sritis kuri valstybė okupuos, ir 
taipgi padalino į zonas Berlyno miestą. 

Tačiau, nors ta Komisija aiškiai nustatė Vakarų 
valstybių teises Berlyne, niekas nepasirūpino aiškiai pa
brėžti kaip Amerika arba Britanija galės į savo zonas 
Berlyne ineiti. 

Generolo Clay, Valstybės Departmento atstovo R. 
Murphy, ir Britų delegatų pastangas užtikrinti laisvą 
įvažiavimą ir išvykimą į Berlyną griežtai atmetė Sovie
tų maršalas Žukovas. Rusų komendantas parodė Va
karų sąjungininkų atstovams ankstyvesni sutarimą tarp 
keturių militarinių komendantų, kad jie kiekvienas turi 
aukščiausią autoritetą savo zonoje Vokietijoje. Na o 
Berlynas visas radosi Sovietų zonoje. 

Kaipo nuolaidą, Rusai vėliau sutiko ant plano ku
ris nustatė transporto koridorius į Berlyną. Amerikie
čiai su tuo godžiai sutiko, tikėdami jog tai bus laisvas 
j Berlyną įvažiavimas. Tačiau tą sutarimą jie padarė 
grynu žodžiu, be jokio parašo iš Rusų pusės. 

Toks nesugebėjimas iš Amerikiečių ir Britų pusės 
užsitikrinti sau galimybes į Berlyną ir iš Berlyno išvyk
ti ir sudarė dabartines painiavas. 

Amerikos Ambasadorius Anglijai, John Winant, bu
vęs U. S. atstovu toje Europos Patarėjų Komisijoje, aiš
kino savo atsisakymą derėtis su Rusų atstovais dėl kori
doriaus iš Vakarų zonų į Berlyną, kad toks reikalavimas 
parodytų Amerikos nepasitikėjimą Sovietais ir jų gerais 

•orais. 
Taigi šiądien apgautiems Amerikiečiams teliko lėk

tuvais gabenti maistą į Berlyną išleidžiant kas savaitę 
milijonus dolarių, kadangi buvo pasitikėta ir pavesta 
sutartys daryti tokiems gerų norų amatoriams kaip Wi
nant. Jo apsivylimai sakoma privedė jį prie nusižudy
mo pernai Lapkričio mėnesį. 

Amerikiečių tarpe dabar siaučia dvejopas galvojimas: 
Gen. Donovan, karo metu OSS vadas, tikrina kad U. 

S. turėtų pasiųsti savo ginkluotą burį pralaužti kelią į 
Rusų valdomą Berlyno teritoriją. 

Kiti nori tik griežtos laikysenos ir diplomatiniu ke
liu stengtis priversti —' ar išprašyti — Staliną suteikti 
galimybes į Berlyną įvažiuoti, vengiant sukelti šaudo
mą karą. Dar kita grupė ragina Ameriką visai apleis
ti Berlyną ir apsistoti savo zonoje vakarų Vokietijoje. 

Kas liko Amerikai daryti toliau? 
Rimtai galvojantieji Amerikiečiai tiesiog sako kad 

reikia pasirinkti tarp Gen. Donovan'o patarimų ir griež
tų diplomatinių derybų, paremiant tai padidintomis mu
sų pajėgomis Europoje. 

Šiądien, Amerikos žmonės yra aukos neapsakomo 
žioplumo savo aukštųjų vadų. Jie davėsi apgauti Tehe
rano, Jaltos ir Potsdamo pasitarimuose. Net visu laiku, 
iki Berlyno krizė pasidarė skaudžiu, šašu, visą laiką Gen. 
Clay pastangos prieš Sovietus buvo nuolat musų State 

Sutarė Laikytis Bendros 
Užsienio Politikos 

Amerikos santikiai su Sovie
tais šiuo metu labai įsitempė ir 
vis eina blogyn. Kad padėtis 
yra visai pavojinga tą perma
tė ir abi didėsės politiškos par
tijos — Demokratai ir Repub-
likonai. 

Artėjant prezidento ir kon
greso rinkimams, del pavojin-

"LITHUANIA SHAIL 
BE FREE!" 

. 'Dirvos redakcija gavo šito
kia antrašte pavadintą 38 pus 
lipią didumo brošiūrą, išleistą 
Washingtone, kurioje sutalpin
ta U. S. Senatorių ir Atstovų 
Rumų narių pasakytos kalbos 
ir jų gauti iš - Lietuvių organi-
nizacijų ir komitetų, Lietuvos 
Ministro bei konsulų, taip pat 
keleto valstijų gubernatorių, 
^akytos kalbos, proklamacijos 
ir rezoliucijos sąryšyje su šių 
metų Vasario 16 suėjusiomis 
30 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvėmis. 

Tai sumanus pasidarbavimas 
tų Kongreso narių kurie pasi
rūpino šią brošiūrą savo kaš
tais pagaminti, ir išspausdinti gų su Sovietais santikių Repu-. 

blikonų ir Demokratų vadai valdžios spaustuvėje Wash 
sutiko ant bendros užsienio po
litikos. Reikia tikėtis kad nei 
Demokratai nesigirs kad jie 
išlaikys Ameriką nuo įtrauki
mo p karą su Rusais, nei Re-

ingtone.. 
Brošiūrą Dirvos redakcijai 

prisiuntė Kongresmanas John 
F. Kennedy, iš Massachusetts. 

Jis šią brošiūrą išplatino ir 
publikonai nekaltins Demokra- visur kitur, tarp Lietuvių ir 

Amerikiečių. 
Toks brošiūros pavadinimas 

parodo mums kad Lietuvos 
klausimas nėra užmirštamas 
ten kur jis turi buti labiausia 
rupimas, nes Amerika Lietuvos 
užgrobimą nesutiko pripažinti. 

Lietuva turi buti išlaisvinta! 

tų kad jie nori įtraukti Ame
riką į karą. 

Kongresas, kuris didumoje 
susidėjo iš Republikonų, pava
sario sesijoje užgyre ir prave
dė Demokratų administracijos 
reikalavimą įvesti šalyje jaunų 
vyrų draftavimą paruošimui 
daugiau kariuomenės. 

Jeigu abi partijos šiuo klau
simu prieš prezidento rinkimus 
sutiko, tas parodo kokioje rim
toje padėtyje stovi karo klau
simas su Rusija. 

Jeigu iki rinkimų bus Išven
gta karo, niekas negali sakyti 
kas gali įvykti po rinkimų, ne
žiūrint kuri partija laimės rin
kimus. 

/ / / 

BRITANIJOJE socialistų val
džia įvedė "nemokamą" svei
katos patarnavimą. Valdžia iš
laiko daktarus žmonių taksais, 
tie daktarai turi suteikti nemo
kamai žmonėms sveikatos pa
tarnavimą. 

Ar žinot kiek į metus taksų 
mokėtojams tas "nemokamas" 
patarnavimas atsieina — nagi 
tik $600,000,000 

Ar tau reikės daktaro patar
navimo tavo amžyje ar ne, tu 
kas metą turi mokėti sveika
tos taksus. Tai Anglijos so
cializmo išmintis. 

t t i 

VATA (medvilnė) turi dau
giausia vabalų priešų kurie ją 
atakuoja ir gadina; virš 100 
rūšių vabalų atakuoja vatą vie
nokiu ar kitokiu budu laike jos 
augimo. 

t r t 

GEN. PAULUS ARMI
JOS KAIP IR NĖRA 

S K A I T Y M A I  

Slaptasis Karas Lietuvoje 
SOVIETŲ AGENTŲ VEIKLA VOKIEČIŲ 

OKUPACIJOS METU 

Švedijoje leidžiamas "News
letter", pasiremdamas grįžusių 
Vokiečių karo belaisvių iš So
vietų liudymais, mano kad Vo
kiečių Generolo Paulus armijos 
Rusijoje kaip ir nėra. Tiems 
Vokiečiams belaisviams kurie 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Su nuolatai didėjančia baime jie užfiksuo
davo kiekvieno suns lojimą ir beartėjančių žing
snių aidą. Grupų slapstėsi miškuose, maistas vis 
mažėjo ir mažėjo. Be to, vienas iš vyrų susižei
dė koją. Pagalba buvo skubiai reikalinga. Vyrai 
bijojo eiti pas ukininkus, bet mergina ir šį kar
tą pasirodė esanti drąsesnė. Tačiau šį kartą jai 
nepasisekė buvo suimta. Jos draugai po kslių 
dienų susidurė su persekiotojais ir visi žuvo ko
voje. Mergina ilgai gynėsi esanti niekuo nedėta, 
tačiau ją išdavė tie nelemtieji dienoraščiai, ku 
riuose buvo aprašyti visi žygiai. Iš jų paaiškėjo, 
"kad jos tikra pavardė buvo Viktorija Garijony-
tė, dvidešimt kelių metų Biržietė, kilusi iš komu
nistiniai nusiteikusios šeimos. Tarp kitko, ji bu
vo nėščia, parašiutininkų mokykloje flirtavo su 
Estu. 

Tai Utidnas komunistų sufanatizuoto jau
nimo pavyzdys, kuris savo gerąsias ypatybes ati
davė svetimų dievų garbei. Reikia pabrėžti, kad 
musų aprašomieji įvykiai neturi nieko bendro 
su tikrų Lietuvių patriotų priešvokiška veikla, 
kuri siekė savo tėvynę išvaduoti iš rudosios oku
pacijos, bet. kartu netroško raudonosios, dabarti
nės okupacijos. 

Kaune savo laiku didelio susidomėjimo su
kėlė susišaudymas tarp komunistų agentų ir Vo
kiečių Napoleono gatvėje prie Girstupio upelio. 
Tai buvo 1942 m. Birželio 13 d. Tą dieną du įtar turį simpatijų bolševizmui, lei

džiama esą per šešis mėnesius j tini asmens buvo užtikti vienuose namuose ir 
išeiti politinį komunizmo kur- j prasidėjo susišaudymas, kuris užsitęsė ilgai. Vo-
są, kur tai giliai Urale. Jų gy -j kiečiai pradėjo į namą mėtyti granatas, tačiau 
venimas tose mokyklose esąs jpartizanai sugebėjo jas dar nesprogusias sviesti 
žymiai geresnis kaip belaisvių j atgal užpuolėjams. Pagaliau namai buvo padeę-
stovyklose. Po to siunčia juosei. jr vienas iš įtariamųjų, matydamas, kad vil-
drauge su grįžtančiais Vokiečių ^es maža, nusišovė. Kitam pasisekė pasislėpti 

rūsyje, iš kur sutemus mėgino pabėgti, bet buvo 
pastebėtas. Ir vėl prasidėjo susišaudymas. Per-
sekiojimasis pasislėpė po tiltu į Girstupio upelį 
išeinančiame kanalizacijos vamzdyje. Ten jis iš 
smėlio pasidarė barikadą. Vokiečiai bandė gais
rininkų pagalba į tą vamzdį prileisti vandens, 
bet vėliau ėmė šaudyti rekošetu. Pagaliau ranki
niu granatų sprogimu persekiojimasis buvo kon-

karo belaisviais, daugiausia i 
Vakarinės Vokietijos zonas. 

Kiti gi Vokiečiai karo belai
sviai šiuos "Paulusininkus" at
pažįsta labai lengvai iš jų ge
resnės išvaizdos ir iš nekirptų 
plaukų.... 

Vienok ir toki kursus išėję 
nesą pavojingi, nes apie 95'' tuzytas ir nustojo šaudyti. Bet ir tada Vokie-
jų atsisaką nuo-savo pave įmo pajjij0j0 ]ySti į jo 'tvirtovę'. O likimo ironi 
veikti Vokietijoje komunizmo 
naudai. Pažinę Rusijos tvar
ką, jie jokiu budu nenorį kad 
ta tvarka butų įvesta Vokieti
joje. K. PL 

Departmento atakuojamos. 
Washingtono aukštieji valdžios nariai vis laukė ir 

vylėjosi tikėdami kad su Rusija bus galima susikalbėti. 
Tą mintį pagelbėjo skleisti ir komunistai šnipai, # kurių 
valdžios įstaigose— net Baltajame Name — radosi. ^ 

Amerika dabar susidurus su užduotimi kurią išriš
ti sugebės tik nauja vyriausybė, kuri po Lapkričio 2 die
nos paims šalies vadžias. 

IŠ KELIONĖS 
(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė) 

Palikome tėvynę su rūtom ir gėlėm, 
Čia ašaros šermukšnių pabiro pakelėm. 
Ir neša baisų skundą banga iš Lietuvos, 
Gal nėr jau gyvo brolio, močiutės nėr gyvos. 

Daina nutilo sesės. Kaip saulė leisdamos, 
Ant žalio vario vartų liudėdama rymos. 
Rasa sidabrins plaukus, o ašaros akis. 
Juodai pridengus veidą štai atbrenda naktis. 

Pro balto beržo stuobrius, pro mėlynas girias 
Aklais žirgais patėvis jai pamotę parves. 
Ganys ji palšus jaučius melsvuose pūdymuos 
Ir lauks vig karalaičio kuris ją išvaduos. 

Dabar ten žalios rūtos po kruvina rasa. 
Ir dreba nužaibuota obels šaka sausa. 

.Jinai ir vėl išsprogs, išleis naujus ugius, 
Kai tik vakarių vėjų kvepėjimą pajus. 

Kastytis Gliauda. 

ja! Vokiečiai į pagalbą pasišaukė.... žydus. 
Du Kauno gettho gyventojai buvo priversti įlis-
ti į kanalizacijos vamzdį ir ištraukti netekusį 
sąmonės komunistų agentą. Per tardymą jis il
gai nesakė savo pavardės, bet bevedant jį į tar
dymą jį netikėtai atpažino viena jo buvusi auka. 
Jis pasirodė esąs vienas iš žiauriausių NKVD 
tardytojų — Kazys Trinkūnas. Ne yienas Kau
nietis su siaubu atsimena jo tardymo metodus.. 

Kitos grupės nariai norėjo kuo gričiausiai 
atsikratyti jiems primesto uždavinio ir visi sva
jojo grįžę į Lietuvą kuo greičiausiai baigti NK
VD tarnybą, tačiau. ... vienas kito bijojo ir tik 
vėliau jiems paaiškėjo, kad visi degė viena ir ta 
pačia mintimi. Tai puikiausia sovietų sistemos 
tvirtybės iliustracija. Pakliuvę į Lietuvą jie vi
si skubiai išsiskirstė ir atitinkamų organų pa
galba stengėsi legalizuoti savo gyvenimą. 

Vienas Panevėžio gyventojas eidamas Vil
niaus Gedimino gatve netikėtai sutiko buv. Pa
nevėžio NKVD valdininką tulą Blažį, nuo kurio 
savo laiku nukentėjo ir matyti nemažai, nes 
tuojau kibo suvesti sąskaitų. Įdomu, kad Blažį 
suėmus pas jį buvo rastas ražančius, kurį jis vi
są laiką kalbėjo. Pasirodė, kad ir Blažys buvo 
prieš keletą dienų atvykęs iš Maskvos. 

Charakteringa, kad daugumas sovietų agen
tų buvo labai mažos inteligencijos ir tiesiog sun
ku suprasti kaip jie butų galėję išpildyti jiems 
pavestus uždavinius. Viską suvedus į krūvą, 
tenka konstatuoti, kad sovietai 1942-43 metais 
Lietuvoje sėkmės neturėjo. 

Laikui bėgant ir Vokiečiams vis daugiau 
silpstant, sovietai pakeitė savo taktiką. Dabar 
jie neprieinamuose miškuose (Lietuvos rytuose 
ir Gudijoje) įrengė savo partizanų štabus. Į ten 
buvo siunčiami ir Lietuvai skiriami agentai. Iš 
čia viskuo aprūpinti tie agentai traukdavo į sa
vo veiklos vietas. Agentai jau buvo siunčiami 
masiniai. Jų skaičius siekė kėletos šimtų. 

Šalia tokių iš pačios Sov. Sąjungos atsiųstų 
agentų, Lietuvoje susidarė savo iniciatyva ko
munistų grupės, kurios tačiau su centru netu
rėjo jokio ryšio: Tokiose grupėse Lietuvį ir su 
žvake sunku buvo užtikti, bet už tai labai dažnai 
sutiksi "katiušą" t. y. pasilikusias sovietų kari

ninkų žmonas, pabėgusius karo belaisvius, Ru
sus sentikius ir pan. ' 

Tik paskutiniais okupacijos metais toms 
grupėms pasisekė sueiti į šiokį ar tokį kontak
tą su atsiųstais sovietų agentais. Tos "sponta
niškos" sovietų grupės pasitenkindavo sutei
kusios globą tikriesiems agentams. 

čia dar tektų pridurti, kad labai didelis pa
bėgusių iš Vokiečių nelaisvės sovietų karių skai
čius apsimesdavo esą "parašiutininkai". Matyti, 
jie tokiu budu tikėjosi išgelbėti savo galvą, kad 
ir pasisiūlydami Vokiečių tarnybai, ar sulaukti* 
ilgesnio tardymo. 

Įdomus buvo ir stačiatikių vyskupo Serge-
jaws epizodas. 1940 m. bolševikams okupavus 
Pabaltijo valstybes, tas popas, kuris, matyti, bu
vo NKVD tarnyboje, buvo pasiųstas į Latviją ir 
Estiją prijungti tų valstybių stačiatikių bažny
čias Maskvos metropolitui, kurio veiklą kontro
liavo NKVD.' Lietuvos stačiatikiai formaliai san
tykių su Maskvos metropolitu nebuvo nutraukę, 
todėl jų ir nereikėjo vėl prijungti. 1940 m. Bir
želio mėn. mirė Vilniaus stačiatikių arkivysku
pas Elefrejus ir kadangi pagal ritualą jį laidoti 
turėjo tokio pat rango dvasiškis, tai į Vilnių iš 
Maskvos atvyko musų minėtas Sergėjus. To po
po moralės lygį gerai vaizduoja faktas kad jis 
paliktas su Elefrejaus lavonu, pavogė mirusiojo 
auksinį kryžių! 

Vilniuje jf užtiko karas. Matyti, nelabai ti
kėdamas į Rusijos laimėjimą, Sergėjus pasiliko 
Vilniuje ir greitai suėjo į kontaktą su Gestapo, 
tiksliau su SD, tačiau karo laimei krypstant į 
kitą pusę, jis, matyti, pradėjo savo "atskirą po
litiką". Dėl to, o gal jis jau žinomo perdaug Ges
tapo paslapčių, Gestapo nutarė juo atsikratyti. 
Vieną gražią dieną bevažiuojant jam automobi
liu iš Vilniaus į Kauną, užpuolė nežinomi bandi
tai ir Sergejų kartu su palydovais nušovė. Auto
mobilyje vėliau policija aptiko pilną brangenybių 
čemodaną, čia buvo auksiniai ritualo įrankiai, 
bet kartu netruko ir moteriškų papuošalų. Tarp 
kitko, Sergėjus mėgo smagiai ir gerai pagyven
ti. Kaltė buvo suversta sovietų agentams, tar
dymą perėmė vienas aukštas Gestapo pareigū
nas ir tuo visa byla pasibaigė. 

Taip Lietuvoje kariavo rudieji ir raudonieji 
okupantai. Ir vieni ir kiti norėjo Lietuvą sau pa
vergti, reikia tikėtis, kad juos pagaliau ištiks ir 
vienodas likimas. • XY. 

(Pabaiga) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohifc. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji 
karai ktirie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį, 
valstybių persitvarkymus. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
oidumo žmonijos istorijos knygą. 

REIKALAUKITE DIRVOJE 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

EKSTRAI 288 DAINŲ KNYGELĖ 

LEISKIT Į TĖVYNE 
Kaina su prisiuntimu $1.0$' 

(Kišeninio didumo — 272 puslapių) 
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą 
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių 
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai 
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga, 
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288 
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jufhs didžiau
sio malonumo, nes ra§ite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt 
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoj*, 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avi. ' Cleveland 3, Ohio. 
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Kur Eina 
Pasaulis...? 

R a š o  
Dr. J. Audrūnas 

Gerais Norais ir Pragaras Grįstas 

Vii Naujų Klaidų 
Keliais . 

JEI TEISYBĖ kad Genero
las Lucius Clay, Amerikos mi 
litarinis viršininkas U. S. zo
noje Vokietijoje, savo praneši
muose Washingtonui vis kar
toja jog Sovietai karo nenori 
ir kad dėl tos vienintelės rim
čiausios priežasties negali ka 
ro ir būti, tai — musų many
mu — tokia pažiūra veda tie 
siai į naujų klaidų šunkelius. 

Panašiai buvo kalbama ir 
1939 metų rudenį, kai Vokie
čiai beveik tokiais pat žodžiais 
ir darbais, kaip šiądien Sovie
tų Sąjunga kalbėjo ir ruošėsi 
spręsti Dancigo klausimą. Juk 
ir tada didžiausio garso žurna
listai ir diplomatai įrodinėjo 
kad Vokietija karo nenori ir 
kad ji negali jo norėti, nes ji 
tikriausia jį pralaimėtų. Vis 
dėl to tokios raminančios kal
bos nesulaikė Vokietijos nuo 
karo, o užpultoms tautoms tik 
padidino nelaimę, sulaikydamos 
jas nuo rimtesnio pasiruošimo 
karui. 

štai ir šiądien iš visų pusių 
sklinda balsai jog Sovietai ka
ro nenori.... O kai Sovietai 
karo nenori tai jo ir buti nega
li, — taip moko mus diploma
tai ir atsakingieji didelių ir 
mažų valstybių vyrai..*.. 

Ir labai mažai tetrūksta kad 
tokių raminančių giesmių įta
koje pasaulis imtų ir užmigtų. 
O gi ir dabar jau daugis žmo
nių vaikšto savo keliais taip 
ramiai nusiteikę, tartum jie 
nematytų ir negirdėtų jokios 
artėjančios audros ženklų. Gal 
ir gerai kad perdaug anksti 
nesimetama į paniką. Bet tik
riausia bus blogai" kad perdaug 
vėlai tebus atpažintas pavojus. 

Kiekvienas musų esam skai
tę ir girdėję apie Sovietų ne
pakankamą pasiruošimą rim
tam karui vesti. Skaičiais, pa
vyzdžiais ir visomis kitomis iš
kalbingumo priemonėmis įro
dinėjama kad niekam kitam 
taika nėra taip reikalinga kaip 
Sovietų Sąjungai. 

O gal tai yra geriausias bū
das karui iššaukti? 1914 me
tais juk panašiai buvo šneka
ma apie Vokiečius. 1939 me
tais dar sykį tokiomis pat šne
komis Vokiečiai buvo paraginti 
pradėti karą. O paskui, kai 

'abu karai buvo pralaimėti tai 
buvo galima teisintis: "Mes 
buvome į karą įstumti ....'* 

Aha, jei trečio karo išvaka
rėse kartojasi ta pati istorija 
tai mums reikia pasimokyti iš 
ankstyvesnių pamokų ir teisin
imai suprasti kalbas apie taiką. 
Vadinasi, kai ruošiamasi karui 
tai labai daug kalbama apie 
taikingus norus.... 

Ir Skaičiai kartais 
Apgauna 

AMERIKOS lėfltfa# € i u o s e 
daugiausia galima rasti įspū
dingų skaičių apie Sovietų toli 
atsilikusią pramonę, reikalingą 
karui. Amerikos žurnali s t a i 
mėgsta nustebinti pasaulį pa
lyginimais, rodančiais jog So
vietai tegalėtų su Amerikie
čiais kariauti ne ilgiau kaip 24 
valandas.... 

• Iš skelbiamų skaičių matyti 
kad Sovietų kai kuri pramonė 
šiądien randasi tokioje vietoje 
kokioje buvo Amerikos pramo
nė prieš 50 metų. Sovietų ūki
niai planai tesiruošia daugely

je sričių pasiekti tai ko Ame
rika jau keliariopai daugiau 
yra pasiekus prieš 10-15 metų. 
Stalihas norįs pagaminti gaso-
lino 60 milijonų tonų tik 1951 
metais. Gi Amerika jau 1947 
metais gamino 270 milijonų to-
ni|. 

Stalinas norįs pagaminti plie
no 60 milijonų tonų 1951 me
tais; Amerika jau 1918 metais 
gaminosi 120 milijonų tonų. 

Pagal Sovietų penkmetinius 
planus jų gamyba po 10 metų 
tebus pasiekus tik tokį laipsnį 
kokiame buvo Amerika prieš 
30-40 metų. Taigi iš skaičių 
galėtum žmogus patikėti kad 
Sovietų Sąjunga turėtų jaustis 
prieš Ameriką panašiai kaip 
jaučiasi šunytis prieš dramblį 

Ir butų galima čia tęsti ilgą 
virtinę skaičių, vis aiškiau ir 
aiškiau kalbančių kad Sovietų 
Sąjunga yra toli atsilikus nuo 
Amerikos ir kad ji negali ti
kėtis laimėti karą prieš kelio-
liką kartų turtingesnę Ameri
ką. Jei prie tų skaičių dar pri
dėsi Amerikos atominius gink
lus, tai kiekvienam bus leista 
pasakyti kad Stalinas turi pir
miausia prarasti protą, o pas
kiau tik pradėti karą su Ame
rika. 

Sovietų propaganda yra ge
rokai sumažinus tą įspūdingų 
skaičių reikšmę. Tiesa, plates
nė ir galingesnė karo mašina 
nulemia visų mūšių galą. Bet 
nereikia pamiršti kad labai 
daug priklauso nuo to kas tą 
mašiną valdo, žmogus kare ir
gi taria savo žodį. Ir "bolše
vikinis žmogus" nėra lengvai 
įveikiamas. Jis yra panašus į 
slieką kurs sukapotas į dalis 
vistiek dar juda ir slenka 
Jis panašus į hydrą, kuriai vie
ną galvą nukirtus, išauga ke
lios naujos galvos. Ir kai rei
kės tokį žmogų įveikti tai ne
užteks nei Amerikos milžiniš
kos pramonės, nei neriboto 
skaičiaus atominių bombų, nei 
gero maisto Prie viso to 
dar reikės turėti "tinkamą 
žmogų" ir žmogų su tokia dva
sia kuri prilygtų komunistinei 
dvasiai. O toks žmogus paga
minamas ne per vienerius me
tus. Reikia ne tik laiko bet ir 
sąlygų kad kapitalistinio pa
saulio žmogus galėtų pilnai su
prasti ką reiškia jo kova prieš 
komunizmą ir kokios rūšies 
priešas yra komunizmas ir ko
munistas. 

Atvirai kalbant, iki šiol "ka
p i t a l i s t i n i s  ž m o g u s "  n e b u v o  
ruošiamas neišvengiamam kru
vinam susirėmimui su komu
nizmu. Tuo metu kai Sovietų 
Sąjungoje nuo lopšio iki grabo 
kartoja žmogui jog jo gyveni
mo pirmas ir paskutinis tiks
las yra kapitalizmo sunaikini
mas, nesiskaitant su jokiomis 
aukomis, gi Amerikoje ir ki
tuose kapitalistiniuose kraštuo
se vis dar mokoma kad žmo
gaus tikslas yra valgyti, dau
gintis, linksmintis ir melstis.. 
Aišku, tokių dviejų žmonių ko
va nėra lygi. Ir jei pagal sta
tistiką reikia 480 Sovietų to
kiam fabrikui kuriam aptar
nauti užtenka 51 Amerikiečio 
tai neprivalu pamiršti kad mū
šio lauke reikės 480 Amerikie
čių ten kur užtekę 51 savito. 

Veidas su Kauke 
IR SU GERIAUSIU špiona

žo tinklu niekados nebus gali
ma pilnai žinoti ką Sovietai 
galvoja, kiek jie ko pagamina, 

ir kokių planų jia turi. Net ir 
karo metu, kada jie skaitėsi 
sąjįfngininkai, jie niekad nepa
rodė savo tikro veido: viena 
galvojo, kita kalbėjo. Ir taip 
jie darė, tebedaro ir darys iki 
galo.... 

Už tai ramia sąžine galima 
pavadinti nedovanotinu nusi
kaltimu visas Roosevelt'o ir 
Churchill'o kalbas apie Sovie 
tus. Jie tomis kalbomis už
migdė milijonus žmonių tuo 
metu kai reikėjo budriai sekti 
kiekvieną Sovietų pajudėjimą. 
Jie įkvėpė pasauliui klaidingą 
pažiūrą apie Sovietų Sąjūngą 
ir nedavė progos pilnai pažinti 
komunistinį veidą. Gi komu
nistai, kad ir kartu kariauda
mi prieš Vokiečius, be paliovos 
vis švietė savuosius jog Ame 
rikos ir Anglijos kapitalistus 
reikia tiek pat neapkęsti kaip 
ir Hitlerį.... 

Rusas Viktoras Kravčenko 
savo knygoje "Aš Pasirinkau 
Laisvę", vienoje vietoje per
duoda komunistų susirinkimą, 
kuriame buvo kalbama apie 
Sovietų Sąjungos "draugystę" 
su Anglais ir Amerikiečiais. 

Tūlas komunistas Yudine ta
me susirinkime taip kalbėjęs: 
"Milžiniškas pasitikėjimas So
vietais jau judina mases Ang
lijoje ir Amerikoje. Nei Chur
chill, nei Rooseveltas nei kiti 
jų socialistiniai tarnai negalės 
tų masių sulaikyti.... Anglų 
buržuazija supranta kad karas 
kelia revoliuciją dąrb i n in k ų 
masėse. Jai (buržuazijai) yra 
daug svarbiau sulaikyti tą re
voliuciją negu sumušti Vokie
čius. Roosevelto politika sie
kia bendradarbiauti su Sovie
tais tol kol bus naudinga. Ta 
politika yra sukėlus nemažą 
opoziciją Amerikoje, toje kapi
talizmo didžiausioje tvirtovėje. 
Opozicijai vadovauja buvęs pre
zidentas Herbert Hoover su kai 
kuriais senatoriais ir Morgano 
bei Rockefellerio pataikūnais. 
Yra labai juokinga kai tie žmo
nės mano jog Rooseveltas yra 
parsidavęs Sovietų Sąjungai ir 
tomunizmui. Jie nesupranta 
tad Rooseveltas kaip ir Attlee 

sudaro paskutinį atsparos pun
ktą prieš neišvengiamai sklin
dantį komunizmą. Jie nesu
pranta kad Roosevelto sąjunga 
su SĮovietais yra ne širdies, o 
proto santuoka. Mes nekenčia
me kapitalizmo tiek pat kiek 
ir jie musų nekenčia. Musų są
junga su kapitalistinėmis val
stybėmis neprivalo sukelti mu
myse kokių ypatingų minčių. 
Mes griežtai turime laikytis 
savo nusistatymų. 

"Turime du pasauliu: kapi
talistinį ir komunistinį. Kai 
tada yra galima nutiesti laiki

ną tiltą tarp tos bedugnės ku
ri skiria tuos du pasauliu. Mes 
tai ir padarėme šio karo metu. 
Bet mes žinome kad tas tiltas 
anksčiau ar vėliau turės su-
griuti. Kapitalistinis pasaulis 
ir komunistinis pasaulis nega-
i amžinai gyventi vienas šalia 
šito. Katras katrą?—štai visas 
dausimas, štai visas ateities 
reikalas. Kol mes gyvensime 
kapitalistinio pasaulio apsupti, 
tol mes turime jaustis nuolati
niame pavojuje.. Neperdėkite 
musų naujos 'draugystės' su 
kapitalistais: ta 'draugystė'yra 
priešinga musų prigimčiai. Ir 
n e p a m i r š k i m e  n i e k a d o s  k a d  
esame Lenino ir Stalino kariai, 
ir žinokime kiekvieną valandą 
ką reiškia mums kapitalizmas". 

Tai buvo komunistų kalba 
tuo metu kai ginklai, medžia
gos ir prekės buvd iš Ameri
kos gabenamos Sovietams do
vanai. Kas kalbama dabar už 
"geležinės uždangos" slaptuose 
komunistų susirinkimuose, at
spėti yra labai" lengva. Ten 
težinomas tik vienas klausi
mas: Katras katrą nugalės?, 

Apie susitarimus, gerą valią, 
taikingus norus ir bendradar
biavimo galimybes ten niekas 
niekados nėra rimtai kalbėjęs 
ir dabar nekalba. Tik naivus 
taikos apaštalai kapitalistiniuo
se kraštuose vis dar šneka apie 
tokius dalykus. 

"  D I R V A  

Kai Norai Vadovauja 
Protui 

GERAI įsižiurę j us į trijų 
metų Anglų-Amerikiečių politi
ką su Sovietais, matai tik vie
ną labai aiškiai ir tiesiai ei
nančią^ liniją: jų norai jiems 
visur pavadavo protą. O kai 
norai pakeičia protą tai veltui 
j ieškosi išminties žmogaus vei
ksmuose. Jo gyvenimas tada 
kraiposi mažais ir dideliais vin
giais, jis daro šuolius į priekį 
ir atgal, mėtosi kaip paklydęs, 
ir niekados negali iš anksto pa
sakyti kaip jis pasielgs rytoj 
vienoje ar kitoje padėtyje. 

Rusų politika gi yra aiški: 
ji yra ta pati ir dieną ir nak
tį, ir spaudoje ir kalbose, ir 
klausimuose ir atsakymuose. 
Sovietai nekalba kad galima 
jiems bendradarbiauti su ka
pitalistais. Jie ir nenori tokio 
bendradarbiavimo. Jų norams 
vadovauja "Markso ir Lenino 
protas", kurs kala vieną ir tą 
patį klausimą: Katras katrą 
paguldys ? 

Tai yra vienintelis ir pats 
patikimiausias pagrindas vi
siems pasimatymams, santi-
kiams ir bendradarbiavimui su 
Sovietais. Koks klausimas be
būtų sprendžiamas su Sovie
tais, reikia nepamiršti kad ei
na reikalas: to be or not to be. 

Dienai, mėnesiui, ar metams 
nustumsi karą, darydamas So
vietams nuolaidų. Bet joks— 
kad ir didžiausias — noras iš
vengti karo su Sovietais nepa
keis įvykių eigos. 

Mes, dedamės prie tų kurie 
sako kad Sovietų Sąjunga ka
riauti dar nenori. Bet protas 
jai verčia tatai daryti, arba jis 
vers dar palaukti, jei Anglai-
Amerikiečiai sutiks padaryti 
tokių nuolaidų kurios d#ar dau
giau sutvirtins bolševikų pozi
cijas. Ar tokios nuolaidos pri
klauso prie proto reikalavimų? 
Ne — jos yra pavojingos paly
dovės išsigimusios ir supuvu
sios taikos norų, galinčių nu
vesti į didelę ir nebepataisomą 
katastrofą visai žmonijai. Tie 
norai yra kilnus, bet jų neuž
tenka visos žmonijos gerovei 
ir laisvei užtikrinti. Juk sako
ma kad ir prag*«»& yra gerais 
norais grįstas. 

ATOMINES BOMBOS 
PAVOJUS INDUS
TRINIAMS MIES
TAMS PIRMOJE 

VIETOJE 

NEAPYKANTA STA
LINUI VISUR 

DIDELĖ 

Kokia neapykanta Stalinui 
tuno žmonių mintyse ir širdy
se parodo laikas nuo laiko ap
sireiškianti išsiveržimai sovie
tų pavergtose šalyse. 

Tie neapykantos išsiveržimai 
apsireiškia net viešai. Bet ša
lia to, kaip Lietuvoje taip ir 
kitose šalyse veikia tūkstančiai 
ir tūkstančiai slaptų partizanų, 
kurie savo pavergtų šalių žmo
nių pagiežą ir atkerštą Stali
nui išlieja žudydami komunis
tus viršininkus, ardydami jų 
veikimą. Tas žinias kiek gali 
tiek slepia, raudonieji. 

Nors dabar dar peranksti 
sakyti kad komunistų laivas 
skęsta, toli nuo to. Tačiau 
vis tik reikia pripažinti kad 
vergų varomi komunistiniai lai
vai gerokai plyšėti ir į juos 
sunkiasi vanduo. 

Nemalonus tuose vergų lai
vuose plaukimas komunistams 
piratams-plėšikams. L a i v uose 
gali išsiveržti sukilimai, kaip 
atsitiko su Tito. Visose sovie
tų pavergtose šalyse verda pra
garas. Tik pašalinėse, kaip Ju
goslavijoje, kuri yra toliausia 
nuo Maskvos, lengviau galėjo 
to pragaro smarvė į pasaulį ifc-
trikšti. 

Kuriose šalyse daugiau rau 
donarmiecių Rusų ten prieš sor 
vietus siaučia didesnė vietinių 
žmonių neapykanta. 

žinovai apskaičiuoja kad per 
pirmas septynias dienas atomi
nėmis bombomis atakų, Rusai, 
kaip greit jie turės pasidarę 
atomines bombas, sunaikins iki 
50 milijonu Amerikos miestų 
gyventojų. 

žusit ir jųs, ir jusų vaikai, 
ir jusų giminės ir kaimynai. 

Miestų vietose liks baugios 
tuštumos, akmenų, plytų, gele
žų ir degėsių krūvos. 

šitaip atsitiks jeigu mes ir 
toliau leisime dabartiniams val
dytojams sėdėti Washingtone, 
kurie | valdžią suleido gaujas 
visokių pavojingų gaivalų, ša
lies priešų ir sovietų agentų. 

Neva kartas nuo karto pa-! 
skelbia kad daro tyrinėjimus 
valdžios įstaigų tarnautojų ir 
laikas nuo laiko prašalina po 
keliasdešimt žemesnių laipsnių 
valdininkų, tačiau aukštesnėse 
vietose yra laikomi tokie pavo
jingi gaivalai ir išdavikai, nes 
New Deal Demokratai, kurie 
valdžią palaikė per 16 metrų su 
tų išdavikų ir priešų pagalba, 
negali juos iš vietų paleisti, jie 
yra perdideli politikieriai ir 
gali pagąsdinti Trmaną ir ki
tus, kad jų grupės nebalsuos 
už jį sekančiuose rinkimuose. 

Jau po tokių baisių klaidų 
kokias Prez. Truman padarė 
savo pasimatyme su Stalinu 
Potsdame, padarydamas jam 
dar daugiau prižadų, kurie pri
vedė prie to kas dabar Berly
ne darosi, Prez. Truman pernai 
pastatė į Atominės Kongrolės 
Komisiją kairių pažiūrų žydų 
kilmės pilietį, ir didžiausiu at
kaklumu jį rėmė. Kitaip sa
kant, Truman pavedė atominę 
bombą į David Lilienthal ran
kas. Jis gali kartais pasirodyti 
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Didžioji Azija, ir mažutė Japonija, kuri buvo pasikėsinus 

užgrobti Aziją ir atimti visas Pacifiko salas, priklausančias 
Amerikai ir kitoms valstybėms. Skersai juras nuo Japoni
jos guli Korėja, kurios pietinę dalį valdo Amerikiečiai, šiau-
rinę gi pusę užgrobė Sovietai, pasinaudodami paskutinėmis 
dienomis prieš karo pabaigą įstojimu į karą prieš Japonus. 

Amerikai labai neištikimas ir 
pražūtingas. 

Amerikos didieji industriniai 
miestai, kurie yra pilni Staliną 
garbinančių aklų subolševikin-
tų darbininkų, bus pirmutiniai 
sovietų bombardavimo taiki
niai, nes Maskvai svarbu bus 
pirmiausia sunaikinti dirbtu
ves su jų milijonais darbinin
kų, kad Amerika daugiau ne
galėtų pasiruošti karui ir su
mušti Rusiją, kaip du kartu pa
siruošė, veik iš nieko, ir sumu
šė Vokietiją, Japoniją ir kitas 
jų talkininkes valstybes. 

MOKYTOJŲ PASIKEITIMAS 
Iš 27 valstijų šioje šalyje su

renkama vardai 100 Amerikos 
mokyklų mokytojų, kurios bus 
pasikeičiamos su tokiu pat 
skaičium mokytojų iš Anglijos, 
1948-49 metų mokslo progra
moje. 

Mokytojos iš Anglijos atvyks 
į Ameriką apie Rugpjučio 20. 

Polio Plinta Visoje 
Šalyje 

Šią vasarą vėl pradėjo plis
ti polio liga, ypač paliesdama 
tam tikras paskiras sritis. Ta 
liga yra tai žinomas "infantile 
paralyžius". 

Į North Carolina pasiųsta 
200 slaugių, kur polio pasiek® 
aukšto laipsnio naujų susirgt- -
mų. Texas valstijoje taipgi 
ta liga pradėjo plačiau pasiro
dyti. 

Raudonasis Kryžius organi* 
zuoja pagalbą reikalingoms sri- .< 
tims. Slaugių pasiųsta į Illi
nois, South Dakota, Iowa. An
ksčiau buvo pasiųsta 162 slau
gės į Idaho ir Kaliforniją. 

Ohio valstijoje apie vidurį 
Liepos polio susirgimų buvo 86, 
kai 1947 metais iki to laiko 
buvo tik 37. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Tell him 

•=-fresh- - - ' Y  W M S I M C E ! 
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KAIP. cigaretėmis prekyba 
Vokietijoje didelė parodo atsi
tikimas Hamburge, kur arešta
vus du Lenkus vežikus, prie 
jų rasta 10,000 Amerikoniškų 
cigarečių. 

Atostogų smagumas ir malonumas padidės jei 
paskambinsite Long Distance saviems į namus 
. . .  i r  p a t i r s i t  k a d  i š a n k s t o  p a š a u k i m a s  p a d a r y 
mui rezervacijų ir susitarimas pasimatymų su 
draugais pakeliui paruoš viską kaip reikia. Pri
dėkit šį malonumą prie savo atostogų kelionės. 
Kaštuoja visai mažai. Matysit kainas ant vi
daus priešavinio viršelio telefonų knygose. 

T H I  O H I O  B i l l  T l t E F W O N I  C O M P A N Y  
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VASARINIS IŠPARDAVIMAS 
Eina visu smarkumu 

lĖPECIALIS NUPIGINIMAS ŠIUO LAIKOTARPIU f ' 

Vasarišku rūbų — fnarškinių — kelnių — diržų 
Šiaudinių Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių * 

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

čia Iškeisime Jūsų Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH CO. 
Atdara Vakarais 7010 Superior Ave. 
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PHILCO 
PROJECTION 
TELEVISION 

And it s ready for you now . . . the spectacular 
achievement of twenty years' research! A bigger 
picture . . . 15 by 20 inches . . . on a new kind of 
television screen! The Philco Micro-Lens Projection 
Screen iš covered with millions of tiny lenses . . . 
gives you sharper, brighter pictures, even in lighted 
rooms. Automatic Electronic Control makes tuning 
easy. Come in and see this television marvel for 
yourself! 

P H I L C O  1 0 0 1  
Th(j striking beauty table model Philco Television re-
- iver brings you direct view pictures on the end of 
10-inch tube brilliant and clear, without dimming the 
lights or drawing shades. Complete with 23 tubes, 
plus 3 rectifiers, Philco Automatic Controls, Pre-
tuned Channel Selector. Mahogany, and most at
tractive. 

$349.50 
"Plus *1.75 Fed. Tax. Standard Installation $55.00. 

3486 EAST 93rd STREET 9213 UNION AVENUE 

Atdara vakarais iki 9. Trečiadieniais iki 1 vai. dienos. 
Telefonas abiejose krautuvėse DI 0025. 
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UŽPILDYKITE D.P. 
t PAKVIETIMO 

E.LANKUS 

BALF'o centrui .išsiuntinė
jus apklausinėjimo blankus, jus 
teikėtės jas užpildyti ir mums 
grąžinti. Tie blankai buvo nau
doti darant spaudimą į Kongre 
są, prašant pravesti mums pa
lanku įstatymą. Įstatymas pra
vestas. Pagal jį, Lietuviams ir 
musų kaimynams, Latviams, 
Estams, Lenkams ir Ukrainie
čiams teikiama pirmenybė į 
Ameriką atvykti. 

Nors tam įstatymui priešin
gos pusės, stipriai organizuo
tos, Kongreso reikalavo ir net 
spaudoje protestavo, pravestą 
įstatymą atšaukti, bet jis neat
šauktas. 

Prezidentas Trumanas jau 
paskyrė komisiją pravestam D. 
P. įsileidimo biliui vykdyti. Ko
misiją sudaro trys asmenys: 
Ugo Carusi, Edward M. O'Con
nor ir Harry N. Rosenfield. 

Norime kad ko didžiausiam 
Lietuviu skaičiui butų galima 
ko greičiausiai atvykti į Ameri
ką. Atvykstančiajam asmeniui 
reikia dviejų užtikrinimų: ba
tui ir darbui. 

Reikia pildyti po dvi kopijas 
to užtikrinimo blankų. Mėlyno
ji forma la užtikrina vietą gy
venti, geltonoji forma lb už
tikrina atvykstančiajam darbą. 
Šį blanką užpildo darbdavys ar
ba pasižadąs atvykusiam darbą 
parūpinti. Notarizuoti tereikia 
tik po vieną kopiją. 

Užpildę po dvi formas malo
nėkite jas pasiųsti BALF'o 
centrui. 

Užpildydami šias blankas pa-
gelbėsite savo giminei, draugui 
ar pažįstamam į Ameriką at
vykti. Jeigu nieko nepažįstate 
ir neturite giminių, teikitės pa
gelbėti bet kuriam nelaimin
gam Lietuviui, kuris Ameriko
je neturi nei giminių nei pa
žįstamų. 

Visais imigracijos reikalais 
prašome kreiptis į United Lith-
unian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. 

BALF'o Imigracijos Skyrius. 

Drau4kit Vaikams nai
kint Miesto Turtą 

Clevelando m testo Recreation 
Board ir Board of Education 
išleido bendrą atsišaukimą į 
visus tėvus kad aiškiai draus
tų savo vaikams, jaunesniems 
ir suaugusiems, užsiimti berei
kalingu naikinimu, gadinimu ir 
daužymu miesto parku ir žais-
laviečiu ir mokyklų langų, kas 
patiems miesto gyventojams 
reikia užmokėti taksais, ir kas 
per vasarą sudaro tukstančius 
dolarių. Tas naikinimas užker
ta galimybes įrengti daugiau ir 
geresnių žaislaviečių jauname-
čiams vasaros metu, sako Re
creation Commissioner John S. 
Nagy. 

Tokiu niekšišku darbu užsi
ima tam tikra maža dalis iš
tvirkusių jauniklių, kurie at
ima progas ir kitai daugybei 
vaikų naudotis žaislavietėmis. 

Jaunamečiai ištvirkėliai užsi
ima gadinimu visokiausių įren
gimų kur tik jie gali prieiti ir 
kur tik nėra privačiai prižiūri
mos vietos. Vienų tik langų 
išdaužoma už apie $2,500 me
tuose. Bendrai tokių nuostolių 
tie ištvirkę vaikai pridaro už 
virš $150,000 per vasarą par
kams, žaislavietėms ir jų įren
gimams. 

PRITRUKS ELEKTROS 
Nors elektros tiekimas Cle-

velande žymiaiT praplėstas ir 
dar plečiamas, elektros gamin
tojai pranašauja kad ateinan
čią žiemą gali apsirekšti elek
tros trukumas, jeigu visi jos 
naudotojai stengsis naudoti 
elektrą vienu kartu. 

Tas parodo kaip žymiai pa
didėjo Clevelande ir plačioje jo 
srityje elektros naudojimas. 

Po karo žymiai paplito nau
joviški krautuvių įrengimai ir 
išstatyta daug naujų dirbtuvių 
bei biznio vietų kurios visos 
padidino elektros naudojimą. 

OHIO BONUS GAU
NA PO 5,000 VETE

RANŲ KASDIEN 

Visi buvę kariai veteranai 
kuriems priklauso Ohio valsti
jos bonai už tarnavimą II Pa
sauliniame kare, vėl persergsti-
mi žiūrėti kad jie atsargiai sa
vo bonų čekius gautų ir prižiū
rėtų, išvengimui suklastojimų, 
pa vogimų, ir iškeitimų kitų as
menų kuriems nepriklauso. 

Bonų čekių dabar išsiuntinė
jama po apie 5,000 kasdien ir 
todėl per daugybę gali atsitik
ti visojrių nesusipratimų. 

Ohio valstijos veteranų bo 
nų gavimui aplikacijų iki Lie
pos pabaigos gauta virš 700,-
000. Tarp tų apie 16,000 pra
šymų padavė artimiausi gimi
nės už tuos kurie mirę arba žu 
vę mūšyje. 

Išviso iki Birželio 30 d. iš
siųsta virš 140,000 čekių ben
droje sumoje virš $46 milijo
nai dolarių. 

Bet veteranams bonų išsiun
timas šiuo laiku siekia aukš
čiausio laipsnio, nes pav. tarp 
Bal. 28 ir Gegužės 31 išsiųsta 
56,721 čekių veteranams, kai 
per Birželio mėn. išsiųsta net 
84,506 čekiai. Taigi, šią vasa
rą ir iki rudens bonų pareika
lavimai bus didžiausi, iki ga-
liaus pasieks pabaigą. 

KAIP UŽSILAIKYTI 
VASAROS KAR

ŠČIUOSE 

JEIGU atsimuši į ką kuomet 
važiuoji automobiliu 20 mylių 
į valandą greitumu, susimuši
mas bus toks kaip kad nuva
žiuotum nuo viršaus vieno auk
što namo. Bet jeigu susimuši 
važiuodamas 60 mylių greitu-
tai pasekmė bus kaip nuvažia
vus nuo 10 aukštų namo! Po
licijos Departmentas persergs-
ti kad važiavimas "biskelį per-
greitai" sudaro daugybę mir
čių trafike. Važiuok lėčiau — 
ir džiaugkis ilgiau savo gyve
nimu ! 

PER Gegužės mėnesį Ohio 
valstijoje taupymo ir paskolos 
draugijos išdavė paskolų na
mų pirkimui ir taisymui apie 
$50 milijonų. 1947 metais tą 
patį mėnesį taupymo ir pasko
los organizacijos paskolų buvo 
išdavusios iki $60 milijonų. 

CLEVELANDO dirbtuvė m s 
j rudenį šymet reikalinga bus 
dar apie 3000 darbininkų dau
giau, kaip surinktos žinios iš 
įvairių įmonių rodo. 

Birželio 1 d. šymet įvairių 
įmonių darbininkų ir įstaigų 
tarnautojų skaičius siekė apie 
575,000. Karo metais šitas 
skaičius buvo 65,000 darbinin
kų didesnis. 

PAGALBA JUSŲ SVEIKATAI 
PATIKRINTI 

Federalė valdžia prisideda 
prie Didžiojo Clevelando svei
katos programos darbo. 

Su pradžia ateinančių metų 
bus įvesta krutinės egzaminavi
mas X-spindulių pagalba suse
kimui ar kartais neturi žmo
gus džiovos; bus susekta ir ki
tos negerovės kune jeigu ku
rie jas turi. Egzaminavimas 
bus atliktas tarp darbininkų 
dirbtuvėse, o šiaip kas norės 
taipgi galės buti išegzaminuo 
jamas. 

Bus nupirkta* 18 kilnojamų 
X-Ray vienetų, kurie bus ve
žiojami iš dirbtuvės į dirbtuvę 
ir į sveikatos centrus. 

Clevelando mokyklų vaikams 
bus duodama fluorino aplikaci
jos sulaikymui dantų nuo ge
dimo. 

ANGLIES pabrangimas pa
sekmėje pastaro mainerių lai
mėjimo algų pakėlimo Cleve
lando anglies naudotojams per 
metus laiko bendrai kaštuos 
$1,700,000 daugiau negu ikšiol 
už anglį išmokėta. 

Clevelande namų šildymui 
per metą sunaudojama apie du 
milijonai tonų anglies. 

Anglis pabrango po 85c to
nui ir daugiau. -

Clevelando skyrius Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus patiekia 
patarimus kaip saugiai pergy
venti vasaros karštą orą. 

Perdaug saulės ir daug kar
ščio yra pavojinga, kartais pa
sitaiko apalpimai, ir kiti ne
malonumai. 

Išvengimui perdidelio karščio 
reikalinga gerti bent 12 iki 15 
kvortų vandens per dieną, bet 
be ledo. Kvortai vandens rei
kia dadėti druskos tabletę ,at-
pildymui kune druskos kuri iš
eina su prakaitu. 

Valgyt reikia vidutiniai, pa
prastus lengvai suvirškinamus 
valgius. Reikia sumažinti kū
nišką mankštymąsi karštu lai
kotarpiu, vengti buti perdaug 
saulės spinduliuose, Ir laikyti 
galvą pridengtą. 

Saulės užgavimas ir širdies 
smūgiai paprastai paeina nuo 
perdidelio karščio, ypač nufc 
saulės spindulių. 

Atsitikime saulės užgavimo 
reikia šaukti gydytojas, žmo
gaus kuną reikia vėdinti van
deniu, ligonis reikia laikyti pa
guldžius galvą ir pečius aukš
čiau. Neduoti jokių stimulian-
tų. 

HIPPODROME 

"Life With Father" 
Viena iš juokingiausių filmų ko

kia pagaminta pastarų metų bėgy
je, Warner Bros.' "Life With Fa
ther", grąžinama į Hippodrome ir 
čia bus rodoma už reguliarę kainą, 
pradedant trečiadieniu, Rugp. 18. 

Veikale tėvo rolę vaidina žymus 
artistas William Powell, motinos ro
lėje žymi artistė Irene Dunne, ir 
ta šeima, kurios ypatingas ir juo
kingas gyvenimas vaizduojama, tu
ri keturis vaikus. 

Prie jų vaidina gražuolė Elize-
beth Taylor, ZaSu Pitts ir Edmund 
Gwenn. Filmą yra spalvuota. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

"C Javings 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 

THE BANK FOR ALL THE PEOPLE 

šildyklt Savo Namus 

Automatiškai su MONCRIEF 
GAS — OIL — COAL 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos { 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O. 
^ J 

KARO Liekanų Administra
cija paleidžia Clevelande 1,400 
savo tarnautojų, visi reikalai 
iš Clevelando perkeliami į Cin 
cinnati miestą. 

Aukščiausias skaičius WAA 
tarnautojų Clevelande buvo ne
toli 2,500, su metinėmis algo
mis apie $4,000,000. 

Dar ir dabar čia ir kituose 
miestuose yra daug tokių fede-
ralės valdžios ofisų su tūks
tančiais tarnautojų. Jie yra 
nereikalingi taksų ėdikai, bet 
politikieriams jie naudingi, nes 
dirba ir agituoja už tuos kurie 
jiems algas moka. Bet algos 
mokamos musų pinigais. 

JAUNESNI GREIČIAU 
GAUNA DIRBTI 

Ohio valstijos Bedarbės At
lyginimų administracija prane
ša kad senesni asmenys bedar
bės atlyginimus ima ilgiau ne
gu jaunesni, kas reiškia kad 
jauni greičiau vėl gauna dar
bus ir jų. atlyginimų ėmimas 
baigiasi. 

1947 metais 161,228 asmenų 
ėmė valstijos bedarbės atlygi
nimus, iš jų trečdalis buvo mo
terys. 

Bedarbes atlyginimas duoda
ma per 22 savaites iš kiekvie
nų 52 savaičių. Tačiau viduti
niai atlyginimų ėmimo laiko
tarpis buvo 10 savaičių. 

Jau Gatava Jau GAUNAMA Tik $1 V i 

B. GAIDŽIUNAS 

PMIII 
l 
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Vokiečių Kalėjimuose 

Kaina $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 ntepaprastai 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 siuskit 

D I R V A 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 
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M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka* 

MIR£ 18,800 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

fjame numeryje telpan
čiais išeivių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius jau pasiekė 
18,800, nuo Vasario mėnesio, 
1937 metų, kada čia mirusių 
vardai pradėta skelbti, 

ŠLEŽAS Jonas, 60 metų, mirė 
Liepos 24, New Milford, O. 
(Loriliškių p. Pumpėnų par. 
Panevėžio ap.) Amerikoj ii-
gyveno 42 metus. 

GVAZDAITIS Adolfas, 26 m., 
mirė Birželio 20, Montreale, 
Kanadoj. (Marijampolės m.) 

PADOLSKIS Petras, seno am
žiaus, mirė Liepos 2, Detroit, 
Mich. Amerikoje išgyveno 
49 metus. 

ZOPELIS Juozas P., 31 metų, 
mirė Liepos 12, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs. 

ADOMAITIENĖ Kazė (Snauk-
staitė), pusamžė, mirė Lie
pos 13, Chicagoj. (Tauragės 
ap. Šilalės par. Kiaukų km.) 
Amerikoj išgyveno 37 metus. 

MIKUTIS Jeronimas, pusam
žis, mirė Liepos 13, Chica
goj. (Tauragės ap. Kaltinėnų 
p. Ragelių k.) Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

LAZDAUSKAS Petras, 77 me
tų, mirė Liepos 13, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Kvėdarnos p. 
Padvarnikų k.) Amerikoj iš
gyveno 56 metus. 

GLOBIS Vincas, 64 m., mirė 
Liepos m., Waukegan, 111." 

ZEMKIENĖ Anelė (Ašmoniu-
t§), 48 metų, mirė Liepos 6, 
Chicagoj. (Tauragės p. Sla-
gucių k.) 

ŠERPETIS Juozas, 57 m., mi
rė Liepos 17, St. Charles, 111. 

Lie-RUSECKIENS Jfeva, 
pos 3, Kingston, Pa. 

SKUČAS Kazys, mirg Liepos 
5, Inkerman, Pa. 

DAUKŠIENĖ Rožė, mire Lie-
pcrs 6, Hunlock, Pa. 

AMBRUTIS Jurgis, mirė Lie
pos m., Mahanoy City, Pa. 

GALINSKIENĖ Elena, m i r ė  
Liepos mėn.; Mahanoy City, 
Pa. 

STRIMAITIENĖ Agnieška, mi
rė Liepos m., Shenandoah, 
Pa. 

DAUGIRDIENĖ 'Margarieta, 
mirė Liepos 4, Hartford, Ct. 

GENDROLIUS. Nikodemas, 67 
metų, mirė Liepos 3, Jamai
ca Plains, Mass. (Tauragės 
ap. Batakių p. Mickiškių k.) 
Amerikoje išgyveno 50 m. 

JURGEVIčIENĖ Katrina, 66 
metų, mirė Birželio 26, Nor
wood, Mass. (Alovės* p. Puo-
celionlų k.) 

DEKSNIS Juozas, pusamžis, 
mirė Liepos 5, Chicagoje. 
(Rokiškio ap. Ičiunų k.) A-
merikoj išgyveno 37 m. 

ŠAULIS Kastantas, pusamžis, 
mirė Liepos 17, Chicagoje. 

t (Tauragės ap. Andriejavo p. 
Ližių k.) 

SAULIS Ona, 49 meta§» mirė 
Liepos 18, Chicagoj. (Baiso
galos p.-) Amerikoje išgyve
no 35 metus. 

PRANINSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Liepos 19, Chica
goj. (Panevėžio ap. Smilgių 
par. Pagaispilių k.) 

ŠIMANAUSKAS G., mire Lie
pos m., Kenosha, Wis. 

PAULAUSKAS Mateušas, 65 
metų, mirė Liepos 18, Mo-
nessen, Pa. (Airiogalos par. 
Kauno ap.) 

MIRIMAI DETROITE 

100 METU u. S.-KA-
NADOS DRAUGIN

GUMO 
Suv. Valstijos ir Kanada — 

dvi didelės šiaurės Amerikos 
valstybės — gyvena draugin
gume jau šimtą metų. Tarp 
tų kaimynių per visą šimtmetį 
neįvyko jokių susikovimų už ką 
nors. Jeigu kokių nesusiprati
mų buvo kilę, jie išrišta tary
bų keliu. 

Paminėjimui 100 metų drau
gingumo sukakties, U. S. paš
tas išleidžia specialį 3 centų 
pašto ženklą, kuris atvaizduo
ja seną geležinkelio tiltą prie 
Niagara Falls, N. Y., sujun
giantį U. S. ir Kanadą. 

Dabar sujungimų-tiltų tarp 
U. S. ir Kanados yra daug ir 
iš musų pusės į Kanadą įva
žiuoti galima visai lengvai, tik 
atsakius kelis paklausimus. Iš 
Kanados grįžti į U. S. A. yra 
sunkiau, bet tik dėl to kad iš 
ten stengiasi į U. S. A. atvykti 
vogtinais budais svetimšaliai. 

Tas naujas 100 metų sukak
tuvių ženklas bus pirmiausia 
parduodamas Rugpjučio 2 d., 
Niagara Falls pašte. 

Taika tarp U. S. ir Kanados 
pradėjo nusistovėti po to kai 
Amerikiečiai sumušė Britų ka
ro laivyną Didžiuose Ežeruose, 
1813 metais. 

RAIŠIEMS PAREMTI PAJIEŠKOMI giminės Broni-
SURINKTA VIRŠ $354,000 slavos Ciprijonienės dukters, 

-r . . v _ , „ tetos Magdalena ir Marcėlė 
Velykų švenčių laikotarpiu strimaitytes iš žardelių kaimo, 

Ohio valstijoje buvo renkama |pilviški . 
aukos visoje valstijoje, pavida- pIJUS VENCKUS pajieško 
le Velykinių ženklelių — Eas
ter Seals. Dabar iš Columbus 
praneša kad tų aukų sudėta iš
viso $354,693. Tie pinigai ei
na Ohio valstijos raišų vaikų 
išlaikymui ir gydymui. 

G R BĮ TAS važiavimas yra 
pražūtingas! Clevelando Poli
cija primena kad jusų greitas 
važiavimas ne tik padidina ju
sų nelaimės rizikas.... bet ir 
padidina galimybes buti mirti
nai nelaimei! Jeigu smogsi į 
ką važiuodamas 20 mylių į va
landą greitumu, tas prilygsta 
nuvažiavimui nuo viršaus vie
no aukšto namo. ,Bet jeigu su-
simuši į ką važiuodamas 60 
mylių greitumu, tai geriau nu 

Izabelės čižauskaitės gimusios 
Vilkaviškio apskrityje, Kaišų 
kaime. 

JUSTINAS ČESNAITIS jieš-
ko tetos Orintaitės Marijonos 
iš Višakio Rudos parapijos. 

ZOFIJA PAUŽAIT'Ė jieško 
tėvo brolio Paužos ir Marijonos 
Zalagiutės - Vilkaitienės iš Bal
tarusių kaimo, Pilviškių vai., 
ir Anelės Butenavičiutės išvy
kusios iš Pilviškių m. 1927 m. 

Pa j ieškomi arba žinantieji 
apie juos prašomi atsiliepti: 

Leokadija Dambrauskas, 
15 E 11th St. 
Linden, N. if. 

MEDŽIO šaknys prasitęsę 
, žemėje toliau negu išplitę me-

važiuok nuo dešimties aukštų' džio gakos Kartais šaknys nu-
namo! Taigi važiuok rimtai. 
Greitumas pražūtingas l 

K. S. KARPIUS 
NOTARY PUBLIC 

Turint reikalą notarizuotl^ 
dokumentus kreipkitės \ 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 4486 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
$09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

sidriekia dusyk ilgiau negu es
ti medžio aukštis. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

Ntw York 24, N. Y. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popicriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 12<Jrd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

(Tauragės ap. Žvingių par. 
Gorainių k.) Amerikoj išgy- AIVISH, Pvt. William V.^ žu-
veno 36 metus. vęs kare Italijoje, parvežtas 

ALIŠAUSKAS Simonas, seno ir palaidotas Detroit, Mich., 31 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The ay Go's. 

amžiaus, mirė Liepos 16 d., 
Chicagoj. (Vilkabiškio apsk. 

Liepos; pamaldos atsibuvo Šv. 
Antano bažnyčioje. Vincas Ai-

Lankeliškių p.) Amerikoj iš- vish buvo 36 metų amžiaus ka-
gyveno 52 metus. da žuvo. Palaidotas šv. Kry-

GERAM Olga (Jakubauskaitė) žiaus kapinėse. Liko brolis, 
38 metų, mirė Liepos 23 d., Joseph P. Aivish, 2694 Law 
Cleveland, Ohio. 

BALČIUVIENĖ Margareta, 65 
metų, mirė Birž. 23, Seran-
ton, Pa. 

ton, ir sesuo Mary Ann Frantz. 
BALČIŪNAS Justas, 56 metų, 

nuo 5939 Buchanan, palaido-į f 
tas Liepos 23. 

Cool Basement 
Rasite Musų Pinigų Taupymo 

Didelis paltiniy 
Išpardavimas! 

mxxxx 

ZUNAS Antanas, pusamžis, LETKAUSKIENĖ Pranė, mire; 
mirė Liepos 17, Chicagoje.] Liepos 8, Baltimore, Md. į 

(Marijampolės ap. Veiverių,VALATKEVIČIUS (Valls) Pr., 
par.) Amerikoj išgyveno 461 72 m., nuo 13401 Marlowe, 
metus. palaidotas Liepos 10. i 

j Wilkelis Funeral Home I 
PILNAS LAIDOTUVIŲ I 

j PATARNAVIMAS j 
į —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
^immiMiiiĮiinuiiiiiimiiniiiimmiiiiimiiniiiMHiiiiimniiiiiininiiiiiiįžnmmuii' 
'imiummiiiicmiimmiimiunmimiimiimiiiiimiiiiiiiiimiimmimimiiimmK 

I. J. SAMAS - JEWELER [ 
Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę H 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre E j 
i  . . . -  i  
j Dabar jau turime didesnf rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- |, 

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | j 
,MMniHnmmntnHHumiiniimimiinnnniunnKnnnumnmnuimnnmniiuiiirj 

>. * 
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! 
10,000 Yardu Puikiu 

' 4- C 

Medžiagą 
Likučiai 

59c iki 79c Vertei 

59c to 79c: Valties 

f v 
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Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

7 n. 

Abaravičius Nikodemas, suntit Ado
mo, iš Daugėliškiu *•£ Švenčio
nių ap. * 

Abromaitis Evaldas sunus Karolio, 
gimęs Raseinių ap., gyv. New 
Yorke. 

Adomaitienė Marijona, iš Kiaulių 
vai., šakių ap. 

Agintai, gimę Vaitkaičių km., Nau
miesčio vai. Tauragės ap. 

Agintaitė Emilija ir Nastazija, d. 
Tauragės ap. 

Ambraziejus Viktoras, iš Bajorų k., 
Vilkaviškio ap. 

Ambrozevičius Aleksandras, sunus 
Juozo, gim. Liudvinavo vai., gv. 
Chicagoje. 

Ancevičiutė - MincevičienS Ona, 
duktė Adomo, gim. Rudaminos vL 

Andriukaitis Antanas ir Jonas, iš 
Naumiesčio, Šakių ap. 

Andriusek - Bulakaitė Anelė ir Emi
lija ir jos sesuo gim. Leipalingy
je gyv. Milwaukee, Wise. 

Ardaravičius Vincas, iš Kalnaber-
žio km., Kėdainių ap, gyv. Chi
cagoje. 

Armolaičiutė Cecilija, sesuo Marijo
nos. 

Aškinis Kazys, iš Linkmenų vai., 
Švenčionių ap. 

Babonas Povilas, iš Girkalnio vai., 
Raseinių ap. 

Bagdonaitė Marcėlė, duktė Juozo 
gim. Pilviškių vai. 

Bakaveckienė - Skirbutaitė Marijo
na, iš Salantų vai. Kretingos ap. 

Bendikas, išvykęs 1918 m. iš Lie-
pojaus, gyv. New Yorke. 

Bielevičiutė Elžbieta ir Ieva, gim. 
Jovaravo vai., Marijampolės ap. 

Blažas Stasys iš Gruzdžių vai. Šiau
lių ap. 

Brokas Jurgis, sunus Kazio ir Ur
šulės, gim. Keturvalakių km., Vil
kaviškio ap., gyv. Hanover, Pa. 
dirbo kaip angliakasys. 

Būdvytis (Budvitis) Antanas, su
nus Augusto ii Švėkšnos Wife, gv. 
Chicagoje. 

Bulakaitė Anėlė ir Emilija, gim. 
Leipalingyje, viena iš jų ištekė
jus už Andriusek, gyv. Milwau
kee, Wise. 

Bu.»donis Adomas, iš Ukmergės vl. 
gyv. Detroite, Mich., kur dirbo 
Fordo fabrike. ' 

Čepukonis Antanas, i£ Babargždžių 
kaimo Debeikių vai., Utenos ap. 

Čepulytė - Duve ir jos vyras Julius 
Duve, išvykę iš Pakuonio vai. Ma
rijampolės ap. 

Černiutė Mania, iš Vainiumi km., 
Utenos ap. 

Ceshowski Frank, sun. Ignaco ir 
Onos, gim. Plungėje, gyv. Alta-
mout( ?) 

Druktenis Bronius, gim. Latvijoje, 
Rygoje, gyv. Chicagoje su moti
na, našlė. 

Druna (Drunis) - Paplauskienė 
Anusė, ištekėjo antru kart, kilusi 
iš Barstyčių m. Mažeikių ap. 

Druna - Drunis Jonas, iš Barsty
čių m., Mažeikių ap. 

Drungilas Jurgis, MMMl Jooso, iš 
Kretingos vai. 

Dubinskas Andrius, Antanas, Jo
nas, Matas ir jų sesuo Dubins -
kaitė, kurios pirmas vardas ne
žinomas. 

Dulebaitės, gim. Klovainių vai. Šiau
lių ap., turinčios seseris Elzę ir 
Stefaniją, bei brolius Aleksą ir 
Joną, 

Dulinskas Andrius, Antanas ir Jo
nas, 

Dulinskas Antanai* •. Bonifaco, iš 

Šiaulių vai., gyv. Philadelphijoje. 
Dulinskas Liudvikas, iš Krakių vai., 

Kėdainių ap. 
Dulkytė - Vasiliauskienė Barbora Ir 

jos vyras Juozas Vasiliauskas, gv. 
New Yorke. 

Dumblius Juozas, !S Kazlų-Rudos v., 
Marijampolės ap., brolis Motie
jaus. 

Dundzytė - Kazlauskienė Veronika, 
duktė Tomo iš Nemunaičių par., 
gyv. Kalifornijoje. 

Duogys Kazimieras, Ui Antalieptės 
vai., Zarasų ap. 

Dusevičifne - Platakiutė Levose, 
duktė JUOZO ir jos sunųs Jonas 
ir Juozas gimę USA, gyv. West 
Lynn. Dusevičienė kilusi iš Dau
gų parap. Alytaus ap. 

Duvė Julius ir jo žmona Čepulytė, 
išvykę iš Daugų parap. Alytaus 
ap. 

Duvė Kazimieras ir Jo žmona Itoe-
nigytė, išvykę iš Kauno-šančjų. 

Dzekonskas Albinas, sunus AlekMifc* 
dro, iš Alytaus ap. Merkinės v. 

Dzekonskas Albinas, sunus Zigmo, 
gim. Merkinės vai. 

Dzikaitė - Kasčiukienė Bronė, iš 
Josvainių vai. Kėdainių ap. 

Eidukaitė Liudvika, d. Nikodemo ,iš 
švėkšnos vai. 

Endriukaitis Juozas ir Konstantinas 
sunųs Damijono, iš Kidulių vai., 
Šakių ap., gyv., rodos, Pittsburgh. 

Garbenis Jonas, iš Paklaupio km., 
Laižuvos vai. 

Gedeika Petras, iš Kalnaberžio k., 
Kėdainių ap., gyv. Chicagoje. 

Gedeikaitė Olga, gim. Chicagoje ir 
gyvenanti ten pat. 

Gicevičius Izidorius, Jonas ir kiti. 
Girdauskas Jonas, gim. Pilviškių v. 

jGižas Ignas, sunus Jono, gim. Puša-
J loto vai., Panevėžio ap., gyv. Chi

cagoje. 
Grahauskas Viktoras ir jo brolis 18 

Girkalnio vai, Raseinių ap., bro
liai Valantinavičienės. 

Grendelis Feliksas, sunus Mykolo iš 
Daugų parap. Alytaus apt 

Griciūtė - "Kragaitė Olga, dttktž 
Agotos, gim. Gruodžių vai., gyv. 
Bostone. 

Grigutis Benys, gyv. Alsėdžių vaL 
Gužas du broliai, iš Kryklių km. 

Bublelių vai. šakių ap . 
Gyzė Jonas, sunus Jono ir Kotry

nos, gim. Pušaloto vai., Panevė
žio ap.' 

Jakovišč - PremeneckaitS Java, ii 
Alytaus vai. ir ap. 

Jakubauskas Antanas, iš LiudvinH-
vo vai., Marijampolės ap., gyv. 
Springfield, kur turi saliuną. 

Janulaičiutės Onos dukters Motie
jaus ir Onos, gim Pilviškių ftL 
ir gyv. Chicagoje, įpėdiniai. 

Janiūne - Klimaitė Katarina, duktė 
Antano ir Marijonos, gim. Liudvi
navo vai. Marijampolės ap., gyv. 
New Yorke. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 

1302 Lamar % Dayton, O 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K .  5 T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

i £ 

Delia E. Jakubs 

Ekstra Geros Rūšies, Tvirti 

Hiatams Pads 
Nereguliariai Aukštesnių Kainų 

Rūšies 

s?miiiiiiiiiimiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!imimiir 

| P J KEIvSIS | 

1 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio | 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

pigiai pirkti namus mieste arba priemiesČiuoee, ki«lf»* c 
g kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- £ 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas, S 

f garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. s 

juiniiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiik? 

Printed Cotton Slub Broadcloth 
~ "Fruit-Of-The-Loom" Perkelis 

Ekstra geros ružids audinyčių trumpi ga
lai medžiagų įvairiausioje gausybėje mar
ginių. Po 2 iki 8 yardų ilgių—ir visos skal-
}iamos. Siūti mokančios moterys nepraleis 
Šios progos! 

Air Conditioned Basement 
Yard Goods Department 

Twin Lovai 

M f 
Pilnai Lovai 

18 

Duok savo matracams pilną apsaugą šiais 
minkštais, patvariais vata muštais užtiesa
lais. Jie yra tikrai geros vertės, nebran
gus ir ypatingai skirti šian? metiniam iš
pardavimui. 

Pafttu ir Telefonu Užsakymai Pildomi 
Šaukit CHerrv 3009 

Air Conditioned Basement 
Domestics Basement 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Dircktoi#) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

• LITHUANIAN FUNERAL HOME 
M21 EDNA AVENUE ENdicott 17*S 

LASN1K CAFE 
Puiki, Moderniškai (rengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

ę5llllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllll!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii|j||||||||||||||||||||||||||ir 
Smagi Lietuviška Užeiga g 

J tPT()W\ GrRIIili f 
| 10626 St, Clair Avenue | 
I VYNAS -^ALUS :-į PEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI = 

Geras Patarnavimas 
s Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais S 
s A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) s 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiniii* 
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CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
| DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

BALF'o Pirmininkas 
Kun. Dr. J. B. Končius 

Lankėsi Clevelandė 

Yykdamas iš Brooklyno į 
Chicago BALF'o reikalais Dr. 
Končius dviem dienom buvo 
įstojęs CIevelande, kur Rug
pjūčio 4-tą darė pranešimą apie 
BALF'o būklę, veiklą ir reika
lus šv. Jurgio parapijos salėje, 
o 5 Rugpjučio Naujosios para
pijos svetainėje, kur pirminin
kavo BALF'o direktorius Dr. 
S. T. Tamošaitis. 
^ Plačiais Dr. Končiaus prane
šimais Clevelando Lietuviu ko
lonija buvo išsamiai painfor
muota apie BALF'o varomąjį 
darbą nugalint nepaprastai di
delius piniginius sunkumus. 

Tūkstančiai Lietuviu tremti
niu, paliestų vargo ir nedatek-
liaus Europoje ir šimtai moks
lus einančios tremtinių jaunuo
menės buvo sušelpti ir yra šel
piami BALF'o per Lietuvių 
Raudonąjj Kryžių. 

BALF'as savo patiekta me
džiaga U. S. A. Kongresui yra 
daug prisidėjęs, kad imigraci
jos bilius j U. S. A. Pabaltie-
čicims išėjo gana palankus. Ap
skaičiuojama, kad pagal tą bi-
lių apie 20,000 Lietuviu tremti
nių iš Europos atvyks į U. S. A. 

Dabar Vokietijoje ir Austri
joje dar priskaitoma apie 50,-' 
000 tremtinių. Atvykus į čia' 
20,000, dar j u liktu 30,000. Dėl 

LVS 1 Skyriaus Drau 
giškas Viešas Išvažia
vimas šį Sekmadieni 

LVS 1 skyrius rengta savo 
smagų metinj išvažiavimą - ge
gužinę šį sekmadienį, Rugpju
čio 15, nuo 2 vai. po pietų, Dr. 
S. T. Tamošaičio sode, 26001 
Lake Shore Blvd. 

Ine jimas ten bus nemokamas 
visiems, bus pasišokimo, pasi
dainavimo, užkandžių ir pasi-
vaišinimo. Kviečiami jaunimas 
ir suaugusieji, senieji Ameri
kiečiai ir naujai atvykusieji. 

Nuvažiavimas automobiliais 
Lake Shore Blvd., arba busais, 
persėdant nuo Euclid Beach. 

šis piknikas bus filmuojamas 
ir vėliau kada visi galėsit ma
tyti save filmose. 

Visus užkviečia Komisija. 

PAJIEšKOMI 
JUOZAS MILIŪNAS, gyve

nąs CIevelande, apie 55 m. am
žiaus, kilęs iš Leiiunų v., Ute
nos ap. 

Fabijonas Zaranka, irgi iš 
Leliūnų v., trečią kartą iš. Lie
tuvos atvykęs į USA. 1940 m. 

Noriu būtinai su jais su
sirašyti. 

Vytautas Karosas, 
(14a) Sch. Gmuend 

Litauisch Lager, 
USA. Zone, Germany. 

RKO KEITH'S 105th 
STREET THEATRE 

M I R I M A I  
ANTANAS BACEVIčE, 58 m., 

nuo 12716 Bartfield avenue, 
mirė staiga Rugp. 9, laidoja
mas 13 d., Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibus šv. Jurgio 
bažnyčioje 9:30 vai. ryto. 

Liko žmona, Barbora, sunus 
Antanas, duktė Mrs. R: Clee-
land, du posūniai: George Ar-
buckas ir Alfred Jatska. 

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

CANADA REBUKES SOVIETS FOR ASKING 

LITHUANIANS TO REGISTER AS RUSSIANS 

VIKTORAS VALIS, 69 metų, 
našlys, nuo 442 Dundee Dr., 

mirė Rugp. 10, laidojamas 13 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos 10:30 v. ryto, šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Liko sunus, Vincas,' ir brolis, 
Jonas Valis. 

Abiejų laidojime pasitarnavo 
Jakubs Funeral Home. 

JONAS §LEŽAS, 60 m., mirė 
Liepos 24 d., New Milford, 

Ohio. 
Palaidotas Liepos 28 d., šv. 

Marijos kapinėse, Ravenna, O. 
Laidotuvių pamaldos atsibu

vo Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, Ravenna. 

(ši yra pataisa pranešimo 
tilpusio apie a. a. Joną Šležą 
pirmiau, kur buvo netiksliai 
pasakyta apie bažnyčią ir ka
pines.) 

labai sunkių ' KyVer.imo salvgu ?iam? teatre matysit sekančias 
stovyklose, ([el neturėjimo jo- , O 
kiu vilčių Europoje nors šiek . Ang. 16-17: Bl<^ and Sand , 
tiek pakenčiamai įsikurti ir jau ,r . A_ug. us 

4 matus būdami tokioje būkle-1. Auff- lo-n: "Blood and Sand 
je, tremtiniai yra visai praradę . lr 1 Wake Up Screaming . 
nervus, todėl nestebėtina,^ Dr. • 
Končiaus nuomone, kad jie ver-i 
žiasi vykti kur tik atsidaro du-j 
rys j užjurio kraštus, mažai 

KEISTAS PASILINKS
MINIMAS 

Clevelando komunistėliai 'i j • • Ulevelando komunistėliai si 
gahodann ir nepažindami, ko- sekmadienį rengia savo geguži-
kios, bus: gyvenimo sąlygos tuo- ^ p,.lnas' eisiąg jų ralMlonla. 
se kraštuose, kur važiuojama. 

Bet vis dar praeis keli metai, piui "Vilniai" paremti. Dar, 
mat. negana gauna iš tėvelio 1 * • • r • ± * j • • • jucic.. iiKJ>:cAiici uauiicl 10 teveiiv/ 

koi visi Lietuviai tremtiniai ap- balino, stengsis ir iš darbš-
lels s_°\y)ilas \ onictijoje ir ~ Lietuviu savo neaiškiems 
Austrijoje. O vargas ir bėdos kg

y
slams vi,ioti 

tremtinu, tarne nemažėją, bet; Detl.oite j tokj "Vilnies" pik-
duleja, ypač Vokietijoje ,vedu»nlk buvo įtsilaVikę Fm agell. 
naujus pinigus. Del blogu g.v- tai ,.,.,^^1, ir sau pasižymė-
vemmo sąlygj. del visiskai ne- tj  'k f, Lietuvi;ik'ieji  Mas_ 
pakankamo maitinimosi plečia- k;,os\CTnai ir kas juos remia. 
si ligos, Įsigali džiova vaikų ir , clevt.]ande be abejonės į ši 
suaugusiu.,!, tarpe. piknik» jie ateis. Drebės kini 

Reikalinga BALF o teikiama ^os Andruliui, jei jiš iš viso 
pagal!-a, augant vargui tremti- gįa ^us 

nių tarpe, dar labiau sustiprin- "" 
tx' 1;a' ll l l ; int l- . . ,_,, GRAŽIAI PAVYKO NAUJOS 

BALI as rupmpia padėti. PARAPIJOS PIKNIKAS 
tremtiniams iš Europos atvykti 
į U. S. A., tam reikalui atlikti Panelės šv. N. P. Parapijos 

LANKĖSI LAIDOTUVĖSE 
Jono Tulausko šeima ir Suo

piu šeima buvo nuvažiavę į lai
dotuves a. a. Onos Tulauskie-
nes, Detroit, Mich., kuri mirė 
Liepos 30, sulaukus 72 m. am
žiaus. Velionė paėjo Girnikų 
k., Garliavos p., Marijampolės 
ap. Amerikoje išgyveno 50 m. 
Jos vyras, Kazimieras Tulaus-
kas, mirė 13 metų atgal. 

Velionė paliko nuliudime tris 
sunus ir dukterį, visi yra vedę. 
Paliko daug giminių Detroite 
ir CIevelande. 

(Reprint from the Globe and Mail, 
of Toronto Ontario) 

yra pripažinti 
U. S. A. imigracijos organų, tautiškų šokių ir padainavo 
tiek IRO, todėl jų teikiama pa- dainelių. Publika buvo labai pa
galba tremtiniams išvykti į tenkinta. Daugiau tokių pikni-
U. S. A. bus labiau tikra. |kuv 

Tam visam dideliam darbui i Klebonas kun. J. Angelaitis 
atlikti BALF'ui reikalingos di- dėkoja visiems įvairiais budais 
dėlės lėšos. Pirmininkas Dr. prisidėjusiems prie pikniko pa-
Končius tikisi, kad BALF'o sisekimo. <v . 
skelbiamas pii'i&inis vajus šių j Pelnas is pikniko yra skiria 
metų Rugsėjo mėn. turės pasi- mas naujos baznyjios statymo 
sekimą dėl BALF'o tikslų ir už-(f°nclui. 
davinių svarbumo. J " 

Gelbėdami Lietuvius tremti-' OHIO valstija neturi tvar-
nius mes apsaugojame musų kos ir rimtų nusimanančių as-
Li<-tuvių tautą nuo nykimo, o menų sugloboti protiškų ligų 
kadangi tremtinių tarpe yra žmones, kurie atitenda valsti-
labai daug vertingų žmonių, tai . g]0^0n< 

tas uždavinys įgauna >pac paveįzcĮan, CIevelande, ap-
svarbia reikšmę. . I . . , v. . 

Dr. Končius davė susirinku-= sknties kalejime siomis dieno-
siems tinkamos šalpos ir pa- mis radosi apie 45 protiški li-
vyzdingo šelpimo organizavimo goniai. Perkelti juos į valsti-
pavyzdžius iš žydų ir Graikų jog jįgoninę įma taip ilgai, "iš-
visuomenės veiklos. Iš _ ju rei- rQdo ka(J visai nežino ką daro 

Nekaljaiit" *** ««• 
kai savo tautos ir tautiečių rei- atsiranda. 
kalams surenka milijonus do-į Vieną .dieną išveža kelis, pas-
lerių. ' kui už savaitės vėl kelis, toliau 

BALF'o atliekamas darbas (jar ^elis paėmę išgabena. 
nu? krPBALFo%trm'in^i Pasieks ir Rugpjučio pabai-
turi tiek daug sveiko optimiz- gą lkl tie 45 ligoniai bus įss ir 
mo ir energijos veikti ir sun- styti | items reikalingas ligo-
kiau.siose sąlygose savo tautie- nines. 
čių labui. i šiaip lengviau sergančių pro-

Dr. Končius lankydamas Eu- kiškomis ligomis Cuyahoga ap-
ropoje Lietuvių tremtinių sto- . , . . « OQQ į§. 
vykias, gėrėjosi .tremtinių nuo-,®*"4"® randasl vlra ^ » 
stabiu susiorganizavimu ir j u dalinti po tam tjkrus nam s. 
našia kulturine veikla. 

Tikrai verta jiems padėti. 
Tikėtina, kad sekant Dr. 

Končiaus nenuilstama ^ veikla 
visi Amerikos Lietuviai per 
ateinantį vajų BALF'o naudai 
parodys savo duosnias širdis 
savo vargstantiems broliams ir 
aukos kiek kas gali. S. N. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R4 MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

SVEČIA VIM AISI 
Po dviejų savaičių atostogų 

grįžo redaktorius Karpius su 
žmona; jie viešėjo p. Bačiuno 
vasariniame hotelvje Macata-
wa, aplankė kitus du Bačiuno 
rezortus, Prospect Point ir Bla-
nev Park, Michigan šiaurėje. 

Buvo nuvažiavę aplankyti ki
tą savo broli, Antaną, kuris su 
šeima gyvena Milwaukee, Wis. 
Grįždami apsilankė Saginaw, 
Mich., kur dabar gyvena žino
ma dainininkė Rožė Lukoševi-
čiutė su savo šeima, Baltrušai
čiai. 

Tš Providence, R. I., buvo at
važiavę porai dienų Dirvos re
daktoriaus Karpiaus broliai — 
Juozas ir Pranas, šis su žmo
na ir vaikais. Jie viešėjo ir 
pas pp. Salasevičius. Aplankė 
nekurias Lietuvių vietas, Lie
tuvių Kulturinį Darželį, Ir iš
važiavo atgal Rugp. 11. 

Keturi Detroitiečiai, Jurgis 
Palionis, Bronius Tamošiūnas 
su žmona, ir Teklė Stalionis, 
pakeliui iš Bostono apsilankė 
Dirvos redakcijoje. Jie lankėsi 
Pittsburghe, Brooklyne, New 
Yorke ir kitur. 

PADĖKA 
Dėkojame savo dukrelei Sta

sei už surengimą musų 31 me
tų vedybinių sukaktuvių pami
nėjimo, Liepos 25 d. Dėkojame 
visoms mano trims seserim1-, 
atsilankiusioms iš kito miesto, 
atvežusioms gražias dovanas ir 
padėjusioms vaišes suruošti; 
sunui ir marčiai už gražią do
vaną, pusseserei Antaninai Vi-
sockienei ir švogeriui Ignui Vi
sockui, broliams Antanui ir 
Broniui Adomaičiams su žmo
nomis, visiems giminėms ir vi
siems draugams už atsilanky
mą ir už gausias dovanas. 

Dėkojam klebonui Kun. J. 
Angelaičiui, Kun. širvaičiui už 
pamaldas ir gražų pamokslą, už 
apsilankymą ir už dovanas. 

Jusų gerų širdžių mes neuž
miršime visą gyvenimą. 

Pranciškus ir Rozalija 
Sankalai. 

Chesterland, Ohio. 

By Harvey Hickey 

With a slap at Russia, Canada's 
Government announced that Lith
uanians resident in Canada are un
der no obligation whatever to regis
ter as Soviet citizens. 

Recently the Soviet Embassy had 
an announcement to all Lithuanians 
printed in the Canadian foreign-
language press. The announcement 
called on all persons born in the 
Russian part of Lithuania who were 
in Canada on Dec. 16 and who were 
not Canadian citizens to register as 
Soviet citizens at the Soviet Em
bassy or consulates. 

In a press release, Canada's Ex
ternal Affairs Dept. made plain its 
annoyance that the Soviet Embas
sy should make such an announce
ment without first letting the Ca
nadian Government know. The dept. 
expressed regret that such a step 
was not taken and added that it 
would have expected the Soviet Em
bassy to inform it in advance of any 
such public announcement. 

After this diplomatic rebntlEe, the 
department then declared that the 
C a n a d i a n  G o v e r n m e n t  h a s  n e v e r  
recognized the Lithuanian Republic 
as part of the USSR. Lithuanian 
nationals residing in Canada were 
therefore not regarded as Soviet 
citizens and, in fact, said the re
lease, Canada hoped that if they 
were making this country their per
manent home, they would become 
Canadian citizens. 

"The Canadian Government," said 
the statement, "regards the regis
tration of Lithuanian nationals in 
accordance with the decree of the 
praesidium of the Supreme Soviet 
of the USSR as announced by the 
Soviet Embassy is the Slavic-lan
guage press in Canada to be entire
ly a voluntary matter and recognizes 
no obligation on the part of any res
ident of Canada to register." 

The Soviet announcement failed 
to make it clear that there was no 
obligation on anyone to register, the 
release added. Accordingly, the de
partment had requested the embas
sy in any future announcements to 
make it cfoar that registration was 
voluntary. 

The most recent figures available 
here on the number of persons of 
Lithuanian birth residing in Canada 
are those of the 1941 census. These 
show a total of 7,789 persons born 
in Lithuania, of whom 2,502 then 
resided in Ontario and 2,724 in Que
bec. 

Nonrecognition of the Soviet oc
cupation of Lithuania was expressed 
under similar circumstances by the 
Governments of Australia and the 
Union of South Africa. In those 
countries a Lithuanian is held to be 
of Lithuanian, but not of Soviet, ci
tizenship, unless he registers volun
tarily with a Soviet consulate. Cases 
of such registration are almost non
existent. We reproduce from the 
New York Times a news dispatch 
depicting the attitude of Australia: 

B ALTS ASKED TO IGNORE 

SOVIET BID 

Canberra, Australia. — The Com
monwealth Government has advised 
all Baits who have been brought to 
Australia under the International 
Refugee Organization program to 
ignore the Soviet Embassy's invita
tion to register as Russian nationals 
before June 1, it was announced 
yesterday. It was also announced 
that Australia did not recognize the 
incorporation of Estonia, Latvia and 
Lithuania into the Soviet Union. 

Nonrecognitiom of Soviet rights to 
Lithuania was pronounced recently 
by Spain in connection with the 
freezing of Lithuanian funds in that 
country, thus protecting thena from 
Soviet reach. 

ANNEXATION OF BALTIC 

COUNTRIES NOT RECOGNIZED 

BY AUSTRIA 

The Austrian Government has in
formed Lithuanians, Latvians and 
Estonians in Austria that they are 
not obliged to register with the So
viet authorities and that the Soviet 
Union has no right to force them 
t o  r e p a t r i a t e  s i n c e  t h e  A u s t r i a n  
Government does not regard them 
as citizens of the USSR. 

This statement of the Austrian 
Government was issued in connec
tion with a declaration o'f the So
viet authorities that all the Lith
uanians, Latvians and Estonians on 
Austrian territory are required to 
register with the Soviet repatriation 
commissions. 

(The preceding article is a imprint 
from Behind the Iron Curtain News
letter.) 

LITHUANIA SHALL 
BE FREE! 

We have just received a 40 page 
booklet entitled "Lithuania Shall Be 
Free!" This booklet contains Ex
cerpts From Proceeding of the Sen
ate of the United States and House 
of Representatives. This booklet 
illustrates that the various senators 
and represetatives of the United 
States Government are not asleep to 
the fact that Lithuania has been 
absorbed against her will by the 
USSR. Their remarks and speeches 
are very encouraging with their ex
pressed thought and hopes that in 
the future Lithuania shall again be 
free. 

WHAT SHALL WE 
DO FOR DISPLACED 

PERSONS? 

THE Western World cannot «fike 
up its mind what to do abqut the 
unhappy displaced persons. Only 
the Soviet Union knows what to 
do with them; there is room for 
millions in the Siberian forced la
bor camps and prisons, for what 
purpose it is only too clear. But 
the displaced persons value their 
lives and« liberty even as you and 
I and do not heed either the blan
dishments or the threats of the Rus
sian Bear. 

While the world deliberates, their 
plight is truly wretched. Please 
help lighten their desolation by at 
least sending them the clothing or 
footwear you no longer need. The 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili-
ną iš Lietuvos. 

RUINING THE CROP B r  C O L L I E R  

INCOME TAX 
SAVINGS 

KEEP OOT/ 

u -Z-.il 

iils 

United Lithuanian Relief Fund of 
America will gladly see that the 
most needy DP's get your gifts. 
Bring them to your local clothing 

collection center at DIRVA or send 
directly to United Lithuanian Relief 
Fund Warehouse, 105 Grand St., 
Brooklyn, 11, N.Y. 

I Till I 
| «1 iVll TUMI SHOP 
1 ANNOUNCES THE OPENING OF A 

1 NEW STOKE 
| Wednesday, August 11 
s 
| 13214 Shaker Square 

| EVERYTHING FOR THE SPORTSMAN 

= j  O p e n  E v e n i n g s  

Edward McLeod 
Guv Wfiters 

Yates Clark 
Ellis Rvan 
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YOU HA VENT HAD THE 

BEST UNLESS YOU'VE 
TRIED . . . 

City Service 
Cleaners 

15209 KINSMAN ROAD 

Phone: SKyline 4878 

For Pick-up and Delivery 

All Cleaning done in pu» 
own Plant 

i s 
DIRVAI išsirašyti nereikia 

laukti pradžios metų. Išsira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

REIKALINGI KAMBARIAI 
Maža šeima be vaikų j ieško 

nuomai buto, kur galėtų tuoj 
gyventi, nesvarbu kiek kamba
rių. (33) 
M. Bagdonas, 1578 E. 55 St. 

Tele*, m 1729. 

Susitik savo senus draugus 

"BILL" GREEN 

pas 

VIC'S CASUS 
Wade Park at 71st Street 

Jis pirmiau dirbo American Lithuanian Citizen's Club 

PARANKUS 
SKYRIAI 

East Side West Side Downtown 

- THE -

B A N K  O F  O H I O  
buvęs THE MORRIS PLAN BANK 

921 Huron Road ir Skyriai 

Adding Machines Typewriters 
Check Writers 

at lowest prices 

NEHER TYPEWRITER CO. 
Repairs Rentals Sales 

All Work Guaranteed 

5713 EUCLID AVENUE UT l-2!*e» 
IIIHMIHIIIIHiaillllMIHiaitHlliaillllli IMIHIIIIIIIIIIIIIIIIMIINHMMHItlllNMIUIHIHMUIIIIIIIIIIIHIMIimiMHll* 

AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor - Windshield Wiper® , Jgniti<#i - Speedometer 

Brakes - Wheel Aligning and Balancing 

HINKEL'S SERVICE 
9321 Wade Park Avef GA 3931 \ Cleveland 6, Ohio 
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