
POLITIKA 
Demokratai Gretinasi 
su Sidney Hillmanu 

MR V OJE buvo minėta pora 
atvejų kad laimėjimui rinkimų 
Demokratų partija griebsis vi
sokių išmatų ir niekšų. 

Šio Kongreso rinkimų kom
binacijoje tas jau aiškiai išky
la | viršų. 

Kongrese jau egzistuoja ir 
operuoja komunistinis blokas, 
prie kurio šliejasi atstovai ir 
laižosi tuli senatoriai. 

Taip komunistams duodama 
įsisukti partijos viduryje ir jie 
atsiekia savo be kovos. Paski
rai savo kandidatus statydami 
jie niekur nelaimės. Jie tą Ži
no. 

Sakoma kad Demokratų par
tijos vadas Hannegan derasi 
su CIO Politiškos Akcijos Ko
miteto vadu Sidney Hillman ir 
prašo Hillmano paramos. Už 
tai, žinoma, Hillman gaus pul
kui komunistų vietas valdžios 
įstaigose, nors dabar kilo rei
kalavimai Washingtone mesti 
komunistus iš valdiškų vietų. 

DEMOKRATAI New . Yorke 
išvien su komunistais ir kitais 
kairiaisiais nori pastatyti ben
drą kandidatą į gubernatorus 
prieš Gubernatorių Dewey. 

Jie nori Eleanorą Roosevel-
tienę nominuoti j Senatą, Sam 
Rosenmanui duoti aukštą teisė
jo vietą, ir taipgi renka ben
drus kandidatus j Kongresą. 

Kas tik New Yorke priima 
taip vadinamos American La
bor Party užgyrimą tas skaito^ 
si komunistų kandidatu ir prieš 
tokį kiekvienas doras Ameri
kietis patriotas privalo kovoti. 

ŠIS PATS Hannegan, kuris 
užima Amerikos Pašto Vyriau
sio Vedėjo pareigas (Postmas
ter General) pastaromis dieno
mis jau savu sprendimu sutiko 
su Sovietų inkorporavimu Lie
tuvos, padarydamas sutartį 
su Rusija del pašto į Lietuvą 
ir išleisdamas paraginimą paš
tų viršininkams kad pažymėtų 
laiškų siuntėjams rašyti prie 
adreso raides "USSR" kaip lai
ško ar siuntinio destinaciją. 
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Rusija yra Pasalingas, Mirtinas Ameri
kos Priešas, Sako Earle 
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VIENAS ŽMOGUS KURIS NESUTINKA MUI
LINTI AMERIKIEČIAMS AKIS. TIK ATO

MINĖ BOMBA SUVALDYS RUSUS 

Vienas Amerikietis ku
ris negali muilinti akių sa
vo šalies žmonėms ir kuris 
turi drąsos pasakyti ką jis 
žino apie Rusus yra tai bu
vęs Pennsylvanijos guber
natorius, George H. Earle, 
kuris buvo dar Roosevelto 
skirtas specialiu pasiunti
niu į Bulgariją ir kurio ne
apsvaigino Rusų vodka. 

Jis prieš porą savaičių, 
po sugryžimo iš Europos, 
pareiškė Amerikos spaudai 
kokie Rusai yra, ir tą sa
vo patyrimą skelbia Ame
rikoje, nedvejodamas. 

George H. Earle lankė
si Clevelande, kur kalbėjo 
Chamber of Commerce su-

Iš Paryžiaus pranešama sir*nkirae kelios dienos at-
kad visai be matomos prie- gaL , čla

1J1® vėl ltlkinančiai 
žasties daugybė Amerikos! ?T

asįk® kad. turlnt Rusi^ 
United Nations nare, ši or
ganizacija yra "tikras pa-
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MASKVOS PINIGAI 
PRANCUZIJON 

ir Britų pinigų atgabenta 
lėktuvais j Paryžių. Pasi
rodo kad komunistams ren
giantis rinkimų vaiui, So
vietai aprūpina bolševikus 
pinigais. Iš Berlino j Pary
žių atgabenama ir bolševi
kai agitatoriai, kurie skrai
do Amerikos lend-lease or
laiviais. 

DIRBA ATSIKRATYMAI 
KOMUNISTŲ 

Iš Washington©* praneša kad 
Atstovų Rumuose pradėta tie
siogine kova išvalyti komunis
tus tarnautojus iš State De
partment. 

Kaip bolševikai, apsuko Ame
rikos valdžios galvas galima 
spręsti iš t©: Amerikos taksų 
mokėtojų pinigais karo metu 
buvo leidžiama Rusiška kalba 
žurnalas "Amerika", sąryšyje 
su State Departmento politika, 
palaikymui .draugiškų ryšių su 
Sovietais. Tas žurnalas dar ir 
dabar spausdinamas, bet At
stovų Rumų komisija rekomen
davo jį sulaikyti, neskirti dau
giau pinigų to žurnalo leidimui. 

Tas žurnalas buvo sureda
guojamas New Yorko komuni
stų, valdžios pinigais apmoka
mų, ir pirm negu spausdina
mas buvo siunčiamas j Maskvą 
cenzūros patikrinimui. Tada 
tik jis buvo spausdinamas, ir 
10,000 jo egzempliorių kiek
vieną mėnesį buvo gabenama į 
Rusiją, ir augštesni sovietų ko
misarai ten turėjo jį pirkti po 
80c., sekimui dalykų eigos A-
merikoje. 

PRIE TO, Amerikos valdžios 
pinigais buvo leidžiama ir dar 
tebeleidžiama komunistų reda
guojamos knygos ir kaip State 
Departmento informacinė lite
ratūra oifcialiai platinamos ki
tose šalyse. 

Kongresas dabar pasiryžo tą 
darbą sulaikyti. 

Tik dabar visuomenė sužino 
ką Demokratų valdžia darė su 

PALESTINOJ sustreika
vo virš 20,000 Žydų ir Ara
bų valdžios tarnautojų pro
testui. 

Penkiolika Palestinos Žy
dų vadų išrinkta iš virš 100 
liuosnorių badavimo strei
kui, kaip protestui prieš 
suėmimą 1,200 Žydų Itali
joje, kurie vyko į Palesti
ną. Tie 1,200 Žydų taipgi 
pradėjo badavimo streiką. 

Paskutinėmis žinio mis, 
tiems 1,200 Žydų duota lei
dimas j Palestiną įvažiuoti. 

GEGUŽĖS mėnesį, Ame
rikon bus įvežta 2,000 Žy
dų pabėgėlių, kuriems nė
ra vietos kitose šalyse Eu
ropoje. 

Tuo tarpu Lietuvių įva
žiavimas į Ameriką varžo
mas visokiomis kvotomis. 

vojus Amerikos žmonėms". 
Rusijos žodis yra "abso

liutiškai bevertis". 
Sovietai užsimoję pasau

lį sukomunistint ir Ameri
ka yra jai vienatinė kliūtis 
kuri maišosi po kojų. 

Earle prirodė kaip bol
ševikai pasiruošę sunaikin
ti 90 nuošimčių šios šalies 
industrijos ir musų žmonių. 

Rusija arba visiškai pa
ims į savo kontrolę UN ar
ba praves savo slaptą pro
pagandą, o paskui pasalin-
gai užatakuos tokiu baisu
mu kad Japonų užpuolimas 
Pearl Harbor išrodys ma
žu nieku. 

Stalino politika yra ta 
pati kaip ir Lenino. Viskas 
— žudystės, vagystė, apga
vystė — kas tik gelbsti jo 
tikslui yra "moraline eti
ka". 
Ėarle išvytas iš Bulgarijos 

Jis buvo prezidento at
stovas Bulgarijoje ir nepa
prastas pasiuntinis Austri
jai pastarų poros metų bė
gyje. Jis tokiu budu gavo 

progą pažint* sovietų bar
bariškumus sjh raudonųjų 
užimtomis šalimis ir jų gy
ventojais. Sunkeliais kitais 
Amerikos atstovais Earle 
buvo bolševikų išvytas iš 
Bulgarijos, dėlto kad per
daug matė ką sovietai ten 
daro% 

Earle tikrina kad sovietų 
mokslininkai yra beveik ly
gus Amerikos mokslinin
kams ir kad Rusija turi 
bombą kuri numesta ant 
New Yorko miesto išnai
kintų viską .gyvo dideliame 
plote tarp Portland, Me., 
Montreal, Buffalo, Char
leston ir Norfolk — per 
kelis šimtus mylių aplinkui. 

Earle įrodo kad Rusija 
gali įgauti UN kontrolę pa
galba savo pavergtų šalių 
kaip Lenkijos, Ukrainos ir 
kitų. Taigi Earle ragina 
Ameriką skirti po porą bi
lijonų dolariį metuose iš
tobulinimui tokių bombų 
kurios išnaikintų kiekvie-

Hoover Apkalba Europos Maitinimą 

Amerikos maisto atstovas, Herbert Hoover, centre, bu
vęs Amerikos prezidentas, parodoma sėdi tarp U. S. Ambasa
doriaus Čekoslovakijai, Lawrence Steinhardt, ir Čekijos pre
zidento Beneš, dešinėje. Hoover ragina skubiai parūpinti nu
kentėjusiems maisto, išvengimui žmonių sukilimų ir bado. 

IRANAS PO BOLŠE
VIKŲ CENZŪRA 

Washingtone patirta kad 
Iranas atsidūrė po griežta 
cenzūra, spėjamai Maskvos 
uždėta, kadangi iš ten jo
kios užsienių koresponden
tų žinios neišleidžiamos. 

Bolševikai toje šalyje va
ro savo užgrobimo darbą, 
kaip padarė su kitomis ša
limis, ir jeigu Amerikos 
valdžios vadams dar nega
na Stalino gvoltavojimo vi
sų mažų tautų kur tik jis 
įsiveržia, geriau butu kad 
Amerikos valdžios vadai 

ną Rusijos miestelį -— įti- viešai prisipažintų netinka-
kinimui Rusų kad, jeigu jie mi pasaulio taikai daryti ir 
kėsintųsi pasalingai užata-
kuoti musų šalį, nei vienas 
Rusas nebus paliktas gy
vas; 

KOMUNISTAI IMA 
MANDŽURIJOS 

SOSTINĘ 

lai pasitraukia iš vietų. 
UN konferencijoje New 

Yorke, bolševikai prisispy
rę reikalauja išmesti Irano 
klausimą, nes Maskva su 
Iranu "apsidirba", ir vieto
je to grūda Amerikai, Bri
tams ir kitiems į gerkles 
pliką kaulą .už jį tąsytis — 
tai Ispanijos klausimą, kur 
buk Gen. Franco prilaiko 
Vokiečius mokslininkus iš-

Kffiai komunistai, sovie
tų remiami, užėmė didumą 
Mandžurijos sostinės čung-! dirbančius.slaptusi karo pa-
king. Kinų vyriausybės ka- buklus, ir įrodinėja reika-
riuomenei pritruko amuni- lingumą sukelti Ispanijoje 
cijos, gi bolševikai gauna revoliuciją prašalinimui iš 

Oro Komandierms 

milžiniškomis sumomis pinigų, 
kuriais palaikoma gauja komu
nistų varė plačią propagandą 
už Sovietų interesus visame pa
saulyje. 

JEIGU dabar rengiamasi iš
mesti iš valdžios tarnybos vie
ną gaują komunistų tai Demo
kratų vadas Hannegan jau ta
riasi su bolševikų vadais įlei
dimui į valdžios vietas naujų 
gaujų, arba tų pačių komunis
tų, pakeičiant juoa | kitas vie
tas. 

Sveikiausia bus jeigu Ame
rikos piliečiai balsuos už kitus 
visus valdžios atstovus, iššluo-
jant iš Washingtono visus tuos 
kurie tegali buti bolševikų bat-
laižiai, kurie patys neturi sa
vo nugarkaulio ir drąsos eiti į 
visuomenę ir savais nuopelnais 
rinkimus .laimėti.. 

jos pakankamai. 
Amerikos atstovas Gen. 

Marshall vėl išsiskubino į 

valdžios Gen. Franco. Mat, 
Maskva jau turi paruošus 
Ispanijai valdžią sulyg sa-

Kiniją "taikymui" komuni- vo kurpalio, kaip tai pasek-
stų vadų su Gen. Kai-šeko 
vyriausybe. 

Washingtono vadai neži
no tiek kad pastaras Gen. 

mingai pavyko su kitomis 
šalimis. 

Gen. Franco kviečia UN 
atstovus į Ispaniją patyri-

Marshall'o "taikymo" žy-,nėti teisingumą tų priekai-
gis buvo tik davimas Kinų štų, ir įrodo kad Rusija tu-
komunistams apsiginkluoti.! rį slaptą sutartį su Pran-
Vos jis spėjo iš Kinijos iš-^uzija, Prancūzų užpuoli-
vykti, komunistai pradėjo j mui Ispanijos ir įvedimui 
karą už Mandžurijos pri- ten bolševikinės tvarkos. 
jungimą prie Rusijos. 
^_ . T - . . v T Prez. Roosevelto namai 
OPA GALE kainų varzy- New York Hudson up§s 

me Kongrese mažinama krante, paversti į nacionalę — — 
paliekama tik tam tikros įstaįg„ muzejų, metinių jo tei laiko reikalingų grudų 
reikmenys, o kiti mirties sukaktuvių paminė- išteklius. 
stengiamasi išlupti is OPA iškilmėmis Bal. 12. 

KASYKLOJ UŽMUŠ
TA 1527 MAINERIŲ 

Tik dabar Gen. MacAf-
thur Japonijoje gavo patir
ti ir paskelbė žinią kad Ba
landžio 26, 1942 m., pasau
lio didžiausioje kasyklų ne
laimėje Mandžurijoje buvo 
užmušta 1527 Kiniečiai ir 
Kore j iečiai angliakasiai. 

Tą faktą Japonai, kurie 
operavo tas kasyklas, nuo 
pasaulio užslėpė per 4 me
tus. i 

PETRILLO PAŽABO
TAS 

Prez. Truman pasirašė 
įstatymą, nesenai Kongre
so priimtą, kuriuo Ameri
kos muzikantų unijos dik
tatoriui Petrillo atimta tei
sė sauvališkai vadovauti 
radio programus. Jo buvo 
pravesta patvarkymas kad 
radio programų davėjai jei 
vartojo kokį muzikantą sa
vo programe, turėjo laikyti 
ten pat ir unijistą muzikan
tą ir mokėti jam pilną al
gą, nors jis nieko neveikė. 
Petrillo buvo uždraudęs lei
sti Amerikos radio stotims 
programus iš užsienio kur 
negroja jo kontroliuojami 
unijos muzikantai. 

Tas įstatymas nustato di
deles pabaudas už visą to
kį prievartavimą radio sto
tims. 

Prez. Truman atsišaukė 
j gyventojus patardamas 
taupyti maistą ir paskubė
ti siuntimą pagalbos bado 
užkluptiems karo nunioko
tų šalių žmonėms. 

Degtinės varykloms gru
dų kiekis suvaržytas kad 
varyklos turėtų tik savai-

kontrolės, kitaip nebus pri
eita prie biznių atgijimo ir 
nebus galima nukovoti juo-
dąją rinką. ' 

Kaip po ano karo proni-
bicija buvo palaikoma tų 
kurie iš "butlegeriavimo" 
darėsi milijonieriais, taip 

MĖSOS Amerikos gyven
tojai per šį bert ainį metų 
gaus 9 nuoš. mažiau negu 
gavo per praeitus tris mė
nesius, praneša Agrikultu-

daresi milijonieriais, ^1PI r0s Departmentas. 
dabar "black market ' biz-
nieriai virsta milijonieriais! * 
ir jiems OPA yra geriausia 

Lt. Gen. George Stratemeyer, 
buvęs U. S. oro jiegų vadas Ki
nijoje, dabar paskirtas koman-
dierium naujai sudarytos apsi
gynimo jiegos. Jo žinioje bus 
gynimas Amerikos ii oro. 

pagelbininkė. 

•NAMŲ nelaimėse Amerikp-
je žūsta daugiau žmonių negu 
nuo kitų visokių nelaimių pa
skirai jas imaiiV 

tiekimas kepyk
loms ir grosenį&flf,; įaiįgi 
apmažinama. , ' 

Londone, tūkstančiai gy
ventojų turi kęsti mėsos 
badą, sustreikavus virš 5 
tūkstančiams mėsinių dar
bininkų. 

NUBAUDĖ. Kanadoje 
teismas jau nubaudė pir
mutinę kaltininkę, Emma 
Woikin, 25 m. amžiaus na
šlę, pustrečių metų kalėj i-
man už išdavimą slaptų ži
nių Sovietų ambasadai. Ji 
buvo raštininkė vienam už
sienių reikalų biuro. 

45,000 paleisti. Detroite, 
Fordo dirbtuvės paleido iš 
darbų 45 000 darbininkų ir 
automobilių gamyba visai 
sumažėjo, nes negaunama 

I plieno dirbiniu 

EKONOMIKA 
Kasyklų Streikas 
np • i 
1 ęsiasi 

VALDŽIA vis dar jieško for-
mulos suvedimui atgal prie ta-
r rbų stalo United Mine Wor-
ktjrs vadovų ir minktšos anj-

i<js kasyklų operatorių. UMW 
•rezidentas John L. Lewis vi
sai nesiruošia į jokias kalbai 
su kasyklų operatoriais. Jeigil 
kas prasidės tai tik pabaigoje 
šios savaitės, prieš pat Vely
kas, pranešimai sako. 

Dabartiniu laiku, po dviejų 
savaičių streiko, Lewis ir ka
syklų operatoriai nei kiek ne
priėjo arčiau susitarimo baigi
mui 400,000 angliakasių strei
ko, negu kad buvo Balandžio 1 
dieną, kada streikas prasidėjo. 

Viena iš didžiausių kliūčių 
angliakasių streiko tarybos® 
yra Lewis'o pareikalavimas kad 
butų įkurtas šelpimo fondas, 
kurio vadovavimas turėtų buti 
pavestas angliakasių unijai, o 
pinigai į tą fondą turėtų buti 
sumokėti kasyklų operatorių 
tam tikrais taksais uždėtais 
ant kiekvieno iškasamos ang
lies tono. ; 

PI.IENt) fiAKBAi 
NUKENČIA 

STOKA anglies geležies lie
jyklos^ sulaikė jau nekuriuos 
tarpinimo -skyrius. Kai nebus 
paruošiama geležis tai ir plie
no gaminiai turės sumažėti, jei 
angliakasių streikas užsitęs il
giau. 

Plieno kompanijos turi užsa
kymų perpilnai ir dabar priima 
užsakymus pristatymui tiktai 
antro pusmečio laikotarpiu. 

Pittsburghe, Youngstowne, 
Detroite, Cincinnati ir kituose 
geležies liejimo centruose lie
jyklų darbingumas nupuolė po 
10 ar panašiai punktų. 

WESTIN GHOUSE Ele* trie 
Corp. "baltkalnieriams" rašti
nių tarnautojams, apie 20,000 
skaičiuje, pakelta mokestys po 
17#/;>c į valandą ir tuo baigta 
nesusipratimas su šia darbi
ninkų dalimi. 

CIVILINĖS Produkcijos Ad
ministracija iš Washingtono 
paskelbia sulaikanti 3,000 sta
tybos darbų įvairiose dalyse, 
kurie buvo pradėti neprisilai
kant paskiausio patvarkymo. 

Pradėjimas naujų statybos 
darbų neleidžiama, palengvini
mui gyvenamų namų statybos 
paskubinimą. Negyvenamų pa
statų darbus gali baigti tiktai 
tuos kurie jau buvo įdirbti 
daugiau negu tris savaites lai
ko. 

APIE 72,000 laivų statyba* 
darbininkų 17-je išflirbysč^ 
padarė pareiškimą jog strei
kuos pradedant Gegužės 7 jei
gu nebus pakelta algos 18c į 
valandą, kaip kad nekuriu in
dustrijų darbininkams pakeltp. 

DAR DIDESNIS ^gręsiantis 
streikas yra tai Amerikos pre
kinių laivų darbininkų, kurie 
gali pamesti darbus už trijų 
savaičių, jeigu nebus pakelta 
algos 30 nuoš., kaip unijos va
dai reikalauja. 

KAS platina Dirvą 
platina apš vietą. 

— tai 
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PENNSYLVANIJOJE 
PHfLADELPHIJOS 

PASTABOS 
Rooser^tfrrr? 'Kum a 

KOVO mėnesf, 1945 metais, 
Pašto Departmentas buvo pa
skelbęs kad atidaro atviručių 
ir paprastu laiškų siuntimą į 
Lietuvą. Laiškai galėjo buti 
adresuoti kaip prieš karą Ne-
priklausomon Lietuvon būdavo 
adresuojami. 

Amerikos Lietuviai, ir vieti
niai kurie turėjo Lietuvoje gi
minines ir pažystamus, apsi
džiaugė kad galės susirašyti ir 
išgirsti nuo saviškių kaip jiems 
einasi gyvenant sovietinėj sis
temoj, kad galės tankiai susi
rašyti ir pasikeisti žiniomis 
apie tą blogą padėtį kurią at
nešė karas. 

Pirmi laiškai rašyti Gegužės-
Birželio-Liepos mėnesiais pasie
kė adresatus čia po trijų ir 
daugiau mėnesių kelionės. To
kiu laiškų teko 'matyti ir juos 
perskaityti apie 20. Vieni jų 
parašyti gera Lietuvių kalba, 
kiti vos galima perskaityti, bet 
nieko konkretaus juose negali
ma buvo išskaityti, nes kiek
vienas laiškas buvo cenzūruo
tas. 

Laiškai trumpi, mažai ką pa
sakanti. Tik beskaitydamas 
gali pats dasiprotėti kad rašy
tojas norėtų ką tai pasakyti, 
pasiskųsti, bet negali. Laiškų 
gavėjai greit rašė atgal. Keli 
gavo atsakymus j savo laiškus, 
kiti iki šiądien nieko daugiau 
iš Lietuvos negirdi, žmonės 
ntisivylė. 

PRAĖJUS virš metui laiko, 
Balandžio 10 d., musų miesto 
pašto viršininkas išnaujo pa
skelbė vietoje spaudoje "Baltic 
States Mail Resumed". 

Praneša kad laiškai į Lietu
vą, Latviją ir Estiją bus siun
čiami Rusų vyriausybės prie
žiūroje. Praneša kad bus pri
imami oro paštu laiškai ir lai
kraščiai iki 4 svarų G uncijų 
sunkumo, ir siuntiniai reikme
nų iki 11 švarų. . . 

Pašto pranešime nurodoma 
kad prie adresų esą • turį -buti 
dadėta USSR raides kaip siun
tinio ėjimo vieta. ... 

Džiuginantis pašto susisie
kimas su Lietuva padarytas, 
tik deja su nuolaida Sovietams. 

PALENGVINTAS* pa,što su
sisiekimas su Lietuva ir kito
mis jos kaimynėmis, Latvija 
ir Estija, persiuntimui paketė
lių, reikia pripažinti, yra ge
ras šuolis pirmyn, bet tuo tar
pu duodasi manyti kad Pabal
tijo kraštai povaliai pripažys-. 
tami Sovietų "inkorporuotais". 

Pašto viršininko pareiškimas 
"under the auspices of the Rus
sian Government" aiškiai pa
sako kad Amerikos Pašto De
partmentas turėjo patenkinti 
Sovietų valdžios reikalavimą 
darašyti prie adreso raides 
USSR. Gal Pašto Departmen
tas tai darė kad palengvinti 
susisiekimą bent laiškais ir 
duoti šiokią-tokią pagalbą pa
siuntimu paketėlių Pabaltijo 
žmonėms. 

DABAR žiūrėsime kaip an
tru sykiu atidarytas pašto su
sisiekimas su Lietuva sėkmin
gai eis. Reikia tikėtis kad cen
zūra taip pat bus panaikinta ir 
Lietuvos žmonės galės plačiau 
ir aiškiau apie naujos santvar
kos gyvenimą be baimės pasi
sakyti. 

KITAS dalykas. Sovietai tu
rėtu atidaryti vartus Įvažiavi
mui Amerikos Lietuviams kurie 
norėtų Lietuvą aplankyti. Ar
ba bent įsileisti Amerikos Lie
tuvių mišrią komisiją patyri
nėjimui žmonių gyvenimo. 

Prie to, Sovietai pasielgtų iš
mintingai įsileisdami Amerikos 
ir Lietuvių spaudos atstovus, 
ne vien tik Bimbą. 

Z. Jankauskas. 

Detroit, Mich., Naujienos 
B ALF VEIKLA 

Poni Eleanor Rooseveltienė 
pastaru laiku buvo kuma krik
štynose jos artimųjų dukters, 
San Francisco mieste. 

PITTSBURGH 

Penna Geležinkelio 100 
Metų Sukaktuvės 

Šiomis dienomis Pennsylva
nia geležinkelis kompanija mi
ni savo 100 metų sukaktį. 

Balandžio 13, 1846 metais, 
Pennsylvanijos gubernator i u s 
pasirašė aktą suteikianti gelž-
kelio įsteigimui leidimą, nutie
simui 249 mylių linijos iš Phi-
ladelphijos į Harrisburgą. 

šiądien ta geležinkelio kom
panija dabar turi 4,848 lokomo-
stijų ir District of Columbia. 

Pennsylvania gelžkelio kom
panija dabr turi 4,848 lokomo-
tivus, 7,299 plieninių pasažie-
rinių vagonų, 240A293 prekinių 
vagonų ir net 378 laivus ir kel
tus vežimui traukinių ir pre
kių per vandenis. 

BA'LF praneša kad siomįs 
dienomis suėjo antros sukak-
1 uvės nuo šio fondo įregistra
vimo President's War Relief 
Control Board. Per tą laiko
tarpį Amerikos žmonės sudo-
vanojo $1,415,356 pinigais ir 
reikmenimis šelpimui karo nu
kentėjusių Lietuvių užsieniuo
se. 

Iš tos sumos, $540,000 buvo 
praleista tiesioginiam šelpimui 
ir aptarnavimui pagalbos rei
kalingų Lietuvių — našlaičių, 
našlių, senų ir silpnų, ir stu
dentų — Lietuvoje, Švedijoje, 
Danijoje, Šveicarijoje, Prancū
zijoje, Italijoje ir okupuotose 
zonose Vokietijoje ir Austrijo
je, bei kitose šalyse. 

Rubų vajais Lietuviams ka
ro nukentėjusiems, kuriuos va
dovavo BALF, jau aprengta 
suvirs 70,000 Lietuvių rūbais 
ir batais. 

Pasiusta Lietuviams už su
virs $70,000 vaistų ir chirUr-
jgiškų instrumentų. 

Pabėgėliams persiųsta mais
to už $65,000, taipgi knygų, 
mokyklai reikmenų ir tt. 

SVEIKINU visus Dirvos 
ir Detroito Naujienų skai
tytojus su Velykų šventė
mis ir linkiu visiems pa
vasariškai laimės... 

M. Sims. 

Perdirbs Karo Teismą 

ADV. A. A. OLIS 
NOMINUOTAS 

CHICAGO, 111. — Balandžio 
9 nominacijose Cook apskrities 
viršininkų, tarp kitų nomina
cijas laimėjo Republikonų są
raše Adv. Antanas A. Olis į 
Sanitary District viršininkus. 
Jis laimėjo kaip vienas iš trijų 
kandidatų iš Republikonų pu
ses. Iš Demokratų pusės no
minuota kiti trys. 

NAUJA DETROITO 
GYVENTOJA. 

Detroite apsigyveno panelė 
Frances M. Siedlik, iš Shenan
doah, Pa. Tai gabi Lietuvai
tė rašytoja, kuri rašo Dirvos 
Angliškame skyriuje. Tai tau
ri Lietuvaite, kuri gražiai ap
rašo Lietuvos vargus ir nelai
mes ir sumaniai gina Lietuvos 
bylą. ; 

"Welcom# to Detroit, Fran
ces !" 

Dtt. E. GURDKAITĖ 
GRYŽO 

, Dr. Eugenija Gurskaitė bu
vo išvykus į Chicagą aplanky
ti savo mamytę. Ta proga da
lyvavo ir savo sesers sūnelio 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie ją^usius Lietuvius šiame skyriuje talpinama d.vka 

New Yorko Universiteto tei
sių profesorius Arthur T, Van-
derbilt paskirtas pirmininku 
devynių asmenų komisijos tei
sių ekspertų pertvarkymui ar
mijos karo lauko teismo pro
cedūrą, kuri pastaru laiku bu
vo kritikuojama kaip neatsa
kanti. 

cijoje bus išrinkta % partijos 
kandidatai į eilę valstijos vie
tų. 

MIRt 15,400 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

•» . 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius, ku
rie čia skelbiami nuo Vasaoio 
mėnesio 1937 metų pasiekė jau1 

15,400. 

MANKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Kovo 25, Ansonia, Conn. 
Amerikoj išgyveno 45 m. ' 

ČEPAUSKIENĖ Magdė (Jocai-
tė), mirė Kovo 31, Chicago j. 
(Raseinių ap. Jurbarko par. 
Dainių k.) 

MAŽEIKA Juozas, it m., mi
rė iBal. 1, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. 

„V 

krikštynose. Rep. 

MIAMI, FLORIDA 

NAUJAS BUDAS ŽIURKĖMS 
NAIKINTI 

Ant Herrs Salos, Ohio upėje, 
daroma bandymai su nauju iš
rastu nuodu žiurkėms naikinti. 
Išdirbėjai sako kad tas nuodas 

j yra toks mirtinas kad vienas 
! svaras tų nuodų užtenka išnai-
; kinimui 1,800,000 -žiurklių. 
! Bandymus su tais nuodais 
daro tik pačių išdirbę jų paty
rę atstovai, neduodama kitiems 
žmonėms jų nei čiupinėti. 

Sako, tie nuodai sumaišyti 
su vandeniu padaro tokį skanų 
gėrimą kad žiurkės mėgsta jį 
geriau negu tyrą vandenį ger
ti, ir nuo to tuoj gaišta, nepa
bėgę nei dešimts pėdų toliau 
nuo išgėrimo vietos. 

GAMTA DABAR UŽ-
BOMBARDAVO 

Karui pasibaigus, šį pavasarį 
gamta pavirto žmonijos prie-

:šu. Tegul neužleido tvanų ant 
I Amerikos, tačiau šiose šalies 
; dalyse po sužydė jimo vaisinių 
; medžių šalnos pakirto daug žie
dų ir sugadino vaisius. 

Toliau į kitas sritis, Alaba-
moj prašlavė baisi audra griau
dama namus. 

j Pacifike įvyko vandenų už-
' siliejimas didesnis negu kokia 
atominė bomba pajiegtų sukel
ti, suardė Hilo uostą ir nužu
dė daug žmonių. 

ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

Balandžio 4, Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas tu
rėjo trečią susirinkimą. Klu
bas jau turi suvirš 50 narių, 
ir kas savaitę prisirašo Inaujų 
narių. Pirmus metus į klubą 
įstojimas tik 25c ir po 10c mė
nesinių duoklių. Kitais me
tais duoklės be abejo bus di
desnės. 

Kurie Lietuviai manote ka
da nors lankytis Miami, Flo
ridoje, prašome įsirašyti į šį 
klubą. Klubo tikslas yra pada
ryti Miami Lietuvišką koloni
ją, kad ateityje Lietuviams at
važiavusiems į šį miestą ne
reikėtų klaidžioti. 

Ne vienam atvažiavusiam į 
šį šiltą kraštą, apsibuvus pas 
kitus prisiėjo mokėti už kam
barį kelis sykius daugiau ne
gu galėtų gauti pas Lietuvį. 
Tai ne viskas prie šio klubo 
priklausant. Klubas gali pa
tarnauti norintiems čia apsi
pirkti gerus namus, gerus biz
nius, kas neišgali po vieną tai 
susidedant po kelis, ir pradėti 
Lietuvišką pramonę ar biznius, 
kad nebūtų sarmata^ pasigirti 
jog tai Lietuvių. 

Norėdami įsirašyti į šį klu
bą siųskite savo įstojimo ir 
narystės duokles šiuo adresu: 

Joseph Ratkus, Sec'y. 
901 S. W. 27th Street 

Miami 35, Fla. 

DARYS MAŽESNIUS 
FORDUS 

DETROITO automobilių iš
dirbėjai, Ford Motor Co., pra
neša kąd imsis daryti t naujus 
lengvus automobilius, tuomi 
praplėčiant automobilių gamy
bą labiau negu buvo prieš ka
rą. Fordas nori padaryti lenk
tynes savo didžiausiam kompe-
titoriui, General Motors Corp., 
kuris išdirba automobilius ke
lių rūšių ir daugelyje kainų. 
V Naujas fordukas sako parsi-
<luos už mažiau negu $1000. 

General Motors Corp. nese
nai paskelbė įrengimą dirbtu
vių prie Clevelando, kur išdirbs 
naujus lengvus Chevrolet au
tomobilius. • 

Waterbury, Conn. 

U. S. KARO valdžia parda
vė Filipinų salių valdžia per
viršių savo maisto sugabento 
kariuomenei į tas salas. To 
maisto Filipinai gavo 35 mili
jonus svarų. 

UGNYJE ŽUVO TĖVAS IR 
PENKI VAIKAI 

| Balandžio 13, Detroito prie
miestyje Warren, iš garažiaus 
padarytame namukyje kilus 
gaisrui, kai tėvas kurdamas 
pečių užpylė kerosino ir kero-
sinas eksplodavo, sudegė arba 
nuo apdegimo ligoninėje mirė 
pats tėvas ir jo penki jauna-
mečiai vaikai. Viena 14 metų 
amžiaus duktė išliko gyva tė
vo pastangomis išstumta per 
išmuštą langą. 

Tos šeimos tragedija pasida
ro didesnė tuo kad tik prieš 
kelias valandas ligoninėje šei
mos motina pagimdė kitą kū
dikį. jai vėliau buvo pranešta 
apie jos namie likusios šeimos 
ir tSvo nelaimingą žuvimą. 

BLOGA žINtA VELYKOMS 
Velykų šventėj paprastai su

vartojama daug kiaušinių. Bet 
Detroitui teko 151,200 kiauši
nių mažiau, neS prieš kelias 
dienas atvežant į miestą kiau
šinius, treileris-trokas kur bu
vo kiaušiniai sukrauti laike su
kimosi apvirto Ir visi tie kiau
šiniai sudužo.... 

REPUBLIKONŲ 
KONVENCIJA 

Michigan ReptiMikonų parti
jos konvencija rengiama Det
roite Liepos 5 ir 6 d. Konven-

Pa ryžius Prcilinksmejo po Karo 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—idėkit 
į laišką $1 dabar ir "DirviT 

lankys jus ištisa pusmetį 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais -A metui mentals. 
80 puslapių knygelę, pritsigsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
lr prisius ,$2.00 su nurodymu kam 
Rietuvių Naujienas siuntinėti, mi-
liimą knygelę prisiųsim jums visa/ 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6tli St. a Philadelphia 0, Vu. 

Š V E D I J Ą  sumažino savo gy
ventojams duonos ir miltų kie
kį apie 6 nuošimčiais, kad bu
tų galima prisidėti prie pagel
bėjimo maitinti karo nualintu 
šalių žmones. 

M A R G U T I S 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą'. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
0755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

PYKSTA UŽ TEISYBĘ 
Waterburio Tarybos vadai 

vykdo perversmą Taryboje ir 
kartu pyksta jei kas jų darbus 
pakritikuoja. Bal. 14 d. Tary
bos susirinkime pakelta skan
dalas kad "I-zys" parašė spau
doje apie Tarybos pirmininko 
p. Aleksio pasielgimą, kad šis 
turėdamas prieš ką nors asme
niškumą atėjęs j Tarybos su
sirinkimą vietoje svarstyti Ta
rybos reikalus tuoj pradeda 
prie žmonių priekabių j ieškoti 
ir tuomi susirinkimas užsibai
gia. Pa v., pereitame Tarybos 
susirinkime, vienas jų patrio
tas atsinešė laikraštį, taip kaip 
ir pirmesniame susirinkime, ir 
pradėjo rėžti "spyčių" apie tą 
"1-zys", rėkdamas "ką jis čia 
apie mus rašo! mes jį fturim 
sustabdyti!" 

Gerai, vyrai, pirma negu jųs 
ką nors bandysit sustabdyti, 
prirodykit ar ten buvo nors 
vienas žodelis neteisybes apie 
jus parašyta? Jeigu to nepa
darysit tai kas veidmainiauja? 

Dabar Tarybos pirmininkas 
Aleksis sakęs atsisakys iš pir-
mininkystės todėl kad jį per
daug kritikuoja. Vyrai, nežai
skit kūdikių rolių ir jusų nie
kas nekritikuos. 

Praeitame Taryboj susirin
kime po pareiškimo nepasiten
kinimų apie tą rašymą spau
doje, išrinkta komisija iš tri
jų susekti kas apie juos "taip 
nepadoriai rašo". Bet kas ta 
komisija? Nagi kaip ir p. Alek
sis, jie per ištisą metą nesilan
kė Tarybos susirinkimuose, vi
sokiais budais Tarybą boikota
vo, stengėsi ištraukti iš Tary
bos visas draugijas, nekurias 
ir buvo ištraukę, kaip p. Alek
sis kartą pasakė kad ir Kata
likų Federacija, kurioje jis yra 
pirmininkas, nors oficialiai ne
išsitraukė, bet nieko neveikė, 
o dėlto kad ne jie Taryboje va
dovavo. Reikalui prisiėjus ga
lima bus visų tų šiaudinių pat
riotų vardus viešai paskelbti. 

Dabar, kada jie pasiėmė Ta
rybą į savo rankas, pasidarė 
tokie patriotai kad ir tuos 
žmones kurie Tarybą pagelbė
jo suorganizuoti ir visada išti
kimai Taryboje darbavosi, da
bar kėsinasi iš Tarybos praša
linti. Tiesa, pernai vienus grie-
bėt už gerklės, šymet kitus, o 
kai visus išsivaikysite iš Ta
rybos, ar neprisieis ir jums pa
tiems "didžiuliams patriotams" 
susikibt visai kitiems už gerk
lių...., I-zys. 

MIČIULIENĖ Magdalena, 55 
m., mirė Bal. 6, Cleveland, O. 
(Po tėvais šalčiutė). 

PALINSKAS Mikas, 58 m., mi
rė Vas. 8, Chicago j. (Pane
vėžio ap. Klepšių k.) 

VARNAUSKAS Feliksas, 30 
m., mirė Kovo 30, Baltimo
re, Md. 

ŽAKAS Vaitiekus, mirė Kovo 
m., Baltimore, Md. 

GALUMBAUSKAS Augustas, 
61 m., mirė ĮCovo 11, Phila
delphia, Pa. 

KUžIKIENĖ Viola, 42 metų, 
mirė Kovo 10, Philadelphia. 

KOVERA Juozas, 63 m., mirė 
Vas. 9, East Chicago, Ind. 
(Kuršėnų par.) 

LIETUVNIK1ENĖ Ona, 35 m. 
mirė Kovo 21 d., Brooklyn, 
N. Y. 

ANUŠKEVIČIENĖ (B r o kevi-
čiutė) Uršulė, 50 m., mirė 
Sausio 25, Lanus Oeste, Ar 
gentinoj. (Liubavo par.) 

PALIUŠIS Stasys, mirė Sau
sio 21, San Justo, Argenti
noj. 

SPEIČYS Juozas, 55 m., mirė 
Sausio 19, Pirovano, Argen
tinoj. 

STANKEVIČIENĖ Jieva, mi
rė Kovo m., Mahanoy City, 
Pa. 

SUŽIEDĖLIS Silvestras, mirė 
Kovo m., New Philadelphia, 
Pa-

JURKONIS Juozas, mire Ko
vo m., Shenandoah, Pa. 

TUMASON1S Tarnas, 65 metų, 
mirė Kovo 22, Plymouth, Pa. 

BUŠKEVIČIUS A., 78 m., mi
rė Kovo 21, Luzerne, Pa. 

ANDRIEKUS Kazys, mirė Ko
vo 22, Plymouth, Pa. 

TAMULYNAS Leo, 22 m., mi
rė Kovo 23, Wilkes - Barre, 
Pa. 

ALUKONIS Stasys, 69 metų, 
mirė. Kovo 15, Pittsburgh, 
Pa. 

IGNATAVIČIENĖ Agota (Vy
turiuke), 69 m., mirė Kovo 
26, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Naujamiesčio p.) Amerikoje 
išgyveno 45 metus. 

KOčlUNIENĖ Uršulė (Berno
taitė), pusamžė, mirė Kovo 
26, Chicagoj. (Kapno rėd.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

PLANSKIS Petras, mirė Ko
vo 27, South Boston, Mass. 
(Punsko par.) Amerikoj iš-

. gyveno 54 metus. 
VlRšULA Kazys, mirė Kovo 

23, Baltimore, Md. 
ZAUKEVIČIENĖ Anelė, mirė 

Kovo m., Curtis Bay, Md. 
VAITKIENĖ Paulina (Stasai-

tė), 71 metų, mirė Kovo 28, 
Chicagoj. (Panevėžio apsk.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

DEGUTIS Jurgis, 45 m., mirė 
Vas. 28, Buenos Aires, Ar
gentinoj. 

VALANTIEJUS Petras, mirė 
Kovo 24, Brooklyn, N. Y. 
(Eržvilko par. Butkaičių k.) 
Amerikoj išgyveno 46 m. 

AKRON, OHIO 

JONAS MATUKONIS, senyvo 
amžiaus, .mirė Bal. 6, palai

dotas 9 d., šv. Kryžiaus kapi
nėse, su bažnytinėmis apeigo
mis. Liko žmona, dvi dukte
rys. Jo vyresnėj i duktė ište
kėjus už aukšto pareigūno Fi
restone Rubber Co., kuo velio
nis didžiuodavosi. 

Jonas Matukonis ilgus laikus 
išgyveno Akrone, buvo rūpes
tingas darbe ir namuose. Vi
są laiką dirbo Firestone gumų 
dirbtuvėje. 

Iš Lietuvos paėjo iš Suval
kijos. Ilsėkis ramiai. 

Gumų dirbtuvės Akrone dir
ba po 5 dienas savaitėje. 

Kalnas. 

Velykų Linkėjimai 
LINKIU DIRVAI IR JOS 
BENDRADARBIAMS, RA
ŠYTOJAMS, RĖMĖJAMS 

LINKSMŲ VELYKŲ! 
Stanley Rodavičius, 

Chicago, 111. 

DIRVOS AGENTAI 

Zigmą* Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North llth Street 
PHILADELPHIA. 23, Pa. 

Petras Lalas 
• • Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

39 Union Street 
AMSTERDAM, N. Y. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams \ 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14. MICH. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuos* 

Prenumeratoms, Skelbimams 
86 Jackson Street 
NEWARK 5, N. J. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
8!1 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Juozas Zemgules 
Dirvos • Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALfF. 

MONCRIEFyra geriaus'as 

Automatinis šildymo Padargas 

i * s 
OIL 

CGAl, 

Pirmą kartą po karo Paryžius vėl pagyvėjo, kuomet buvo 
nurengtas pavasarinis karnavaias, kuriame dįlyvavę seni ir 
jauni, pamiršimui karo paliktų vargų. ; *•' ' r 

iPlatinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima tyent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

Į P J. K Eli SIS j 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Oino * 
S OFISO TELEFONAS: MAin 1773. ® 

E Norėdami, pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, lcrcip- |£ 
5 kites* j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- £ 
ES riuose apdraudos-insurance reikaluose. ' •, ' , 2 
— Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Pfttarnaviiftas a išpildymas j§ 
r. garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 3 
THiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiimiimiimiiiiimiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiimiiiiŠ 



Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —• 

Jungo Nevilto! 

Maskvos Pasikėsinimas prieš Unity Bažnyčią 
BADAS RUSIJOJE IR 
KVIEČIU 'DOVANA' 

PRANCŪZIJAI 

Graikijos Karalius 

(SPECIALIS STRAIPSNIS DIRVAI) 

UNITŲ BAŽNYČIOS IDĖJA 
PAEINA Iš VYTAUTO 
LAIKŲ 

Skaitydamas šveicariečių lai
kraščius, Kovo mėn. antrojoje 
pusėje užtikau vienos Anglų 
ijpaudos agentūros pranešimą 
aipie Unitų Bažnyčios panaikini
mą. Tame pranešime buvo pa
sakyta kad Unitų Bažnyčios 
kongresas nutaręs susijungti su 
Maskvos pravoslavų Bažnyčia. 
Pagal Kremlio dirigentų ritualą 
kongresas, be to, pasiuntęs pa
dėkos telegramą Stalinui už 
Vakarų Ukrainos išlaisvinimą. 

Ties šiuo pranešimu, j kurį 
gal nedaug žmonių teatkreipe 
dėmesį, verta plačiau sustoti. 

Kas yra toji Unitų Bažnyčia? 
Jos praeitis yra glaudžiai susi
jusi su Lietuvos istorija. Vy
tauto laikais Didžiajai Kuni
gaikštijai priėmus Vakarų apei
gų krikščionybę (katalikybę), 
Lietuvos valstybei buvo atsira
dęs skilimo pavojus. Rytų ap
eigų (pravoslavų) bajorija ne 
beturėjo lygių teisių su katali-
kiškaja bajorija, tat tuo pa 
grindų pradėjo kilti nepasiten 
kinimas. Supratę pavojų, Vy
tautas su Jogaila ėmė kelti sa 
vaime nebe naują mint j, jog, 
esą, reikėtų sujungti Rytų apei 

sijungUsi su Rusiškąja pravo-
slavija. Tuo budu carai norėjo 
paversti niekais Lietuvos kuni
gaikščių ir didikų pastangas pra
plėsti Vakarų Kulturos ribas 
j Rytus. 

Tačiau Unitų Bažnyčia dar 
nebuvo žuvusi. Ji užsiliko tuo
se daugiausia Ukrainiečių gy
venamuose plotuose, kurie 18-
to šimtmečio pabaigoje atiteko 
Austrijai. Jos centras buvo 
Galicijoje, Lvove. Unitų Baž
nyčia iki tam tikro laipsnio pa
virto Ukrainiečių tautinio atgi
mimo ramsčiu. 

Domėdamasis Ukrainiečių gy
venimu, savo laiku lankiausi 
Lvove. Deja, man tuomet ne
pavyko pasimatyti su unitų ar 
kivyskupu šeptyckiu, kurs ta-

DAUGIAU pradeda paaiškė
ti apie tuos 500,000 tonų kvie
čių ką Maskva prižadėjo duo
ti Prancūzijai išgelbėti ją nuo 
bado ir tuo budu įgauti visuo
menės palankumą komunis
tams. 

Jau buvo rašyt A kad Rusi
jai pažadėjus Prancūzams gru-
dus, Amerikos laivai sutiko 
juos iš Odesos nuvežti į Pran
cūziją, bet kai reikėjo vežti 
grudų nebuvo. 

Pirmiausia, tai buvo Pran
cūzijos komunistų klasta ap
gauti savo žmones paskelbimu 

Pasekmėje pastarų rinkimų, 
Graikijos karalius Jurgis II 
turi galimybę sugryžti savo ša
lį valdyti, nes laimėjo jo šali
ninkai. Jis pabėgo iš savo ša
lies 1941 metais kuomet Vo
kiečiai okupavo Graikiją. 

žinios buk Rusija dovanoja net 
da kaip sykis atostogavo^ pro- j penkis šimtus milijonų tonų 

kviečių Prancūzijai maitinti. vmcijoje. Pats arkivyskupas 
mirė 1944 m. Lapkričio 1 d., 
išgyvenęs Rusų carų okupaciją 
pirmojo pasaulinio karo metu 
(jįs buvo deportuotas Rusijon 
ir kalintas kalėjimuose), vėliau 
(1939-1941 m.) bolševikų oku
paciją, paskum Vokiečių siau
tėjimą, kd! pagaliau mirė antro
sios bolševikų okupacijos pra
džioje. Bet, būdamas Galicijo
je, galėjau įsitikinti, kokį svar
bų vaidmenį Ukrainiečių tauti-

ROOSEVELT SUTI
KO PAVESTI JUGO

SLAVIJĄ BOLŠE
VIKAMS 

gų Bažnyčią su Romos Bažny-, niame gyvenime vaidino Unitų 
Tas klausimas toliau na- j Bažnyčia. 

Kai kuriuose šovinistiškai nu
siteikusių Lenkų sluoksniuose 
Lenkijos nepriklausomybės lai
kais buvo kėsintasi pakirsti 
Unitų Bažnyčią. Tačiau Lenkų 
šovinistams tas nepavyko. Da
bar tomis pėdomis nuėjo Mas
kvos raudonieji šovinistai. Ne-
pakęsdami visa to, kas yra va
karietiškai Europiška, jie pasi
šovė sulikviduoti Unitų Bažny
čią. Tęsdami carų politiką, 
Kremlio valdovai siekia su
trempti "kramolą" prieš Rusi-
cizmą, prieš Aziatiškąją despo
tiją. To Rusiškojo šovinizmo 
auka nun patapo Ukrainiečių 
Unitų Bažnyčia, šymet šven
čianti 350 metų sukaktį. 

Nei kiek betgi neabejojame 
kad Maskvos okupacijos jungą 
velkanti Ukrainiečių tauta iš
laikys savo tautinį savitumą, 
kuriame Unitų Bažnyčia vai
dina įsidėmėtiną vaidmenį. 

Tenka dar pastebėti kad uni
tai yra taip pat susitelkę tiek 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se, tiek Kanadoje. 

Dr. A. G. 

cia. 
grinėta, kol pagaliau 15-tojo 
šimtmečio pradžioje jis atsidū
rė Konstancos ir Bazelio Bažny
čios suvažiavimuose. Ir Švi
trigailos laikais diskusijos ne-
benutilo, tačiau konkretinių re
zultatų nebuvo pasiekta. 

Tiktai po daugiau kaip šimto 
metų, 1596 metais, pravoslavų 
bažnytinis sinodas Brastoje pa
sisakė už uniją su Romos Baž
nyčia. Pravoslavams buvo pa
liktos jų bažnytinės apeigos, 
bet užtat jie pripažino katali
kiškąsias dogmas, o Popiežius 
tapo jų dvasine galva. 

Nuo tada atsirado Unitų Baž
nyčia. Jos kūrėjai turėjo prieš 
akis didelio užsimojimo planus, 
būtent, pakliauti plačiąsias pra
voslavų sritis Romos Bažny
čiai ir iš viso jas suartinti su 
Vakarų Europa. Lietuvių tau
tos vadovybė jau nuo senovės 
laikų j ieškojo dvasinio ryšio su 
Vakarais, o ne su Rytais. Tik 
Germaniškųjų ordinų savanau
diškumas ir trumparegystė su
kliudė ilgesniam laikui Lietu
vos organišką bendravimą su 
Vakarų Europa. Bet kai tas 
kontaktas krikšto dėka vėl bu
vo užmegstas, Lietuvos didi
kams tuojau pat parupo įtrauk
ti į Vakarų kulturos orbitą taip 
pat labiau į Rytus palinkusius 
Slavus. Brastos unija buvo tų 
pastangų išdava. 

SUSKILIMAS 
Deja, tas batidymas ne visiš

kai pavyko. Unitų Bažnyčia 
ne visur susilaukė pritarimo. 
Lietuvos ir Lenkijos Rytuose 
pasiliko nemaža pravoslavų, ku
rie Unitų Bažnyčios nepripaži---
no. Religiniu pagrindu paryš
kėjo tam tikra socialinė bei 
t a u t i n ė  d i f e r e n c i a c i j a .  Y p a č  
tatai buvo žymu Ukrainoje, kur 
kazokai kėlė maištus, kol het-
monas iBohdanas Chmelnyckyj 
1653 metais pasidavė Maskvai. 
Tiesa, Maskva savo senu pa
pratimu sulaužė susitarimą ir 
netęsė jo kazokams, duotų pa
žadų palikti jiems laisvę (savi
valdą), tat kazokai netrukus 
ėmė kovoti ir prieš Rusus. Bet 
Unitų Bažnyčia Rytų Ukraino
je jau tada sunyko. 

Antras smūgis unitams buvo 
suduotas, kai carienės Kotrynos 
II laikais, 18-tojo šimtmečio pa
baigoje, buvo panaikintos Lietu
vos ir Lenkijos valstybės. Ru
sų carai žiauriai persekiojo uni
tus, kaip "atskalunus",4{ol 1839 
m. Unitų Bažnyčia buvo pas
kelbta nebeegzistuojančia ir su-

PRAGYVENIMO reikmenų 
kainos šioje šalyje pakilo tik 
3.4 nuoš. nuo to kai trys metai 
atgal valdžia įvedė kainų kon
troliavimą, apsaugojimui šalies 
nuo infliacijos. 

Toliau imant, nuo Rugpju-
čio, 1939 metų, iki Vasario m. 
1946 metų, bendrai pabrangi
mas reikmenų pakilo 31 nuoš. 
Gi Pirmo Pasaulinio Karo me
tu kainos pakilo 108 nuoš., kas 
sudarė infliaciją. 

Veteranų Pagarbai 

UNITED STATES POSTAOfc 

O# HOHOmUO THOSE 
WHO HAVE SSRVEO 

Maskva tą gandą panaudojo 
savo propagandai, ir gal butų 
toli nuėję su tuo paskalų jeigu 
ne susidomėjimas iš kur Rusi
ja tuos grudus gaus ir jeigu 
ne Amerikos tuoj pat davimas 
laivų grūdams pervežti. 

Už bolševikų geležinės už
dangos kuria jie atskyrė Ru
siją ir kitas savo užgrobtas ša
lis slepiasi be visų kitų truku
mų ir badavimas pačioje Ru
sijoje. 

Kai prireikė tuos pažadėtus 
Prancūzijai grudus patiekti, 
Maskva vartėsi, kraipėsi ir pa 
galiau pareiškė kad už grudus 
turės buti užmokėta Ameriko
niškais dolariais ir kad reika
linga bus palaukti grudų iki po 
surinkimo Rusijoje šių metų 
derliaus. •, 

Tarptautinį spafcdimą į Ru
siją darant, Maskva išstenėjo 
buk ji galėtų sudaryti 20 nuoš. 
tų pažadėtų grudų į tam tikrą 
laiką. 

TAIP ta pasaka apie sovietų 
grudus Prancūzijai gelbėti nuo 
bado išėjo \ tik kaip vienas iš 

daugelių tuščių sovietų manev
rų. Paaiškėjo kad Maskva no
rėjo tik pažadais suraminti 
Prancūzų visuomenę ir gauti 
savo komunistams paramą at
einančiuose rinkimuose Rug-
pjučio mėnesį. Mat, į tą tar
pą bus atėję miltų ar grudų iš 
Amerikos, ir kas neduos ko
munistams agitatoriams mul
kinti tamsią liaudį tikrinant 
kad tai pagalba iš sovietų 

Rusijos grudų, produkcijos 
sritis Ukraina, Baltgudija ir 
Besarabija karo buvo visiškai 
sunaikintos, ne tik kad laukai 
nudeginti bet sunaikinta ir vi
sos galimybės maistą auginti. 
Tą padarė ir patys Rusai pasi
traukdami nuo Vokiečių ir pas
kui Vokiečiai bėgdami nuo Ru
sų, ir yra žinia kad nuo 1941 
metų Rusija neturėjo pilnos 
javų pjūties ir todėl pati netu
ri pakankamai duonos sau, ką 
bekalbėti kad ji galėtų gelbėti 
Prancūzijai. 

IKI neišėjo virguit bolševi
kų prigavystė su tais grūdais, 
vieni spėjo kad tie grudai siū
lomi Prancūzijai yra anksčiau 
iš Amerikos gauti; kiti sakė 
kad tai yra išgrobti iš Vengri
jos ir Bulgarijos. 

Amerikoje tas Maskvos lab-
daringumas irgi sudarė neprie
lankų atgarsį: Rusija reikalau
ja UNRRA pagalbos maitini
mui nekuriu pačios Rusijos 
sričių, ypatingai Baltgudijos, 
o čia siūlo "dovanoti " Pran 
cuzijai pusę bilijono tonų gru 
d ų . . . .  

šis 3c pašto ženklas, pager
bimui II Pasaulinio Karo vete
ranų, bus išleistas Gegužės 9 
Jis bus reguliario didumo ir 
atvaizduos paliuosuotų karių 
dėvėjamos sagutės emblema, 

Pastaromis dienomis Wash-
ingtone išėjo viešumon kaip 
Stalinas sumulkino Prez. Roo-
seveltą ir Churchillą ir priver
tė juos sutikti padaryti Tito 
Jugoslovijos diktatorium, pa
stumiant į šalį Jugoslavų ka
riautoją Gen. Hihailovičių. 

Tito pagrąsinimas sušaudy
mu suimto Gen. Mihailovičiaus 
dabar sukėlė Amerikonų sąži
nę ir sužadino nekuriu teisin
gumo jausmą. Gen. Mihailovič 
apkaltintas šalies išdaviku ir 
jam grąso mirties bausmė, ko 
bolševikas Tito nepagailės grei
tuoju įvykdyti. 

Prez. Roosevelt pirmutinis 
ėmė žygio užgyrimui Tito Ju
goslavijos diktatorium Casa-
blankos konferencijoje, Sausio 
m. 1943 metais, kur Stalinas 
nedalyvavo, bet panaudojo sa
vo įtaką ir reikalavimą. 

Kada Teherano v konferenci
joje, Lapkričio mėnesį 1943 m. 
Rooseveltas su Churchillu sakė 
kad alijantams bus reikalinga 
veržtis į Balkanus, Stalinas iš
reikalavo Tito pripažinimo kai
po Jugoslavų vado, kada Rusų 
reikalavimas atidaryti antrą 
frontą vakaruose buvo nepa
tenkintas. 

Pirm to Churchill buvo pa-
pykęs ant Gen. Mihailovičiaus 
del jo nepaskubėjimo padaryti 
Anglams ir Amerikiečiams ga
limybių įsiveržti į Balkanus. 
Mihailovičius reikalavo iš Bri
tų daugiau ginklų savo kariuo
menei, bet Churchill tų ginklų 
kiek reikiant nedavė ir todėl 
Mihailovičius negalėjo padary
ti jokio žygio prieš Vokiečius. 

Savo kerštą prieš Mihailovi-
čių vesdamas, Churchill padarė 
sutartį su Tito, ir taip šis Mas
kvos agentas, visų remiamas, 
paėmė Jugoslaviją į savo val
džią ir kartu pasidarė grąsmin-
gu patiems Anglams Vidurže
mio užvaldyme. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos šeštas Metinis Seimas įvyks Detroit, Mich., dvi die
nas: šeštadienį ir sekmadienį, Birželio-June 1 ir 2, 1946. 

Šie metai — su taikos konferencijomis ir kitais tokiais įvykiais — yra lemiami 
metai, ir mums suinteresuotiems Lietuvos likimu šiais metais reikia dirbti daugiau 
negu kada iki šiolei dirbome. 'Kadangi iki šiolei Lietuvai Vaduoti Sąjunga, kartu 
su kitomis tautinėmis organizacijomis ir patriotinės visuomenės parama yra nudir
bus daug, tai šymet akcija turi buti dar padidinta, kad neliktų nei vienas akmenėlis 
nepajudintas Lietuvos vadavimo pastangose. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos vadovybė pasiryžus varyti darbą pirmyn be atsi
kvėpimo, o jai reikalinga Jusų visų — skyrių, pavienių narių ir visuomenės — ak
tinga parama, kad del finansų stokos kartais LVS valdyba neturėtų nutraukti sa
vo įsiubuoto darbo, — dabar kada tas darbas privalo buti visu įtempimu vedamas. 

* LVS skyriai prašomi siųsti J LVS Seimą savo delegatus ir sulyg galimybių at
vežti arba atsiųsti aukų. 

Pavieniai LVS nariai, rėmėjai, prašomi atvažiuoti j seimą, kuriems laikas lei
džia, dalyvauti su patariamu balsu ir kaip svečiai. 

Visa patriotingoji visuomenė, organizacijos, draugijos, kuopos ir klubai pra
šomi prisiųsti Seimui savo aukas ir patarimus bei padrąsinimus kovoti iki laimė
jimas bus pasiektas. 

Savo sveikinimus, patarimus ir aukas siųskite LVS Seimo Rengimo Komisijos 
Pirmininko antrašu, paskubinant išsiųsti prieš Birželio 1 dieną. 

Aukos reikalingos Lietuvos Vadavimo Akcijai, išleidimui knygos "LIETUVA 
TIRONŲ PANČIUOSE", ir tt. 

Iš savo Tautos praeities semkime sau stiprybę kovoje už Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą! 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA. 

P. J. Žiuris, Pirmininkas 
K. S. Karpius, Sekretorius. 

Aukas siųskite šiuo adresu: 
LVS. Seimas, Dr. J. J. Sims, Pirm. 

Detroit 6, Mich. 2207 Oakman Blvd. 
« 

B t i 

PASIUNTIMUI 
SAVO AUKOS 

Lietuvos Vadavimo 
Akcijai vesti 

naudokit šį 'VW 
kuponą. 

/ / / 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Aukų Kuponas 

^ LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohio 

Gerbiamieji: Siunčiu savo auką parėmimui jusų darbų. 
$ LIETUVOS VADAVIMO DARBAMS 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

$ Lietuvai Vaduoti Sąj. nario mokesti ($2 metams) 

$ Išviso 

Vardas-Pav. 

Mlwtas Valstija 

NAUJA GALINGA 
KARO RAKIETA 

Amerikos karo departmentas 
atskleidė paslaptį savo naujos 
milžiniškos rakietos vadinamos 
"Tiny Tim", kuri yra toli mir-
tingesnė už visas kitas iki šiol 
iš lėktuvų vartotas bombarda
vimui rakietas.' 

Ta rakieta iššaunama iš lėk
tuvo ir eina 1,500 mylių į va-
Jandą greitumu, ir ji gali nu
skandinti kiekvieną laivą ku-
rin pataikys. Ji buvo naudo
jama ir Japonų tvirtovių plai-
šinimui pat karo pabaigoje. 

'Timeless Lithuania' J3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem "atvaizdu, m Lietuvos žemėlapiais) 

Amerikos Lietuviy Misiia 
ir Jos Darbai 

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

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČ10 APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

•IŠ 100 BUŠELIŲ kornų iš
auginamų šioje šalyje, 42 bu
šeliai sunaudojami kiaulių šė
rimui, 18 bušelių šėrimui gal
vijų, ir 14 bušelių šėrimui ar-
kli«- . . _ , u.. -

'Kaip Jie Mus Sušaudė' 1 knyga 

AMERIKOS kariams Japoni
joje buvo išduota paslaptis net 
dviejų bilijonų dolarių vertės 
turto paslėpto vandenyje, nu
skandinto platinumo, aukso ir 
sidabro Tokyo uoste, dar, prieš 
karo pabaigą. Japonai nuskan
dinę tą brangų metalą tikslu 
pasinaudoti juo kada po -karo 
bus reikalinga. 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
Ii** ••Hi1!1-M''M''M •»+ 
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DIDELES LIETUVOS 
DRAMOS DALY

VIAI 

Skaitant aprašymą Lietuvos 
tragedijos šiame puslapyje — 
"LIETUVA TIRONŲ PAN
ČIUOSE" — susipažinkite ir 
su to laiko Lietuvos veikėjais. 

Hiiraiiiiiiiiiiiii '"f"'*1 1 mikniui 

Lietuva Tironu Pančiuose 4 . 1  E  T  U  V  O  S  

P A V E R G I M A S  

A i '  S ' i i c t u i . . . ,  L i _ i a v o s  
Respublikos Prezidentas, kuris 
su kitais Lietuvos vadais be
viltiškai j ieškojo iseities iš So
vietų užsimojimo Lietuvą pa
vergti, kaip aprašyme "Lietu
va Tironų Pančiuose" skaito
me. 

Maskvos užsimojimas buvo 
Lietuvą vėl pavergti ir bolše
vikai to siekė visu klastingu 
žiaurumu, pasinaudojant nau
ju Europoje kilusiu karu. 

Kaip žinoma, iš visų buvu
sių Lietuvos tuolaikinių vy
riausybės vadų tik vienas p. 
Prezidentas pasitraukė į Va
karų Europą, iš kur vėliau at
vyko | Ameriką. 

Šia proga priminsime, ypa
tingai Dirvos skaitytojams Eu
ropoje, kurie daugiau ir dau
giau Dirvą gauna, kad Prezi
dentas Antanas Smetona nelai
mingai mirė gyvenamo namo 
gaisre, Sausio 9 d., 1944 me
tų* Cleveland, Ohio. 

€ 

Brig. (ien. Kazys .Musteikis, 
to nirto Krašto Apsaugos Mi
nistras. 

Dr. Ladas Natkus, tuometi
nis Lietuvos Ministras Maskvo
je, dar jaunas žmogus, mirė 
prieš metus laiko, kaip buvo 
apie tai pranešta. Jis po pir
mojo karo lankėsi Amerikoje 
su B. Žygeliu.' 

(Tęsinys iš pereito mf.) 

3. Apgaulingas delsimas 
Birželio 11 dieną užsienių reikalų ministras Urbšys 

atvyko j Maskvą su Prezidento laišku Kalininui ir su vy
riausybės pareiškimu Molotovui. Tą pačią dieną 21 vai. 
įvyko trečias Merkio pasimatymas su Molotovu, dalyvau 
jant užsienių reikalų ministrui Urbšiui. 

"Ar atvykęs ponas užsienių reikalų ministras turi 
ką naujo pranešti?" tokiu klausimu pasisveikino Molo
tovas su Urbšiu, kurs tuoj pat pareiškė kad jis turi se 
kantį Lietuvos vyriausybės vakar priimtą nusistatymą: 

"1940 metais Birželio 10 d. Lietuvos Vyriausybė pas 
poną Respublikos Prezidentą posėdyje apsvarstė kom
plikacijas santikiuose tarp Lietuvos Respublikos ir So
vietų Sąjungos ir vienbalsiai priėjo tokių išvadų: 

^ "Lietuvos Vyriausybė apgailestauja kad, nepaisant 
geriausių jos norų, buvo atsitikimų kurie galėjo paveik
ti išbandytus draugingus Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
santikius, sutvirtintus savitarpinės pagalbos sutartimi 
ir grąžinimu Lietuvai jos amžinosios sostinės. Vyriau
sybė konstatuoja aiškią ir tvirtą ištikimybę draugin
giems santikiams su Sovietų Sąjunga, o taip pat visoms 
sutartims, sudarytoms tarp Lietuvos Respublikos ir So
vietų Sąjungos. Vyriausybė konstatuoja eilę priemonių, 
priimtų sovietų karių Lietuvoje apsaugai sutvirtinti; 
nuspręsta energingai tęsti ištyrimus atsitikimų su sovie
tų kariais Lietuvoje ir imtis priemonių nusikaltusiems 
pataikavimu ar apsileidimu asmenims nubausti. Ryšium 
su Sovietų Vyriausybės pareikštu manymu Lietuvą tu 
rint karo sutarti su Estija ir Latvija, vyriausybė patiki 
na kad tokios sutarties Lietuva neturi. 

"Užsienių reikalų mipiątrui pavesta tuojau vykti į 
Maskvą, kad kartu su esančiu jau Maskvoje Ministru 
Pirmininku praneštų apie tai Sovietų Sąjungos Vyriau
sybei^ Ministrui Pirmininkui ir Užsienių Reikalų Mi
nistrui pavedama suteikti išsamių žinių ir paaiškinimu 
Sovietų Sąjungos vyriausybę įdomaujančiais klausimais.'' 

Perskaitęs šį Lietuvos vyriausybės nusistatymą, Ur
bšys dar pareiškė kad ryšium su komplikacijomis^ susi
dariusiomis Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santikiuose, 
Respublikos Prezidentas yra nutaręs padaryti pakeiti
mų vyriausybės sąstate. Be to, dar Urbšys paaiškino 
Lietuvos santikius su Latvija ir Estija. Atrodė kad vi
sais tais pareiškimais ir paaiškinimai Molotovas kuo-
mažiausia įdomaujasi. Agi, juk jjs gerai žino kad jo 
mesti kaltinimai yra prasimanyti, — taigi pasiaiškini
mai tokiais atvejais yra tikrai neįdomus 

"Butų įdomu patirti ar Skučas ir Povilaitis tebesėdi 
dar savo vietose ir ar teismui jie jau atiduoti?" — tokiu 
klausimu reagavo Molotovas į visus Urbšio atvežtus Lie
tuvos vyriausybės pareiškimus. Ką turėjo atsakyti Mi
nistras Pirmininkas ar užsienių reikalų ministras į tokį 
keistą klausimą po to kai buvo pakartotinai pareikšta 
Kad jokio sovietų karių pagrobimo nėra buvę ir kad jo
kiuose veiksmuose prieš Sovietų Sąjungą Lietuvos vy
riausybės organai nėra dalyvavę. Už ką tada Skučą ir 
Povilaitį atiduoti teismui? Ir Molotovas, turbut, supra
to kad toks klausimas ̂  yra gryna provokacija. Todėl 
Ministras Pirmininkas ir užsieniu reikalų ministras pa
sitenkino pastebėjimu kad Prezidentas yra nutaręs per-
tvaikyti \yriausybę, ir nudavė nesupratę Molotovo klau
sinio provokacinės pusės. 

Lietuvos vyriausybės tvirtinimai del nebuvimo karo 
nutarties tarp Lietuvos ir Latvijos ir Estijos manęs ne-
Įtikma.^ Gi priemonės kurių ėmėsi Lietuvos vyriausybė 
dalukui likviduoti, neatitinka aplinkybių ir tik rodo jos 
norą užtęsti klausimo sprendimą." 

# Tokiu Molotovo pareiškimu ir pasibaigė visi taikin
gi budai nesusipratimams išaiškinti. Ir kai Ministras 
1 irmininkas Merkys dar užsiminė apie galimybes sušvel
ninti įtempimą kokiu nors viešu raminančiu pareiškimu, 
Molotovas pareiškė: 

"Reikėtų dar palaukti " 
Ką reiškė sis "reikėtų dar palaukti"? Nieko kito 

ROOSEVELT PAŽA
DĖJO STALINUI 
IRANO ALIEJŲ? 

Sovietu Jšąjunogs priverti
mas Iraną pasirašyti aliejaus 
sutartį, atiduodančią Rusams 
aliejaus kontrolę Irane, sukėlė 
daugelio Amerikoje spėjimus 
kad Prez. Roosevelt galėjo pa
žadėti Stalinui priėjimą prie 
Irano aliejaus savo pasimaty
muose Teherane ir Jaltoje, ir 
Stalinas savo slaptų gautų pa
žadų išreikalauja. 

Jau buvo iškelta viešumon 
kad Roosėveltas sutiko su pa
dalinimu Europos į Britų ir 
Rusų įtakų sferas, kad jis pa
vedė Rusijai Kurilų salas, pie
tini Sakhaliną, ir Kinijos por
tą, o Indoneziją, Pacifiko sa
las, .Britams, prieš kelis mė
nesius pirm baigimo karo su 
Japonija. 

Nuožvalgą apie slaptą paža
dą Irano aliejų Rusams parė
mė laikyti slapti posėdžiai ir 
manevravimai Valst. Sekreto
riaus^ Byrnes su Rusais, po to 
kai Gromyko išėjo iš Saugumo 
Tarybas posėdžių. 

galutinai oku 

i. Ultimatumą beruošiant 
Birželio 12 d. Merkys gryžo Kaunan, palikęs Mas

kvoje užsienių reikalų ministrą Urbšį, kad šis ten lauk
tų kol bus Kremliuje nuspręsta klausimą baigti.. 

. .. , Tarybos posėdis, kuriame Mer
kys plačiau išdėstė savo pasikalbėjimus su Molotovu. Jo 
pasakojimu, Molotovas piktai kaltinęs Lietuvos vyriau
sybę jog ji per savo organus provokuojanti raudonosios 
armijos karius, klastingai^ juos viliojanti, kankinimais 
kvocianti, norėdama iš jų išgauti armijos paslapčių. Lie
tuvos vyriausybė visa tai gerai žinanti, bet tik nenorinti 
pi įsipažinti kalta. Molotovas apsimetęs labai nustebu
siu kad iki šiol vidaus reikalų ministras Gen. Skučas ir 
saugumo departmento direktorius Povilaitis tebesą savo 
\ įetose. Girdi, abu jie esą tiek nusikaltę kad jau senai 
reikėję juos atiduoti teisman ir griežtai nubausti. Molo
tovo kalba buvus labai nekultūringa, pikta ir net žvėriš
ka. Kalbėdamas jis svaidęs visokiais grąsinimais Lie
tuvai. Sovietai, girdi, varą Lietuvišką, o Lietuva — anti-
sovietišką politiką.^ Sovietams kariaujant su Suomija, 
Lietuviai, ypatingai spauda, reiškus simpatijas Suomių 
tautai. Molotovas ypatingai įnirtęs kad Lietuvos spau
da nuteikianti visuomenę labai nedraugingai sovietų at
žvilgiu. Del Lietuvos karo sąjungos su kitomis Baltijos 
valstybėmis — Latvija ir Estija — Molotovas ir toliau 
pasilikęs įsitikinimo kad tokia są jungia esanti sudaryta. 

Bet jokių reikalavimų Lietuvai Molotovas nepatiekęs 
ministrui pirmininkui. 

Tokį — suglaustai atpasakojant — pranešimą pada
rė Merkys Ministrų Tarybos posėdyje. Nors jokių for
muluotų reikalavimų nepatiekta ir nebuvo tikrai žinoma 
ko galų gale Maskva pareikalaus, tačiau visų nujauti
mas buvo blogas, ir susirūpinimas del Lietuvos likimo 
buvo pasiekęs aukščiausio laipsnio. Iš pasikalbėjimų 
su Molotovu galėjo paaiškėti kad artimiausi diena galės 
atnešti Lietuvai didelį sielvartą. Lyg atsidavus neišven
giamai likiminei valiai Lietuva baimįngai ir neatspėja
mai laukė rytojaus. Gi tuo ttrpu užsinių reikalų minis
tras Urbšys, pasilikęs Maskvoje, laukė kada Molotovas 
nutars baigti įtempimą.... 

Visur ir visiems belaukiant; pasiuntinys Natkus at
skiroje audiencijoje įteikė Kalininui, Aukščiausio Sovie
tų Prezidiumo Pirmininkui, Lietuvos Respublikos Pre
zidento laišką: 

"Pone Aukščiausio SSSR Tarybos Prezidiumo 
Pirmininke, 

"Gavau patirti kad savo pasikalbėjime su Lietuvos 
Respublikos ministru pirmininku p. Merkiu, dabar vie
šinčiu Maskvoje, Sovietų Sąjungos liaudies komisarų ta
rybos pirmininkas ir liaudies užsienių reikalų komisa
ras p. Molotovas pareiškė kai kurių abejonių del Lietu
vos Respublikos^ viešų ir neviešų įsipareigojimų kai kū
nų valstybių atžvilgiu, kas galėtų buti nesuderinama su 
Lietuvos politika,^kurią ji veda su SSSR. 

"Norėdamas išblaškyti visus galimus abejojimus del 
Lietuvos Respublikos vedamos politikos SSSR atžvilgiu, 
skubinuosi Tamstai patikrinti kad jokiems abejojimams 
Lietuvos Respublikos santikiuose su Sovietų Sąjunga 
negali buti vietos, nes tie santikiai yra aiškus, nustatyti 
sutartimis, pradedant 1920 m. Liepos 12 dienos sutarti
mi, 1926 metų Rugsėjo 28 d. nepuolimo sutartimi ir jau 
ilgų metų išbandytomis lojalumo bei draugingumo tra
dicijomis. 

"Tikrai, nuo pat 1920 metų Liepos 12 dienos sutar
ties iki 1939 metų Spalių 10 dienos sutarties, kuria Lie
tuvai buvo grąžinta jos amžinoji sostinė Vilnius, Lietu
va kiekviena proga bendradarbiavo su SSSR tarptauti
nėje taikos, saugumo ir sutarčių gerbimo politikoje. 1939 
metų Spalių 10 d. sutartis ypatingai išryškino ir fiksa
vo senu draugingumu ir pasitikėjimu paremtus santi
kius tarp abiejų valstybių. Lietuvos Respublikos vy
riausybė ir aš pats visuomet dėjome, dedame ir dėsime 
pastangų kad ši sutartis butų kuo lojaliausia vykdoma. 

"Todėl šia proga turiu garbės dar kartą patikrinti 
SSSR vyriausybę Tamstos asmenyje, kad Lietuvos Res
publikos Vyriausybė n* aš pats' apie jokias viešas sutar
tis ar slaptus įsipareigojimus bent kuriai kitai valstybei 
visai negalvojame, nes tai galėtų buti nesuderinamu su 
esamomis sutartimis ir tikro draugingumo ilgametėmis 
tradicijomis tarp musų kraštų. 

"Tvirtai tikėdamas SSSR išbandytu draugingumu 
Lietuvai, ir ateityje galiu iš savo pusės visos Lietuvos 
vardu patikrinti kad už tą draugingumą Lietuva Sovie
tų Sąjungai mokės atsilyginti. 

Reiškiu Tamstai, Pone Pirmininke, mano giliausia 
pagarbą. ^ 

A. SMETONA, 
Lietuvos Respublikos Prezidentas." 

Audiencija buvo laba! trumpa, ir Kalininas, pareiš
kęs kad jam esą malonu turėti progos vėliau atsakymu 
parodyti savo pagarbą Lietuvos Respublikos Preziden-
tuį, Į jokį platesnį pasikalbėjimą Kalininas nesileido, 
tačiau-laikė reikalinga pabrėžti kad "tikrai iš Lietuvos 
pusės yra buvę nelojalumo atsitikimai". 

> 
5. Maskvos ultimatumas 

Vos gryžus Natkui iš Kalinino, buvo gautas telefo
nu Molotovo kvietimas Urbšiui atvykti į Kremlių 23 vai. 
40 min. Tai buvo 1940 metų Birželio 14 diena. Urbšys 

Varšava — Griuvėsių Miestais 
'  ̂ ' *• •"•j* 
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tą vakarą buvo išėjęs į Maskvos Didyjį Teatrą, ir kol jii 
buvo surastas reikėjo atvykimą į Kremlių dešimčiai mi-
nutų pavėlinti. Ir protas ir širdis kalbėjo kad šį kartą 
Molotovas kviečia ypatingai svarbiam reikalui ir kad 
dabar jau bus atėjęs laikas baigti įtempimą. Nujauti* 
mas diktavo kad artinasi paskutinis jr pikčiausias Mas* 
kvos sprendimas Lietuvai. » 

"Prašau sėsti. Turiu padaryti Lietuvos vyriausybei 
labai svarbų pareiškimą", — ir po šių žodžių pradėjo 
Molotovas skaityti šitokio turinio ultimatumą: 

"Po paskutiniuoju laiku Maskvoje įvykusių pasikal
bėjimų tarp Sovietų Sąjungos Sovnarkomo pirmininko 
V. M. Molotovo ir Lietuvos ministrų taryboj pirminin
ko Merkio, o taip pat ir Lietuvos užsienių reikalų minis
tro Urbšio sovietų vyriausybė konstatuoja sekančių fak
tų tikrumą: 

"1. PaskutjniU mėiiesių bėgyje Lietuvos valdžios 
organai pagrobė eilę kareivių iš sovietų kariuomenes 
įgulų, stovinčių Lietuvos teritorijoje pagal Sovietų Są
jungos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos sutartį, kad 
kankinimais išgautų iš jų sovietų valdžios karines psp 
slaptis. Nustatyta kad kareivis Butajevas buvo ne til 
pagrobtas, bet vėliau ir nužudytas Lietuvių policijos, kai 
sovietų valdžia pareikalavo jį grąžinti. Dviem pagrob
tiems sovietų kareiviams, Pisarevui ir Šmargonecui, pa
vyko pabėgti iš juos pagrobusios ir kankinusios polici
jos. Pagrobtas kareivis Sutovas iki šio laiko dar nesu
rastas. Tuo budu Lietuva siekė padaryti sovietų kariuo
menės įgulų buvimą Lietuvoje nepakenčiamu. Tatai liu
dija dar ir šie paskutinii} dienų faktai: gausus areštai 
ir išsiuntimai į koncentracijos stovyklas Lietuvos pilie
čių iš sovietų įgulas aptarnaujančio personalo, kaip skal
bėjos ir kiti, o taip^pat masiniai areštai techninių darbi
ninkų, dirbančių prie kariuomenės kareivinių statybos. 
Tokios nieku nepagrystos ir nedraudžiamos represijos 
prieš Lietuvos piliečius, aptarnaujančius sovietų įgulas, 
turi tikslą ne tik padaryti neįmanomą gyvenimą sovie
tų kariuomenei Lietuvos teritorijoje, bet ir ugdyti ne
draugiškus santikius su sovietų kariuomene ir paruoš
ti jos užpuolimą. 

k^e /aktai kalba kad Lietuvos vyriausybė šiur
kščiai yra pažeidus jos su Sovietų Sąjunga sudarytą sa
vitarpinės pagalbos sutartį ir ruošia užpuolimą sovietų 
įgulų, esančių Lietuvoje pagal šią sutartį. 

"2. Tuoj pat po savitarpinės pagalbos sutarties su
darymo Lietuvos vyriausybė įstojo į karinę sąjungą su 
Latvija ir Estija, pakeičiant taip vadinamą Baltijos An
tantę, kurioje karinę sąjungą turėjo Latvija su Estija, į 
karinę trijų valstybių sąjungą. Sovietų Rusija laiko tik
ra kad si karinė sąjunga yra nukreipta prieš Sovietų Są
jungą. Lietuvai prisidėjus prie karinės sąjungos, sutvir
tėjo nuo Sovietų Sąjungos slepiami ryšiai tarp Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos generalinių štabų, žinoma taip pat 
kad nuo 1940 metų Sausio mėnesio yra leidžiamas Ang
lų, Prancūzų ir Vokiečių kalbomis tos karinės sąjungos 
spaudos organas — 'Revue Baltique'. 

Visi šie faktai kalba kad Lietuvos vyriausybė gru
biai pažeidė Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutartį, kuri abiem šalims draudžia sudarinėti 
bent kokias sąjungas arba dalyvauti koalicijose, nukrei
ptose prieš vieną kurią sutartį pasirašiusių šalių. 

Visi šie sovietų-Lietuvių sutarties pažeidimai ir 
nediaugiški Lietuvos vyriausybės veiksmai santikiuose 
su Sovietų Sąjunga kartojasi nežiūrint kad Sovietu Są
junga veda ypatingai geros valios kupiną ir pro-Lietu-
višką politiką, atidavus, kaip žinoma, savo iniciatyva 
Lietuvai Vilniaus miestą ir jo sritį. 
, i Vyriausybė yra nusistatymo kad panaši 
būklė ilgiau tęstis negali. Todėl sovietų vyriausybė lai
ko absoliutiškai butinu ir neatidėtinu: 

1. kad butų atiduoti teismui vidaus reikalų minis-
tras Cjen. Skučas įrr saugumo departmento direktorius 
Povilaitis, kaip tiesioginiai kaltininkai provokaciniu vei
ksmų piies sovietų kariuomenės įgulas Lietuvoje; 
u-i • u butų sudaryta Lietuvoje tokia vyriausy
be kuri butų pasiruošus ir pajiegtų patikrinti garbinga 
sovietų-Lietuvos savitarpinės pagalbos sutarties vykdv-
mą ir energingą šios sutarties priešų sudraudimą-

6. kad tuoj pat butų patikrintas laisvas praleidi
mas Lietuvos teritorijon sovietų kariuomenės daliniu 
jų paskirstymas Lietuvos centruose tokiame kiekyje ku
rio pakaktų patikrinimui galimybių sovietų-Lietuviu sa
vitarpinės pagalbos sutarčiai vykdyti ir užkirsti kelia 
jgulas UeTuvojeVeiksmam8' nukreiPtiems prieš sovietų 

"Sovietų vyriausybė laiko šių reiklavimų patenkini-
ą elementarine sąlyga, kad sovietų-Lietuvių savitarpi-

vykdyti sutart! but,J galima sąžiningai ir garbingai 

Sovietų vyriausybė laukia Lietuvos vyriausybes at
sakymo iki 10 valandos ryto Birželio 15 dienos. Atsaky
mo nedavimas iki to termino bus laikomas atsakymu pa-
v^mus." a" U nurodytus Sovietų Sąjungos reikala-

(Bus daugiau) 
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Liūdnas Varšavos, Lenkijos sostinės, vaizdas po karo: 
griuvėsiai kur kitados buvo gražus pastatai. Lenkija, kaip 
žinoma, buvo įžiebimas II Pasaulinio Karo, kuomet nesutiko 
atiduoti Vokiečiams Danzigo ir Koridoriaus. Anglija ir Pran
cūzija žadėjo apgynimą,-bet Lenkija išėjo visiškai sunaikinta 
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Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave KARPIUS Editor Redaktorius Cleveland. Ohio 

VELYKOS IR LIETUVA 

Sumaterialejęs pasaulis 
WELYKOS, didžioji krikščioniško pasaulio šventė, tei-
* singumo pergalės šventė, aplanko mus šymet labai 

liūdnomis aplinkybėmis. Metai po Vokietijos sutriuški
nimo Amerika ir Anglija dai; tebešunuodegiauja Sovie
tų Sąjungai, tebesilanksto bolševikų reikalavimams ir 
tebedeklamuoja teisi-ngumą, tuo pat metu ramiai ir ne
skrupulingai užmergdamos akis didžiausioms neteisy
bėms. 

Vienintelis ihotyvas didžiosiose valstybėse tebeska-
tinąs pasiryžimą prieštarauti bolševikų užmačioms yra 
ekonominiai interesai, bet ir tas motyvas veikia labai 
silpnai. Mat, neva demokratingumo titulu labai plačiai 
yra paskleisti pacifizmo šūkiai, ir todėl ir kovoti tesi-
ryžtama žodžiais. Jei tik kuriuo nors klausimu kiek 
smarkiau susiginčyjama su bolševikais, tuoj pasigirsta 
protestų bangos ir įspėjimo garsai kad, girdi, su bolše
vikais pyktis negalima, nes, susipykus, galįs kilti karas, 
o karas atominiame amžiuje reikštų civilizacijos pabai
gą. Taigi, kiek pasistamantrinusios, didžiosios, demo
kratijos ir vėl nusileidžia bolševikų imperializmui. 

Tikrovėje betgi tų nusileidimų priežastis gludi ne 
trimituojamoje taikos meilėje, o moraliniame sutižįme, 
nenore kovoti ir, jei yra reikalo, mirti už idealą. Kokie 
liūdni ir tamsus akiračiai šviesios Velykų šventės išva
karėse! Kristus mus mokė mirti už tiesą, mums skiepi
jo tikėjimą j dvasios amžinumą, ir štai šiądien didelės 
ir kulturingos krikščioniškos civilizacijos valstybės be-
jiegiškai lankstosi melui ir stabmeldiškam materializ
mui 

Naujoji Tautų Sąjunga — tautų laisvės karstas 
Jei senoji Tautų Sąjunga turėjo daug trukumų, vis 

dėlto ji buvo reakcijos prieš priespaudą kūrinys, dauge
lio tautų laisvės lopšys. Naujoji Tautų Sąjunga arba 
U. N. turi visas senosios Tautų Sąjungos ydas, kiek tai 
liečia jos nepajiegumą sudrausti teisės laužymą (veto 
teisė) su tuo didžiuliu skirtumu naujosios Tautų Sąjun
gos nenaudai kad ji, priešingai senajai, yra ne tautų lai
svės lopšys, o jos karstas. 

Greta to, naujoje Tautų Sąjungoje dominuojančia 
figūra yra Sovietų Sąjunga, remiama gana gausingo jos 
pavergtų valstybių būrio, tuo tarpu kai senajai Tautų 
Sąjungai bolševikai didesnės reikšmės neturėjo. Taigi 
šu senosios Tautų Sąjungos likvidavimu buvo, galima 
sakyti, palaidoti ir paskutiniai idealizmo likučiai, žymė
ję poversalinės taikos laikotarpį. 

Naujoji Tautų Sąjunga, savo narių tarpe būtinai 
norinti išlaikyti bolševikus, negali eiti kitu negu smurto 
legalizavimas keliu. Jei ji pasišautų bolševikus subaus-
tį jie su savo satelitais išstotų iš naujosios Sąjungos, ir 
jos gyvavimas faktinai butų pasibaigęs. Tuo atžvilgiu 
bolševikų laikysena Irano klausime yra daug pasakanti. 

Žinoma, bolševikų išstojimas iš U. N. reikštų mora
linį laimėjimą, nes atsiribojimas nuo bolševikų yra pir
mutinė teisėtumo įgyvendinimo sąlyga, šiądien mes bet
gi nuo to stovime labai toli, ir bolševikams šunuodegia-
vimo metas dar anaiptol nėra pasibaigęs. 

Bukime tvirti ir nenustokime tikėjimo 
KOL. gi tebevaroma nusileidimų bolševikams politika, 

tol negalima laukti pragiedrėjimo ir Lietuvos padan
gėje. Juk kiekvienam yra aišku kad Lietuvos atsikūri
mas tėra įmanomas sudraudus bolševikišką imperializ
mą ir sunaikinus komunizmą. Tačiau, norint gyventi, 
reikia tikėti ateitimi ir nenustoti vilties. Ir Lietuvii| 
tauta tq^ vilties ir tikėjimo nenustoja — net ir tokiomis 
sunkiomis aplinkybėmis kaip dabar. 

Lietuvoje tebeina didžiausias pasipriešinimas rau
donajai okupacijai, o ištrėmime atsidurus Lietuvių tau
tos dalis, vieninga Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vadovybėje, tvirtu pasiryžimu dirba tautiniai kul-
turinį darbą ir gina Lietuvos teises, kiek tai šių dieni|" 
sąlygomis yra įmanoma. Ištrėmime sukurti universite
tai, gimnazijos ir mokyklos bei kitos kulturos ir meno įs
taigos yra geriausi Lietuvių tautos šviesumo įrodymai, 
kurie nąt ir priešingai nusistačiusiam žmogui negali ne
padaryti teigiamo įspūdžio. 

Ta iš bolševizmo nagų ištrukus Lietuvių tautos da
lis yra tarytum atžala, iš kurios, bolševizmui žlugus, iš
augs naujas nepriklausomos Lietuvos medis. Todėl tį 
atžalą globoti ir jai visekiariopai padėti yra visų musų 
didžioji pareiga. 

Iki šiol Lietuviai ištrėmime dar §iaip-tarfp galėjo ir
tis į priekį, nors del sąjungininkų pataikavimo bolševi 
kams ne vienam ių ir teko nukentėti. Bet kas su jais 
bus ateityje, šiądien dar neaišku. * 

Bolševikai, numatvdami kad Lietuviai pabėgėliai 
sudaro didelę Lietuviškumo tvirtovę, iau nuo senai 
juos žiuri kraujo ištroškusiom akim. Todėl mes čia tu* 

/rime budėti kad gerų santikių su bolševikais titulu tiems 
musų nelaimingiems broliams nebūtų padaryta naujos 
skriaudos ir kad iie nebūtų pastatyti į tokias gyvenimo 
sąlygas kurios galutinai suparaližiuotų jų kulturinio ifc 
tautinio veikimo galimybes. 

Visas Lietuvos atkūrimo darbas didžia dalimi Pus 
ant ju pečių, todėl į Lietuvą jie turi gryžti nepalaužti, 
bet pilni energijos. 

Prisikėlimo valanda gal jau nebetoli 
Rūpindamiesi Lietuviais ištrėmime ir gilia užuojau

ta musų širdyse sekdami Lietuvoje likusio tautos brar^ 
duolio likimą bei stebėdamiesi jų dvžstos tvirtumu past 
priešinime barbarui okupantui, ir mes čia, Amerikoje, 

/ 

Taikos Konferencija 
bus Atidėta 

State Departmento nariy ei
lėse eina kalbos jog nėra vil
ties kad Paryžiaus Taikos kon
ferencija gales prasidėti Gegu
žės 1 jd. kaip buvo nustatyta. 

Toje konferencijoje turi su
sirinkti 21 vaiptybės atstovai. 
Prancūzija jiems kvietimų ne
siunčia, nes nujaučia kad kon
ferencija neprasidės tą dieną. 
Tuo budu Maskvos reikalavi
mas konferenciją atidėti pildo
si. 

Balandžio S85 d. Paryžiuje 
suvažiuos Amerikos, Anglijos, 
Rusijos ir Prancūzijos — ke
turių didžiųjų — užsienių mi
nistrai pasitarimui ir tada sa
ko bus nustatyta taikos konfe
rencijai pradėti diena. 

Ši taikos konferencija nusta
tys taikos sutartis su Italija, 
Suomija, Vengrija, Rumanija 
ir Bulgarija — tomis valstybė
mis kurios kariavo Vokiečių 
pusėje. Jos beveik visos jau 
Maskvos pavergtos, taigi bol
ševikai j ieško budų palikti jas 
taip kad jos butų Rusijos glo
boje ir kontrolėje. 

t t t 
SOVIETAI atsisako prisidė

ti su savo dalimi palaikymui 
UNRRA, bet sovietai kreipėsi 
į UNRRA reikalaudami dviem 
sovietų respublikoms milžiniš
kos paramos sumoje $150,000,-
ir gavo 110,000 tonų maisto 
reikmenų. 

Tuo pačiu laiku Maskva pa
sižadėjo parduoti Prancūzijai 
500,000 tonų grudų. Kaip bol
ševikams visais atžvilgiais se
kasi kitų valstybių vadus už 
nosių vedžioti niekas nespėja 
nei apsižiūrėti. 

Džiaugiasi Savo Tautos 
Žudymu 

Lietuviškų bolševikų spauda 
Amerikoje su džiaugsmu skel
bia savo skaitytojams buk jau 
rašant laišką į Lietuvą nerei
kia rašyti ant voko "Lithua
nia". Tą Rusų barbarų pas
tangą naikinti Lietuvos vardą 
nuo žemėlapio, kaip seniau bu
vo padarę carai, musų fanatiš
ki patrakėliai sutinka su džiau
gsmu. 

Dar pasaulyje nepripažinta 
nieko kito niekšiškesnio kaip 
tas žmogus kuris savo tautą 
išduoda, kuris džiaugiasi savo 
tautos pražūtimi. 
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SĘKA PRANCŪZUS 
PRANCŪZIJOJE, komunistų 

revoliucijos» laiku, 1789 me
tais, panaikinta ministrų titu
lai ir įvesta komisarai. Tas 
pat padaryta ir Rusijoje, kur 
viskas kas išrodė "buržujiška", 
atmesta, panaikinta. 

Bet po kelių metų Prancūzi
joje vėl grąžinta ir ministrų 
titulai, ir "monseur" vietoje 
"draugas". 

Šiomis dienomis Sovietuose 
atmesta komisarų titulai ir vi
si aukštieji valdžios nariai va
dinsis ministrais. 

Pirmiau Stalinas buvo vadi
namas "tovarišč", dabar sako 
Stalinas jau vadinamas "gos-
podin" (ponas). 

Ką darys Amerikoje Lietu
viški "draugučiai": juk jie vėl 
turės versti savo kailį ir pra
dėti vienas kitą vadinti "po
nas".... 

/ / / 

TAUTŲ SĄJUNGĄ, senąją 
organizaciją, kurios centras 
buvo Genevoj, uždarius, pasi
rodė kad ji turi dar apie 10 
milijonų dolarių turto. Tautų 
Sąjungos finansų komisija nu
sprendė kad iš to turto Rusi
jai nebus skiriama jokia dalis, 
nes Rusija buvo išmesta iš T. 
S. narių 1939.metais kuomet ji 
užpuolė Suomiją. 

€ Ax 
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S K A I T Y M A I  

KADA GI GRYŠIM I TĖVYNE? 

pagal savo išgales turime dalyvauti kovoje del Lietuvos 
išlaisvinimo. Su visa Lietuvių tauta mes turime tikėti į 
nepriklausomybės gryžimą ir į dabartinės raudonosios 
tironijos sugriuvimą. 

Velykų metas, simbolizuojąs gyvatos triumfą prieš 
mirtį, teikia mums naujų jiegų ir naujo įkvėpimo. Iš
gėręs savo kančių taurę iki dugno, Kristus kėlėsi iš nu
mirusių ir visam pasauliui dovanojo naują gyvybę. Bu
kime tikri kad nauja gyvybė sužydės ir Lietuvos erdvė-
jje, kai jos kančių taurė bus išgerta iki dugno. 

Tat sveiki sulaukę šventų Velykų broliai Lietuviai 
•— Lietuvos prisikėlimo valanda gal jau nebetoli. 

ŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS 
Tą naktį biro, krito žvaigždės, 
Į tamsiai mėlynas gelmes, 
O ant bangų mėnulis žaidė 
Ir audė juostas auksines. 

Nurimus vos alsavo jura, 
Banga paliesdama ki'antus; 

' Pakrantėj pušys susiburę 
Sapnavo nuostabius sapnus. 

Viena žvaigždė dugnan nukrito 
Į neperregimas gelmes, 
Kur linksmos bangos iki ryt6 
Mėnulio juostas nusineš. 

Nuskendusi dugne stovėjo 
" Pilis iš gintarų gelsvų. 

Skaidriai jos bokštai ten mirgėjo, 
Kai mėnuo supos ant bangų. 

Bet žvaigždė greit dugne užgęso, 
Pradingo gintaro pilis, 
Vien mėnuo audė taką šviesų, 
Ir sekė pasakas naktis. 

A. Venciutė. 

PRIĖŠ KALNĄ 
Neg¥įf§ j&u svajingi jaunystės sapnai, 
svajoti sodyboj gimtoj. 
Užstojo man kelią aukštieji kalnai — 
ygti liūdna krūtinėj jaunoj. 

Koks menkas ir silpnas prieš kalną esu, 
bet siela del to nevergaus — 
jis siekia ledais ligi pat debesų, 
o aš — afcausmais ligi dangaus. 

Kastytis Gliauda. 
* vKf. •**>; 

Rašo Dr. M. Liepa, musų kor. Vokietijoje. 

KAS MUMS LABIAUSIAI RtJHf 
Jei visiems mažiau* ar daugiau rupi šiądie-

ninė Europos padėtis ir jei visi stato sau klau
simus, kaip galutinai susitvarkys reikalai tame 
"verdančiame Europos katile", tai tie klausi
mai ypatingai rupi Lietuviams pabėgėliams. 
Kaip rutuliosis politinė Europos padėtis ir ko
kiomis gairėmis eis pasaulinės taikos nustatyt
inas — nuo to priklausys ir visų Lietuvių pabė
gėlių likiminė buitis. Kiekvienas Lietuvis pabė
gėlis nuolatos susitinka su klausimu: kaip ir 
kada aš galėsiu sugryšti į Lietuvą? Jis visur 
ir be paliovos j ieško atsakymo. Stebi kiekvie
na įvykį, klauso kiekvieną pašnibždėjimą, seka 
kiekvieną žinią, kuri galėtų jam atsakyti į tą 
taip skaudžiai jį kankinantį klausimą. Jieškant 
atsakymo kaip ir kada gryšime Lietuvon, labai 
dažnai musų viltys ir svajonės nustelbia tikreny
bę ir neretai prieiname išvadą ne tokią, kokia ji 
turėtų but pagal objektingą įvykių vertinimą, o 
tokią, kokią mes norėtume pagal musų širdies 
balsą. 

Jei beveik kiekvieną pabėgėlį skyrium slėgia 
krūva visokių kasdieniškų rūpesčių, susietų su 
darbo, maitinimosi, apsirengimo ir žmoniško gy
venimo reikalais, tai visų tų rūpesčių tarpe pir
mą vietą užima klausimas: kas bus toliau su 
manimi? Ar iki mirties teks man bastytis po 
svetimus ir dažnai nesvetingus pakampius? Ar 
aš dar galiu tikėtis pamatyti Lietuvą ir joje 
gyventi? Ar yra dar kokių vilčių kad mano pa
bėgėlio buitis tėra tik laikina? Iš kur tos vil
tys turi ateiti ir kuo aš jas turiu maitinti? Visi 
tie klausimai sukas apie vieną pagrindinį mu
sų troškimą: troškimą sugryžti į Tėvynę. 

MASKVA JAU MĖTO MUMS SLIEKUS ... 
Pabėgėlių Lietuvių gryžimas Lietuvon yra 

susietas su Lietuvos padėtimi. Kol jinai yra 
valdoma bolševikų ir bolševikišku budu, tol mu
sų laisvas gryžimas yra neįmanomas. Kaip 
betektų mums vargti už musų Tėvynės ribų, vis 
tiek nei vienas iš musų nesutiks laisva valia ke
liauti atgal Lietuvon, kol ten viešpatauja bolše
vikinis režimas, režimas toks, kokį mes turė
jome progos patirti per pirmuosius okupacijos 
metus. Tiesa, kaikurios žinios iš Lietuvos rodo 
kad Sovietinis režimas yra truputį prisitaikęs 
prie pakitėjusių tiek vietinių sąlygų, tiek tarp
tautinės padėties reikalavimų. Jei prileistume 
kad bolševikinis režimas ir yra šiek tiek sušvel
nintas Lietuvoje, negu kad jis buvo 1940-41 me
tais, tai yra daug davinių tikėti kad toks reiš
kinys yra laikinas manevras, kuriuo norima už
sienį apgauti ir laimėti jojo didesnį pasitikėjimą 
savo paslėptiems tikslams. Pasakojama kad 
šiądien Lietuvoje matosi šiek tiek iš ištrėmimo 
ir kalėjimų paleistų Lietuvių. Jei tai tiesa, tai 
reikia tik pasigerėti kad Lietuvių Tautos sąmo
nė galės buti tuo budu kiek daugiau palaikoma. 
Bet musų atžvilgiu niekas negali garantuoti kad 
ištremtų bei kalintų Lietuvių gryžimas nėra tas 
sliekas, kuriuo gaudomos žuvelės. . . Bolše
vikų suktumas yra labai lankstus. Jie moka 
suvaidinti visokias roles. Stalinas, jei reikės, 
užsikabins ilgiausius škaplierius, nors yra di
džiausias bedievis. Jei reikės, jis suvaidins di-
džiausį demokratą, nors yra žiauriausias dikta
torius. Tikslu parvilioti "Lietuvius fašistus" 
(taip Maskva vadin visus, kurie nėra bolševikai), 
Stalinas galės ne tik grąžinti Lietuvon visus iš
tremtuosius, bet juos ir apdovanoti medaliais. . . 
Bet vieną dieną jis ramiai juos sukraus į vago
nus ir išsiųs į "laimingos" Rusijos gilumą. Tie, 
kurie patys ant savo kailio patyrė bolševikų klas
tas, kurie patys pergyveno jų veidmainiškumą 
ir kurie gerai pažino tuos vilkus, mokančius įsi
vilkti į ėriuko kailį, yra tiek susipratę kad jokie 
lapės gudravojimai nepajėgs išvylioti jųjų kau
lų. . . 

VllKAS NETAPS NIEKADOS ĖRIUKU 
Europoje galima rasti nemažai žmonių ku

rie mano kad Sovietų Sąjunga negalės ilgai išsi
laikyti diktatūrinėje formoje ir bus įvykių ver
čiama prisiderinti prie bendro sudemokratinto 
pasaulio, žinoma, nieko nėra amžino. Taigi, ir 
piktasis bolševikinis režimas turės kada nors bai
gtis. Jis yra mažiau ar daugiau surištas su as
menimis, ir, kartą tiems asmenims dingus, gali 
režimas įgauti naują kryptį. 

Iki šiol Stalino autoritetas sudaro Sovietų 
Sąjungoje jei ne kertinį režimo akmenį tai' vis 
del to tokį ramstį kurs palaiko visą rumą. Gali 
atsitikti taip kad, tam ramsčiui išgriuvus, su
grius ir visas pastatas, kaip tatai rodo Italijos ir 
Vokietijos pavyzdžiai. Nors komunistinis reži
mas neta tiek daug suasmenintas ̂  kaip tai buvo 

nacionalsocialistinis bei fašistinis, tačiau jis nė
ra visiškai laisvas nuo asmenų. Galima prileisti 
kad po Stalino mirties atsiras Rusijoje pakanka
mai aštrių asmeninių trynimųsi. Tačiau butų 
klaida tikėti kad vieną dieną, Stalinui nukeliavus 
į žemę, Rusijos komunizmas išnyks kaip dūmas. 

Reikia prileisti kad raudonosios armijos kon
taktas su Vakarų Europos kraštais gali turėti 
šiek-tiek įtakos į Rusijos vidaus politikos griež
tumą. Mat, lyg akliname narve uždarytieji tu
rėjo progos pamatyti "kapitalistinį" pasaulį, apie 
kurį jiems buvo kalta virš 25 metus kad jis yra 
pilnas skurdo, bjauriausių išnaudojimų ir kad 
ten žmogus gyvena daug blogiau negu arklys so
vietiniame kolhoze. Ir štai dabar, tas tamsuolis 
melais apsuptas raudonarmietis galėjo pats savo 
akim pamatyti tvarkingai ir gražiai gyvenantį 
Vokietį darbininką, galėjo matyti svetur puikiai 
sutvarkytus laukus, namus, įmones, fabrikus. Ar 
begalima šiądien tęsti Sovietų Sąjungoje tą patį 
melą jog "u nas vsio lutše" (pas mus viskas ge-
gęriau) ? Ar begali komunistų partija giedoti tą 
pačią dainelę kad tik Sovietų Sąjungoje darbi
ninkas geriausia uždirba ir gražiausia gyvena? 
Ką pasakytų tie milijonai žmonių kurie jau yra 
buvę "užsienyje"? Nors jie ir nemoka laisvai 
galvoti ir yra įpratę buti vergais, bet vis dėlto 
jie atsinešė iš.Vakarų komunizmui gana pavo
jingą bacilą, kuri su laiku galėtų užnuodyti ir 
platesnius sluogsnius. 

Bet nėra jokio pagrindo manyti kad tuo ke
liu demokratės bolševikinis režimas. Ne, — ko
munistų partija mokės išvalyti "visuomenę" nuo 
visų elementų kurie "perdaug susižavėję 'priešų 
kraštais' mėgina savo kalbomis nužeminti Ru
sijos santvarką" (paties Kalinino žodžiai.) 

Kokios jiegož ten Rusijoje beveiktų ir kaip 
dabartinis režimas besikeistų, vistiek butų per
daug naivu galvoti kad komunizmas keisis iš vi
daus, kad su laiku švelnės, pasidarys žmoniškas 
ir galės buti visiems priimtinas. Toks galvoji
mas yra panašus į tikėjimą kad vilkas gali pasi
daryti ėriuku. Kks gi iš musų gali tikėti į šią 
pasaką ? 

VEIDMAININGAS KOMUNISTŲ ŽAIDIMAS 
Jokioje pasaulio dalyje dar nemanoma kad 

dabartinė padėtis yra jau galutinai nusistovėjus. 
Visi ir visur laukia kuo pasibaigs ta maišatis. 
Kol tebegyvena diplomatinis žaidimas, lydimas 
Įsisiūbavusio ginklo gaudimų, tol visi ir visur 
guodžiasi mintimi: pažiūrėsim kuo viskas baig
sis". Ir nei vienas nesiryžta jokiam veiksmui, 
kol nebus matoma kuo viskas pasibaigė. 

Sovietų Sąjunga šiądien gali turėti tik vieną 
klausimą: kaip greičiausiu budu įvykdyti pasau
linę revoliuciją. Prieš 1939 metų karą komunis
tai teigė kad tik per karą galima pasiekti pasau
linės revoliucijos. Ir jie tikėjosi kad karas iš
šauks ją. Nepavykus tatai padaryti, Sovietų Są
jungos vadovai mano galėsią Sukelti visuotiną re
voliuciją nauju karu. Tam tikslui jie tęsia to
liau apsiginklavimą, koncentruoja visas jiegas 
užpuolimui ir verčia milijonus savo gyventojų ir 
toliau vergiškai dirbti, paklusti ir aukotis. 

Bet tarptautinė padėtis verčia dar tuo tar
pu Sovietus bendradarbiauti šiek-tiek su kapita
listiniais kraštais, verčia juos vesti tokį žaidimą 
kuriuo jie galėtų išlošti laiko ir kuoslapčiausia 
pasiruošti naujam karui kurs, jų akim žiūrint, 
yra neišvengiamas. Tuo budu Sovietai yra ver
čiami šiądien lošti ant dviejų stalų: viduje — tę
sti savo seną politiką, ragina visus -daugiau dir
bti, jungtis aplink komunistų partiją ir ruoštis 
kapitalistinio pasaulio išsprogdinimui; gi užsie
nyje — visokiais budais platina nuomonę kad So
vietų Sąjunga nori kuonuoširdžiausio bendradar
biavimo su visais kraštais, kad Ji nori taikos bent 
kokia kaina. 

Dabartinė tarptautinė padėtis nėra patogi So-
yietų Sąjungai dėlto kad sovietai negali laisvai 
ir uždarai tęsti savo "generalinės linijos". Mat, 
Anglijos ir Amerikos akys budriai stebi kas da
rosi Rusijos viduje, o taip pat ką ji daro jos oku
puotuose kraštuose. Sovietų Sąjungos diploma
tai nuolatos turi rodyti Anglams ir Amerikie
čiams užmaskuotą veidą. Šis veidmainingumas 
neabejotinai atsiliepia į Sovietų vidaus politiką, 
nes kiekvienas vidaus politikos žygis yra stebimas 
užsienyje ir iš jo daromos vienokios ar kitokios 
išvados. 

Komunistų partija, kaip visagalė valdovė 
Sovietu Sąjungoje, sutinka nemažų suiikumų: 
užsienių politikoje reikia jai vaidinti "kuklią, 
nekaltą ir taiką mylinčią mergaitę"; gi vidaus 
politikoje jai reikia ruošti kraštą naujam karui, 
reikia M kartu buti ir griežta, ir nuolaidžia. 

(Bus daugiau) 

• AIRIJA pereitą metą išaugino ir išsiuntė 
į kitas šalis greitųjų šunų (greyhounds), varto
jamų lenktynėms* už kuriuos gavo apie 8 mili* 

•jonust dolarių. 'f . ' • 4 * 
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Pakeliui i Mirtį ( V o M u '  :  

Rašo 
Balys Gaidžiuna# 

Į  S K A I T Y T O J Ą  

BIRŽELIO 22 dieną, 1941 metų, per Lietu
vą pradėjo eiti Vokiečių kariuomenė. 

Degė kaimai ir miestai, gaisrais degė vi
sa musų žemė. Ką atneš tos naujos karo 
dienos, kaip mes vėl išeisim į nepriklauso
mą kelią — galvojom tada, patrankoms 
griaudžiant. Nebaisu buvo nei deganti na
mai nei visko netekimas. Visi buvom išsi
ilgę laisvės ir savojo darbo. 

Bet einančios naujų bandymų dienos 
mums buvo rūsčios. Mes iš vienos okupa
cijos ėjom į kitą okupaciją. Ant musų gak 
vų vėl pakibo naujai galąstas kirvis. Jį 
valdė vėl gerai prityrus budelio ranka. Tat 
gelbėjantis ir kitus gelbstint reikėjo^ vėl 
įtempti visas jiegas. Reikėjo priešintis^ 
prieš šimtus kartų pranašesnę jiegą. O 
Vienintelį išsivadavimą mes teįžiurėjom tik 
Vakaruose — Amerikiečių, Anglų ir Pran
cūzų bendrame laimėjime. Todėl nuo pir
mos naujojo okupanto atėjimo dienos vėl 
prasidėjo kova už žemę ir namus. Kova 
buvo sunki. Daug kam, tą kovą organi-
miojant ir vykdant, teko gyvenimo lapus 
užversti ištrėmime, koncentracijos stovyk
lose ir kalėjimuose. Bet tai buvo naujos 
ki •aujo aukos ir nauji testamentai gyvie-

. šiems. 
Ir šios knygos autoriui teko 351 die

ną pakelti Vokiečių kalėjimuose. 
Skaitytojas čia ras tuos išgyvenimus. 

Jie beveik kasdien mums buvo pakeliui į 
mirti. Bet Vakarų karys mums pravėrė 
sunkiai pradaromas kalėjimo duris. Mes 
buvom ištraukti iš mirties nagų ir prikel
ti naujam gyvenimui. Ir su pirma laisvės 
diena, mes su tūkstančiais Lietuvių, vėl 
išėjom rūpintis kad tikros laisvės spindu
lys neaplenktų ir musų gimtojo krašto, per 
kurį, be jokios musų kaltės, ėjo karų ug
nys ir mirtis. Mes tik tada už kančias pa-
jusim tikrą atpildą kada musų žemėje mu
sų žmogus bus vėl laisvas ir pilnateisis šei
mininkas. 

Netikiu kad karys, atėjęs iš anapus 
vandenyno ir miręs Europoje kovodamas 
už tautų laisvę, mirė tam kad milijonai 
žmonių gyventų priepaudos gyvenimą. 

Ar tam degė kaimai ir miestai, krau
ju buvo pasriuvus visa žemė kad kur tai 
siaustų baisus laisvę mylinčių žmonių per
sekiojimas ir naikinimas? Ne, jei taip bu
tų, mes purvinom kojom liptume^ per jų 
šventus kapus, vietoje kad gėlėmis apso
dinę ir jų didžiai aukai nusilenkę. 

Atsimink ir tu, mielas skaitytojau, tos 
didžiosios kovos auką. Karo audros iš tė
viškės namų svetur išvaryti, ryžkimės vi
sad keliais ir takeliais gryžti į gimtąją pa
stogę. Tik ten mes rasim tikrą gyvenimą. 
Į ten mus šaukia musų tėvų ir protėvių 
kraujas, musų rankų laukia alkana žemė, 
o musų širdis — Lietuvos platumos. 

Autorius. 

R V A 
•EESSfB 

1. Pasipriešinimo darbe 
IŠ mažo Suvalkijos kaimo, po ilgų slaps-
* tymosi dienų, vėl gryžau į Kauną. Kau
ne jau radau didelį susirūpinimą. Iš Ber
lyno buvo gautos visiškai patikimos žinios 
kad Vokiečiai čia atėjo įgyvendinti tai ko 
jiems nepasisekė įgyvendinti ordeno lai
kais. 

Pačiame Kaune jau nedviprasmiškai 
Vokiečiai landžiojo po Lietuvių atkurtas 
įstaigas. Laikinoji Vyriausybė jau tik po
sėdžiavo, bet savo nutarimų skelbti nei per 
spaudą nei per radiją jau negalėjo. Atke
liavusieji iš Berlyno pranešė kad į Lietuvą 
tuoj atvyks Vokiečių civilinės valdžios val
dininkai, ir kad Lietuva yra naujai sukur
tos Ostlando srities provincija. 

Susigaudėme burį vienminčių ir tuoj 
nutarėm susirinkti padėčiai aptarti. Pra-
nešėm visomis galimomis priemonėmis ir 
ir provincijoje gyvenantiems. 

Liepos mėnesio pabaigoje, pirmą kar
tą po gerų metų, susirinkom Karo Ligoni
nės gatvėje, Adv. N. bute. Musų tos die
nos svarstytinas klausimas buvo vieninte
lis — kaip laikytis, naujiems okupantams 
atėjus. 

Susirinkimas vieningai pasakė: Vokie
čiai atėjo musų kraštą pavergti. Niekur 
nesiduoti apgaunamiems. Visiems vien-
minčiams, gyvenantiems įvairiose krašto 
vietose, tuoj pranešti kad nesiduotu įtraū-
kiami į jokius naujus sąjudžius kurius Vo
kiečiai stengsis panaudoti savo reikalams. 

Kaip vėliau buvo patirta, panašiai gal
vojo ir kitos grupės. Net ir tie kurie pra
džioje norėjo šį-tą gero įžiūrėti, greit pir
štus prisvilo ir pasuko atgal, savuoju ke
liu. Tik maža saujelė parsidavėlių nuėjo 
bjauraus grašio pelnyti. 

Nauji okupantai nesnaudė. Jie nepai
sė nei musų tautinio nei musų valstybinio 

gyvenimo. Mums neišvengiamai reikėjo 
eiti per didelę audrą. Reikėjo priešintis 
visoms suvienytoms jiegoms. Reikėjo sau
goti savo žmones nuo išvežimo į naują Si
birą - Vokietiją, kratytis į musų rankas 
spaudžiamo ginklo, nukreipto prieš musų 
pačių interesus, ginti ariamą žemę nuo iš 
svetur atvežto ūkininko, ginti amatininko 
įmonę, namus. 

Ii; tos kovos akivaizdoje išdygo keli 
prieš okupantą nukreipti politiniai centrai. 
Pasirodė ir pirmutiniai spausdinti lapeliai 
kviečianti nepaklusti naujojo okupanto už
mačioms. Po tais lapeliais atsirado nie
kad nebuvusių organizacijų parašai. Vie
nuose lapeliuose dienos įvykiai buvo vie
naip, kituose kitaip vertinami. Tai buvo 
nenormalu. Reikėjo dėti visas pastangas 
kad visiems Lietuviams pasirinkus vieną 
kelią, visur vienodai gintis, visur vieningai 
laikytis. Mums buvo svarbu savo tikslo 
siekiant garbės neprarasti ir kuomažiau-
sia kraujo netekti. Bet sueiti visiems į to
kį politinį centrą ne taip jau lengvas užda
vinys buvo. Iš seno buvo likę įvairiausių 
sąskaitų-sąskaitėlių. O ir naujų sąskaitų 
kai kuriais atvejais buvo pradėta rašyti. 

1942 metų antroje ir 1943 metų pir
moje pusėje visi jau juto kad grupės su
ėjusios į du politinius centrus. Tai buvo 
Vyriausias Lietuvių Komitetas ir Tautos 
Taryba. Bet ir šis reiškinys dar nepatenki
no musų tautinių reikalų. Reikėjo žengti 
dar vieną žingsnį ir baigti dvilypumą. Tai s 
padaryti ragino ir musų valstybės atstovai 
užsieniuose. 

Pagaliau visų gera valia nulėmė. 1943 
metų rudenį buvo sudarytas Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Į jį su
ėjo visų politinių srovių ir kovos organiza
cijų atstovai. Pirmas susirinkimas įvyko 
mano bute. Susirinko devyni asmenys. 
Vieni iš jų jau buvo daug gyvenimo matę, 
Nepriklausomybės paskelbimo aktą pasi
rašę 1918 metais, buvę ministrais ir seimų 
nariais, kiti dar tik keletą metų^ politinia
me darbe tesisukę. Čia aiškiai jautėsi vi
sų bendras reikalas. 

Pradžia .buvo sunki, bet aiškiai nuga
lima. O einant tolyn aštresni kampai vis 
lyginosi ir jau 1944 metu Vasario 16 dieną 
buvo galima paskelbti Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto deklaraciją. Joje 
buvo pasakyta: 

Lietuvių tauta, siekdama išlaivinti 
Lietuvą iš okupacijos, ir atstatyti sve
timų jiegų laikinai sukliudytą suve
reninių Lietuvos valstybės organų vei
kimą, yra reikalinga vieningos politi
nės Vadovybės. Turėdamos tai prieš 
akis politinės Lietuvių grupės, būda
mos politinės tautos valios reiškėjos ir 
v y k d y t o j o s ,  s u s i t a r ė  s u j u n g t i  v i s a s  
tautos jiegas bendram veikimui ir su
darė Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą. 

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, pradėdamas savo pareigas 
eiti pareiškia kad Lietuvių tautos lai
svė ir Lietuvos valstybės nepriklauso
mybė yra būtinos sąlygos tautos eg
zistencijai ir gerovei . . . 

il||l!!lilllllllll!!lll!llllllllll!!l!ll!i!llll 
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LAUKIA RAUDONOS 
GILTINĖS 

Dirvos Velra Dovana 

PRASIDEDA ŠIAME NUMERYJE 

PO PULK. JONO PETRUIČIO aprašymo apie bolševi
kų žvėriškumus pirmoje Lietuvos okupacijoje, veikale 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ", dabar paskaitykite apfe 
nazius šiame naujam veikale, kurie po metų laiko, bolše

vikus išviję iš Lietuvos, patys pradėjo lygiai žiaurius 
budus vartoti prieš Lietuvius kovojančius už Lietuvos 

nepriklausomybę. v , 
Bolšeyikai trėmė Lietuvius į Rusiją, į Sibirą, o naziai 

— į Vokietiją, ten juos kankinti. 
Ši veikalą — "PAKELIUI Į MIRTĮ" — parašė tautinin

kas veikėjas, Dipl. Agronomas BALYS GAIDŽIUNAS, 
ir per gryžtantį iš Vokietijos kareivį įdavė parvežti Dir

vai išspausdinti. 
SKAITYKIT Dirvą nepertraukiamai — atnaujinkit sa

vo prenumeratas tie kurių baigiasi. 

(Įdėkit į laišką $2.00 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 'ISr* 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Lietuvos žmonės, kurie dar 
tebėra išlikę nuo bolševikų te
roro, parodo kad jie nėra už
tikrinti ar ilgai galės savo gy
vastį turėti ir ramiai savo se
noje pastogėje gyventi. 

Sekantis laiškas, gautas vie-* 
nos Amerikietės nuo savo bro
lio ir brolienės iš Lietuvos (čia 
nežymim jų vardų ir adreso), 
aiškiai pasako kaip Lietuvos 
žmonės vieną dieną gyvi, o ki
tą dieną gali jau buti žiauriai 
nukankinti. 

šie nelaimingi rašo savo se-
sll serei, kurios tėvai mirę jau 20 
5= i metų, kad jis bus pas savo tė-
5=1 vėlius, jeigu jie negaus nuo jo 
ES I daugiau laiškų. 
SEE i Laiškas rašytas 1945 metų 
55 į Rugpjūčio 10 d. ir eina sekan-
§51 čiai: 

55! "Aš jusų brolis Jonas su sa-
s=ivo žmona ir visais vaikeliais 
jH j sveikinu jus, sesutę, švogerėlį, 
gEB ir jusų visą šeimą; linkiu ir 
?H prašau Dievo jums ateityje 
== gyventi. Mes esam tuo kartu 
£5 visi gyvi ir sveiki. Dėkoju, se-
=5': šute, už laiškutį ir meilius žo-
j=E delius. 
EE "Aš buvau išvažiavęs pas sa
il v o te vėlius, bet nenuvažiavau, 
EE dabar nežinau kada teks vel va-
EE ziuoti. Jeigu kito laiško nesu-
EE lauksi nuo manęs tai, sesute, 
§5 leisk man laišką mano teveliy 
EE adresu. Sesute, pasveikink nuo 
EE manęs mano krikšto tėvelį ir 
EE jo šeimą. Baigdamas rašyti 
EE visiems, o ypač sesutei, tariu 
EĘ į sudiev, sudiev, sudiev " 

ĘĘ šie, kaip ir kiti Lietuviai, 
EE niekuo neprasikaltę, bet bolše-. 
5E vikų nustatytu programų gau-
Hl domi, suimami, kalinami, kan-
5E kinami, ištremiami iš tėvynes, 
EE laukia savo eilės. 
EE t Laiško rašytojas sako, "AS 
EE buvau išvažiavęs pas savo te-
EE vėlius, bet nenuvažiavau...." 
EE Iš to galima suprasti kad jis 

Tą iškilmingą Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dieną ši deklaracija bu
vo per požemio radiją, požemio laikraščius 
ir lapelius pakelbta Lietuviams ir visam 
pasauliui. Okupantui tai buvo dar vienas 
nemalonus ir didelis smūgis. Todėl ir ne
nuostabu kad nuo deklaracijos paskelbimo 
dienos prasidėjo ir daug didesnis Gestapo 
budrumas. 

Buvo gauta žinių kad Komiteto seki
mui Gestape padidinti etatai, kad sekimui 
metamos stambios pinigų sumos. 

Į budrumą reikėjo atsakyti budrumu. 
O darbų vis gausėjo ir gausėjo. Neišven
giamai reikėjo judėti tada kada beveik 
musų pėdomis sekiojo ir papirkti agentai. 
Bet mums vis dar sekėsi tas pėdas maišyti 
ir reikiamą darbą laiku atlikti. 

2. Prasideda areštai 
Balandžio mėnesio pabaigoje nuvažia

vau į Vilnių pasitarti su prieteliais. Iš Vil
niaus pasukau tiesiai pas šeimą į kaimą. 
Čia praleidau Gegužės mėnesio pirmos die
nos šventę. Ji Lietuviams buvo svetima, 
todėl neturėjau jokio noro maišytis Kau
ne, kur Vokiečiai pagal savo kurpalį ren
gė iškilmes. Į Kauną gryžau tik Gegužės 
3 d. Pirmi sutikti pažystami pranešė kad 
prietelių esu skubiai jieškomas. Ir tikrai 
buvo ko jieškoti. Pranešė man apie Ba
landžio 30 ir Gegužės 1 dieną įvykdytus 
areštus. Buvo areštuota Adv. B., Inž. V., 
ir D. Kalbėjo apie areštą Inž. B. ir teisėjo 
K., bet pastarųjų suėmimas buvo dar ne
patvirtintas. Bet sekančią dieną buvo pra

nešta kad ir tie suėmimai buvo įvykdyti. 
Pats suėmimas buvo atliktas gana ra

finuotai. Visi tie daviniai rodė kad deda
si negeri dalykai. Reikėjo skubiai veikti 
kad daug ką išgelbėjus. Tuoj buvo sušau
ktas prietelių posėdis padėčiai aptarti. Ta
me posėdyje, pagal įvykusius suėmimus, 
buvo aiškinama kad suėmimo siūlai pra
dėta vynioti iš Estijos Ten buvo nuvy
kęs Komiteto siųstas Pulk. A., keliauti į 
Skandinaviją. Buk Estijoje prasidėję areš
tai. Kokiomis tai aplinkybėmis ̂  buvo su
imtas ir musų atstovas. Iš- jo ir pradėti 
tie nelaimingi įvykiai. Bet buvo ir kitaip 
aiškinama. Buk vienoje iš kovos organi
zacijų įvykęs išdavimas. Bet kaip vėliau 
paaiškėjo, pirmasis tvirtinimas turėjo tei
singą pagrindą. 

Komiteto nariai nutarė trumpam lai
kui išsiskirstyti į saugesnes vietas. Tą 
pavakarį, kada apleidau Kauną, turėda
mas iki traukinio išėjimo dar laisvo laiko, 
nuėjau į miesto kapines. Sustojau ties di
dingu Nepriklausomybės kovose kritu
siems kariams paminklu. Prie jo niekad 
nenuvysta suneštos gėlės ir vainikai. O 
kiek naujų baltų kryžių jau per šį karą 
kritusioms aukoms. O kiek tokių kryžių 
visame musų krašte. Tai šventi kapai ir 
kryžiai. Bet štai, atėję svetimieji lipa per 
šiuos kapus purvinom kojom į musų kraš
tą. Bet mes lenkiamės ir lenksimės jų au
kai. Gali čia ateiti pikčiausi žmonės iš to
limiausių pasviečių, tuos kryžius išrauti 
ir išmesti, bet niekas jų neišmes iš musų 
širdžių ir musų tautinio gyvenimo. 

Atsiduriau vėl kaime, kur praėjo daug 
sunkių dienų dar Rusų okupacijoje ^ Vai
denos tie patys baisumai kaip ir tomis die
nomis kada Lietuviai buvo gaudomi kaip 
vergai ir kraunami į gyvulinius vagonus, 
kad išvežus į šiaurę. 

Šeima apie mano požemio darbą nie
ko nežįnojo. Bet kada visame krašte jau 
buvo pradėta plačiai kalbėti apie įvykdy
tus suėmimus, mano žmona primygtinai 
teiravosi ar man toks pat likimas negrę-
sia. Ramindamas ją įtikinau kad aš jau
čiuosi saugiai, bet po tų paaiškinimų pats 
dar neramiau pasijutau. Blaškydamas įky
rias mintis daug dirbau sode. ^ Išgenėjau 
ne tik vaisinius medelius, bet apie sodą au
gančias liepas ir uosius. Kažkaip lyg sap
nuose rodės kad tą darbą dirbu ne vie-
niems metams, kad reikia pagrindinai su
tvarkyti. Žmona kiek stebėjosi mano pa
didėjusiu nervuotumu ir beveik nelaukto
mis atostogomis. Bet ir tos atostogos bai

gėsi. Reikėjo gryžti atgal į Kauną. Per 
tą laiką nebuvau gavęs jokio pranešimo 
kurie mane baugintų del prasidėjusių areš
tų. Skirti žmonės sekti įvykių eigą nieko 
naujesnio negalėjo pranešti. 

f kelionę išsirengiau labai anksti. At
sisveikinant su žmona, ji beveik su ašaro
mis emė prašyti kad nevažiuočiau, nes ji 
jaučianti kad su manim įvyks kas tai bai
saus. Atsisveikinau jaudindamasis. Išei
damas iš kambario pabučiavau miegantį 
savo sunų ir dukrelę. Jie miegojo ramų 
miegą. Tokie sunkus rūpesčiai nelaužė jų 
jaunų galvelių.-

Lauke lynojo, bet rytuose aiškiai švie
tės ir pranašavo ateisiant gražią pavasa
rio dieną. Miške jau plėšės žali berželiai, 
girdėjos pirmos pavasarinės paukščių gie
smės. Tai buvo Gegužės 12 diena. Ji ma
ne išlydėjo į didelį vargą. 

Seka: PAKELIUI Į GESTAPĄ. 
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pas savo tėvelius nenuvyko. 
Jeigu jį butų kankinę Vokiečiai 
ar kas kitas, jis butų aiškiai 
tai parašęs, kaip parašo kiti. 
Dabar gi, bolševikų persekioji
mą ir kankinimą turi laiške 
užslėpti "kelione pas tėvelius" 
į mirtį. Nuo mirties pavojaus 
ir dabar dar nėra saugus, bet 
ir to negali pasakyti. Užtenka 
pasakyti tiek, iš ko laiško ga
vėja Amerikoje labai gerai su
pranta, žinodama kad jos tė
vai jau po žeme apie 20 metų. 

•BOLIVIJA, Pietų Ameri
kos respublika, įvedė griežtą 
draudimą tarp privačių asmenų 
prekiauti auksu. 

i 
ŽMONIJOS ISTORIJA 

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikS-
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo  ̂ viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir ji| 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Metropolitan Opera 
Balandžio 22 iki 28 

In PUBLIC AUDITORIUM 

PIRMAD. BALANDŽIO 22 
CARMEN 

ANTRAD. BAL. 23 
TANNHAEUSER 
TREČIAD. BAL. 24 
MAGIC FLUTE 

KETV. BAL. 25 
MADAME BUTTERFLY 
PENKT. PO PIETŲ, BAL. 26 
ROMEO ET JULIETTE 

PENK. VAK. BAL. 26 
DER ROSENKAVALIER 

ŠEŠT. PO PIETŲ, BAL. 27 
MASKED BALL 

ŠEŠT. VAK. BAL. 27 
BARBER OF SEVILLE 

SEKM. BAL. 28, 3 PO PIETŲ 
LA BOHEME 

PASKIROS VIETOS 
$7.20, $6.00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20 

Union Bank of Commerce 
Main Banking Lobby— E. 9th St. 

prie Euclid—MAin 8300. 
Box Office atdara 9 ryto iki 5.30 
kasdien. (Išskyrus sekmadienius) 

Knape Piano Naudojama* Išimtinai 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 
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DIDŽIOJI PARAMA TEGUL PLAUKIA 
BE JOKIOS PERTRAUKOS 

Pavasaris — ir Romansas 

Nenusiųsdami vienos tonos 
fl|aisto Europos badaujantiems 
ifhonėms, leidžiame badu 

, ti penkiems žmonėms! 
Baisu! Bet statistikos davi

niai tai rodo. Pasaulio pen
kiems šimtams milijonų žmo
nių šiądien daugiausiai reikia 
kviečių, kvietinių miltų ir rie-
taįalų. Badaujančiuosius išgel
bėti tegalime tik fines, Ameri
kiečiai. 

Valdžia pataria taupyti $r 
gelbsti 

Amerikos prezidento Famine 
Emergency Committee atsišau

kia į visuomenę, prašydamas 
šalpos fondams padėti badau
jančiuosius sušelpti. Prašoma 
tnažiau vartoti kviečių ir kvie
tinių produktų. Jei Amerika 
valgytų kviečių 40 nuošimčių 
mažiau ir atsižadėtų 30 nuoš. 
riebalų per 120 dienų, išgelbė
tų Europos badaujančiuosius! 
Tiek mažai atsižadėdami, ga
lime padaryti tiek daug! 
Ntiaudokim žemę ir taupykim 

maistą 
Atsišaukiama taip pat, kad 

kiekvienas geros žemės sklype
lis šymet butų užsėtas ar už
sodintais. Prašoma nemėtyti 
maisto. Amerika tebėra per
daug išlaidi, pratusi perdaug 
Išmesti maisto. 

Jeigu Amerika nemokSs iš-
# gelbėti badaujančias Europos, 

matysime pairusį pasaulį ir pil
ną neramumų žmoniją. Pir 

Užsisakyk tik tai, ką tikrai 
suvalgysi 

Valgyklų savininkams pata
lkina valgytojams priminti kad 

.,:i valgyklose užsisakytų tik 
tiek maisto, kiek jo tikrai gali 
suvalgyti; sendvičiams duoti 
tik po vieną riekę duonos. 

Riebalus taupyti 
Vietoj žalių daržovių, reika

laujančių aliejaus, duoti virtas 
daržoves. Riebalus vartoti ke
lis kartus. Kai jau netiks val
giui, riebalų likučius perduoti 
jų rinkėjams. 

Patariama kuo daugiausiai 
valgyti žuvięs. Ir žuvį pataria 
arba virti arba ant ugnies kep
inti, mažiausiai vartojant rie
balų arba ir visai jų neimant. 

Kepyklose taupant 
Sumažinti duonos kepalus i 

bulkas bent 10 nuoš. Raikyti 
duoną mažesnėmis riekėmis; 
parduodant paklausti, ar pirkė 
j ui nepakaktų pusės kepaliuko. 
Jei pakaks, parduoti pusę vie
toj vico kepalo. Kepant žiūrė
ti kad duona neperdegtų ar bu
tų žalia. Stengtis kad mažiau
siai nusimestų. 
Maisto pardavėjams patariama 

Siūlyti pirkėjams pertekliaus 
maistą: bulves, žuvį, kiaušinius, 
paukštieną, citrininius vaisius 
ir daržoves. Ruošti ir platinti 
spaudą, kuri nurodytų, kaip 
maistą naudingiausiai sudoroti. 
Neleisti maistui sugesti; var
totojams patarti maistą taupy 
ti; nurodyti, kaip galima rie 

masis karo laimė iimas nradėtas fcalus vartoti antr3 kart5*; rink" masis karo laimejimas pradėtas t[ atliekamus rįebalus. 
ginklais, bet karo pabaigą rei
kia laimėti maistuj— 
Patarimai valgyklų savininkams 

Valygklose patariama neduot 
duonos lėkštėse po mėsos da
viniais; nelaikyt duonos ar bul
ky ant stalų kašėse; prie pie
tų duoti tik po vieną reikę duo
nos ; vietoj kvietinių, naudot 
kukuruzinius pyragaičius; pa
jus kepti "atvirus," be viršu
tinės uždangos; vietoj kvieti
nių, vartoti avižines kruopas; 
duonos kepaliukus ir riekes ma
žinti bent 10 nuoš; vietoj py
ragaičių, raginti "Valgyti Vai
sius ir duoti kuo daugiausiai 
v a i s i ų ;  p r i e  s r i u b o s  a r  s ū r i o  
mažiau vartoti sausainių-crack-
ers; negamint "trijų aukštų" 
pyragų. 

Maisto vartotojams patarimai 
Nemėtyti maisto, ypač duo

nos ir riebalų. Apskaičiuota 
kad kiekvienas asmuo Ameri
koje numeta 5 nuoš. duonos. 
Patariama mažiau valgyti duo
nos, daugiau bulvių ir avižinių 
kruopų. Maistingumo atžvilgiu 
tas pat. 
Po tris riekes mažiau per die
ną valgydami—išgelbstime ba

daujančiuosius 
Jeigu kiekvienas Amerikos 

gyventojas per dieną valgytų į 
trimis riekutėmis duonos ma- i 
žiau, negu suvartoja, butų su- j 
taupyti 3 ketvirtadaliai mili- j 
jonu tonų kviečių tik per 1)0 
dienų. Tik tiek reikia badau-1 

jančius pagelbėti. 

IŠ LAIKRAŠČIŲ 

štai vaizdas poros vaikučių, Johnston City, N. Y., kurie 
draugiškai žaidžia susėdę ant žolės, pavasario saulutėje. 

Riebalus taupant 
Riebalus ir aliejus taupyti 

patariama tokiu budu: suvar
toti mėsos atlaidus, mažiau kep
ti, mažiau imti riebalų, tenkin
kitės tais, kuriuos gaunate prie 
mėsos. 

Jeigu kiekvienas Amerikos 
gyventojas kasdien sutaupys tik 
po arbatinį šaukštuką riebalų, 
bus sutaupyta po milijoną sva
rų riebalų per dieną. Tie rie
balai pagelbės nuo bado apsi
ginti badaujančiam pasauliui. 

Mažai taupydami, daug pada
rysime. 

Sutaupyti maisto dalį atsiųs 

Jančauskas, Kazimieras, iš Jo-
nikių k. švėkšnos vai., Tau
ragės ap., gyv. Pittston, Pa. 

Jankauskienė - Kantakevičiutė, 
Marija, gyv. New York. 

Jovaišaites, Eugenija ir Onutė, 
iš Panevėžio ap. 

Juškai, Jonas ir Pranas, iš Ci-
ginėlių k., Kartenos vai., Kre
tingos ap. 

Kaliošienė-Dapkute, Stefanija, 
iš Jauneikio k., Joniškio vai., 
Šiaulių ap., gyv. New York. 

Karoblis, Petras, iš Misiškių k., 
Vabalninko vai. 

Karoblis, Povilas, iš Misiškių 
k., Vabalninko vai, 

darni j BALF sandėlį, išgelbė- Klevečka, Kazimieras, iš Pane-
site iš bado saviškius, vargstan
čius Lietuvius Europoje. Pa
gelbėkime jiems ir toliau! 

Ir toliau siųskite viską, ką 
tik galite aukoti, tokiu adresu: 

United Lith. Relief Fund of 
America, Inc., 

Warehouse 
101 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 

PAJ IEŠKOJIMAI 

ive* 

fcvetY 
001,1 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi j: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

arba 
Consulate of Lithuania 

N* LaSalle Street 
• Chicago 2, IU. 

V Y. GEN. KONSULATO 
PAJIEŠKOJIMAI 

LAIKAS YRA PINIGAS, kas Ui pasakė. Bet laikas 
taipgi yra pasilsis, mokslas ir pasidžiaugimas su 
savo šeima! 

Todėl tai daug moterų laukia nekantriai tos va
landos kada jos galės sutaupyt laiką savo skalbimo 
dienomis su moderne All-Elect/ic Skalbykla. 

Elektriškas .Vandens šildytojas, Skalbtuvas, Pro-
sytojas ir Džiovintojas atliks skalbimą beveik au
tomatiškai ... ir tik į kelias valandas . . . vietoj 
dienų kaip kitados ėmė atlikti šeimos skalbimą. 

DABAR YRA LAIKAS pradėti įsitaisyti sau Ali» 
Electric Skalbyklą . . . vieną reikmenį po kitos jei 
taip norima. Kožnas įgytas padargas palengvins jū
sų darbą ir rūpestį -ęąt tiek. 

Elektra yra jusų geriausias ir pigiausias tarnas. 
Atminkit, taipgi, kad juo daugiau elektros sunau
doji tuo pigiau vidutiniai už vienetą atsieina. 

7  A L  W A Y  

Adomaitienė-Skleudaite, Marijo
na, duktė Kazimiero. 

Ambrasaitė Julija, iš Nausė-
džių k., Vabalninko vai. 

Andrijauskas, Joseph, gyvenęs 
New Yorke. 

Baguckienė-Dikčytė, Kazė, iš 
Vairpkų, Gelvonų vai. 

Balkauskas, Antanas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. 

JBaltakys, Pranas, iš Mikniūnų 
k., Kamajų vai., Rokiškio ap. 

Binkiewicz, Palmyra, iš Pabais
ko miestelio. 

Bliu jus, Pranas, iš Šuolių k., 
Semeliškių-Kietaviškių vai., 
Traku ap. 

Breive, Jurgis, iš Natiškių k., 
Vabalninko vai. 

Bukausko, Antano,, taikai. 
Bundza, Andrius, stin. Tamo

šiaus, iš Šakių ap., Chicago. 
Butėnas, A., iš Latvygalės k., 

Biržų ap. 
čeičys, . Edvardas, sun. Juozą, 

studijavęs Lietuvoje medici
ną, gryžęs Amerikon 1936 
m.. Lietuvoje gyvenęs Rau
dondvario dvare, Krinčino v. 

Čepliauskienė - Paulausk aite, 
Anelė, iš žvirgždžių k., Gir
kalnio vai., Raseinių ap., gyv. 
Waterbury, Conn. 

čiočys, Motiejus, gyv. Boston. 
Damrausko (ar Dambrausko), 

Juozo, vaikai. 
Davidenkaitė Ona, iš Kauno 

miesto. ; 
Duda, Juozas, iš Bajoriškių k., 

Rokiškio ap. 
Dulskis, Antanas, gyv. Detroit. 
Gaigalas (Gaigol), Ignas, iš Gai-

žunu k., Linkuvos vai., gyv. 
Baltimore, Md.r 

Galubąuskas, Juozas, iš Mijau-
gonių k.. Rietaviškio vai. 

Giraitienė Magdalena, gyvenus 
Boston. 

Giraitis, Juozas, gyv. Boston. 
Gvildienė-Skleudaitė, Petronėlė, 

takte Kazimiero. 

vezio ap. 
Kliknaitė, Elena, iš Bakučių k., 

Raseinių vai., gyv. Columbia 
N. Y. 

Macianskas, Kazys, iš Ukmer
gės. 

Majauskas, iš Mikniūnų k., Ka
majų vai., Rokiškio ap. 

Milvertienė-žiliutė, iš Grebžinų 
k., Gargždų vai., Kretingos 
ap., gyv. Baltimore, Md. 

Mykolaičiai, Jonas ir Motiejus, 
iš Kregždžių k., prie Gražiš
kių, Valkaviškio ap. 

Naginevičiutė, Pranciška, ište
kėjusi, bet vyro žinomas tik 
vardas Gabrielius, kilusi iš 
Darsūniškio, Traku ap., gyv. 
New York ar apylinkėje. 

Noreikis, Antanas, iš Viliošių 
k., Akmenės vai., Mažeikiu 
ap > gyv. Chicago. 

Pakalniškiai, Rapolas ir Tamo
šius, iš Mažeikiškių k., gyv. 
Brooklyn, N. Y. 

Patkauskas, Mykolas, gyvenęs 
Washington, iš Nečiunų k. 

Petraška, Adomas, iš Balbieriš
kio, gyv. Boston, Mass. 

Petraškaitė, Rožė, iš Balbieriš
kio, gyv. Boston, Mass. 

Petrukaitienė, Jonieška, gyv. 
Boston. 

Petraukaitis, Juozas, gyv. Bos
ton. 

Franevičienė - Krapauniskaitė, 
Ona, Amerikoje žinoma ir 
kaip Frice, ar Price, Anna, 
iš Seredžiaus vai., Kauno ap.. 
gyv. New York. 

Propiestienė-Sakalauskaitė gyv. 
Los Angeles, Cal. 

Radavičienė-Kiaurakytė, Kotry
na, iš Klibių k., Žarėnų vai., 
lelšių ap., gyv. Chicago. 

Simutis, Ignas, iš Judėnų k., 
Plungės vai., Telšių ap., gyv 
Chicago. i 

Skietiuvienė, Magdalena, ar jos 
dukros, gyv. Boston. 

Startinskienė - Dambrauskaitė, 
Kazimiera, žinoma kaip Anna 
Star, iš Biržtą-Pasvalio ap., 
ar jos vaikai. j 

Stel'anavičius, Juoz&s, iš Kėdai
nių, ar jo dukterys Elena ir 
Jadvyga. . , 

Stefanavičiutis, Elena ir Jad
vyga, Juozo dukterys. Ele-; 
na iš Lietuvos, ištekėjusi A-
nnerikoje, vyro pavardė ucii* 
noma. Jadvyga gimusi A? 
merikoje. 

Švipai, Kazimieras ir Mykolas, 
iš Palėvenių k., Pušaloto p. 
Panevėžio ap., ar jų vaikai.*! 

Turkauskieriė-jButkytė, Ona, iš 
Ridikiškių k., Eržvilko vai., ( 

Tauragės ap. i 
Urbonas, Ipolitas, iš Minaičių 

k., Kėdainių ap.; Chicago. 
Urbonas, Motiejus, gyv. Brook

lyn, N. Y. ^ , 
Valackas, Jonas, gyv. Detroit.! 
žalgeyičiai, Aleksandras ir VIa- j 

das. ^ į 
Žiauberaitė, Barbora, iš Sime-

nų k., Skaudvilės vai., Tau
ragės ap., gyv. Chicago, 

žiauberis, Jonas, iš Simenų k., 
Skaudvilės vai., Tauragės ap,. 

" įįv* tftiicafo;' 

KAI A. Bimba, pabučiavęs 
Lietuvos pavergėjo Stalino ba
tą gryžo į šią šalį, Lietuviškai 
kalbanti Stalincai ėmė garsiai 
skalinti "Amerikos Lietuvių at
stovas Bimba gryžo iš Lietu
vos". 

Kada Amerikos Lietuviai 
siuntė Bimbą į Lietuvą ir kas 
jam davė įgaliojimą ten kalbė
ti Amerikos Lietuvių vardu ? 

Kodėl Stalincai slepia Bim
bą už Amerikos Lietuvių, kuo
met jis buvo tik Padleckinių 
Stalincų atstovas? 

VIENAME raudonųjų šlam
šte A. Bimba lyg smaugiamas 
suriko: "Juodašimtiškas melas 
prieš Lietuvą." 

Mat, tam stalinberniui labai 
nepatiko kad LAIC iškėlė vie
šumon faktą jog Amerikos Lie
tuvių pasiųstas dovanas dra
bužiais komunistai išgraibstė 
geresnes drapanas sau, o liku
sias išdalino ne tiems kuriems 
reikia, bet savo pasekėjams. 
Tūlos komisarkos pasiglemžė 
net po dvejus kailiniukus. 

Paslėpiihui komunistų vagy
stės Bimba šaukia jog tai "ju-
došiškas melas prieš Lietuvą". 

SAVO KRISLUOSE BimM 
rustauja ant vieno draugo ku
ris, pasak Bimbos, "pinigų tu
ri kaip šieno"', iš kurio Bimba 
tikėjosi gauti daug, bet gavo 
tik penkinę; o iš kito draugo 
kuris gyvena vargingai ir turi 
didelę šeimą, Bimba iškaulijo 
visą šimtinę. Toliau Bimba 
sako kad pirmasis mirdamas 
nenusineš savo turto. Reiškia, 
jeigu mirdamas nenusineši tai 
atiduok pinigus Bimbai. ... O 

O Sandaroje tokių yra ne
mažai kurie visokiais slapyvar
džiais prisidengę soči a 1 i a t ų 
spaudoje teršia sau nepatinka
mus asmenis ir net organizaci
jas ir paskui išsivertę kailinius 
gąsdina juos teismu. 

P. P. Jaraa. 

• POPIEŽIUS atsišaukė į Ar
gentiną ir Braziliją raginant 
.jas padėti maitinti karo .nunio
kota sEuropos šalis. 

ar Bimba savo šimtines, kurių 
irgi mirdamas nenusineš ir ku
rios jam daug lengviau ateina, 
dalina kam nors? Bet jis kau
lina jų daugiau. Tai komunis
tų obalsis: Kas tavo tai mano, 
bet kas mano tai ne tavo. 

NAUJIENOS jau pradėjo 
vajų už įsteigimą fondo para
mai Lietuvos socialdemokratų. 
Naujienų tikslas aiškus. Jos 
nori finansuoti socialdemokra
tus kad Lietuvai atgavus savo 
nepriklausomybę socialistai ga
lėtų veržtis paimti valdžios va
deles į savo rankas. 

Kitais žodžiais tariant, ren
giasi į kovą su Lietuvos krik
demais. Tada jau Grigaitis 
su šimučiu nesibučiuotų bet 
spjaudytų vienas kitam j akis. 

WORCESTER (Mass.) yra 
toks tipas kuris moka rašyti 
Keleiviui socialistiškai, Sanda
rai sandarietiškai, o Vienybei 
tautiškai. Kožnam laikraščiui 
savo rašinį nutepa pagal skonį 
to laikraščio kuriam jis rašo. 

Jeigu kas išdrysta tą tipą 
pakritikuoti tai jis per Keleivį 
ir Sandarą ima gąsdinti teis
mu, lyg Amerikos įstatymai 
tik jam butų rašyti. 

Ar ne garbė sandariečiams 
turėti tokią asmenybę? 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
Snprrfor Ave. Cleveland HFndor«on 6729 
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Savings wiHėlwqys 

b e i m p o r fa n t:
: to -th £ y 

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 weiwme 

i  

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO 

I 

Apribotas Kiekis! 

KOPĖČIOS 
Pėdų 

6 Pėdų 
1.75 
5.75 

Tvirto darbo iš medžio su
tvirtintos metalu ištisai, ši
tos kopėčios tarnaus viso
kiame darbe atsakančiai.. . • 
prie to jos yra žymiai pi
gios, taipgi. 

Gaila, Nepriimam Paštu 
ar Telefonu Užsakymų 

.V  M inter ior  

If i f iSOMI S'Jf l&Uf 
ONE GflUO* 

Appflovr 

AQUELLA 
Moksliškus Mineralinis Viršaus Tepalas 

Saugojantis nuo Vandens ir Dulkių! 

8.4 sv. ̂ Maišas (padaro 1 Gal.) 3.95 
Padaro švelnų kaip kiaušinio lukšto vir
šų Perlo, Pilką ar Baltą, Aquella sutei
kia jums atsakantį saugų nuo drėgnumo 
ar šlapimo paviršių. (Jeigu Vartojama 
Sulyg Nurodymų.) Vartokit jį ant tokių 
lygių ir duobėtų dalykų kaip konkretas. 
plytos, paprastas beržas, šiurkštus plas-
teris ir stucco. Jųs skaitėt apie jo ypa
tybes Reader's Digest. Štai dabar jį ga
lit gauti ir naudoti. 

HOUSEWARES—PENKTAS AUKŠTAS 

ALU MINO PALAIPAI 

5.49 
Sveria tik 714 svarus, bet jie 

atlaikys virš % tono. Tai pato
gi ir paranki sėdynė dirbant vir
tuvėje. Tik raudonos spalvos. 

t fRED 

"SPRED LUSTER" 
Nusimazgoja kaip Chitt*; MMufcė! 

3.98 gal. 
Šis nuostabus enamel kuris galimas 
maišyti su vandeniu yra pats vėliau
sias Jšradimas dažymo istorijoje. Tai 
puikiausias sienų tepalas kuris atneš 
naują grožį jusų perdekoruojamam • 
namui. 

THE PAINT SHOP—Penktas Aukštas 

VALYK SAVO NAMUS 
SU MYSTIC FOAM 

1.49 gal. 
Tik vienu galionu šio nuo
stabaus valytojo, jųs leng
vai nuvalysit visą trijų da
lių 'vieškambario sėdynes ir 
kelis mažus patiesalus. Jis 
parsiduoda gatavas vartoji
mui. Išdžiūsta per 30 mi-
nutų. 

' SOLVENTOL" 
61 oz. 1.00 

Tai be jokio kvepėjimo vi
sokiam reikalui valytojas 
skalbyklai ir Pavasario na
mų apvalymui. Užsisakykit 
sau pirmadienį. 

"SANI-WAX" 
3.95 gal. 

Tai idealis rakandų šveiti-
kas. Išvaškuoja kartu kai 
nušveičia. Prašalina rankų 
plėtmus ir kitus naminius 
sutepimus. 

©SEMSS 
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Lietuvis Kandidatas i 
U. S. Kongresą 
20-me Distrikte 

Joseph P. Muliolis 
Lt. Col. Joseph P. Muliolis 

yra pirmas Lietuvis kandida
tas Onio valstijoje į Kongresą. 
Jis kandidatuoja DemoMaui 
partijos sąraše iš 20-to Dis-
trikto. To distrikto Lietuviai 
balsuotojai prašomi tėmyti jo 
vardą nominacijų dienoje, Ge
gužės 7 d., Lietuvio kandidata
vimas privalo pastūmėti Lietu
vius dalyvauti šiuose balsavi
muose labiau negu kitados. 

Jis taip pat yra pirmas iš 
gryžusių II Pasaulinio Karo 
veteranų kuris stojo j dideles 
vietos politines lenktynes. 

Juozas P. Muliolis yra bai
gęs Ohio State University ir 
šiame kare pasiekęs aukšto lai
psnio — bene aukščiausio kokį 
kuris jaunų Lietuvių karių ga
lėjo pasiekti. 

Jis savo rinkimų kampanijo
je skelbia rėmimą Pastovios 
Taikos programo, stiprios už
sienių politikos iš Amerikos 
vyriausybės pusės, ir kitus bū
tinai reikalingus klausimus ša
lies gyvenime. 

Juozas P. Muliolis, kuris ka
riavo ir dalyvavo Vokietijos 
nugalėjime, kuris matė- paver
gtų tautų pabėgėlius, asmeniš
kai pareiškia savo nepasitenki
nimą dabartine Amerikos vy
riausybės silpna politika, kuri 
privedė ir Lietuvą prie Sovie
tų pavergimo. Jis nori kad vi
sos šalys butų atstatytos, nes 
tik už tokią taiką Amerika ka
riavo. 

LVS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

LVS 1-mo skyriaus susirin
kimas bus laikomas penktadie
nio vakare, Balandžio 26, nuo 
8:15 vai., Dirvos redakcijoje. 

Kadangi rengiamasi į Lietu
vai Vaduoti Sąjungos metinį 
seimą ir bus rinkimas delega
tų, taipgi rengiama smagi kor-
tavimo pramoga, nariai prašo
mi dalyvauti šiame susirinki
me. Valdyba. 

BALF SKYRIŲ KOMITETO 
SUSIRINKIMAS 

Baigus BALF^rubų lr mais
to vajų, visų trijų vietos sky
rių bendro komiteto susirinki
mas įvyks ketvirtadienį po Ve
lykų, Balandžio 25, P. P. Mulio-
lio ofise, užbaigimui reikalų. 
Komiteto nariai prašomi susi
rinkti 8 vai. vakare. Kom. 

PAŠTAS Į LIETUVĄ 
Clevelando pašto vedėjas pa

skelbė kad . į Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo šalis paštas vėl ge
riau sutvarkytas, kad galima 
siųsti laiškus ir laikraščius ir 
be to dabar priims siuntinius 
rubų ir kitko nedaugiau 11 sv. 

Tik nežinia kokį pristatymą 
bolševikai Lietuvoje teiks pa
siunčiamiems dalykams. 

žudydami ir teriodami Lie
tuvos žmones, negi bolševikai 
norės kad jie butų iš Ameri
kos sušelpiami.... 

Padėtis tikrai apverktina. 

Naujoje Parapijoje 

Moterų Sąjungos 36 kuopos 
narės Verbų sekmadienį visos 
in corpore ėjo prie Dievo Sta
lo; visoms buvo prisegta gyvų 
gėlių corsages, buvo labai gra
žus vaizdas. 

Po šv. Mišių, kurias atlaikė 
klebonas Kun. Angelaitis, buvo 
visų tų narių bendri pusryčiai. 

Ačiu poniai Sankalienei, ku
ri dovanojo tiek daug sviesto, 
surį, kiaušinių, taipgi ačiu pp. 
Sadauskienei, Katkienei, Cicė-
nienei ir Kundrotienei už pasi
darbavimą paruošime tos gra
žios metinės puotos. Kor. 

GERAI ATSIŽYMĖJO 
JAUNA LIETUVAITĖ 

Lillian Kersis, Adv. P. J. 
Keršio duktė, dalyvavo kontes-
te 36 Summit County aukštes
niųjų mokyklų mokinių, klau
sime "Spaudos žinių laisvg — 
kaip raktas į taiką." 

Nors ji tik pirmą metą lan
ko Penninsula Hi^h School, iš 
daugybės kitų studentų ji lai
mėjo kontestą, sumušdama ki
tus ir kitas kurie šymet jau 
baigs mokslą. Už tai ji apdo
vanota ninigine dovana $25. 

Laimėjusių mokinių ir jų 
mokytojų susirinkime Akrone 
dalyvavo ir kalbėjo Guberna
torius Lausche. 

Jai taipgi teko pirmenybės 
iš visos jos Vnokyklos vykti į 
Kent State College, Kent, Ohio, 
bandomiems kvotimams gavi
mui stipendijos tęsti kolegijos 
mokslą kada baigs high school. 

Tai vienatinė Lietuvaitė iš 
tūkstančių mokinių kuriai ten
ka tokia garbė ir laimė. Lilr 

lian bus 15 metų amžiaus Bir
želio 4 d. 

REAL ESTATE TAKSAMS 
PASKUTINĖ DIENA 

Pirmadienis, Balandžio 22, 
yra paskutinė diena sumokėji
mui Real Estate taksų. Taksų 
bilas visi namų savininkai ga
vo prieš mėnesį laiko. 

M I R I M A I  
LOUIS LASKY (Lastauskas), 

60 metų, nuo 701 E. 92 St., 
mirė Balandžio 12, palaidotas 
Bal. 15, Lakeview kapinėse. 

Paėjo iš šešetokų, Marijam
polės ap., Amerikoje išgyveno 
43 metus, Clevelande 17 me
tų. Priklausė prie SLA 14 kp. 

Liko žmona, Marė, duktė 
Izabelė; brolis Petras, Grand 
Rapids, Mich. Lietuvoje turė
jo tris brolius ir seserį. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

Novotna, Žavejanti Sopra
no, Dainuoja 'Magic Flute* 
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JARMILA NOVOTNA 

Gražuole, žavėjanti ir auksiniu 
balsu, Jarmila Novotna, Čekė so
prano, vaidina vadovaujamą rolę 
Metropolitan Operos pers t a t y m e 
Mozart'o "The Magic Flute" (Ma
giška Fleita), trečiadienio vakare, 
Balandžio 24, Cleveland Auditorium. 

"The Magic Flute" buvo labai po-
puliariška kuomet čia buvo persta
tyta keturi metai atgal, ir šymet 
operos mugėjai parodė didelio su
sidomėjimo ta opera * pirkdami ank
sti tikietus. Šią ir eilę kitų operų 
Clevelande paruošė Northern Ohio 
Opera Association, parkviečiant žy
mią Metropolitan Opera Ass'n. 

Kiti artistai dalyvaujanti persta
tyme "The Magic Flute" yra Erzio 
Pinza Sarastro rolėje, Charles Kull-
man, Regina Resnik, Maxine Stell-
man, Anna Kaskas, Hugh Thomp
son, Mona Paulee, Emery Darey ir 
kiti. 

Šį operos sezoną statoma Cleve
lande sekančios operos: "Carmen" 
Bal. 22; "Tannliaueser' Bal. 23; 
"Madame Butterfly'- Bal. 25; "Ro
meo and Juliet- Bal. 26, po pietų; 
"Der Rosenkavalier-' Bal. 26 vak.; 
"Masked Ball" Bal. 27 po pietų; 
"Barber of Seville" Bal. 27 vakare; 
"La Boheme", Bal. 28, 3 vai. ipo 
pietų. 

Tikietai po: $1.20, $2.40, $3.60, 
$4.80, $6, ir $7.20. su taksais. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE:' ENdicott 44M 

Russia Larks Good Faith 

SVEČIAI 
Pas Marę Gužauskienę ir jos 

sunus lankėsi svečiai iš Det
roito, Mrs. Talmant su dukte
rimis, ir trys broliai Brinzos, 
visi sugryžę iš kariuomenės 
jaunuoliai. Svečiai lankėsi Ba
landžio 6 d., ir sekančią dieną 
gryžo atgal. 

(Reprint from Detroit Times) 
THE refusal of the represen

tatives of Soviet Rusia to take 
any part in the discussions of 
the Iranian controvery by the 
United Nations Security Coun
cil is significant for the light 
it throws on the real relation
ship that exists between Russia 
and the United Nations Organ
ization. 

This was not a mere act of 
petulance, but the studied and 
uncompromising pursuit of a 
fixed and irrevocable policy. 

The Russians are not parti
cipating in the United Nations 
Organization in good faith, and 
have no intention of doing so. 

The real intention of Russia 
with respect to the United Na
tions Organization is % perfectly 
clear. 

The Iranian controversy is 
the clarifying factor in this 
situation. 

Russia's ačt of aggression as 
against Iran was committed 
by one member of the United 
Nations Organization against 
another, and thus is plainly a 
matter of concern to all the 
members. 

But Russia did not move oii-
ginally against Iran with any 
recognition of the legitimacy of 
this concern, and there is no 
reasonable or warranted expec
tation that she will respect any 
opinions or decisions the U. N. 
O. may ultimately render on 
the situation. 

The sober fact to be faced 
is that Russia is GOING IT 
ALONE in the Iranian matter, 
as she has ALWAYS gone in 
matters involving her own di
rect interests and those of her 
neighbors. 

Russia, in short, is not a 
member of the United Nations 
Organization in GOOD FAITH. 

Russia has committed many 
acts of aggression, other than 
that against Iran, which the 
rest of the world does not con
done. 

The Russian aggression in 
Poland was against the moral 
standards and judgments of 
the civilized world . 

The Russian absorption of 
the Baltic republics — Latvia, 

' Lithuania and Estonia — was 
j in violation and defiance of 
world-wide moral opposition. 

The Russian infringements 
upon the sovereignty of various 
Balkan nations—notably Roma-

| nia and Hungary and Bulgaria 
i  and Yougoslavia—are in CON
TEMPT of world opinion. 

So why should Russia be ex
pected to consult or abide by 
world opinion in the Iranian ag

gression, or in the impending 
Turkish aggression, or in any 
of her studied and uncompro
mising acts taken in pursuit 
of her fixed and irevocable pol
icy ? 

The present issue seems to 
be not so much whether the 
United Nations Organization can 
function without Russia as a 
member as whether it can ever 
hope to accomplish anything or 
MEAN anything WITH Russia 
as a member. 

AMERICAN HeRQeS 

Baltic-Scandinavian 
Society formed in 
Washington, D. C. 

A society for persons of Bal
tic and Scandinavian national
ities was formed at a meting 
held at Wilson Teachers Col
lege, 11th and Harvard St. on 
Monday evening, March 25, 
1946. After some deliberation 
on the formation of the Society 
by persons of these nationalit
ies, a motion was made by 
Mrs. Ruth S. Beckmann that 
the persons attending be con-

istituted as a Committee for the 
formation of such a Society 
with Mr. L. J. Esunas, a ve
teran of World War II as its 
cfiairman. The motion was se
conded by Mrs. Pearl Jensen 
Allen and carried without dis
senting vote. 

One of the objectives of the 
Society is to associate and to 
bring into fellowship persons 
of Baltic and Scandinavian na
tionalities who reside in Wash
ington, D. C. and vicinity. The 
association will observe the na
tional days of Denmark, Esto
nia, Finland, Iceland, Latvia, 
Lithuania, Norway and Sweden 
and will sponsor cultural and 
social affairs and civic events. 
Persons interested in the group 
can get in touch with its chair
man, Mr. L. J. Esunas, 2505 
13th St., Apt. 313, Washington, 
D: C. R- p— 

by WOODY COWAN 
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JAPS threatening a vital position in the Solomon Islands were thwarted 
largely through the leadership of Staff Sgt. Floyd E. Hill, Marshville, 

N. C., who has been awarded a Silver Star posthumously. As leader of an 
antitank section, he was ordered to support a rifle platoon and to have 
his positions dug and ready when the enemy struck. The big gun that 
^ ar Bonds helped to provide for th&e men was ready when the Nips struck. 
Sgt. HUi, wounded, helped his men to completely rout the tnemy. 

SAY LITHUANIANS, 
DID YOU KNOW? 

PAGERBIMAS 

Didokas būrelis Sąjungiečių 
Balandžio 12 d. pagerbė savo 
veiklią narę, Veroniką Sadaus
kienę, jos 50 metų gimtadie
nio sukaktuvėse. 

Tai buvo jai "surpraiz" po-
kilis. Gražus būrelis Sąjungie
čių kartu suėjo į jos namus ir 
pradėjo sveikint, 'Happy birth
day !' M. S. 36 kuopos pirmi
ninkė p. Cicėnienė įnešė puoš
nų tortą, kur} ji pati iškepė. 
Poni Sadauskienė tai pamačius 
susijaudino iki ašarų. 

Pokilio eigoje buvo pasakyta 
gražių kalbų ir linkėjimų. Da
lyvavo ir p. Sadauskienės šei
mos nariai, ir jai buvo įteik
ta gražios dovanos. Kor. 

Smagus Vakaras 
NAUJOJE PARAPIJOJE 

Pirmą sekmadienį po Vely
kų, Bal. 28 d., naujos parapijos 
salėje Moterų Sąjungos 36-ta 
kuopa rengia juokingą persta
tymą su dainomis ir šokiais. 
P-lės Bartnikaitė ir Skribunai-
tė šoks klasiškus šokius; p-lė 
TVainauskaitė pasakys jaus
mingas eiles apie Lietuvą. 

Pelnas naujos bažnyčios sta
tymo fondui. Pradžia 6 vai., 
įžanga 50c. Rengimo komisi
ja tikisi skaitlingos publikos. 
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j GERIAUSI LINKĖJIMAI VISIEMS | 

| LINKSMŲ VELYKŲ 1 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
^ & LOAN ASS N 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

6712 Superior Ave. | 
Cleveland | 
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Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 

PERMANENT WAVE SPECIALS TIK 
SU ŠIUO SKELBIMU 
Tūkstančiai Klausinėjo katla^ įvyks 

Šis Didelis Metinis Įvykis 
Specializuojant Plaukų Dažyme ir 

Baltinime 
Marlene Oil Waves 
Revitalizing Oil Waves 
Duart Oil Waves 
Creme Oil Waves 
Permanents for ffrey hair 
Machineless Waves 
Cold Permanents 
Pin-Curl Permanents 
Creme De Lite Waves 
Permanents for Fine—Hard 

to curl hair 
DYKAI Plaukų kirpimas, setiniimas su visais permenents. Gausit 
t$ patj pirmos rūšies wave šiame mūsų DIDELIAME nupiginime. 
Geriausios medžiagas ką pinigai pii'ka. Visos waves garantuota. 

It was the clothing of so 
I attractive design and coloring 
that won for Lithuanian men 
and women the distinction of 
being the most picturesque im
migrants of the late sixties, 
w h e n  t h e i r  n a t i v e  c o s t u m e s  
first stood out in resplendent 
relief against the neutral black 
and grays or blues of other 
Europeans ? 

The first considerable im
migration from Lithuanian be
gan in 1868, although the first 
Lithuanians to come to Ameri
ca were those who in 1777 ac
companied General Tadas Kos
ciusko, himself of Lithuanian 
birth, to help America in its 
struggle for independence. 

That the Lithuanian langu
age is the oldest liying Indo-
European language in the en
tire world. It has been a spe
cial attraction to scientists for 
many years. They have delved 
into the language in search of 
facts about the dim ages, and 
their discoveries have added to 
the world store of knowledge? 

That Immanuel Kant, one of 
the greatest thinkers of mo
dern times, was born in 1724, 
in Konigsberg, once the Lith
uanian City of Karaliaučius. 
His parents were Lithuanians 
and his love for Lithuania is 
revealed in his writings and 
his attachment for the city of 
his birth was such that he 
never left the city during the 
30 years of his professorship 
at the University in that city? 

To peoples of other countries 
the customs relating to mar
riage in Lithuania are inter
esting. At peasant weddings 

$3.95 
$4.95 
$5.95 
$7.50 
$8.95 
$5.95 

$10.00 
$12.00 
$14.00 

$15.00 

IDEAL PERMANENT WAVE SHOP 
1634 EUCLID AVENUE Phone MAin 4580 

PO. 9548 IV. 6633 
FRANK OKPSE (URBSAITIS) SAV 

Delia C. Jakubs 
f JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviy Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvos'imui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 

Visos mūsų išdirbamos Venetian Blinds langams, yra 
_ geriausio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa

darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis i mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
! Call IVanhoe 395fi 18609 KEWANEE AVENUE | 
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Walkelis Funeral Home ( 

! PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
! PATARNAVIMAS l 
I 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotoja3 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefona« POtomac 6899 

it is customary for the bride 
to weep during the entire cere
mony. The older women oth
erwise may scold her for lack
ing an appreciation of the ser
iousness of matrimony. A ser
ies of festivities begins after 
the marriage ceremony start
ing with a feast at the bride's 
mother, next the groom's mo
ther, and then, in turn by the 
other relations at their respec
tive homes. 

Frances M. Siedlik. 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoratorius 

Atlieka gerą darbą kamba
rių popieriavime, namų de

koravime iš vidaus ir iš 
lauko. 

14005 Baldwin Ave. 
Telef. MUlberry 0744 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINIS ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. . 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba !•* 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkites | 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
Jraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
J09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 
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AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Arėnue 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 

Dėvėjimui Reikmenys Velykoms 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

DYICAI GREEN STAMPS su koinu pirkinio. f|VLf AI 
Cia galit iikeisti sav* Stamp Books. • IV/%1 
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