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Politika 

No. 18 Sovietų Spaudos ^ tsto-
vai Amerikoje Q 

KEISTĄ vaizdą 
vykę Amerikos trys^^o^^ 
organų redaktoriai An^% ^ 
Jie, nustatyti propagancfe^^ 
Stalino darbų ir klastų, atvP^Sį. ^ 
kę Amerikon pradėjo dideliu"*"t 

pasiryžimu dirbti už pagerini
mą Amerikos žmonių santikių 
su Rusijos žmonėmis. 

Ką kur kalbėti ir daryti — 
jiems iąanksto Maskvoje pa
liepta. Jie tiesiog išmanevruo
ti tai užduočiai. 

The only Lithuanian Newspaper published t*i Ohio reaching a very large majority of thę 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland x 
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Entered a?. Second-Class matter Decem
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Svrnes Reikalauja Ištraukimo Kariuome-
niy iš Austrijos ir Italijos 

UN Pirmininkas 

TAČIAU štai kas apie juos 
žinoma. Jie nėra jokie laisvi 
atstovai, kaip kad Amerikos 
laikraštininkai, kurie prieš ke
lias savaites išvyko Europon. 

Šie Rusai laikraštininkai nei 
vienas nemoka Angliškai ir jie 
su savim turi iš Maskvos pri
skirtus • perkalbėto j us, kurie 
tikrenybėje yra NKVD agen
tai, žiaurus sekėjai ir temytQ-
jai kad tie redaktoriai ne tik 
nepasakytų ką nenaudingo, bet 
ir kad neužsikrėstų Ameriko
niška demokratija. To labiau
sia turi saugotis, ir jiems ne
valia bus parsivežti nei vienoą 
mintips apie laisvą Amerikos 
žmonių gyvenimą, ką jie galė
tų paskelbti savo laikraščiuose 
prakrapštymui. Rusijos žmonių 
akių. 

Jiems ir nesvarbu tas parsi
vežti, nes nuo to kaip jie išti
kimai savo despotui tarnauja 
priklauso visa jų laimė ir gera 
duona sovietuose. 

AR TARP Amerikos ir Ru
sijos valdžių įvyks draugingu
mas, apie ką kalba ir tie at
vykę propaganditai, ir ko taip 
lyg pamišę geidžia Amerikos 
laikraščių redaktorių diduma 
parodys kelių sekančių savai
čių bėgis. 

Už VISO Maskvos agentų 
užmaskuoto judėjimo, rodymų 
nuoširdumo slepiasi vienas ir 
nepakeičiamas jų troškimas — 
komunistinė revoliucija Ameri
koje, kaip ir visame kitame 
pasaulyje kuris dar nėra bol
ševikų kruvinuose naguose pa
čiuptas. # 

Visų po Ameriką slampinė-
jančių bolševikų agentų vie
nas vyriausias nustatymas yra 
skleisti neva draugingumo idė
ją tarp Rusijos ir Amerikos, 
tuo metu kai pačioje Rusijoje 
nuo mažiausio vaiko, visuose 
sluogsniuose —'darbo klasėje, 
biednuomenėja, valdininkuose, 
kariuomenėje — skleidžiama 
pati pasalingiausia neapikanta 
Amerikai, jos-valdžiai 
žmonėms. 

Ohio Gubernatorius Frank J. Lausche 

Egipto'* atstovu^ UN yuugu-
imo konferencijoje, Dr. Hafez 
Ifif Pa*a, parodomas pirminin
ko pareigose UN posėdyje. At
stovai tn šalių kurie sudaro 
saugumo tarybą paeiliui pirmi 
ninkauja. 

PATIEKĖ 25 METU VOKIETIJOS KON-
c. 

' TROLIAVIMUI PLANĄ 
-V " ? 

Paryžius, Gegužės 2. — U. S. Valstybės Sekretorius 
Byrnes pakėlė užsienių reikalų ministrų konferencijoje 
reikalavimą kad tuoj butų sumažinta sąjungininkų oku
pacinių. armijų skaičiai Austrijoje ir kad butų ruošia
masi vienu ir tuo pačiu kartu ištraukti kariuomenes iš 
Italijos ir Austrijos. 

Byrnes pasiūlė Austrijoje palikti tik po 15,000 ka
reivių kiekvienos valstybės okupuotoje zonoje, o tas ka
riuomenes ištraukti vėliau visiškai, sutaikant su ištrau
kimu okupacinių kariuomenių iš Italijos. 

Žinoma, sovietų atstovas Molotov tą pasiūlymą at
metė, nes jis tame posėdyje pirmininkavo, pareikšdamas 
kad Austrijos okupacija negali buti svarstoma kartu su 
sutartimi su Italija. Iki šiol Rusija visą laiką prieštara
vo visokiems Amerikos pasiūlymams paimti Austrijos 
klausimą į konferencijos agenda. 

Byrnes siūlymą įsteigti bendrą sąiungininkų aukš
čiausią politinę-militarinę komisiją globoti ir kontroliuo
ti nugalėtas valstybes Molotovas taipoį atmeta. 

Byrnes sumanymas tokiai komisijai suteikia galią 
per 18 p;ėnesių prižiūrėti Italiją, iki ji bus priimta j 
United Nations. 

Tie planai yra tikslu priversti sovietus Ištraukti sa
vo kariuomenes iš Austrijos, Italijos, ir, su laiku, iš ki
tų šalių. Tik kažin kaip Byrnes galės priversti bolševi
kus tai padaryti, kadangi jie inėjo j tas šalis tikslu jas 
valdyti ir komunistinti. 

Ši konferencija, kaię, ir visos kitos, atsižymi tiktai 
Maskvos planingu atkirtlmu Amerikos ir Britų pastan-
eu gražinti Europoje taiką. Reikia laukti kaip toli to-
kis priešginiavimas eis ir prie ko prives. 

KĄ PREZ. TRUMAN KALBĖJO? 
Daug kalbų ir išvadų sukėlė Prez. Trumano pasi

kalbėjimas telefonu su Prancūzijos užsienių reikalų mi
nistru Bidault Paryžiuje. Bidault yra vadas vienos iš 

Ekonomika 

RUOŠTA GEN. Mac-
ARTHURO NUŽU

DYMAS 

UN TYRINĖS ISPA
NIJĄ 

New Yorke, UN saugu
mo tarybos konferencijoje, 
prieita sutarimo siųsti de
legaciją j Ispaniją patyri
nėti Lenkų-sovietų apkalti
nimą Ispanijos kaip pavo
jingos taikai. 

Gromyko siūlymas tuoj 
imtis žygių išversti Franco 
valdžią nerado pritarimo. 

' Butų gerai kad konfe
rencija imtų tyrinėti Rusi
jos pavojingumą taikai ir 
rastų priemones išversti 
galvažudišką bolševikų vy
riausybę. 

Irano klausimas UN ta
ryboje taip ir merdi: vieni 
laukia Gegužės 6, kada tu
ri buti įrodyta ar Sovietai 
ištraukė savo kariuomenes NUTEISTAS. Undone,1 KINAI nocionalistai su-
15 Irano, kiti tuo tarpu va- Į)r May, kuris dirbo ben- ėmė šešis Rusus karius ku
ro savo darbą pačiame Ira-jdrai su Amerikos ir Kana- rie vadovavo komunistams 
ne, galutinam jo pavergi- ^os mokslininkais atomi- užėmime čangčun rfiiesto., 

nės bombos^ išradime, ras-j Tas įrodo kad Maskva tie- j Amerikos valdžia pradės 
tas kaltu išdavime paslap- siog vadovauja Kinų ko- didelį darbą parvežimo žū
čių Rusijai, ir nuteistas 10 munistų kariavimą. |vusių užjuriuose karių la-
metų kalėjimo. Rusijoje to- ivonų palaidojimui šioje ša-

3'Yank J.  Lausche, Ohio Gubernatorius, kuris vėl 
kandidatuoja tai vietai. Visoje Ohio nominacijų bal
savimai bus antradienį, Gegužės-May 7, ir Lietuviai 
balsuos už jį, kaip balsavo praeityje. Kiekvienas Lie
tuvis pilietis, ateiviai ir čiagimiai, privalo eiti balsuoti 

dien%- _ - ... i . 'JO* 

Iš Tokio praneša kad Ge
nerolas MacArthur buvo 
nuskirtas nužudymui Geg. 

trijų didžiųjų Prancūzijos partijų, ~MRP, kuri kovoja | ̂  kurias'iie reni 
nviAč ifnmnnictuc* ir cn^iaiicHie Kadangi Prancūzijoje' Kurias jie ien prieš komunistus* ir socialistus. 0_ 
artinasi visuotini seimo rinkimai, eina spėjimai jog Pre- ^e* 
?^0nitaLl1^man_'dAVęS ̂ įąsimmą kovoti, ir pažade- rdškę griežtesnę 

Ta žinia rimtus Japo
nus labai įgąsdino, nes tas 

ir 
tTŠ Pal^ą .^utinei Prancūzijai prieš Mas-|sunt / * okupIciją 

kvą, kun vogdama ra visur grūdus siunčia Prancuzijon, įš Amerįk0s nusės. Nuo to 
komunistų pozicijai sustiprinti. puses 

turėtų kentėti visi Japonai. 

PARVEŠ KARIŲ 
KUNUS 

ANGLIES STREIKO 
ATGARSIAI 

i': 
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KONGRESAS ftMĖSI BA'RBO 
KONGRESAS ėmėsi darbo 

tyrinėti State Departmente lai
komų komunistų veiklą, kuri 
susidėjo iš leidimo valdžios pi
nigais komunistinių leidinių, 
kurių vieną, Amerasia, pamini 
šiuo atveju, kaip komunistų 
propagandos įrankį Azijoje. 

Kartu su tuo bus tyrinėjama 
sovietų šnipų pavojus ir komu-! 
nistų įtaka State Departmente. 

Kongresmanas Dondero, iš 
Michigan, vienas to tyrinėjimo 
sumanytojas, pasakė: "Aš esu 
įsitikinęs kad Amerasia žurna
lo tyrinėjimas atskleis tokius 
pavojus sudarytus šiai šaliai 
kad Kongresas neribos jokių 
svetimų špiegavimų tyrinėjimo 
pačioje U. S. valdžioje. Aš ti
kiu kad tai bus didesni ir nuo-
gesni atidengimai negu daugu
mu musų dabar įsivaizduojam. 

• Tai yra vienas iš daugybės 
pavyzdžių kaip komunistai," su-
lyg Maskvos plano veikdami, 

mui. Irane įvesta griežta 
cenzūra, jokios žinios ne
išleidžiama kas ten dabar 
daroma. , 

Ką darys Amerika ir Bri
tanija kada po^ Gegužės 6jgugauc^ 

ir jo*! Maskva pareikš kad ji su 
Iranu savotiškai "susitai
kė" ir Gromyko vėl parei
kalaus išmesti Irano klau
simą iš konferencijos pro-
gramo ? 

Gen. Franco sutvarkė sa
vo kariuomenes sutikimui 
galimo užpuolimo iš Pran
cūzijos. To galima tikėtis 
jeigu komunistai-socialistai 
laimėtų Prancūzijos rinki
mus. 

kį išdaviką butų be teismo 

John L^ Lewis sušaukė į 
Washingtoną savo 250 vy
rų komitetą posėdžiui Ge
gužės 7 d. Ar tas reiškia 
jo kokį pasiryžimą pakeisti 
savo tulus užsibrėžimus ir 
eiti prie baigimo streiko, 
nežinia. 

Tuo tarpu, del anglies 
stokos nekurie geležinke
liai suretino savo veikimą, 
plieno išdirbystės paleido 
iš darbų virš 60,000 darbi
ninkų, nes neturi savo dar
bui anglies. 

Plieno nuostoliai per mė
nesį pasiekė 800,000 tonų. 

MASKVA TURĖS 
PASIAIŠKINTI 

Sprogime amunicijos lai 
vo Earle, N. J., Bal. 30 už- nos į Lintz. Amerika pa- didelis darbas truks penkis 
mušta keliolika darbinin- reikalavo Maskvos pasiaiš-1 metus ir apsieis apie $100,-
kų ir daug sužeista. 

RUSAI trečiu kartu ap- lyje, kurių giminės ir šei-
šaudė Amerikos lėktuvą — mų nariai to pageidaus. Washingtone iškelta pa 
šį kartą Gen. Clark'o lėk-j Užjuriuose žuvusių skai- reiškimas kad Sovietų Rusi-
tuvą, kuris skrido iš Vien- čius yra apie 328,000. Tas ja turės atsiskaityti už vog-

. t * ^ A -*1— — 1 - 1 -i--i--- - -i tas ir išvežtas iš Mandžuri-
jos dirbtuvių mašinas. 

Maskva tuoj atšovė kad 
Amerika pagrobus Japoni
jos auksą ir kitas brange
nybes. 

kinimo del tokio elgesio 

Rinkimai Japonijoje — Amerikos Stiliuje 

000,000. 

y aidžia paskyrė bilijoną 
dolarių statvmui ^ 5,C00^ or
laiviams stočių visoje šaly
je. Pinigus gaus tie mies
tai kurie lygią sumį pridės 
savų pinigų stotims įrengti. 

Visą Lenkijoje iškasamą 
angli Lenkija turi atiduoti 
Rusijai. Už tai Lenkai ne
va gausią vilnos ir vatos. 

giliau ir plačiau įsiriausė Ame
rikoje, todėl ne veltui Maskva 
tikėjosi kad po šio karo Ame
rikoje bus įvesta sovietai.... 

Britų-Amerikos komisija 
tyrinėjanti Žydų klausimą 
rekomendavo kad butų su
teikta leidimas įvažiuoti 
Palestiną 
Europos. 

1 
100,000 Žydų iš 

NAMŲ trukumas šioje ifcly-
je paliečia 27 nuoš. visų šeimi§. 
Kiti jau dabar daro spėjimą 
kad šių metų kongreso narių 
rinkimo metu namų trukumas 
bu& padarytas politišku klausi
mu, atsiras politikierių kurie 
žadės žmonėms duoti "dides
nius ir geresnius namus" jei
gu žmonės balsuos už juos. 

Kiekvienas šalies apsireiški
mas politikierių tampa išnau
dojamas savo gerui. 

MĖSOS STOKA 
SFLNAS Kongreso Atstovas 

iŠ Chicagos, Adolph J. Sabatli, 
bene pirmutinis šalies ekono
minę padėtį ima panaudoti sm-
Vo politikoje. Jis paskelbė jog 
iškelsiąs Kongrese tyrinėjimą 
mėsos skerdyklų del trukumo 
mėsos. Jis, lyg pataikaudamas 
minioms, pareiškė kad skerdy
klos surengusios šį "sėdėjimo 
streiką prieš valdžią ir visuo
menę". 

Amerikos Mėsos Institutas, 
įširdęs tokiu Sabath'o pagrasi
nimu ir apkaltinimu didžiųjų 
skerdyklų "tyčiomis" sudarytu 
mėsos trukumu, praneša: 

"Tokie jtarimai yra klastin
gi ir klaidinanti. Nėra tokios 
skerdyklos kuri nebūtų pasi
ruošus pirkti neribotus kiekius 
galvijų jeigu jie butų galima 
nupirkti sulyg OPA nustaty
tų patvarkymų". 

Mė§os Institutas tikrina kad 
bent kokie "nepamatuoti tyri
nėjimai įrodys kad OPA regu
liacijos yra bausti teisingus 
skerdyklų operatorius kurie tų 
taisyklių prisilaiko, o pagelb
sti blackmarketieriams kurie 
visus valdžios nustatymus pa
niekina." 

SENATORIUS Bali šiomis 
dienomis pasmerkė OPA kaip 
"vieną iš svarbiausių paskirų 
grupių Amerikos fašiznio kokį 
tik mes turime." 

Šis Minnesotos senatorius, 
nors Republikonas, stojo už 
Rooseveltą jo ketvirto termi
no rinkimuose ir rėmė admi
nistraciją, bet dabar jis jau 
išeina prieš vieną administra
cijos palaikomą įstaigą OPA 
ir sako rems visus sumanymus 
kurie OPA supančiotų. Jis pri
taria palikimui nuomų kontro
lės ir kai kurių kitų reikmenų, 
bet ne visko ką dabar OPA 
nori kontroliuoti. 

APIE 50 UŽMUŠTA. Ge
ležinkelio nelaimėje BaL 25 
prie Naperville, 111., užmu
šta apie 50 žmonių ir sužei
sta apie 125. Tai viena iš 
didesnių šalies nelaimių. 

Didžiausia iki šiol buvus 
nelaimė ištiko Liepos 9 d. 
1918, prie Nashville, Tenn., 
kada buvo užmušta 101 žm. 

Japonijos imperatorius Hirihito ir jo žmona, netekę savo 
senos galybės, pastaruose Japonijos seimo rinkimuose klauso 
per radio balsavimų pasekmių pranešimus, kaip kad daroma 
Amerikoje. Bolševikai pareiškė savo protestą prieš tuos bal
savimus, nes jie nebuvo dar pasirengę ir mažai laimėjo. 

Vokietijoje, Landsberge, 
4000 Žydų surengė protes
to demonstraciją ir šaukė, 
"šalin Amerikiečiai", už su
ėmimą 20 Žydų riaušininkų 
jų stovykloje. 

Žydai šaukė, "Amerikos 
demokratija nėra geresnė 
už nazių, ir Amerikos ne
apikanta Žydams didesnė 
negu Vokiečių."^ 

Žydai daugelyje vietų su
kėlė riaušes prieš Vokie
čius laike miestų valdymų 
rinkimų, kas privertė A- Prez. Truman paskelbė 
merikos karius Žydus pa- Gegužės 12 "Motinos Die-

i bausti areštavimu. na' 

OPA AGENTAI tuo tarpu, 
norėdami išgelbėti savo gerai 
apmokamas valdiškas vietas, 
varo smarkią propagandą šaly
je už OPA palaikymą, nes tai 
yra toks padaras kuriuo gali 
gudriai žaisti žmonių jausmais. 

GELŽKELIEČIAI pasiruošę 
streikui jeigu jų reikalavimai 
nebus išpildyti. Geležinkelių 
tarnautojų streikas nustatytas 
prasidėti. Gegužės 18 d. Jeigu 

Galutinai pripažinta kad 
Berline rasti pernai sude
ginti likučiai yra tikrfii j nebus pasiekta susitarimo pa-
Hitlerio ir jo žmonos kau-'didinti algas ir įvesti kitus pa 
lai. Patys Rusai jau nusta
tė kad Hitleris žuvęs. 

gerinimus gelžkeliečiams, šim
tai tūkstančių gelžkeliečių su
stos dirbę, suparaližiuodami *«• 
są geležinkelių judėjimą. 

Algų reikalaujama po |2.50 
daugiau į dieną. 

- JM 
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PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

KAI raudonosios armijos la
kūnai, naudodami Amerikoniš
kus lend-lease lėktuvus, šaudo 
Amerikos lakunus virš Vien-
nos miesto Austrijoje, kiti trys 
raudonosios Rusijos spaudos 
atstovai iš Maskvos pribuvo į 
šia sali spaudos "taikos" j ieš
koti. 

Galimas daiktas kad šie rau
donosios spaudos tūzai čia pri
buvę j ieškos Amerikos redak
torių, leidėjų ir rašytojų tarpe 
Rusijai iki šiol darytų appease-
mentų arba įvedimo cenzūros 
ant musų liųosai redaguojamų 
laikraščių, taip kad šios šalies 
skaitytojai negalėtų sužinoti 
net kaip sovietų aviatoriai už
puola ir šaudo Amerikos avia
torius. 

Vargiai jiems pasiseks tai 
atsiekti. Galima tikėtis ir ko 
geresnio sulaukti iš jų šio vi
zito: gal pagaliau bus pakelta 
ta "geležinė uždanga", kuri 
per 28 metus laikė uždengus 
vieną šeštadalį pasaulio, ir ki
ti galės pamatyti to krašto 
žmonių gyvenimą. 

Raudonojo krašto valdovai 
mums sako kad mes nenorim 
ar nesugebam suprasti Rusijos 
žmonių gyvenimo ir jų siekių. 
Amerikos vadai ir visuomenė 
bendrai, einant laisvais demo
kratiniais dėsniais, raudonie
siems atsako: jus mus supras
ti ir pažinti nenorite ar nega
lite. štai jums musų atviru
mas: atvažiuokite ir naudoki
tės musų krašto laisve. 

TIESA, musų kraštas nėra 
šimtu nuošimčių tobulas. Mes 
nesitikime to matyti kitur. 
Pas mus negerų, taisytinų da
lykų randasi, bet mes neužlei-
džiam antklodės kad pateisinti 
musų krašto netobulumus; ne-
užtverfam rubežių. plienine tvo
ra ir neapkaišom jos spygliuo
tomis vielomis, kad kiti pas 
muš negalėtų įvariuoti ir pa
sidairyti kaip mes gyvenam. 
Mes nieko ir jokių kritikų ne
bijome. Kada Rusiia padarys 
tai, tuomet jie mus ir mes juos 
mokėsime suprasti. > • . 

Trys raudonosios spauaos 
vvriausi tuzaC" dabar viešinti 

daug sveikiau jei patys Lietu
viai Europoje rengtųsi ją gin
ti, Amerikiečių padedami. 

Z. Jankauskas. 

PITTSBURGH 

ATIDĖJO DUMŲ KONTROJ.Ę 
Pittsburgho miesto taryba, 

susidurus' su spaudimu iš visu 
pusių nevykdyti dumų kontro
liavimą nuo šio rudens, turėjo 
sutikti atidėti tą reikalą iki ki
to meto. Visi kurie reikalauja 
atidėjimo, sutinka kad dumų 
kontroliavimas šiame mieste 
galima bus pradėti vykdyki su 
Spalių 1 diena, 1947 • m., bet 
šymet dar ne. 

Nuo šių metų rudens priva
tiniai , namai turės stengtis 
naudoti mažiausia rukstamą 
anglį arba įsitaisyti durnus su
naikinančius prietaisus. 

Kitą metą gi tą patį turės 
daryti dirbtuvės ir visos kitos 
įstaigos kur tik kūrina anglį. 

Taigi, sakoma, nuo Spalių 1, 
1947 metų, žmonės Pittsburgho 
nepažins — mieste nebus du
r n u  . . . .  

ANGLIES STREIKAS 
NEBAIGIAMAS 

Laukiamas perlaužimas ang 
liakasių streiko pasilieka ne
pajudinamoje padėtyje iki Ge
gužės 1 dienos ir kiek ilgai po 
to streikas tęsis lieka tik spė
lioti. 

Po trijų sakaičių streikavi-
mo, vienatinė viltį teikianti pu
sė yra ta kad John L. Lewis 
leidosi kasyklų operatoriams 
pradėti kalbas apie naujas su
tartis. 

Valdžia susirupinus kas bus 
kadangi anglies rezervai bai
giami sunaudoti, plieno ir elek
tros jiegos gaminimas mažėja; 

Amerikoje, musų FBI agentų' geležinkeliai rimtai paliečiami 
nesekiojami; jie gali liuesai į anglies stokos. Jei streikas il-
važinėti ir viską mat\ ti kaip j gjau užsitęs šalies pagrindinės 
kapitahstiskafne krašte viskas-
einasi, kaip žmonos gyvenaJ ln<lust"J°s taPs suparalimuo-
Tai Amerikos kapitalistinės tos. 
sistemos laisvė. Nors visuomenė prijaučia an-

Dabar turime visi tėmyti j gliakasių norui gauti daugiau 
Amerikos spaudą kokiu appea-> užmokesties, ir ivedimui neku-
semento ir cenzūros tonu cia i . . . , . 
redaktoriai ir rašyt.,jai kulbes i « darbe' ta" 
apie Rusiją po tų trijų sovietų j ciau Lewis tais atvejais lošia 
spaudos 'atstovų pa viešėjimo j gudravimo lošį, turėdamas vi-
Ameriko je. i są kontrolę angliakasių unijos. 

Nei valdžia nei kasyklų opera-
. Ll^ V1''1.'?a\ 11 toriai negali priversti jo pasa-u pasėkėjai jiesko visokių bu- . . .. .... ... 
du praplėsti pasaulyje savoji ko Jla reikalauja grązim-
įtaka ir siekia savo galutinio niui taikos anglies industrijoje. 
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Jaunamečių Madqs 

, New Yorke, vaikų prieglau
doje, buvo surengta sava ja-
namečių rubų paroda, kaip čia 
viena jauna panelė pavaiz
duoja. 

Amsterdam, N. Y. 

Lewis užsispyręs ne tiek iš
kovoti maineriams algų pakė
limą kiek pasidaryti diktato-

tikslo —- pasaulio sukomunis-
tinimu. parodo dar ir šis lak
tas. Eiliniams bolševikams ki
t o s e  š a l v s e  p r i s a k y t a  p i r k t i ,  .  •  . . .  .  ,  ,  
bažnvčias-cerkves, kad jose pa-jr'um 60 .lon" 
sėkmingiau butų J ūdos darbą, do, kurį užsispyręs jsteigti iš
varyti, "gręžiant tikinčiųjų ei- j kolektavimfi po 10c privatinių 
les iš vidaus". Tokią naujieną ; unijos taksų už kiekvieną te
teko isgirsti iš lupų \u-no i.-ti- iškasamos anglies. Tiesa, 
kimo jų avinėlio. SUmą, po 60 milijonų dola-

Jis sakėsi biuęs M>Uew jų ^ (|augjau ^as metai, turėtų 
s u s i r i n k i m e  1 1 *  t e n  g i r d e . 1 0  s k a i - 1  .  . . . . .  
tant iš Maskvos "ištikimą? | įmokėti ^ anglies pirkėjai, 
pranešimą, kuriame prisakoma j Nesenai taip elgesi nuizikan-
kad bolševikai-komunistai ne-j tų unijos diktatoriukas Petril-
lankytu esamų pastatytų baž- ikuris buvo paėmęs į savo 
nvčių. i et kad piiktų ir^ isigv- ; sauja visas radio stotis ir bu
t u  s a v a s .  T r a u k i a n t  ž m o n e s ;  '  .  ,  .  .  . . .  
i sayas cerkves, iie savarankis-jvo Pavertęs mokėt! visokias 
kai galėtu Mark •> "religija"1 duokles muzikantų unijai, 
'parapijoniii.-" -kk'pyi i. Ta padėtis pasidarė tiek 11 e-

; pakenčiama kad Kongresas tu-
JEI TIKf/1 1 v i • 'i 10 rašytojo, j r§ j0 įmtis priemonių tokį ra-

i'sančio Europoj; , žodžiams tai j keterj.,vin,a ,uh,ikvt'i. Ir su-
Lietuvos vadavimo bylą teks,' 
Amerikos Lietuviams pilie- j,aIke-
čiams stoti ir ginti. Pasak ra-) Dabar John L. Lewis jsigal-
sytojo išsireiškimų, Lietuvos į vo j o kad publika turi sudėt 
Lietuviai atsidūrę Europo je j j0 unijai po 60 milijonu dola-
vra tiek suvarW kūniškai ir(riu kas mcta! Tai vi*" pad* i-: 
p r o t i š k a i  k a d  n e g a l e s  L i e t u v o s  i  "  ^  ^  ^  . . . .  
nepriklausomybės bylos vesti. įamonių diktatoriški užsimoki 
Tą sunkų darbą tusės pasiim- į jiriiai, kuriuos jie ima- siekti j 
t i Amerikos Lietuviai, ir tt. .j pasinaudodami darbininkų vai 

Ar rašytojas sužiniai ar juo-Į du. Prie to dar iš pačių darbi-
kams taip parašė? Amerikos ; ninku išrenka milžiniškas su-
l.ietuviams ne tik kad netinka: ' '(|uokH 

L i e t u v o s  n e p r i k l a u s o m y b e s  r e i - > 7  
T  .  .  ,  A  ,  .  . . .  

kalą visai pasiimti ir ginti, Lewis ir kiti tokie paskiri 
bet mes nesame sutartinai pri-»diktatoriukai įgavo sau galją 
sirengę ateiti Lietuvos Lietu-, laike Roosevelto valdymo, ka
riams Europoje pagalbon, lai<- (ja įvesta visokie patvarkymai 

LVS SKYRIUS GABIŲ 
ŽMONIŲ RANKOSE 

Susiorganizavus čia Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyriui, mu 
sų kolonijos geros valios Lietu 
viai linki jam geriausių pasek 
mių ir patys žada prigulėti bei 
remti. Ypač labai gerai kad 
čia augę aukštus mokslus iš 
ėję profesionalai, gryžę iš ka
ro frontų, stojo LVS skyriaus 
vadovybėn. Adv. Kristinaitis, 
kuris buvo delegatu antroje 
Misijoje Washingtone, ' paėmė 
skyriaus pirminmkystę, taipgi 
su juo dirba ir kiti, prie jų į 
darbą stojo ir musų mokytos 
darbščios Lietuvaitės, kurios 
visa širdimi atsidavusios Lie 
tuvos vadavimo darbams. 

Musų kolonijoje galima lai 
kyti pavyzdingiausia ir darbš 
čiausia Lietuvių Kareivių Mo
tinų Draugiją, ir jos nekurio# 
narės priguli prie LVS 16-to 
skyriaus. 

Veiklus A. L. Klubo sporti
ninkai kuriuos vadovauja V. 
Mikolaitis, gan gražiai pasiro
dė su basketball tymu, kuris 
yra žymiausias mųsų apielin-
kės miestų; šie jaunuoliai lai
mėjo 38 žaidimus, ir rodos tik 
6 pralošė. Tuomi jie gražiai 
išreklamavo Lietuvius bei A. 
L. Klubą. 

Plačiai žiurintieji ir į Lietu
vos reikalus sako, "tik stipriai 
susiorganizavę mes Amerikos 
Lietuviai galime padėti savo 
broliams atgauti laisvą nepri
klausomą Lietuvą". 

LVS tikslai dirbti Lietuvos 
vadavimui yra geri.,, Vietos ir 
apielinkės Lietuviai malonėki
te atsilankyti į pirmą LVS sky
riaus parengimą — prakalbas 
ir filmas — sekmadienį, Gegu
žės 5, A. L. Klubo salėje. Pra
džia 3 vai. po pietų. 

Kalbėti atvyksta LVS centro 
valdybos nariai, P. J. žiuris', 
pirmininkas, ir K. S. Karpius, 
sekretorius, iš Cleveland, Ohio. 

LVS Naujas Narys. 

*r 

Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos 6-tas Seim*s 

Plaukimo Čampione 

M I R I M A I  
" MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žinios apie miriisius Lietuvius §iame skyriuje talpinama dykaii, 

Kaip j«u buo Dirvoje pa
skelbta, Lietuvai Vaduoti Są
jungos šeštas metinis Seimas 
įvyks Birželio-June 1 ir 2 dd., 
Book-Cadillac Hotel, pile Wa
shington Blvd. ir Michigan 
Avenue, Detroite. 

Pirmą seimo dieną, Birželio 
1, šeštadienį, numatoma atlik 
ti organizacijos reikalai, antr; 
dieną, sekmadienį, seimo po
sėdis bus tik iki pietų, o po 
pietų bus piknikas Birutės Dar
že, kurį «rengia Detroito LVS 
6-tas skyrius. Piknike bus ga
lima praleisti popietį tyrame 
ore ir seimo svečiams susitikti 
ir susipažinti su Detroitiečiais. 

Seimo rengėjai, LVS 6-to 
skyriaus nariai, ypač rengimo 
komisija, kviečia visus LVS 
skyrius skaitlingai dalyvauti 
seime ir piknike. 

Šio skyriaus troškimas yra 
kad seime butų kuodaugiausia 
aptarta Lietuvos vadavimo žy
giai, kuomet Lietuvos reikalai 
dabar randasi tokioje kritiško
je padėtyje.. > 

Plati visuomenė prašoma 
prisidėti aukomis, nes be au
kų darbas negalima varyti. 

Kviečiami visi Detroito biz
nieriai, o jų'.'čia yra daug ir 
gerų patriotų, dalyvauti seime, 
pateikti seimui savo gerus su
manymus ir nepasigailėti šiam 
kilniam darbui aukų. 

Mes prašysim kiekvieną biz
nierių, kiekvieną profesijonalą 
ir kiekvieną gerą Lietuvį prie 
šio darbo prisidėti, kad musų 
miesto LVS skyrius galėtų šiuo 
užsimojimu pagelbėti Lietuvos 
žmonėms nelaimėje ir pagelbė
ti tauriai, ka«f Detroito mieste 
Lietuviams i£butq ,gėda tokie 
seimo surengime., t 

Jeigu milkų tautiečiai, dau
gumos musų broliai ir sesutės 
jau taip daug iškentėjo ir vis 
dar kenčia tai ir mums verta 

( 

giliai apsisvarstyti, jų pasigai
lėti 11* visomia jiegomis juos-
gelbėti. Juk ir mums tokia 
pat nelaimė butų galėjus ištik
ti jei nebutume išvažiavę j 
Ameriką; ir mes dabar badau
tume ir butume stumdomi iš 
vietos į vietą nežinodami save 
ateities, ir kančiose ir varguo
se kreiptumės į Amerikos bro
lius pagalbos ir užtarimo. Bet 
mes esame laimingi — taigi 
teikime pagalbą musų bro
liams kurie kentėdami taip jo^ 
laukia. 

Seimo Rengimo komis i j a 
kviečia visus Lietuvą gerbian
čius vientaučius iš visų Ameri
kos kraštų atvykti į LVS sei
mą. Komisija lauks visų ir 
juos su dideliu džiaugsmu su
tiks ir bandys parodyti sayo 
nuoširdumą. 

Vykstantieji į Detroitą sei
mui, rašykit sau kambariui re
zervacijos tiesiog į Book-Cadil-
lai; Hotel, Detroit, Mich., pa
žymint kada tikrai atvažiuo
sit. Rep. 

Ann Curtis, 20 metų, Cali-. 
fornia Universiteto studentė, 
dalyvavo plaukimo lenktynėse 
Seattle, Wash., kur ji padarė 
naują Amerikos plaukimo re
kordą. » 

Lietuviški Margučiai 
Atkreipė Dėmesį 

Chicagoj, The Armour Star, 
tuo vardu skerdyklos organas, 
Balandžio 1& įdėjo aprašymą 
Lietuviškų Velykinių margu
čių, straipsnyje ant pirino pus
lapio, "Armour Dry Sausage 
Worker Keeps Lithuanian Eas-* 
ter Egg Custom". Prie apra
šymo įdėjo ir Lietuvio Aleksan
dro Zalpio, atvaizdą su pora 
jo numargintų Lietuviško sti
liaus kiaušinių, primindamas 
kaip šis Lietuvis, atvykęs A-
merikon 1911 metais, palaiko 
Velykų margučių dažymo pa
protį atsivežtą iš Lietuvon. 

Prie kitų dalykų, A. Zolpis 
pažymėjo Amerikiečiams neži
nomą paprotį tai kad Lietuvo
je jaunikaičiai duoda pačius 
gražiausius Velykų margučius 
tam asmeniui kuris arčiausia 
prie jo širdies. 

LIETUVIŲ CHORŲ 
VADAMS 

'1 
Lietusių p&ftč^h'ų chorų ve

dėjai Europoje prašo Ameri
kiečių chorų vedėjų suteikti 
jiems muzikos kurinių: Nauja
lio, Petrausko, Šimkaus, Alek
sio, Vanagaičio, Strolio, Žilevi
čiaus, Pociaus, čižausko, Ži-
žiuno ir kitų Amerikos Lietu
vių kompozitorių kurinių. 

Kiekvienas choro vedėjas, 
peržiūrėjęs savo dainų reper
tuarą prašomas bent dali pa
aukoti musų broliams pabėgė
liams dainininkams kurie yra 
susispietę į chorų grupes, ir 
Lietuviškoje' dainoje randa sfcu 
laikiną suraminimą. 

Kurie atliekamų muzikos kū
rinėlių gerame stovyje neturi, 

MAžIKIENfe ia&lįįC* iji&: Ko
vo 28, Chicagoj. Amerikoje 
išgyveno 48 metus. 

JUODAITIS Jonas, 66 m mi
rė Kovo m., Worcester, Mass. 

ŠIMONIENĖ Elena, mirė Ko
vo- m., Worcester, Mass. 
m., Worcester, Mass. 

LAURYNAITIENĖ Ona (Am-
brozaitė), 64 m., mirė Bal. 
1, Chicagoj. (Raseinių aps. 
Jurbarko p. Kuterų k.) A-
merikoj išgyveno 40 metų. 

KAZLAUČIUNAS Povilas, 66 
m., mirė Kovįp -17, Philadel
phia, Pa. . • 

LUDAS Antanas, 70 m., mirė 
: Kovo 18, Waukegan, Illinois. 
; Amerikoj išgyveno 46 m. 

VITKAUSKAS Antanas, 69 m-
mirė Kovo 30, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Pagramančio 
p. Autinčįų k.) 

MAČIONIS Steponas, mir® Ko
vo mėn., Jersey City, N. J. 

URBONAS Adomas, seno amž.r 

mirė Kovo 12, Baltimore, Md. 
LASTAUISKAS (Lasky) Liud

vikas, 60 m., mirė Bal. 12, 
Cleveland, Ohio. (Išlandžių 
k. šeštokų par. Marijampo
lės ap.) Amerikoj išgyveno 
43 metus. 

BINKIS Mykolas, 75 m., mirė 
Bal. -4, South Boston, Mass. 
Amerikoj išgyveno 50 metif. 

BRAŽINSKAS Viktoras, 62 m. 
mirė Bal. 8, Chicagoj. (Ra^ 
šeinių ap., Girkalni p. Pa-
vidaujo k.) 

ŠAPKAUSKIENfi Petronė 1§ 
(Lipskaitė), pusamžė, mirė 
Bal. 8, Harvey, 111. (Kuršėnų 
par.) Amerikoj išgyveno 37 
metus. 

MOTEčIENĖ Antanina, 39 m., 
mirė Bal. 1, Moline, Illinois. 
( P a š u š v i o L e V a k a i m i o  k .  
Šiaulių ap.) 

GALKAUSKAS Simas, mirė 
Bal. mėn., Shenandoah, Pa. 

BEKERIS JuozaSį 84 m.*, mirė 
Bal. 5, Philadelphia, Pfi. l 

GROQKIS Jurgis, mirė Bal. 6, 
Mt. Carmel, Pa. -

RULSKIS Stasys, 33 m., mir^ 
Kovo 23, Philadelphia, Pa. 

SKUBILSKIENĖ Ona, 56 m.. 
mirė Bal. 5, Richmond Hill, 
N. Y. (Saločių p. žadeikonių 
k.) Amerikoj išgyveno 36 m. 

BENDORAITIS Kastantas, 71 
m., mirė Kovo $0, Auburn, 
Illinois. 

MAČIULIENE, Jieva, 68 m., 
mirė Kovo 28, Worcester, 
Mass. (Vilniaus ap. Lesonių 
kaimo.) 

Slaptas Amerikiečių Ginklas Parodomas 

k ui atėjus. 
Gal Praamžius mus prives į 

s u s i p r a t i m ą  i r  s u j u n g s  i k i  t o j  1 1 v .  
laiko. .Kas gali žinoti. Tačiau j vaWzl4-
pačiai Lietuvos bylai buty 

padaranti aukštuosius unijų 
vadus galingesniais už pačią 

Maigerio Draugas. 

prašau už vieną-kita dolari nu-, »T U/A\TTO OI. «•/. "2 
pirkti dainų iš sekančių muzi-1 Stasy#, 56 m., mš-

rė Kovo 15, Pittsburgh, f*a. 
(Vilniaus rėd.) 

kos leidimo jstaigų: 
Muzikos žinios, 3252 South 

Halsted st., Chicago, UI. 
X. Strumskis, 332 Union av. 

Brooklyn, N. Y. 
Margutis, 6755 So. Western 

ave., Chicago, UI. • 
Kad žodis butų paremtas 

darbu, aš pats tam tikslui siun
čiu 200 kopijų įvairių muzikos 
kūrinėlių/ Tikiuosi kad nei vie
nas choro vedėjas neatsisakys 
prie šio gražaus patriotinio 
reikalo. 

Savo dovanas prašau siusti: 
LITHUANIAN WAREHOUSE 

101 Grand street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Su pagarba 
Aleksandras J. Aleksis, 

Varginininku Sąjungos 
Centro Pirmininkas. 

BIZAUSKAS Juozas, mirė Ko
vo 26, Detroit, Mich. 

(k fĖyPATA, 
86 m., mirė Bal. 8, Elmhurst, 
Pa. (Rozalimo par.) 

TAMULYNAS Leonardas; 22 
m., mirė Kovo 23, Wilkfes-
Barre, Pa. 

KAšIUBA Antanas, seno amž. 
mirė Bal. 7, Pittston, Pa. 
Amerikoj išgyveno 52 m. 

KAZLAUSKIENĖ E 1 z b i eta, 
mirė Bal. 7, Pringle, Pa. 

ADOMAITIS Antanas, mirė 2 
įBaland. Wilkes-Ęai3» Town

ship, Pa. * 
DUMBLYS Kazys, mirė Bal. 

; 2, Brooklyn, N. Y. 
LUTA Jonas, mirė Bal. mėn., 

Shenandoah, Pa. 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoratorius 

Atlieka gerą darbą kamba
rių ponieriavime, namų de

koravime iš vidaus ir iš 
lauko. 

14005 Baldwin Ave. 
Telef. MUlberry 0744 

s 11 •* 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI 1 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 
' Turint reikalą notarizupti 

dokumentus kreipkitės | 
i 

K. S. KARPIUS 
1 6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽ FUGA 

1603 E. 79lh Street 
PEGTJPiĖ ALUS VYNAS 

tJžkviečiame savo draugus 
^ Lietuvius atsilankyti. 

1 KAZYS LEIMONAS, Sav. 

JONAS G. 
POIiTER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavotojas, 

Popieriuotoifts 

Apkainavipias ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.." 

495 East 123rd St. 
Telefona« FOtomao 68HV 

*MIW»l»>IMWWMIIIHI>ilMHW1 
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Atlyginkit už Gerą 
Tarnavimą 

IŠR1NKIT VĖL 
Congressman Michael A. 

FEIGHAN 
For Congress— 20th District j 

Užgirlas per: Ohio C. I. O. Political : 
Action Committee, Cleveland Federation j 
of Labor. Brotherhood of Railway Train- : 
men, ir kitų darbo ir visuomeniškų orga- \ 
nizacijų. , : 

DEMOCRATIC PRIMARY, May 7, 1946 ) 

Laivai bus Mažesni 
ir Greitesni 

Amerikos pasažieriniai lai
vai transatlantiniam bizniui ši 
kartą bus mažesni, po 87,000 
tonų, bet greitesni, galės eiti 
po 29 mazgus j valandą grei
tumu, ir bus ^ labai patogiais 
įrengimais, taip kad įkeliavimas < Skelbia Feighan For Congress Citizen*' Comm., Cyril J. Path, Chairman . 

juromis bus vienas smagumas.! ̂ ŠTii n tl ll f llTfTll! h HI! I lillfllTi ii f n tl lt 11« tiili! si 111 ii n s 1211 ii i II11 m i il 11 fill u iTiiiMtTi «Tfr~ ^ 
Laivų ' įrengimas pąsažie-| = 

X 

šis karys demonstruoja iki Siol laikytą slaptybėje naują 
Amerikos šaunamą ginklą. Tas žiūronas yra tai infra-raudo-
nos nematomos šviesos aparatas: ta šviesa ištolo nematyt, bet 
per tą ziuron% karys mato savo įprie^ nakties tamsumoje. 

P J.  K KRSIS 
60942 Sodely for pavings Bldg.—CtevjelįUMj, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAia 1778., . 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priomiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patąrnavim4 įvai
riuose apdraudos-insųrancė' reikaluose. ' 

Sutaisau paskolas pirmo rnorgeŽio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama.' Kreipkitės j -mane tėlėfonu airba asmeniškai. " 

Sa 
riams turės tiesiog. hotelių }%{•£ 
togumus. .1 

Jau rengiasi 11 JĮąivų kom- E 
panijų pradėti jūrinį biznj su |5 
apie 90 naujų laivų. ; Naujie- £ 
ji laivai bus apie 1000 pėdų il-|= 
gio, su talpa del apie 1000 pa-'= 

sažierių. _ jliiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitmiiiiiiiiiiimmiiiriiimiiiiiiiiiiiiiiiiiJ 



Tegul meile Lietuvei Į 
Dega mūsų širdyse LIETUVA Laisvę pažinus Tauta 

Jungo Nevilks! 

Pabėgėliu Vargai ir Sielvartai 
Specialiai Dirvai iš Šveicarijos. 

Lietuviai Amerikoje Privalėtų Paimti po 
. Studentą į Savo Namus 

KS JIEMS REIKS DARYTI 
KAI UŽSIDARYS UNRRA? 

Greit pasibaigs antri metai, 
kaip dešimtys tūkstančių mu-
sų tautiečių turėjo bolševikinės 
okupacijos akivaizdoje apleisti 
savo gimtąjį kraštą. Šiądien 
Lietuvių užtiksime visose tose 
Europos valstybėse, kuriose nė
ra vienokia ar kitokia forma 
įsigalėjęs Rusiškasis bolševiz
mas. Daug skaudžių ir sun
kiai sprendžiamų, kartais gal 
net neišsprendžiamų, problemų 
kyla patiems pabėgėliams, bet 
ne mažiau painių reikalų turi 
organizacijos, besirūpinančios 
pabėgėlių reikalais. Vieną ki
tą pabėgėlių sielvartą esame 
iškėlę viešumon svetingose Dir
v o s  s k i l t y s e .  S a v a i m e ,  k a i p  
esame nekartą pabrėžę, Švei
carijon tėra patekęs visai ne
didelis pabėgėlių skaičius, vos 
keli šimtai. Tačiau Šveicarijos 
Lietuvius daugiau ar mažiau 
kamuoja tie patys klausimai 
bei sielvartai, kaip ir didžiąją 
pabėgėlių masę, turėjusią pri 
siglausti Vokietijoje bei kitose 

sta vietinių sąlygų, neturi lė
šų pradžiai įsikurti, šie sun
kumai kelia naują ir, musų ma
nymu, pirmos eilės problemą, 
t.y. profesinio persiorientavimo. 
Į tą 'reikalą tekstų atkreipti 
ypatingą dėmesį. Nėra lengva 
(nors ir laikinai) skirtis nuo 
pamėgtojo darbo, su kuriuo bu
vai per metų eilę lyg ir suau
gęs. Tačiau juo greičiau bus 
persiorientuota, tuo bus geriau, 
šį klausimą tektų spręsti pla
ningai, ruošiant tam tikrus 
kursus, suteikiant progą prak
tiškai pasitobulinti naujai pasi
rinktoje darbo srityje. Tai 
reikalautų lėšų, bet gal niekur 
Amerikiečių sudėti pinigai ne
būtų taip • tiksliai sunaudoti, 
kaip tokiam reikalui. "Ant ko
jų" atsistoję pabėgėliai ne tik 
vėliau nebus niekam našta, bet 
— priešingai — jie galės dar 
padėti kitiems tautiečiams. . 

SVARBUS KLAUSIMAS 
SU STUDENTAIS 

Jau kartą kiek pagvildenome 
studentų klausimą. Pastebėjo-

Baltic 
Exhibition 

PABALTIJO TAU
TŲ PARODA 

dieną pateiks Ir perstatys ką 
aaujo: 

Muzikalius ir lokių persta
tymus, ką atliks tų trijų Pa
baltijo Tautų Nacionalių Ope
rų artistai, dainuos gerai iš
lavinti Jjfaltijiečįų chorai ir bus 
atlikta Pabaltijo liaudies lo
kiai. 

Bus sporto rungtynės tarp 
USA ir Išvietintų žmonių jau
nimo jauktų. 

Miela pastebėti kad Europos 
fculturinį atgimimą, po baisaus 
karo, kurs viską sugriovė ir 
sulaikė ilgesniam laikui, fllra-
lleda ne kas kitas kaip LIE
TUVIAI kartu su savo mažais 
kaimynais Latviais ir Estais. 

LIETUVAI VADUOTI SĄMJNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

L. V. S. Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, O. 

Narių Mokesčiai, ir Pi- J. Noreika 
v Amilija šimkevičiutė 

nigai uz Knygas 

Europos šalyse. Visiškai ne-1 me kad Stockholme gabiai Te

priklausomai nuo to, kokį nu
jautimą atskiras pabėgėlis tu
ri dėl gryžimo į Lietuvą (o iš
vysti laisvą nuo okupantų Tė
vynę tikisi visi Lietuviai!), ten
ka .bendromis jiegomis jieškoti 
kelių šios dienos ar artimiau
sios ateities rūpesčiams sušvel
ninti ar pašalinti. 

. Į tų rūpesčių pirmąją vietą 
statytume tokį klausimą: ką 
reiks daryti, kai užsidarys pa
bėgėlių stovyklos, kuriose šiuo 
metu gyvena didžioji pabėgė
lių dalis? Tas rūpestis su kiek
vienu mėnesiu aktualėja. Ateis 
laikas, kai likviduosis didžioji, 
beveik išimtinai Amerikiečių 
refhiamoji} U'NRRA organizaci
ja. Neabejojame, kad geros 
valios pasaulis nepaliks pabėgė
lių stačiai gatvėje, kaip to no
rėtų Maskva, kuri visur karto
ja, jog "jokios pabėgėlių prob
lemos" nesą. Aišku, Sibiro tai
gos bei Kazakstano stepės ga
lėtų "priglausti" dar daug mi% 
lijonų žmonių! Bolševikai juk 
dainuoja, jog Rusija esanti "ši-
roka strana moja rodnaja". . . 

NEGAUNA DARBUI 
LEIDIMO 

Tačiau vienokia ar kitokia 
parama tėra laikinas dalykas, 
esmėje klausimo neišsprendžiąs. 
Yra visai naturalu, kad pabė
gėliai norėtų įsijungti į darbą. 
Tačiau visose Europos -valsty
bėse tenka susidurti su sun
kumais, kurių Amerikoje gy
venąs žmogus, greičiausia, ne
gali aiškiai nei įsivaizduoti. 
Puikiausi sumanymai ir geriau
si norai dažniausia sudužta į 
savaime banalinę kliūtį: poli
cija neduoda darbo leidimo! To
dėl norimis nenoromis žvilgs
nis krypsta į kraštus, kur poli
ciniai suvaržymai nepakerta ini
ciatyvos. Tokių kraštų Euro
poje, .deja, nebeliko. 

Antra vertus, rūpesčių su
kelia klausimas, kokio darbo 
reikia imtis. Tie rūpesčiai ma
žėja tiems, kurie turi vadina
mas "praktiškas" profesijas. 
Jeigu be Tėvynės sunku gyven
ti visiems, tai rūpesčių našta 
dar labiau gula visą žmonių 
kategoriją, būtent, žmores be 
aiškios specialybės. Kur, pav., 
dėtis daugumai buvusių valsty-
b8s tarnautojų bei valdininkų? 
Ko griebtis buvusiems moky
tojams? Net gydytojui, tei
sininkui, ekonomistui ir t.t. ir 
t.t.? Jų diplomai nepripažy-
stami, jei retai temoka pakan
kamai svetimu kalbų, nepažy-

daguojamas laikraštis "Svetur" 
atsiliepė į musų anksčiau "Dir
voje" iškeltą klausimą, ar ne
vertėtų studentus koncentruoti 
ten, kur jie, baigę studijas, ga
lėtų laisvai (ar bent laisviau) 
dirbti. Europoje yra visa eilė 
valstybių, kurių diplomus ga
lima įsigyti, bet kur nėra vil
ties gauti tinkamo darbo. Bes
varstydami toliau šį klausimą, 
iš vieno originalinių minčių tu
rinčio pabėgėlio išgirdome to
kią dėmesio vertą nuomenę: 
Ar atsirastų tarp Lietuvių iš
eivių šeimų, kurios sutiktų pri
imti pas save po studeną? Grei
čiausia, daugeliui Amerikiečių 
Lietuvių nesudarytų nepakelia
mų sunkumų, jeigu prie pietų 
stalo atsisėstų ir jų bute apsi
gyventų pabėgėlis studentas. 
O mokslapinigius galėtų suteik
ti tos organizacijos, kurios ir 
dabar studentams duoda sti
pendijas. Tuo tarpu visais at
žvilgiais butų naudingiau įsi
gyti, sakysime, Amerikos Jung
tinių Valstybių aukštosios mo
kyklos diplomą, nekaip Vokieti
jos ar kitos kurios valstybės. 

Ar šią mintį galima įgyven
dinti, nesiimame spręsti, bū
dami Europoje. Tegu ją pas
varsto Amerikiečiai bei jų or
ganizacijos. Iš minčių pasikei
timo neretai išskyla kūrybinė 
kibirkštis. 

Aktualus ir, kaip atrodo, vis 
labiau gy vejąs yra tolesnės 
emigracijos klausimas, šiuo 
reikalu jau nekartą rašėme. 
Nemaža žmonių linksta many
ti kad tektų jieškoti prieglobs
čio "už vandenyno". Savaime 
suprantama kad labiausia trau
kia Amerikos Jungtinės Vai* 
stybės. Tačiau esama susido
mėjimo ir Pietų Amerika, ir 
Australija, ir kitais žemynais 
bei kraštais, neišskiriant nei 
Abisinijos 

Rūpesčių, sielvartų, vargų,— 
jų pabėgėliams tikrai nestinga. 
Galimas dalykas kąd broliams 
Amerikiečiams ima tos nuola
tinės aimanos jau net nusibos
ti. Bet kas belieka „daryti ? 
Juk niekada visoje Lietuvių 
tautos istorijoje musų bendros 
tėvų žemės nevaldė vienas po 
kitos bolševikinis NKVD, na
cionalsocialistinis Gestapo ir .vėl 
bolševikinis NKVD. . . 

Todėl baisios nelaimės ištik 
ti žmonės nori kad juos bent 
kas nors išklausytų, užjaustų, 
jų vargais bei sielvartais susi
rūpintų. Kas kam skauda, tas 
apie tą ir rauda j . Dr. A. G. 

MENAS, DAINOS, ŠOKIAI, 
DIRBINIAI ALTENSTADTE 

UNRRA TEAM No. 150 
VADOVYBĖJE 1 

Dirvos Redakcija gavo kvie
timą (ir tikietus) iš UNRRA 
Team 150, Altenstadte, Vokie
tijoje, dalyvauti, kaip kvieti
mas skelbia, "BALTIC EXHI
BITION" — Pabaltijiečių Pa
rodoje, kuri atsibus tarp Ge
gužės 12 ir Birželio ? 16 — net 
penkias savaites. 

Gaila kad niekas iš Dirvos 
redakcijos ten negalės daly
vauti, tačiau begalo smagu kad 
Pabaltijiečiai — Lietuviai, Es
tai, Latviai — atkreipė 'į save 
tiek dėmesio savo kulturiniu 
darbštumu savo nelaimingose 
sąlygose, kad UNRRA vadovy
bė Altenstadto D. P. Centre 
matė reikalo surengti "BAL
TIC EXHIBITION" net pen-EXHIBITION" 
kių savaičių ilgio, ir į tą Pa
rodą tokiais laiškais kviečia 
visus žymesnius Amerikiečius 
kurie tik Europoje šiuo tarpu 
randasi, ypatingai Vokietijoje. 

O jų yra labai žymių, pra
dedant nuo okupacinės kariuo
menės vadovybės žemyn. 

Amerikiečių, Britų, Prancū
zų ir kitų 'kulturingų Vakarų 
pasaulio žmonių akis į save 
atkreipė tik pabėgėliai Lietu
viai, po jais Latviai ir Estai, 
savo gausiai praplėsta kultu-
rine veikla tokiose sunkiose są
lygose kokios tik gali buti ka
ro nualintoje šalyje ir iš kitur 
karo baisenybių išstumtiems 
žmonėms. 

Bet tame varge, skurde, pur
ve, alkyje, sunkumuose, ir ne-
datekliuose Lietuvių visapusis 
darbingumas, sumanumas, pa
stangos visose meno srityse 
pražibėjo kaip deimantas tam
sioje naktyje. 

Tą žėrėjimą pastebėjo Ame
rikiečiai ir kiti okupantai Vo
kietijos, kurių globoje atsira
do tie nelaimingi Lietuviai. 

Jau skaitėme apie Lietuvių 
šokikų, chorų, ansamblių, so
listų pasirodymus koncertuose 
ir parengimuose; buvo rašyta 
apie Lietuvių menininkų paro
das. Tas viskas biHO tiktai 
paskirose dalyse. 

Kaip tik UNRRA nusistovė
jo, negalėjo praleisti to ką už
tiko Pabaltijo pabėgėlių tarpe, 
ir to pasekmė yra surengimas 
penkių savaičių laikotarpiui 
šios "iBALTIC EXHIBITION". 

Kadangi Lietuvių daugiausia 
randasi ir Lietuviai plačiau 
ir visose stovyklose pradėjo ap
sireikšti, patys jų globėjai su
manė surengti visuotiną pabė
gėlių Pabaltijiečių Parodą vie
name centriniame mieste. Al-
tenstadt randasi | pietvaka
rius nuo Muencheno. 

Parodos Įdomybės 
UNRRA pranešime pažymi

ma šis reikšmingas dalykas: 
"šioje parodoje jųs gausit tei
singą vaizdą Pabaltijo žmonių 
kulturos." 

Paroda apims sekančius da
lykus, kaip pranešimas sako: nes. 

Išvietintų žmonių darbai ir 
nuoveikiai laike jų gyvenimo 
Išvietintų žmonių stovyklose 
Vokietijoj# 

Kasdieninis Išvietintų žmo
nių gyvenimas, kuo jie įdo
maujasi, kaip gyvena ir dirba. 

J Jšvietinti žmonės kiekvieni r 

KIAULĖ N O PAVEIKSLŲ 
PARODA PARYŽIUJE 

Neapsistojama ir ta Alten
stadto Paroda — štai gavome 
kitą pranešimą -• apie Lietuvio 
pabėgėlio piešėjo P. Kiaulėno 
surengtą jo paveikslų parodą 
Paryžiuje, Galerie Chardin. -ši 
paroda įvyko tarp Kovo 22 ir 
Balandžio 6. 

Kiaulėnas matomai iš pabė
gėlių stovyklos Vokietijoje ga
vo leidimą išvažiuoti į Pary
žių su savo visais piešiniais, 
ten išstatyti parodoje. Seniau 
buvo apie jį rašyta, jis turėjo 
savo piešinių parodas Vokie
tijoje, jau pereitą vasarą. Tai 
buvo pabėgėlių stovyklų mies
tuose. Jo piešiniai, kiek žino
ma, yra atlikti ne Lietuvoje 
bet pabėgime, gal kelis turėjo 
išsivežęs ir iš Lietuvos. 

Šioje parodoje Paryžiuje bu
vo išstatyta net 52 jo paveik
slai. K. S. K, 

CLEVELAND, OHIO 
Šie nariai LVS 1 skyriaus 

užsimokėjo duokles: 
J. Urbšaitis 
Marcelė Dumbliauskienė 
Zofija Mudrauskas 
Vacius Zambliauskas 
F. J. žiuris 
K. S. Karpius 
Ona Karpienė 
K. Leimonas 
J. Miliauskas 
S. Milikauskienė 
I. Šamas 
M. Samienė 
Dr. S. T. Tamošaitis 
Julius Smetona 
A. Šimkūnas 
Ignas Visockas 
Jurgis Salasevičius 
Julė Salasevičienė 
P. J. žiuris 
Hypatiia žiurienė 
L. Vasiliauskaitė 
A. Wilkelis 
F. Saukiavičius 

2.50 
5.00 

Valentina Milikauskaitė 2.00 
(nauja narė, per Aleką Banį) 

KITOS CLEVELANDIEčIŲ 
AUKOS IR Už KNYGAS 

KAS DAUGIAU? 
Siųskit savo auką Lietuvos 

vadavimo akcijai remti. Rem-
kit TJ. S. Kongrese įneštų re
zoliucijų pravedimą Kongrese. 
Aukokit Lietuvai Vaduoti Są
jungai, kuri aktingai dirba Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mo darbe. Aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

2.00 
Juozas Lince vieius 5.00 

2.00 M. J. Deadem 1.00 
2.00 Algen Rest LOO 
'2.00 Mrs. Lesnikienė l.OO 
2.00 •James Huntington l.OO 
2.00 Ceciliųa Zilkus 1.00 
2.00 St. Pentvaras 1.00 
2.00 Vito Navarskas 1.0C 
2.00 J. Maminskas 1.00 
2.00 Kitatautis advokatas 3.0C 
2.00 Dirva už knygas 3.00 
2.00 
2.00 AUKOS Iš KITUR 
2.00 

AUKOS Iš KITUR 

2.00 K. Demikis 
2.00 New Britain, Conn. 3.0C 
2.00 E. Licenas, 
2.00 Oregon City, Ore. 2.00 
2.00 J. Skinderis, 
2.00 Clinton, Ind. 1.00 
2.00 Mrs. S. Aback, 
2.00 Marlboro, Mass. 1.00 
2.00 J. M. Šaltenis, \ 
2.00 Chicago, 111. 5.00 

KOMUNISTŲ ORGA-
ZACIJOS AMERI

KOS MOKYKLOSE 

Paaiškėjo kad oficialš 
komunistų jaunimo organi
zacija, American Youth for 
Democracy, turi skyrius 63 
Amerikos kolegijose ir uni
versitetuose. Jie paruošia 
jaunimą visokiems strei
kams, "taikos" jieškojimui, 
ir protestams prieš ėmimą 
į kariuomenę. 

Nekurios mokslo įstaigos 
jau pradėjo uždrausti tos 
organizacijos skyrių veiki
mą tų mokyklų ribose. 

PAŠTAS SU VO
KIETIJA ATIDAr 

RYTAS 

GAUTA PIRMI LAIŠKAI SU 
VOKIŠKAIS ŽENKLAIS 

. Prieš keturis mėnesius pra
dėta leisti Amerikiečių ir Bri
tų okupuotų Vokietijos zonų 
pabėgėliams siųsti UINRRA pa
ruoštas korteles giminėms į 
Ameriką ir iš čia galima buvo 
pasiųsti laiškus ir siuntinėlius 
tik pašte parodžius tas iš pa
bėgėlių gautas korteles. 

Apie mėnuo laiko atgal bu
vo pakeista tas patvarkymas 
ir pradėta leisti pašto susisie
kimas siunčiant laiškus, tiesiog 
paprastu budu. 

Bet kurie Amerikiečiai ban
dė su UNRRA kortelėmis lai
škus siųsti, tie laiškai ėjo labai 
ilgai. Tik keli iki šiol dar te
gavo atsakymus į tuos laiškus, 
nes ir į čia laiškai ilgai eina. 

Bet štai paskutinėmis dieno
mis Balandžio iš Amerikos zo
nos Voketijoje atėjo laiškai 
pabėgėlių išsiųsti apie pradžią 
Balandžio, reguliariu paštu, su 
pašto ženklais.^ 

Nežiūrint kad tie pirmieji 
laiškai yra U. S. Militarinio 
cenzoriaus cenzuruoti, Jie at
ėjo pilnumoje. 

Taigi dabar pabėgėliai galės 
reguliariu paštu laiškus siųsti 
ir jiems galima rašyti gautais 
iš jų primesniais adresais. 

Raginame Amerikos Lietu
vius netrukdant rašyti* saviš
kiams pabėgėliams laiškus, jie 
neapsakomai nudžiugs. , 

Daugybė pabėgėlių atsikrei
pia į viešas Amerikos Lietu
vių įstaigas, redakcijas, nes ne
turi saviškių adresų. 

Geresnei tvarkai, tie laiškai 
persiunčiami į Lietuvos konsu
latus ir konsulatai nuo savęs 
bando surasti pabėgėlių gimi-

Kurie negaunat laiškų tėmy-
kit tuos pa j ieškojimus kurie 
telpa veik visuose musų laik
raščiuose. Pasitraukdami sku
biai iš Lietuvos ne visi spėjo 
pasiimti savo giminių adresus, 
todėl ne visi galį tiesiog ir pa-

LVS Prakalbos Amsterdam, N. Y. 
Rengia Amsterdamo L.V.S. 16-tas Skyrius 

Sekmad. Gegužes-May 5 d. A. L Klubo Salėje 
Kalbėti atvyksta iš Clevelando LVS Centro valdybos nariai — 

P. J. Žiuris, pirmininkas K. S. Parpius, sekretorius 

Gerbiami Amsterdamiečiai: Atsilankykit į šias svarbias prakalbas — išgirsitį 
svarbius pranešimus musų Amerikiečių kovoje už Lietuvos išlaisvinimą, taipgi bus 
parodoma kelios įdomios Lietuviškos filmos, tarpe jų Amerikos ' Lietuvių Misijos 
dalyvavimas San Francisco Konferencijoje, apsilankymas pas San Francisco arki
vyskupą, ir kitos. Šios prakalbos yra rettas toks įvykis musų kolonijoje. 

Bus rodoma gražios Lietuviškos filmos 
Bus parodyta San Francisco Konferencijos ir kitos Filmos 

Pradžia 3:00 vai. po pietų. ĮŽANGA NEMOKAMAI 

Kvietimas i LVS Seimą Detroite 
SEIMAS BUS DVI DIENAS - BIRŽELIO I ir 2, 1946 

Lfetuvai 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 į LVS S e imą savo delegato ir sulyg galimybių at
vežti arba atsiųsti aukų. 

Pavieniai LVS nariai, rėmėjai, prašom 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. 

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

Aukas siųskite šiuo adresu: 
LVS. Seimas, Dr. J. J. Sims, Pirm. 
2207 Oakman Blvd. Detroit 6, Midi. 



~~* ^VX r'JW^vy •£!$iW ^^^<**? W ' 7^7*^ ^ w " "f w ^l4*^ ^ *** putt, -r -w njĮ#-*-.- ^sęsę;*****^ *y ^^ws^jq** !V«vr, «w 
v>****-'•-•?•*• *r> ̂ f-"-";¥>• 4~**» y "*••• 1+*+ T» >"**»?• f|•m^?,w~**'* '̂W'**  ̂****'$***&$* 

,,m> i 
'• 

1  K^t -H '  

KUNIGAS JAPONIJOJ 
DŽIAUGIASI GAVĘS 
PAMATYTI DIRVĄ 

Parašys Dirvai (domių 
Straipsnių 

Bifvos Redakcija gavo se
kantį laišką nuo Lietuvio mi-
sijonieriaus kunigo atsidūrusio 
Japonijoje: 

"Teko netikėtai susitikti vie
ni Amerikietį Lietuvį karį iš 
Ohio, Stanislovą Ambrose. Su
sitikimas buvo labai malonus, 
bet labai netikėtas. 

'"Daug kalbėjome mudu.. St. 
Ambrose yra labai gvėros šir
dies karys, jis matydamas ma
no vargus norėtų atiduoti net 
I>askutinius savo dalykus. 

"Kadangi Clevelende išeina 
Dirva na tai jis kuogreičiausia 
pasirūpino ją gauti. Gavęs Dir
vą jis ją man padovanojo. Aš 
jau daugiau kaip keturi metai 
neskaitau jokio Lietuviško lai
kraščio. šiądien paėmęs į ran
kas Dirvą ištiesų nežinojau 
kaip džiaugtis. Tiek daug nau
jienų, tiek daug žinių iš Lietu
vių pasaulio. 

"Amerikos Lietuviai tai tik
rai pavyzdingi* nepamiršta tos 
mažos savo tėvynės, kuri ken
čia priespaudos jungą. Garbė 
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V. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Klastos ir Smurto Užmaskavimas 
1. Lietuva įvykių srovėje 

Respublikos Prezidentui pasitraukus užsienis, pasi
likusios "valdžios" suverenumas pasidarė nebepilnas. Pa
gal Lietuvos Konstituciją vyriausias valdžios atstovas ir 
nešėjas yra Respublikos Prezidentas. Jam išvykus už
sienin ar negalint eiti pareigų, jį pavaduoja ministras 
pirmininkas. Normaliu laiku Prezidento išvykimas ne
būtų nieku sutrukdęs valdžios veikimą. Gi anose aplin
kybėse Prezidento išvykimas reiškė krašto suverenumo 
išnešimą ir jo palikimą be valdžios. 

Nesudarius naujos vyriausybės, pareigose pasiliko 
senoji Merkio vyriausybė. Bet ši, atsiskyrus nuo Prezi
dento ir nebeturėdama jo pasitikėjimo, teturėjo tik fak
tišką administracinę galią. Gi politinė jos galia buvo 
visiškai panaikinta iš vienos pusės Prezidento išvykimu, 
iš antros — svetimųjų jiegų karine okupacija. Pasilikę 
vyriausybės nariai buvo tiK privatus asmenys ir nebetu
rėjo teisės daryti jokių politinių aktų. Jie buvo ne kas 
kitas kaip ministerijose pasilikę reikalų vedėjai ir sar
gai, be jokių vykdomosios valdžios galios plaukiančių tei
sių. Kraštas jau buvo kariškai sovietų užimtas, ir lais
va jo apsisprendimo valia panaikinta. Viskas kas toliau, 
sovietų kariuomenei įžygiavus, Lietuvoje dėjosi, buvo 
nebe krašto, o okupantų valios pareiškimas. Ir Maskva 
viską darė kad butų sudarytas įspūdis jog kraštas pats 
su savo vyriausybe ir savo laisva valia ''teisėtai" žengia 

Jums" broliai "Lietuviai Amėri-|4 sovietų vergystę. ... į Stalino rojų. . 
Pasilikęs ministras pirmininkas Merkys buvo Mas

kvai labai reikalingas, kad jos atsiųstas komisaras De
kanozovas galėtų sudaryti "teisėtu" keliu naują vyriau
sybę. Prezidentui išvykus, atsirado formalių sunkumų 
"teisėtai" valdžiai sudaryti: Pagal konstituciją skiria 
ministrą pirmininką Respublikos Prezidentas. Gi da
bar jam išvykus užsienin, nebuvo kas skiria ministrą pir
mininką. Jei pagal konstituciją, Prezidentui negalint 
laikinai eiti savo pareigų, jį pavaduoja ministras pirmi
ninkas tai vistiek jis negali teisėtai sudaryti naujos vy
riausybės, kol Prezidentas yra savo funkcijose. Vadi
nasi, teisėto kelio nebuvo naujai vyriausybei sudaryti, 
ir reikėjo pasinaudoti revoliucinėmis priemonėmis. 

Tuo tikslu "Merkio vyriausybė" buvo priversta Bir
želio 16 d. paskelbti kad Prezidento išvykimą esamose 
aplinkybėse ji laiko lygų atsisakymui iš pareigų ir kad 
tokiu budu perima Prezidento pareigas ministras pir
mininkas, kol bus išrinktas naujas prezidentas. Tai bu
vo "Merkio vyriausybės" revoliucinis aktas, padarytas 
Dekanozovo spaudimu ir jai sėdint sovietų kariuomenės 
užimtuose bustuose. Po to atrodė kad viskas jau gali 
eiti veikiančios konstitucijos ribose: Prezidento parei-

Eedakcijai linksmų šventų Ve- gas einąs ministras pirmininkas "galėjo" jau sudaryti 
lykų. Tegul gerasis' Dievulis 
laimina jusų pastangas geres
niam rytojui. 

Kunigas A. M. 
Misijonierius Japonijoj." 

kiečiai. Tik jųs galite laisvai 
žodį tarti, jųs nesibijote ko
voti už tiesą ir šviesą. Kovo
kite, nes tai šventa kova, kuri 
anksčiau ar vėliau turės savo 
vaisių. Ašaros ir kančios to
limųjų musų brolių po prie

spaudos nenueis veltui. 
"Dirva! Pirmą kartą man 

teko paimti Dirvą į rankas. 
Nuo pradžios iki pabaigai per
skaičiau, pamiršau net eiti gul
ti. Daug dalykų naujų ir se
nų! 

"Jei butų galima ir aš norė-
#čiau parašyti į Dirvą šį-tą apie 

musų misiją, apiq Japoniją ir 
šiaip ką nors. Nežinau kokios 
sąlygos, kokie reikalavimą!. Jei 
galite trumpai praneškite, aš 
lauksiu. 

'Baigdamas linkiu • gerajai 

Nuo Redakcijos: Sis kunigo 
laiškas, išsiųstas iš Japonijos 
Balandžio 22, oro paštu mus 
pasiekė Bal. 29, taigi į vieną 
savaitę laiko. 

Šiam patriotui misijonieriui 
tuoj pradedame siuntinėti Dir
vą per tą Lietuvį karį, ir pa
kvietėme jį parašyti Dirvai ei
lę straipsnių. Tai vėl bus įdo
maus skaitymo Dirvos prenu
meratoriams. 

Mes stengiamės siųsti Dirvą 
visiems pabėgėliams į tas šalis 
kur tik paštas priima, ir siun
čiame rašantiems ir nerašan
tiems. Dabar Dirvos prašo 
šimtai pabėgėlių visose šalyse, 
kur tik jie randasi. Kaip tik 
atsidarys paštas su Vokietija, 
tokių prašymų bus tūkstančiai. 

Mes nepajiegiame siuntinėti 
šimtus Dirvų nemokamai, to
dėl ir prašome geraširdžių sa
vo skaitytojų prisidėti su pa
rama : mes mielai siusime tris 
Dirvas pabėgėliams už jusų 
prisiųstą $5.00 tam tikslui už-

(Dirva metams 
$3.). 

mokestį 
sienius kaštuoja 

DIRVA 
Cleveland 3, 

6820 Superior 

uz-

Ohio. 

Ave. 

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

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

Chicago, 111. 

naują vyriausybę, o ji galėjo jau "teisėtai" tarnauti Mas
kvos valiai. 

Taip ir buvo padaryta: Merkys, tapęs laikinu pre
zidentu, pradėjo pasitarimus su Dekanozovu del naujos 
vyriausybės sudarymo. Pirmutinis "Prezidento" posė
dis su Dekanozovu buvo numatytas Birželio 16 d., 16 vai. 
Bet tą dieną "Prezidentas" Dekanozovo nesulaukė.... 
nes šis buvo užimtas sovietų atstovybėje pasikalbėjimais 
su vietiniais komunistais.. Ir tik Birželio 17 d. prieš piet 
prasidėjo pirmas ir paskutinis "Prezidento" Merkio pa
sitarimas su Dekanozovu del naujos vyriausybės suda
rymo. Merkys patiekė sąrašą, viSą eilę asmenų, iš ku
rių jis "sutiktų" paskirti ministrą pirmininką. Sąraše 
buvo apie dešimt pavardžių, bet Dekanozovas sakėsi nei 
vieno jų nepažystąs ir nieko apie juos nežinąs. Tada jis 
ištraukė savo sąrašą, kuris buvo sovietų atstovybėje su
darytas. Merkiui nieko nebeliko kaip paskirti Dekano
zovo pasiūlytą ministrą pirmininką, pavedant jam su
daryti naują vyriausybę. Tą pačią dieną ir "Preziden
tas" Merkys pasitraukė iš pareigų, ir "teisėtai" perėmė 
Respublikos Prezidento pareigas naujasis ministras pir
mininkas Justas Paleckis, prasigėręs bulvarinio laikraš
tuko "Laikas" leidėjas-redaktorius, socialistas, Lietuvos 
Liaudininkų Partijos veikėjas ir savo naktinėmis avan
tiūromis gerai Kauno policijai pažystamas asmuo 

Dekanozovo sudaryta Paleckio vyriausybė tuoj pra
dėjo Lietuvos sovietizacijos darbą. Bet kaip visą Lietu
vos pavergimą Maskva paruošė ir įvykdė apgaulėmis ir 
klasta, taip ir Lietuvos įjuagigią j Sovietų Sąjungą ji 
vedė suktybių keliais. 

Paleciio vyriausybė, nors visumoje ir buvo Maskvos 
iškamša, tačiau ji neatrodė visu 1007c komunistinė. Jo
je buvo du Lietuvai gerai žinomi asmenys: užsienių rei
kalų ministras Prof. Krėvė-Mickevičius, žinomas rašy
tojas patriotas, tikras Lietuvis, žmogus rimtas ir pagy
venęs; ir finansų ministras Inž. Ernestas Galvanauskas, 
buvęs ministras pirmininkas, atstovavęs Lietuvą Amba
sadorių Konferencijoje, žmogus su plačiu politiniu paty
rimu, su liberalinėmis pažiūromis, demokratas ir labai 
vertingas Lietuvis. Jei dar prie jų priskaityti krašto 
apsaugos ministrą Gen. Vitkauską, tuolaikinį kariuome-
menės vadą, tai daug kas Lietuvoje turėjo teisės many
ti kad naujoji vyriausybė yra^gana Lietuviška ir net pa
triotiška .... 

Todėl pirmutinis jspudis, sudarytas sovietų kariuo
menės žygiavimais po visą kraštą, lyg ir buvo dalimi at
svertas naujosios vyriausybės sąstatu. Dar Birželio 16 
d. per Kauno radio ministro pirmininko Merkio kraštui 

.padarytas pareiškimas kad sovietų kariuomenė ir Sovie
tu Sąjunga negriaus musų socialinės santvarkos ir nesi-
kiš į musQ vidaus gyvenimą, irgi prisidėjo prie to kad 
dar storesnis ir tankesnis apgavysčių tinklas buvo už
trauktas tautai ant akių. 

Nuošalyje stovinčiam stebėtojai atro&e vyriausybės 
"pasikeitimas" vykstąs normaliai. Tik vėliau, kai nau
joji "vyriausybė" pradėjo veikti... ir kraštą valdyti... 
visiems paaiškėjo kad įvykiai jau toli nunešė Lietuvą 
"teisėtos" revoliucijos keliais, kad iš Maskvos paleista 
srovė sunaikino paskutinį Lietuvos laisvės žiburį ir kad 
nieko nebeliko kas galėtų besudaryti laisvo žmogaus ir 
laisvo gyvenimo iliuziją.-

22. Dekanozovo vyriausybes darbai 

Kaip jau sakyta, Dekanozovo sudaryta Lietuvos vy
riausybė buvo mišrainė, susidėjus iš asmenų su labai kai
riomis pažiūromis, artimomis komunistų partijai, iš as
menų kurie buvo uolus Sovietų Sąjungos mylėtojai.... 
ir iš žmonių kurie buvo laikomi visuomenėje dideliais pa
triotais ir labai gerais Lietuviais. Tačiau, išskyrus Gal
vanauską ir Krėvę-Mickevičių, visi jie buvo be visuome
ninės ir politinės praeities. Tokios vyriausybės darbai, 
.aišku, negalėjo buti savarankiški'vien tik jau del to kad 
ji buvo Dekanozovo sudaryta, priklausė nuo įq valios įr 
turėjo pildyti jo įsakymus. -

Pradžioje, aktingai veikiant Galvanauskui ir Krė
vei, Paleckis lyg ir bandė iškovoti vyriausybei šiek-tiek 
savarankiškumo: jo pirmos per radio pasakytos kalbos 
turinys buvo dar Lietuviškas, galima sakyti, liaudinin-
kiškas, be jokių neraminančių obalsių ir be jokių ypatin
gų laižymųsj sovietams. Po kalbos dar nuskambėjo Tau
tos Himnas, ir išorinis įspūdis nebuvo blogas. Bet tuo 
ir baigėsi "naujosios vyriausybės" Lietuviškumas.... 
Nors dar porą dienų kartojo kai kurie ministrai "visų 
bendrą siekimą išlaikyti Lietuvos nepriklausomybę", ta
čiau tai buvo tiktai atgarsis senai-senai nuskambėjusio 
šauksmo. Lietuva jau buvo tempiama naujais keliais ir 
grąžinti ją j savarankiško gyvenimo vagą jau nebebuvo 
galima. . 

Naujosios vyriausybės uždavinys pradėjo visiems 
aiškėti, o iš jos veiksmų jau buvo galima sprąsti kad ji 
yra ne kas kitas kaip viešai pradėjusios veikti komunis
tų partijos įrankis. Pagal komunistų partijos nurody
mus ji skubos budu griovė Lietuvos socialinį, kulturinį, 
ūkinį bei politinį gyvenimą ir vieton to krovė revoliuci
nes mintis, naiviausiais šūkiais pripildė orą, paskleidė 
visur netvarkos, ir ardė krašte pastovumą. Komunistų 
partija naujos vyriausybės pagalba greitu tempu dezor
ganizavo visą kraštą ir keldino iš apačių mases su viso
kiais klaidinančiais šūkiais. Ekonominis gyvenimas už
springo, visus ir visur apėmė netikrumas; j pagarbos ir 
sąmoningumo vietą apsistojo huliganįzmas, vieši kalti
nimai ir panieka. Baimė, nusivylimas ir beviltė vte spar
čiau plito. Politinis ir ūkinis Lietuvos irimas diena iš 
dienos didėjo ir plėtėsi taip greitai kad "valdžia" nespė
jo vienos padėties legalizuoti, kaip jau ją pralenkė kita. 

Naujosios vyriausybės darbai apsirubežiavo naiki
nimu ir 
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3. Neįprastas Molotov# atvirumai 
Liepos 2 dieną Molotovas pakvietė naująjį "užsienių 

reikalų ministrą" Prof. Krėvę-Mickevičių atvykti į Mas
kvą "aptarti naujai susidariusią padėtį". Kvietimas bu
vo iššauktas pačios "Dekanozovo vyriausybės", norint 
atviriau išsiaiškinti su Maskva įvairius reikalus, atsira
dusius ryšium su sovietų kariuomenės naujais kontin
gentais ir su pasikeitusia vidaus politinio gyvenimo dva
sia. 

Liepos 4 dieną Krėvė jau buvo Maskvoje ir apie t A 
valandas užtrukusiame pasikalbėjime su Molotovu jis 
turėjo progos išdėstyti kokia yra dabar padėtis Lietuvo
je. Krėvė nusiskundė Molotovui kad legalizuota komu
nistų partija savo neribota propaganda trukdo krašte 
ramų darbą, savavaliauja visokiais nerimą keliančiais 
šūkiais ir'trukdo vyriausybės veiklą. Padėtis esanti da
bar Lietuvoje tokia kad nežinia ar kraštą valdo komu
nistų partija, ar atstovas Pozdniakovas, ar vyriausy
bė .... Krėvė pareiškė Molotovui kad "Lietuvos vy
riausybė" norinti aiškiai žinoti ko laukia Sovietų Sąjun
ga iš Lietuvos. "Lietuvos liaudies vyriausybė" esanti pa
siruošus sąžiningai pildyti visas su Sovietų Sąjunga su
darytas sutartis ir gyventi draugiškiausiuose santikiuo-
se su Sovietų Rusija. 

"Lietuvos liaudies vyriausybės uždavinys — prijun
gti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos", atsakė Molotovas 
trumpai ir labai atvirai "liaudies vyriausybės atstovui. 
Tai buvo pirmas toks atviras Kremliaus pasisakymas 
ko jis siekia Lietuvoje. Nuo pat savitarpinės pagalbos 
sutarties sumanymo Molotovas vis primygtinai kartojo 
kad Sovietų Sąjunga gerbia ir gerbs Lietuvos nepriklau
somybę ir kad jai niekas kitas nerupi kaip padėti Lietu
vai apsaugoti savo politinį* savarankiškumą. Visą laiką 
suktybėmis ir klastomis apgaudinėjo Molotovas Lietu
vos atstovus, gi dabar staiga pasidarė toks atviras 

Molotovo atsakymas Krėvę nelabai nustebino: jis 
tik pasijuto irgi apgautas ir apviltas. Ir nusiminė "Ša
rūno" autorius kad ir jis suktai įtrauktas į Lietuvos bu
delių sąrašą. 

''Bet, Pone Pirmininke, ką pasakys tauta liau
dis.... griebėsi Krėvė šio demokratinio argumento. 
Molotovas į tai šitokiu samprotavimu reagavo: 

"Tegul liaudis pati demokratiniu budu pasisakys. 
Jųs juk turite pakankamai priemonių kad liaudis su
prastų naudą kurią ji turės Lietuvai prisijungus prie 
Sovietų Sąjungos. Pažadėkite jai priverstinį švietimą, 
prižadėkite panaikinti skolas Ar jusų kraštas nesi
jaus smagesnis, prisijungęs prie Sovietų'Sąjungos?" 

Tamsusis Molotovas dar nežinojo kad jau 18 metų 
kai Lietuvos liaudis turi šešių metų priverstinį švietimą. 
Kad skolų panaikinimas yra ne politinė, o ūkinė ir mo
ralinė problema — tatai Molotovui nei kiek nerūpėjo. 
Krėvė bandė Molotovui paaiškinti kad jo samprotavimai 
Lietuvos gyvenimui netinka, kad Lietuva per 22-j us ne-
nt'll/lonOAVMA i V»n w\ i n 4-C ^ 1 .. 1 J griovimu visko kas buvo nepriklausomo gyveni- j Išklausomo gyvenimo metus tiek politiškai išpruso kad 

- *>J 1 jokiu budu nesutiks geruoju prisijungti prie Sovietų Są
jungos. Krėvė užsiminė taip pat ir apie tai kad Lietu
vos prijungimas prie Sovietų Sąjungos gali labai nepa
tikti Teitam didžiajam Lietuvos kaimynui Vokietijai, čia 
Molotovas vėl įtikinančiai pasakė kad šis reikalas jau 
yra su Vokietijos vyriausybe aptartas ir čia jokių kom
plikacijų nebus. 

Tada Krėvė dar kartą prisiminė buvusius labai ge
rus ir draugingus santikius tarp Lietuvos ir Sovietų Są
jungos ir užklausė kodėl Sovietų vyriausybė nori Lietu
vą pirmiausia prijungti prie Sovietų Sąjungos. Moloto
vui, kaip melagiui, vėl velnias sumaišė liežuvį, ir jis pa
miršęs ką buvo nesenai del Vokietijos pasakęs, paaiš
kino : 

"Mes norime pamatyti kaip šią piliulę Vokietija pra-

Krėvė vis dar norėjo atsikalbinėti nuo ta "garbin
go" uždavinio — prijungti Lietuvą prie Sovietų — ir 
įrodinėjo kad nėra pasaulyje jokio daikto kurį butų ga
lima pažadėti tautai už jos laisvę. Molotovas, matyda
mas kad protinėmis priemonėmis neįtikins Krėvės, ga
lutinai pareiškė: 

"Darykite ką norite, pažadėkite liaudžiai ką jųs iš
manote ir kas jums patinka, bet turite Lietuvą prijung
ti prie Sovietų Sąjungos." 

Liepos 5 dieną Krėvė-Mickevičius, gryžo į Kauną su 
šiais Molotovo žodžiais: " turite Lietuvą prijungti 
prie Sovietų Sąjungos", ir tą Kremliaus "pageidavimą" 
jis perdavė Lietuvos "liaudies vyriausybei". 
Seka: LIETUVOS PRIJUNGIMAS PRIE SOVIETŲ. 

mo pastangomis, prakaitu ir atsidėjimu sukurta ir išlai 
kyta. Pati vyriausybė dar aiškiai nežinojo kada ir kaip 
ji turės palikti griovybos darbą; nežinojo pro kur ir į 
kokį uostą nuneš bangos Lietuvos beskeldijantį laivą— 
laivą stumdomą komunistų partijos ir visokių padugnių. 

Krėvė-Mickevičius ir ypatingai Galvanauskas, kaip 
finansų ministras, bandė sukti dar reikalą, nenorėdami 
prileisti prie visiško Lietuvos administracijos, ūkio ir 
kulturinio gyvenimo suirimo. Bet visos jų pastangos 
buvo tuščios: komunistų partija, vadovaujama Dekano
zovo ir Pozdniakovo, sugriebė į savo rankas visą Lietu
vos buitį įr, nieko neatsižvelgdama, kUrė faktus ir vijo 
juos vieną paskui kitą. 

Plačiausiu mastu prasidėjo vyriausybės rankomis 
vykdomas krašto komunistinimas. Bet yiskas dar buvo 
daroma "Nepriklausomos Lietuvos" vardu ir jos gero
vei.... Niekam nevalia buvo kalbėti kad "Nepriklau
somos Lietuvos" jau nebėra, kad už vienos-kitos savaitės 
iš "Nepriklausomos Lietuvos Respublikos" pasidarys so
vietinė provincija. Galutinis Lietuvos komunistinimo 
tikslas buvo atidžiai slepiamas nuo visuomenės ir net 
nuo "nepatikimų" vyriausybės narių. Viskas rodė kad 
einama į komunistinę santvarką, nors viešai buvo tvirti
nama kad "daromi tik tokie pakeitimai kurie padės pa
laikyti su Skietų Sąjunga draugingus santikius ir są
žiningai vykdyti savitarpinės pagalbos sutartį". 

Dekanozovo vyriausybės vaidmuo Lietuvos klastin
go pavergimo paskutiniame etape buvo judošiškas. Ji 
išdavė Maskvos budeliams tukstančius pačių gerųjų Lie
tuvos sunų, ji padėjo suardyti 20-ties metų laisvos kury-* 
bos valstybinį pastatą, ji numarino ir užspaudė akis Lie
tuvos laisvei. 

rys. 

Lietuvių Pabėgėlių Stovykla Vokietijoje 
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šitaip atrodo vienos Lietuvių stovyklos vaizdas Britų no
noje, šiaur^Vokietijoje. 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

LIETUVA TIRONU 
PANČIUOSE 
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" LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
41820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siuitfm savo prenumeratą štai naujai leidžiamai knygai: 

$. .< Knygai "LIETUVA PANČIUOSE" 
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Miestas Valstija 



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

STUMKIME PIRMYN LIETUVOS BYLA 

pARYŽttJJE, užsienių reikalų ministrų konferencijo-
* je, pakelta kai kurie nauji klausimai kurie nebuvo 
minimi kuomet ta konferencija rengta. * Amerikos at
stovas, Valstybės Sekretorius Byrnes, iškėlė jau ir Vo
kietijos kaip valstybės atsteigimo klausimą, su Anglų 
pritarimu, siūlydamas keturių valstybių — Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos — savitarpi
nio draugingumo sutartį 25 metų laikui. Tame plane 
ineina atsteigimas nuginkluotos bet savistovės Vokieti
jos valstybės. 

Tas susitarimas savaime reikalauja ištraukimo iš 
Vokietijos sąjungininkų okupacinės kariuomenės. Tuo 
budu ir bolševikai turėtų iš Vokietijos ištraukti savo 
raudonasias armijas ir visą savo aparatą kuris ten pa
statytas bolševikų užimtos Vokietijos dalies sukomunis-
ti&imui. 

Vokietijai butų leidžiama savarankiai gyventi, tik 
tos keturios valstybės palaikytų griežtą priežiūrą kad 
Vokiečiai vėl neimtų ginkluotis. 

Šis projektas Molotovui nepriimtinas, ir svarbiau
sia del to kad Rusams permaža laiko teko Vokietijoje 
pabuvoti ir ją sukomunistinti; Vokietija tuo budu ne
pasilieka jų kontrolėje, kaip jie pasiryžę savo užimtoje 
Vokietijoje šeimininkauti. 

Privertimas raudonųjų armijų pasitraukti iš Vokie
tijos neturėtų sustoti prie Vokietijos sienos: bolševikai 
turi buti priversti pasitraukti iš Lietuvos, iš viso Pabal
tijo, iš Lenkijos ir iš kitų jų okupuotų ir teroru valdo
mų kaimyninių šalių. 

JEIGU Keturių Didžių|« reikalu ministrų 
konferencijoje svarstoma palyginamai mažų teritorijų 
likimas — kaip Istrijos pusiausalio, Tiest uosto ir kitų, 
negali toliau buti atmestas Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimo klausimas. 

Irano klausimu ilgokai bergždžiai žaidė. Too laiko
tarpiu tačiau Lietuviai ir kiti sovietų kaimynai nepaliovė 
kėlę savo tautų ir šalių bylų ir reikalavę kad Ameri
ka išpildytų savo prezidentų duotus visam pasauliui pa
reiškimus mažų pavergtų tautų laisvės klausimu. 

Mes atsisakome užmiršti ką Prez. Roosevelt priža
dėjo Lietuvių delegacijai 1940 metų Spalių 15 dieną — 
kad Lietuva bus atsteigta kaip tik karas baigsis, — ir 
nesutinkame' kad Prez. Truman svaidytų tuščiais žo
džiais kuomet jis kalba apie užtikrinimą laisvės visoms 
jutoms. . , ,, 

Bet kad Lietuvos klausimas butų kaip nors- taikos 
konferencijoje pakeltas, reikalinga visomis nrasų pa
stangomis spausti kad Lietuvos byla butų padėta ant 
konferencijos agendos. To neužmirškime — tam dirb
kime — stumkime Lietuvos bylą priešakini • 

Iki šiol musų yra daug dirbta, dikčiai padėta pastan
gų, ir Lietuvos byla laikyta nuolat priešakyje Amerikos 
vyriausybės vadų. Jie Lietuvos klausimą mato ir gerai 
žino — bet tegul neduoda jam delsėti. 

Lietuviu tauta stovi išnaikinimo pavojuie ir tas pa
vojus kiekvieną dieną darosi mirtinesnis. Skaitome ką 
daro bolševikai Lietuviams naikinti, Lietuvai užgyven
dinti iš Rusijos atvežamais kacapais. 

Lai Amerikos vyriausybės vadams buna įtikinta 
kad jau laikau pareikalauti Maskvą išgabenti savo tero
ristus iš Lietuvos, palikti tą šalį jos žmonėms, ir leisti 
pabėgėliams sueryžti namon atsteigti savo valdžią ir 
tvarką tokia kokia prižadėjo ir Atlanto čarteris ir ką 
pakartojo Prez. Trumanas Karo Laivya© kalboje New 
Yorke Spalių mėnesį 1945 metais. 

Willis-Kelly rezoliucija^ Kongrese turi buti išnešta 
į posėdžių sales balsavimui. 

Ji negali toliau buti laikoma komisijose — Jeigu 
Alnerika nori grąžinti pasauliui taiką. 

^MERIKOS santikiai su Rusija nuolat eina prastyn ir 
daugiausia del to kad Amerikos politikos vadai ne-

pajiegė paimti šiai šaliai priklausančios pozicijos tarp
tautinėje arenoje. Jeigu Amerikos vadai nori ką laimė
ti neprivalo daugiau tūpčioti Maskvai nei jos razbainin-
kiškiems pasiuntiniams, kurie visur ir visada vyksta ki
tus apgauti, sustiprinti Rusijos poziciją laiko sugaišini
mu. Net Amerikos spauda netiki kad'šitaip kaip iki šiol 
su Rusija daryta, bus kas laimėta. Rusija nusistačius 
eiti savo keliu, imti viską ką gali pagrobti, stiprinti sa 
vo poziciją, ir trukdyti viskam kas eina prieš jų intere-i 
sus. Tarptautinis kooperavimas bolševikams yra nerei
kalinga užmauda ir paika yra to iš jų norėti. 

Vienas Amerikonų dienraštis šitokią Amerikos po
litiką pavadina "plaukimu kiaurame laive". Kaip toli 
Amerika nuplauks? Sekretorius Byrnes, sako tas dien
raštis, vtetoje kalbėti su Maskva švelniai ir turėti užpa
kalyje didelę buože tarptautinėse derybose, yra privers
tas rėkti visa gerkle, o rankoje turi tik mažą rykštukę. 

Amerikos karinės jiegos skubiausia silpninamos, ir 
tuo pasinaudodama Rusija persimetė iš pirmiau savo 
arsaugos interesu kėlimo į tiesiog agresingą politiką,, 
Nežiūrint kaip dabar dalykas praeis, tas viskas ateityje! 
reiškia negeroves. ^ . 

Daueis Amerikonų nežino ko nori ir ką daro: rėkau
dami kad Amerikos politika link Rusijos yra peršvelni, 
iš kitos pusės visa gerkle šaukia reikalaudami grąžinti 
kareivius atgal namon. 

Ar Byrnes pajiegs kiek nors atsilaikyti prieš Molo 
tova ir Višinskį Paryžiuje ir kaip? Kiek Amerika yra 
pasirengus paremti Bvrnes ęeras pastangas, kurias jis 
deda, tame kiaurame laive plaukdamas? 

CIO Nariai Nori Atsi
kratyti Komunistų 

Nesenai vienas Amerikos val
džios narys Chicago j e kalbėda
mas CIO Politinės Akcijos Ko
mitetui, siūlė tai organizacijai 
pašalinti iš savo» tarpo komu
nistus. Jis matomai negalvojo 
gana toli, nes nežino kad PAC 
įvestas CIO unijoje tiktai ko
munistų, arba sulyg jų suma
nymo, ir PAC vadas Sidney 
Hilman nuo pereito dalyvavimo 
Roosevelto rinkimuose jau yra 
apsilankęs pas Staliną ir pada
ręs sutartis su kitais Europos 
komunistų vadais politiškai ko
vai vesti darbininkų vardu. 

Tačiau, eina žinios kad ne-
kuriose unijose priklausančio
se į CIO, eina subruzdimas at
sikratyti komunistų vadukų ir 
paimti vadovybę į rimtas pa
čių darbininkų rankas. 

Viena viešų reikmenų unija 
sakoma paruošė sau konstitu
ciją kurioje įrašyta punktas 
nusakantis kad iš unijos bus 
išmestas toks narys kuris įsi
rašys į komunistų, nazių ar fa
šistų partiją, ir tokiems ant 
visados uždraudžiama tapti or
ganizacijos valdybos nariais. 

Apsivalymas nuo komunistų 
ir jų kairių metodų, kurie bu
vo kenksmingi darbininkų rei
kalams, praskaidrintų darbi
ninkų judėjimą. 

Komunistų įsiveržimas į uni
jų vadovybę ir jų pastangos 
gręžti iš vidaus yra jau aiškiai 
visiems žinomas. 

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai taip pat raginami pačių 
savo narių unijų imtis žygių 
kovoti prieš komunistus kurie 
pasiryžę užvaldyti laivų ir uo
stų darbihinkų organizacijas. 

Komunistams svarbu tos or
ganizacijos užvaldyti, kad tuo-
mi geriau pasitarnautų Rusi
jai paraližiuojant laivų judėji
mą atsitikime Amerikos susi
kirtimo su Rusija. 

p r h v 'it 

ŽYDAI V£L VIRTO 
KELIAUJANČIAIS 

BE VIETOS 

KAS 400 metų, musų kalen
dorius pasikartoja. 

Keliaujantis žydą#, arba lie
tuviškai "Amžinas žydas", vėl 
pasikartoja. Toks žydų tautos 
likimas. Tai liūdnas likimas, 
kada tokia sugabi tauta, kurios 
žmonės, įsigyvenę vienur ar 
kitur, padarė didelius darbus, 
neranda pasaulyje ramybės ir 
laikas nuo laiko dagyvena to 
kad turi j ieškoti naujų apsi
stojimui kraštų. 

Iš Vokietijos praneša kad 
apie 100,000 žydų likusių Vo
kietijoje ir Austrijoje turi ke
liauti kur kitur, kur jiems bus 
duetą prieglauda, nes ten žmo
nės yra žydams priešais ir jie 
niekad savo pažiūrų j žydus 
nepakeis. Kas tuos žydus kur 
priims parodys ateitis. Grei
čiausia jie, įvairių Europos ša
lių kvotomis, bus suvežti Ame
rikon, niekam ir nežinant. 

Už savo neturėjimą vietos 
ramiai pasaulyje gyventi žy
dai gal but patys yra kalti: jie 
nemoka buti ištikimi tai šaliai 
ir tiems žmonėms kurie juos 
priglaudžia. ' 

žydai dabar turi geriausią 
sau prieglaudą Amerikoje, ta
čiau jie nemoka buti Amerikai 
dėkingi. Be kitų savo blogų el
gesių biznio ir profesijų atžvil
giu, jie didumoje linksta į iš
davikus, dirbdami viešai ir 
slaptai svetimos šalies ir sve
timų žmonių naudai, šiame 
atvejuje tie svetimieji yra Ru
sijos bolševikai. Kokiame at
sitikime, Amerikos žydai gali 
buti išdavikais šios šalies, pa
sitarnaudami komunizmui, ku
ris pareina iš Rusijos. 

Ne visi žydai pritaria ko
munizmui, bet už daugelio at
viras pastangas dirbti Rusijos 
naudai, atsitikime, gali nuken
tėti viii žydai.' 

/ ji> 

GRAIKIJOS atstatymui iš 
po karo griuvėsių Amerikoje 
dedama-visos pastangos jų pa
triotų ir turtingų žmonių. 

Pargryžęs iš Graikijos, kur 
buvo nuvykęs apžiūrėti, Geor
ge P. Skouras, a^jituoja už da
vimą Graikams arklių, plūgų, 
galvijų iš Amerikos, nes tik 
taip ta šalis bus atstatyta. 

Ko imsis Amerikos Lietu
viai gelbėjimui savo pabėgėlių 
vakarų Europoje po to kai bus 
sulaikyta Amerikos visuomenės 
pinigai BALF'ui? 

S K A I T Y M A I  

AR GALIMA NUO ŽEMES NU
ŠAUTI KUNĄ UŽ JOS GRAVI

TACIJOS LAUKO RIBŲ? 

| PASAKŲ PIU 
Piktas sielvartas-šešėlis 
seka įkandin mane; 
štai, visas bures iškėlęs, 
jįaukiu jura-nežinia. 

Kyla bangos, griūva bangos, - „ 
šnypščia putos po vairu; 
lūžta, kelias, lyg žabangos, 
slyst pirmyn neapdairu. 

Slyst pirmyn, tai bėgt į mirtį; 
ar man burių nenuimt? 
gal prieš audrą nesigirti? 
gal paniekintam nurimt? 

Už akiračių toliųjų, ^ 
kur tik vien mintis nuMys, 
vien rinktųjų, vien kilniųjų 
stovi pasakų pilis. 

Lūžta kelias lyg žabangos, 
verias duobės tarp bangų — 
begt pirmyn, kur putos rangos, 
bigt pirmyn be atvangų. 

Juros giltinė klastinga 
tiesia ranką ji mane: 
mano laivas bangosn sminga, 

. slysta jura nežinia. 
Sesės-burės, vairas-brolis: 
kas man sielvartas kaiftųs? : 

Mano žvilgsniai glosto tolius, 
glosto norimus krantus. 

Už akiračių toliųjų, 
kur tik vien mintis nuklys, 
vien rinktųjų, vien kilniųjų ' 
stovi pasakų pilis. 

Kastytis GlianfaL 

Rašo BR. KETARAUSKAS. 

OASPfAlKO kartais pamatyti žinią laikrašty
je arba taip kokiame nors populiariam žur

nale kad tokioj ir tokioj vietoj mokslininkai ruo
šiasi ar tai iš patrankos, ar tai iš tam tikro in
strumento šauti į Mėnulį, ar tai į kitą dangaus 
kuną. Tuo tarpu apie tų darbų rezultatus toje 
paprastoje spaudoje, tiesą pasakius, jokių žinių 
neužtinkame. t 

Taigi kyla klausimas kiek tokie pranašavi
mai turi ryšio su tikrove, čia nesileisime nag
rinėti tų pranešimų tikrumo, bet pasitenkinsi
me maždaug nušviesti kokie charakteringegnieji 
bandymai bei projektai buvo padaryti kūnams 
mesti pro žemės traukos lauką ir kaip tokie dar
bai, kritiškai žiūrint, atrodo; ir ar galima, ap
lamai kalbant, kuną iššauti pro žemė» gravita
cijos lauką, kitaip tariant, ar galima nuo žemės 
paviršiaus nušvilpinti kolų ribrs daiktą ant ki
tų dangaus kunų. 

Prieš du šimtus metų du Prancūzai, Mer-
senas ir Pti, iššovė iš patrankos tiesiog į viršų 
keletą sviedinių, norėdami pažiūrėti ar iššauti 
jų sviediniai nukris at^al ant žemės. Tie jų iš
šauti sviediniai* nenukrito prie jų, ir tiems eks
perimentatoriams atrodė kad tie sviediniai pa
teko į erdvę ir virto žemės palydovais. Tuo tar
pu buvo visai kitaip. Tų eksperimentatorių pa
tranka nestovėjo visai vertikaliai. Be to, pats 
jos vamzdis nebuvo tiksliai įcentrintas, ir todėl 
šovinys, kildamas į viršų, nukrypo nuo vertiga-
lės linijos ir krisdamas nuitrito į aali mm tyri
nėtojų. - * • 

Skaičiavimai parodo kad kūnas ant žemės 
atgal nenukris tik tuo .atveju jeigu jis bus iš
šautas greičiu nemažesniu kaip 7912 metrų į 
sekundą. Tik tokį įgavęs greitį, kūnas galės 
parlėkti žemės atmosferą ir virsti jos palydovu. 
Norint kad kūnas visai išlėktų iš žemės gravi
tacijos lauko ir nulėktų kur nors į vistos erdvę 
tai jo pradžios greitis turi buti dar didesnis.* 

KYLA klausimas — ar galima padirbdinti 
tokią milžinišką patranką iš kurios butų gali
ma iššauti svieclinį greičiu 7912 metrų į sekun
dą. šių laikų mechanika tvirtina- kad tai yra 
negalimas dalykas. Teoretiniai apskaičiavimai 
sako kad jokia iš žinomų sprogstamų degamų 
medžiagų negali sudegdama palaikyti tiek ener
gijas kad galėtų dujoms kurios susidaro degant 
suteikti didesnį greitį kaip 7000 metrų j sekun
dą. Jei pačios dujos kurios stumia, sviedinį, ne
gali turėti didesnį greitį kaip 7000 m. į sekundą, 
juo labiau negali ir pats sviedinys turėti dides
nį greitį. Šia proga pastebėsime kad iki šio Pa
saulinio Karo geriausių patrankų sviedinys te
buvo iššaunamas nedidesnių greičiu kaip 800-
9C0 metrų į sekundą. Kiek yra jaučiama, ir 
per šį karą parakinių patrankų veikimo patobu
linime didelių sensacijų nebuvo pasiekta, nors, 
aplamai kalbant, per tą laiką karo technikoje 
buvo padaryta milžiniško masto atradimų. 

Iš to aišku kad iš jokios parakinės patran
kos, kokio ji butų didumo, negali iššautas šovi
nys perlėkti ne tik pro žemės gravitacijos lau
ką, bet taip pat ir pro žemės atmosferą. Vadi
nasi, parakinės patrankos tam dalykui netinka, 
šitą projektą, kaip nevykasį, reikia amžinai pa
laidoti. 

BUVO bandyta pro žemės gravitacijos lau
ką skverbtis ir su magnetinėmis patrankomis. Iš 
tų patrankų yra šaunama ne parako, bet mag
neto jiegos pagalba. Patrankos vamzdžio sie
nos yra išklotos ištisai solenoidais. Sviedinys 
į vamzdį yra įtraukiamas kraštinio solenoido. 
Inėjęs į vamzdį, sviedinys ima lėkti inerCijos pa
galba per patrankos vamzdį ir įjungia automa
tiškai srovę į solenoidus. Ir tokiu budu sviedi
nys lėkdamas pro tuos solenoidus, greitėja. 

Aišku kad šitos rūšies patranka galima svie
diniui suteikti bent kokio didumo pradžios grei
tį, tik reikia kad jos vamzdis butų atitinkame 
ilgio ir turėtų pakankamą skaičių solenoidų. Pa
sirodo kad praktiškai tą projektą negalima įvyk 
dyti. Mat, šaunant su tokiii dideliu pradžios 
greičiau kaip 7912 metrų į sekundą, smogs mil
žiniškas oro smūgis, Jcai sviedinys lėks iš vamz
džio. Ir del to bandymas suirs. Galima to smū
gio išvengti tik tuo atveju įeigu patrankos vam
zdžio galas bus išvestas | praskiestus atmosfe
ros. sluogsnius. Jeigu to vamzdžio galas buti; 
padėtas ant Everesto kalno viršūnės tai ta ga
lingą ©ro smogiamoji jiega tik per pusę tesuma-
žėtų. Vadinasi, ir šitas pfojektas neišlaiko kri
tikos. -> 

1914 METAIS du Prancūzai, Mass ir Brue, 
sugalvojo naują budą paremtą visai kitais prin
cipais, išmesti kūnams pro žemės gravitacijos 
lauką. Pasak jų, tai galima šitokiu budu pada
ryti: kuną reikia pritvirtinti prie smagrašio lan
ko, o paties smagračio milšinišką ratą smarkiai 
sukti, ir, atitinkamai jam įsisukus, kūnas nuo 
jo pasileis. Pasileidęs nuo smagračio kūnas in
ercijos dėka lėks rato lietėjos kryptimi su tokiu 
greičiu kokį jis turėjo pasileidimo momentu. 

Nereikia pamiršti kad tame momente kū
nas turi turėti greitį 7912 metrų į sekundą. To
kį greitį kūnas gali įgyti tik tada jeigu kiekvie
nas rato taškas padarys kelią 7912 metrų į se
kundą. Bet prie tokio sukimosi greičio susida
rys tokia milžiniško didumo centrinė jiega kad 
ratą susprogdins, šia proga pastebime kad šių 
laikų galingųjų turbinų sukimosi greitis nėra 
didesnis kaip 400-600 * metrų į sekundą. Vadi
nasi, it tuo budu nieko realaus negalima pasiekti. 

VOKIEČIŲ mokslininkai Hernstas Viechert 
ir šarpeller sugalvojo projektą panaudoti švie
sos slėgimą kūnams išmesti į visatos erdvę. 
Skaičiavimai parodo kad visatos erdvėje, kur 
kūnai neturi svorio, yra galima kunus perkelti 
iš vienos vietos į kitą šviesos slėgimo pagalba. 

Bet visai kitas dalykas bus jeigu norėsime 
šviesos spindulių pagalba pakelti kuną nuo že
mės ir išmesti jį per jos gravitacijos lauką. 

Didžiausias šviesos spindulių intensyvumas 
yra gaunamas ant tokių paviršių kurie tuos 
spindulius visai atmuša, tai yra, ant tokių pa
viršių kurie yra idealus veidrodžiai. Panašų pa
viršių ant žemės Saulės sipnduliai slegia maž
daug 1 miligramo jiega ant kvadratinio metro. 
Aišku kad tai yra visai menka jiega. 

Jeigu mokėtume padaryti iš sidabro plokš
telę kurios storis butų mažesnis kaip 1,0000001 
mm, tai tada Saulės spindulių slėgimas nustum
tų tą plokštelę nuo žemes paviršiaus į visatos 
erdvę. Bet juk nemokame sukoncentruoti tokį 
kuną. Vadinasi, taip pat prisieina atsisakyti 
nuo Saulės spindulių patarnavimo. 

AUSTRAS mokslininkas Ulinskis sugalvo
jo budą panaudoti elektrodų srovę kūnams mes
ti Į visatos erdvę. Schema to projekto tokia: 
reikia taip sukonstruoti kuną kuris lėks per Že
mės traukos lauką, kad iš jo nuolat veržtųsi 
elektronų srovė; ta srovė besiverždama duos 
tam kunui į priešingą pusę smugius pagal dės
nį — veiksmas yra lygus ataveiksmui, ir tokiu 
budu kūnas pradės lėkti nuo žemės paviršiaus. 
Teoretiškai šitas projektas gražiai skamba, bet„ 
praktiškai jo visai negalima įvykdyti. Mat, kad 
kūnas nuolat leistų elektronų srovę, turi buti 
jžAme įrengta elektros stotis ir, be to, jame tu
ri buti tiek kuro atsargos kad pakaktų tai sto
čiai per visą kuno kelionės laiką pro žemės gra*-
vitacijos lauką. Aišku kad toks kūnas pasida
rys begalo sunkus ir toks milžiniškas kad elek
tronų srovė neįstengs net jo pajudinti iš vietos. 
Vadinasi, ir tą projektą reikia laikyti nevykusiu. 

KALBĖDAMI apie įvairius projektus kū
nams išmesti pro žemės traukos lauką, matėme 
kad didžiausia kliūtis jiems įvykdyti yra žemės 
traukos jiega. Vadinasi, kombinuojant kokį 
nors projektą tam dalykui, reikia rasti budą ku
rio pagalba butų galima praktiškai nugalėti tą 
jiegą. Ją lengvai butų galima nugalėti jeigu 
butų galima Įrodyti kad žemės traukos jiega 
yra tai "traukos spinduliai" ir, be to, jeigu bu
tų galima rasti tiems spinduliams tokią neskai
drią medžiagą kuri nepraleistu juos. Tada nuo 
Žemės traukos jiegos galėtume pasislėpti pana
šiai kaip nuo šviesos spindulių. Bet šitas pro
jektas turi daugiau fantastinio pobūdžio negu 
tikrovės. 

Taigi matome kad nai vienas Iš paminėtų 
projektų kūnams išmesti pro žemės traukos- lau
ką rtėra įvykdomas. Vadinasi, ar jau nėra jo
kių techninių priemonių kūnams iiftįesti pro 
Žemės pravitacijos lauką? . 

Nagrinėjant sviedinio varomo sfi rakietos 
variklio pagalba, teoretinius apskaičiavimus, nė
ra rasta jokiu v{>atingų kliūčių kad tokį sviedi
nį nebūtų galima išmesti nuo žemės paviršiaus 
į visatos erdvę, žinoma, praktiškai vykdant tą 
klausimą, bus susidurta su sunkumais, bet kad 
jie butų nenugalimi šiuo momentu nėra da
vinių tam tvirtinti. 

Taip pat atrodo kad butų galima panaudoti 
kūnams mesti į visatos erdvę atominę jiefrą. 
Jos veikimas, kaip žinome, išneina iš musų 
iprasto įsivaizduojamo mechanikos veikimo ri
bų. Tiesa, ta atominė jiega yra dar tyrinėjimo 
stadijoje, ir ne viskas yra žinoma plačiajai vi
suomenei, bet reikia manyti kad jos panaudoji
mas kunų svaidyme į erdvę gali turėti teigiamų 
rezultatų. Vadinasi, musų sugebėjimas kunus 
mėčioti pro žemės lauko gravitaciją, kitaip ka
riant, daiktų laidymas nuo žemės paviršiaus į 
kitus dangaus kunus priklauso nuo to kai]) su
gebėsime panaudoti tam dalykui rakietinę ir 
atominę jiegą. * 

* Metras lygus apie 40 colių, arba 1 yardas 
ii; apie 4 coliai. Devyni metrai lygus apie 10 
yandų, arba apie 30 pėdų. 

«Jt 

•TIKRASIS MOKSLAS nepmafe buti 
darytas vergu industriniams ar politiniams tik-
islams, nesenai pareiškė vienas makslijainkas. 



Pakeliui į Mirti Rašo 
Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys įš pereito nr.) 

5„ Pirmieji laiškai 

Dairiaus keturių žingsnių ilgio ir dvie
jų žingsniu pločio celėje. Virš durų, palu
bėje degė 5 žvakių elektros lemputė. Nei 
mažyčio saulės šviesos spindulėlio. Oras 
buvo daugiau negu tvankus. Virs galvos 
girdėjos dundąs Kęstučio gatvės grindinys. 
Ten važiavo ir ėjo žmonės, nežinodami kad 
po jų kojom sėdi bjauriam rūsyje uždaryti 
Lietuviai. Viename mano celės pasienyje 
stovėjo iš šviežių lentų sukalti narai. Tai 
vaizdavo lovą. Ant narų buvo užmestas 
purvinas, sudraskytas skuduras. Tai bu
vo vienintelė pasiklojimo ir užsiklojimo 
medžiaga. Visa tai mane domino, nors 
galvoje kryžiavos šimtai minčių. O 
kaupti nebuvo jokių sąlygų. 

Nuolat ir įkyriai žvangėjo atrakina
mos ir užrakinamos durys, kaukšėjo žings
niai, girdėjos sunkus atodūsiai. Visa tai 
vargino ir tempė nervus. Viduje kilo maiš
taujančios jiegos: pečiais išversti storų 
lentų duris, išsiveržti į koridorius ir išeiti 
į gatvę. Išeiti šaukiant kad štai kaip j 
požemius grūdami mūsų žmonės, kurie nė
ra jokie prasikaltėliai, bet tik pasisako Lie
tuviais esant. Bet skaudi realybė diktavo 
buti protingam ir nedaryti nieko kas to
kioje padėtyje gali tik pakenkti o ne pa
dėti. 

Koridoriuje išgirdau pažystamą balsą. 
Prisiglaudžiau prie durų. Ten buvo keli 
maži plyšiukai, pro kuri matės vienas ga
las koridoriaus. Koridorium praėjo inž. 
B. Kiek vėliau inž. V. Tas judėjimas ma
ne sudomino. Vadinas, ir aš galėsiu išeiti, 
pro panašius plyšius ir mane pastebės pa
žystamieji, gal galėsim pasikeisti nors ma
žutėmis žiniomis. Man buvo patogu vi
sus sekti. Pro mano celę į vyrų kambarį 
turėjo praeiti visi kaliniai, žodžiu, buvau 
judėjimč centre. 

Praleidęs pažystamuosius atsis ė d a u 
ant narų ir perbėgau mintimis visą savo 
veiklą del kurios galiu buti tardomas. Kai 
kas mano jau anksčiau buvo apgalvota ir 
padaryta, kada prasidėjo areštai. Sunku 
buvo surasti ryškesnius laikymosi bruožus 
kada visai nežinojau kuria kryptim eina 
kaltinimas. Viena jau buvo aišku kad Vo
kiečiai turi žinias apie mano priklausymą 
požemio judėjimui. 

Palubėje vilko akim spindinti šviesa 
įkyriai krito į akis. Pasibeldžiau ir papra
šiau prižiūrėtoją kad šviesą visai išjung
tų. Kaž ką niurgzdamas prižiūrėtojas 
priėjo prie mano celės durų ir riktelėjo: 

— Turbut geras paukštis esi kad bijai 
šviesos. — Bet po šio pamoksliuko ir švie
są išjungė. 

Atsiguliau ant narų. Prieš akis stovė
jo visi artimieji: žmona, vaikai, motina, 
draugai. Vaizdas vijo vaizdą, mintis keitė 
mintį. Nei nepajutau kaip ties durim kaž 
kas sučežėjo ir pro durų vilkelį įkrito koks 
tai popierio grumuliukas. Pašokau nuo( 

narų ir pagriebiau. Pro mažytį plyšį krin
tančioje iš koridoriaus šviesoje, iš laikraš
tinio popierio išvyniojau laišką. Jis buvo 
rašytas ant suglamžyto, vyniojamo popie
rio. Godžiai Įkibau akim į raštą, bet tam
soje nieko negalėjau įžiūrėti. Dar smar
kiau laišką glamžydamas įkišau į batą. 

Tik paprašius užgesyti šviesą ir tuoj 
vėl prašyti ją uždegti buvo daugiau negu 
nepatogu. Nutariau palaukti, bet smal
sumas buvo nenugalimas. Vėl išsitraukiau 
ir bandžiau skaityti. Deja, nieko nepasi
sekė, tik pačioje pabaigoje aiškiai įžiurė-
jau — B. Supratau kas tą laišką rašo. 
Džiaugiaus kad jau yra ryšis su suimtai
siais. įkišau laišką vėl į batą ir atsisėdau 
dairytis pro durų plyšį. 

Tuo laiku prie durų priėjo prižiūrėto
jas ir uždegė šviesą. Matyt jam rupėjo 
pažiūrėti ką tamsoje veikiu. Paprašiau 
šviesą nebeužgesyti. Prižiūrėtojo žings
niams nutolus ėmiau skaityti laišką. Sku
bėjau, nes man viskas baugino. Bijojau 
kad staiga neprasivertų durys ir laiškas 
nepatektų prižiūrėtojui į nagus. Laiškas, 
kelis kartus glamžytas, nevisur ir iškaito
mas buvo. Paskubomis permetęs suplė
šiau «į smulkius gabaliukas, sutryniau ir 
paleidžiau į ventiliatoriaus vamzdį. Maži 
laiško gabaliukai krito atgal. Rinkau rū
pestingai ir bailiai dairydamasis pučiau 
juos į vamzdį. 

Dar tą pačią dieną gavau antrą laišką. 
Jame iškaičiau viską. Aišku buvo kad jau 
žinoma visa Komiteto sudėtis, pasitarimai 
su Latvių ir Estų pogrindžio centrais, iš 
užsienio gaunami Eltos pranešimai, rašy
tojo S. laiškai iš Skandinavijos. Žinoma 
ir daug kitų dalykų. Tas laiškas sugriovė 
visas dar tada tebeturėtas viltis kad gal 

pasiseks sumaišyti pėdas ir vėl išeiti į lais
vę. Buvo visiškai aišku kad prasideda ne
paprastai sunkus kelias. Ar pasiseks juo 
nesulaužytam vėl sugryžti į narius, ar be-
pamatysiii savųjų ir draugų veidus?. * . 

6. Pas tardytoją 

D I R V A  

T R U P I N I A I  

Gegužės 17 dieną pradėjo tardymą. 
Su tardymu ir prasidėjo nuolatinis pavo
jingas susirašinėjimas. Neišvengiamai rei
kėjo informuoti draugus kokia linkme nu
kreipiu savo parodymus. Laiškais pasi-
keisdavom vyrų kambaryje. Ten, virš van
dens bako, palikdavom laiškus. Padėjus, 
signalizuodavom kad laiškas padėtas ir 
reikia skubiai pasiimti. Laišką paėmęs 
vėl signalizuodavo kad paimtas ir viskas 
tvarkoje. Su tai laiškais prasidėjo ir įtar-

susi- (tinas kalinių judėjimas. Tik vienam gry-
žus iš vyrų kambario, tuoj kitas imdavo 
belstis ir prašyti išleidžiamas. Bet prižiū
rėtojai į tai nekreipė dėmesio. O jei butų 
atkreipę, ne taip jau sunkiai galėjo pa
griebti susirašinėjimą ir tada jau išaiškin
ti daug naujų dalykų. Pavojinga buvo kad 
nepatirtų jog parodymai išanksto aptaria
mi, o kai kuriais atvejais del jų ir derybos 
vedamos. 

Pas tardytoją buvau iškviestas dviem 
paroms praėjus po nuėmimo. Tardytojas 
labai išdidžiai laikėsi ir pirmą tardymo 
dieną testatė tik mano asmenį liečiančius 
klausimus. Visos asmeninės žinios buvo 
taip kruopščiai surenkamos kad man pra
dėjo kilti įtarimo ar del manęs nenukentės 
mano šeima. Kada man pastatė klausimą 
kokį aš turiu turtą, atsakiau kad be vieno 
kambario baldų ir knygų, jokio turto ne
turiu. 

— Kaip tai? — inerzintai sušuko tar
dytojas. — O kam priklauso ūkis kuriame 
gyvena šeima? 

— Ūkis priklauso* uošviui, o aš esu 
ten radęs tik prieglaudą savo šeimai kada 
bėgau dar nuo pirmųjų okupantų. 

— Nekrėsk juokų, nes mes turim ži
nių kad ūkis tamstos. 

— Tai tikrai nesusipratimas. Tvirti
nu kad jokio ūkio niekur netūriu ir kad 
jokių juokų nekrečhu 

Dar paaiškinau kad taf nesunkiai pa
tikrinamas dalykas pasiteiraujant ar Že
mės Ūkio Vadyboje ar kitose žemės ūkio 
žinybose. Tardytojas patikėjo ir priešai 
sėdinčiam Lietuvių kankintojui, kuris mū
sų byloje ėjo ir vertėjo pareigas, Heltkei, 
pasakė: 

t — Pasižymėk tai atskirai ir sulaikyk 
duotus ūkio konfiskavimo parėdymus. 

Supratau kad jau buvo paruoštas ūkio 
nusavinimas ir dabar jiems buvo nemalonu 
kad šis geras kąsnis — uošvio nuolatiniu 
rupesčiu ir dideliu darbštumu sukurtas pa
vyzdinis ūkis vėl kai kuriam laikui išspru 
sta iš jų rankų. 

— Man nesuprantama, — vėl pradėjo 
tardytojas, — jus visi esat kažin kokie 
keistuoliai. Apžiurėjau jusų kai kurių bu
tus, ir ten, be paprasčiausių baldų ir kny
gų, nieko vertingesnio neradau. Kur jus 
dedat pinigus kuriuos gaunat iš Anglų ir 
Amerikiečių už daromus jiems patarnavi
mus, sabotažus, šnipinėjimą? 

— Ponas tardytojau, jus tuo savo pa 
sakymu mums norit primesti kaž kokius 
.kaltinimus. Mes nesam ne jokios svetimos 
valstybės agentai. Mes rūpinamės tik sa 
vo Lietuviškais reikalais. Jei mes dirbam 
Lietuvai, tai dirbam ne už pinigus. 

Mačiau gerai kai tardytojui tas mano 
atsakymas nepatiko ir man liepė nutilti. 

Antras tą dieną kilęs neaiškus klausi
mas buvo kur aš gyvenau Kaune. { pas
tatytą klausimą drąsiai atsakiau: 

— Man atrodo kad jums tas gerai ži
noma — gyvenau Kaune, Parodos gatvėje 
Nr. 9. 

— Netiesa, — sušuko tardytojas, ir 
man kirto kumščiu į veidą. Tuo pačiu 
momentu išsitraukė lapelį ir iš jo paskaitė: 
— Tamsta Kaune" pėdas mėtai trijose vie
tose. Butų skyriuje tamsta padarei^ klai
dingus įrašus, iš kurių atrodė kad gyveni 
Parodos gatvėje Nr. 3. Ten mes dvi sa
vaites išlaikėm sargybinius. Už tą triuką 
tamsta ir gavai antausį. Už tai gausi ir 
daugiau.. Tamsta turėjai saugią prieglau
dą ir Šančių rajone? — klausdamas per
skaitė. 

— Ne, — atsakiau, — Kaune gyvenau 
tik vienoje vietoje ir ta vieta buvo mano 
jau ankščiau nurodyta. 

Tardytojas nervavos ir ėmė šaukti: — 
Jus, Lietuviai, dabar visi gyvenat keliose 
vietose, turit antrus pasus; jųs pagaliau, 
dabar ramiai vienoje vietoje negyvenat, o 
su čemodanais keliaujat ir keliaujat. Bet 
ateis jums laikas, mes jus kaip žuvis susem-
sim į tinklą ir jųs badu stipsite stovyklose. 

PER AMŽIUS karų nuvar
ginta ir sugriauta Europa ne
spėja nubraukti ašaras nuo 
liūdno ir skurdu suvarginto 
veido, kaip ir vėl, pažvelgus į 
dangų, matyti naujas karo ir 
jau nepanešamo vargo juodas 
debesys. 

Vos tik atstatytas iš pirmo
jo Pasaulinio Karo gyvenimas 
an^ro Pasaulinio karo vėl pa
verstas į griuvėsius ir pele
nus. 1 • 

Liūdni atsiminimai iš Euro
pos praeities tragedijos švais
tosi visu baisumu, ir rods tas 
neturėtų daugiau atsikartoti, 
civilizacija, progresas ir mo-
derniškumas daro tokią pažan
gą žmonijos gyvenime, tačiau 
gaila kad taip nėra ir gal ne
bus ateityje, iki žmonija ne
atsikratys nuo militariškų dik
tatorių, kurių gyvenimo ambi

ciją yra geismas visu žiaurumu 
kitus valdyti. * 

Kapitalas irgi, yra didžiau
siu partneriu karo, nee iš ne
aprašomo žmonijos vargo ir 
kraujo jis semia sau turtus. 

DABAR žmonijos akys yra 
atkreiptos į UN, kaip pasaulio 
taikos balandį. Abejotina ar 
tikrai pasaulis galės matyti tą 
mylimą ir laukiamą paukštį, 
kada mažos ir silpnos valstybė
lės yra pavergtos ir jų žmones 
gyvena po svetimu jungu, ne
šini skurdą ir baimę, ištremia
mi į tolimus pasviečius, bet už
tarimo iš tų kurie geidžia pa
saulio taikos iki šiai dienai ne
mato. 

ARTINASI dviejų didžiulių 
Lietuvių fraternalių organiza
cijų seimai. Vienoje varo di
džiausią politiką kad srovių 
kandidatai laimėtų rinkimus. 

Antroje, kuri vis stovi vie
toje, o kartais net pažengia 

atgal, vietoje augti, vel tas 
pats žmogus kandidatuoja or
ganizacijos vyriausio vado vie
ton, kuris per daug metų nesu
gebėjo parodyti jokio progre
so organizacijos gyvenime. 

Gal jau yra laikas jam susi
prasti ir pačiam suleisti vietą 
kompetentiškesniam ž m o g u* i 
organizaciją vairuoti. 

Saulės Brolis. 

RAGINA TAUPYTI 
MAISTĄ KARO 

NUKENTĖJUSIEMS 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

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

J. A, Urbonas 9 

Dirvos Agentas Daytone 
ir apielinkėje. 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva*' 
lankys jus ištisą pusmetį. 

Tylėjau kaip žemė tokių grąsinimų 
klausydamas ir galvojau kad kalba tiesą 
ir kad grąsinimai, pagal jų metodus, vi
sai realus. Juk jau ne pirmas kartas ka
da gaudyte gaudo Lietuvius ir išveža ne
žinomam likimui. Ar mažai musų gerųjų 
vyrų jau tose stovyklose mirė nuo bado, 
ligų ir kankinimų? 

*" Tardytojas, ilgą laiką vartęs pasą, vėl 
paklausė: — O kur tamstos antrasis pa
sas 

kiau. 
Kam jis man reikalingas? — atsa-

— Tai kodėl tamstos politiniai draugai 
visi turi antruosius, ir gerai padirbtus pa
sus? 

— Apie juos aš nieko negaliu pasaky
ti, tai jų reikalas ir jie gali duoti atsakymą. 

Baigiant aiškintis šiuos, su byla mažai 

ką bendro turinčius klausimus, tardytojas 
liepė vesti mane atgal į celę. Tai buvo gal 
kokių penkiolikos minučių pirmasis apklau
sinėjimas. Prieš išeinant paprašiau tar
dytojo ar negalėtų pranešti apie mano bu
vimą Gestape mano artimiesiems. 

— Ne, — atsakė, — kai bus laikas 
mes ir be prašymo tai padarysim. 

Nieko nelaimėjęs šiuo prašymu vėl 
paklausiau: — Ar negalėtų valdininkai 
paimti iš mano buto dekį ar paltą ir man 
atnešti? Naktys šaltos, o celėje nėra jo
kio pasiklojimo nei užsiklojimo. 

— Ne, — piktai atsakė. — Tamsta esi 
turbut perdaug išlepintas. Pripratinsim. 
Pagulėk ant lentų, tada gal daug kas iš
garuos iš jusų Lietuviškų smegenų. 

(Bus daugiau) 

ŠIOMIS dienomis visos šei
mos Amerikoje gaus iš val
džios tam titfrą. spausdintą at
sišaukimą ir paaiškinimus kaip 
taupyti maistą, kovai su grę
siančiu pasaulyje badu. Tie 
atsišaukimai bus išdalinti per 
mokyklas kad vaikai parneŠtę 
juos motinoms. . 

Atsišaukimas prašoma pasi
kabinti virtuvėje ir pasekti ja
me patiekiamus sumanymus. 

Tai yra Prezidento maisto 
prograAio dalis, kuriame šei
mininkės prašomos taupyt mil
tus, riebalus ir aliejus, pagel
bėjimui karo nukentėjusiems 
bado alinamiems žmonėms ki
tose šalyse. 

Atsišaukime šeimos pamoki
namos "taupyti valgant, tau
pyti perkant, taupyti verdant, 
taupyti prilaikant turimą mai
stą" ir tt. 

TUOSE nurodymuose telpa 
ir tani tikra užrašų lentelė ku
rioje šeima gali užžymėti kiek 
sutaupė maisto kasdien pear tris 
savaites. 

Tas valdžios prašymas tau
pyti maistą yra liuosnoris. Ne
reikės jokių raportų niekur iš
duoti, nei nebus daroma jokis 
spaudimas. 

Prie šio .darbo prisidėjo ir 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
ir jis tuos atsišaukimus parQCN 
šė Amerikos žmonėms. 

DABAR £ GRAŽINTI PRIEŠKARINI 
VEIKIMĄ 30 MINUTŲ 

Northway Cabs of Columbus, Ohio, atliko saro dalj 
svarbioj karo transportacijoj. Lai C. S. Denton, sa
vininkas. pasako apie New Sohiot<yie savais žodžiais: 
"Tie cabs į kuriuos naudojom New Sohiotone buvo 
blogai užkep ir prastoj mechaniškoj padėtyje. Kom-
presiniai bandymai daryti pirm ir po naudojimo New 
Sohiotone kalba už save. Tie cabs dabar veikia švel
niai su greitu įsibėgimu ir patėmijom žymų padau
gėjimą mylių ant galiono. Jie taipgi daug lengviau 
pradeda/' Mr. Denton po to davė užsakymą daugiau 
New Sohiotone ir p—aki, "Aš pasiryš a , Baudoti jj 
reguliariai.'* ' 

"All-Out" Special Ypatybės 
Nuostabus Naujas Sohiotorm 

... Išimtinai tik Sohio Stotyse 
Tikrai, niekas mažiau kaip brangus peržiūrėjimas 
jusų karo ar visiškas sutuninimas nepadarys tiek 
gero jusų karo veikimui kaip Sohio's populiarus 
"All-Out" Special, ką tiekia NEW SOHIOTONE. 
Net Sohio inžinieriai kurie tai ištobulino pasakė 
"Ww!" kai pirmą kartą bandė tą naują, jiegą-
teikiantį NEW SOHIOTONE nekuriuose Ohio's 
labiausia užleistuose karuose. 
Karo-nudėvėti. žiemos nualinti inžinai—užsikimšę 
nuosėdomis, varnišiu ir sukietėjusiais suodžiais— 
išsivalė grynai Į 30 minutų! Užkibę piston žiedai 
pasiliuosavo. Valve akcija pagerėjo. Aliejų tinklai 
atsikimšo. Kompresija pagerėjo net iki 48.5^! 
Dabar, pirmu kartu, guvumą grąžinantis NEW 
SOHIOTONE gaunamas jums—tik Sohio Stotyse 
—kaip tik viena dalis šio meto "All-Out" Special! 

PASTABA: NEW SOHIOTONE ir Sohio's 
"All-Out" Special netaikomi pataisymui blo
gumų kurie paėjo nuo mechaniško sugedimo 
ar trukumų. 

Negerumai Prašalinami 

Sugryžta Apsaugumas 

kuomet jusų karas gauna 1946"ALL-0UrSPECIAL 
ii--:T * -a 
7 JVTm if 

Naujas išradimas išvalymui 
purvo iš inžinų . . . Karas 
veikia kaip jaunesnis! Tris
dešimt minutų valymas su 
nauju SOHIOTONE prašali
na jiegą vagiantį nešvar®.-
mą iš inžino kaip niekad ki*> 
tados. Tas gaunama tiktai 
pas Sohio. 

Šviežia apsauga nuo karščio 
ir dėvėjimosi su šviežiu va
saros rūšies Sohio Motor Oil. 

I Penkios kvortos geros rū
šies vasarinio Sohio Motor 
Oil ineina i kainą šio Sohio 
"All-Out" Special. 

Svarbus krumpliai apsaugo-
jami . . . pilifo Sohio trans
mission ir differential pa
tarnavimas. Senas, purvinas 
žiemos rūšies aliejus išlei
džiamas laukan. Užpildoma 
geru vasaros rūšies Sohio 
Gear Lubricant. 

E  S T A N D A R D  O I L  C O .  ( S O H I O )  

(indtfdM 5 qnftt 
Sohio Motor Oil) 

where you IM thii bonnet 

AII-OutyKial 
>3??-

SOHIO FREE —Sohio Engineering Bulle
tin No. F-300 (ells how NEW 
SOHIOTONrE improves engine per
formance. If you wish a copy, write 
Tbe Standard Oil Co., 1806 Mid
land Bldg., Cleveland 15, Ohio. 

KLAUSYK! "SOHIO Hayride" Šeštadieni, 6:30 P. MV, WTAM-WLW WSPD : "SOHIO Reporter"—Žinios 4 kart dienoj .WTMA-WLW-WTOL 
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Neškis ši Lakštą Einant Balsuoti 

O 
Sąrašas 

Progresyvių Demokratų 
Cuyahoga County 

* 
For Governor 

FRANK J. LAUSCIIE YĮ _ 
Tor Lieutenant (governor 

X |  GEORGE D. NYE 
^^^For^UnTted States"Seriator ( Full Term) 
y I MARVIN Č:~~HARR1S0N 

For Representative to Congress 
________ (At-Large) 

WILLIAM M. BOYD 
For Representative to Congress 

20th District 
MICHAEL A. FEIGHAN • 

For Member of State Central 
Committee Man 
20th District 

EDWARD L. PUCEL 
For Representative to Congress 

21st District 
CHARLES A. VANIK 

Frank J. Lausche 1 

• 

ŠTAI YRA JUSŲ 
PROGRESYVIŲ DEMOKRATŲ 

- KANDIDATAI 
Jie ,n$ra Bosų Kontroliuojami 

EIKIT BALSUOTI 
ANTRADIENI, GEGUŽES 

PRIMARIES 

Prašykit Democratic Ballot 

šie Kandidatai Remia Rinkimą 
Ward Leaderių ir Partijos Viršininkų 

Slaptu Balsavimu 

Gegužes 7 Primariesyra Sv^rbioš 
Jums kaipo Piliečiams — 

\ •• ,• 
KODĖL? Todelkad\Ąeinant jum* balsuoti bausi t 

bosų kontroliuojamą valdžią prieš ką musų vyrai 
kariavo pasauliniuose karo laukuose. 

Todėl kad jųs privalot patys išreikšti savo nuomonę 
svarbiais Bonds klausiniais Jiiuosc balsavimuose. 

Progressive Democrat* of Cityabega County 
Edward L, Puoel, Chairman, ' 

Thad Husco, Secretary-Treasurer. 

For Member of State Central 
Committtee, Man 

21st District v  '  
MUDĖI JOHN S. 

tor Member of State Central 
Committee, Woman 

21st District 
MARY E. G REGA 

For llember of State Central 
Committee, Man 
22nd District 

JAMES F. McCAFFERY 
For Member of State Central 

Committee, Woman 
22nd District 

ROSE L. TENESY 
For State Senator 

(Vote for not more than six) 
ANDREW R. BOYD 

HELEN LOUISE HARVASTY 
JAMES F, McCAFFERY 

MARK McELROY 
FRANK E. NOVY 

COURTNEY D. WARD 
For Representative to General 

Assembly 
(Vote for not more than eighteen) 

CLARENCE L. BOND 
EDWARD A. CIPRA 

EDWIN J. FEUCHTER 
CHARLES GLATZER 

X 
STEPHEN HARTMAN 
WILLIAM HUDLĖTT 

WILLIAM A/KASTELIC 
JOHN KELLEY 

T. L. KIRKPATRICK 
RAfcrPH LANZA RA 

BERNARD V. MALIKOWSKL 
WILLIAM S. MARVIN 

IRWYN P. METZENBAUM 
HENRY C. PETERS 

JOHN PETRO 
JOHN E. POREMBA 

WILLIAM G. SENDREY 
JOSEPH SEXTON 

For County Commissioner 
X EDWARD J. KOVAC1C 

For County Auditor 
JOHN A. ZANGERLE 

XJ x rv Y N. 

IŠ LAIKRAŠČIŲ 

AKINIAI * 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

THE BANK 

FOR 
ALL 
THE 

PEOPLE 
1įO*)NO<3 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašy? 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytoju? 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa? 
tovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
v 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės Į 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
lraudos kompanijos pirm ne

gu išmoka už nuostoliui. 
P. J. KERŠIS , 

S09-12 Society for Savings Bid. 
Telef.: MAin 1773. 

šildyklt Šamo Namus 

Automatiškai su Moncrief 
GASU ALIEJUM ANGLIM 

HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

VISOKIA APDRAUDA 
į Mes efc&me pasirengę suteikti visiems pilnas musif pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukįteitffcus negu ugniagesius (firemonus). 

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

ir Apdraudos Agentūra 
f>606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

AKRON, OHIO 

NUŠOVĖ PODUKRĘ. Bulan-
džio 27 pavakare, priemiesty
je Cuyahoga Falls, patėvis Ja
mes Bickett, 50 m., atėjęs j 
krautuvę kur dirbo jo poduk-
rė, Mary Bickett, penkiais re
volverio šūviais ją sušaudė ir 
ji beveik vietoje mirė. šovikas 
suimtas ir kaltinamas fiirmo 

,laipsnio žudysteje. 
Jis po suėmimo sakėsi poli

cijai buvęs pasiryžęs tą dieną 
pats nusižudyti ir nuėjęs pasi
kalbėti su podukre. Bekalbant 
sako jam užėjęs pašėlimas ir 
jis išsitraukęs revolverį pra
dėjo ją šaudyti*, pilnoje krau
tuvėje žmonių, ir po to, revol
veriu pasidaręs sau kelią per 
žmones, išbėjo laukan, kur va
liau, žmonių padedama polici
ja jį suėmė. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimam® 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 

KVIESTI ar neliesti atsi-
baladojo j šią šalj trys raudo
ni Sovietų laikraštininkai, bū
tent Gen* Galotvinovas, Prav-
dos redaktorius; Simonovas, 
Raudonosios žvaigždės redak
torius, ir Erenburg, Izvestija 
(Stalino organo) redaktorius. 

Jie dalyvavo Amerikos laik
raščių redaktorių draugijos 
metiniame suvažiavime. 

Simonovas tik spėjęs fkelti 
koją j Amerikos laikraščių re
daktorių suvažiavimą, išdidžiai 
pasakė: "Aš ne kraugeris, bet 
mielu noru pakarčiau Franco, 
fašistinės Ispanijos diktatorių." 

Jeigu jis butų pasakęs kad 
jis mielu .noru pakartų visus 
diktatorius, reiškia kartu ir 
Staliną, kuris yra už visus di
džiausias bjaurybė ir pavojin
giausias pasaulio taikai tai aš 
sakyčiau kad Simonovas yra 
didvyris ir taikos šalininkas. 

Tačiau kuomet jis tik vieno 
diktatoriaus neapkenčia, o ki
tam po kojų rožes kloja tai jis 
yra bjaurus kruvinojo Stalino 
diktatūros klapčiukas. 

KITAS Stalino pastumdėlis 
Erenburg pasakė: "Nėra rube-
žių kurie galėtų sustabdyti fa
šizmą kol jis bent kur tebėra." 
Dar dadėjo: "Kiek bent kuris 
žmogus yra fašistas geriausia 
matyt iš to kiek jis neapkenčia 
Sovietų Sąjungos". 

Fašizmas jau yra sumuštas 
ir sutriuškintas dėka Ameri
kos pajiegumui ir jis jau nėra 
baisus nei pavojingas, tačiau 
didžiausia pabaisa komunizmas 
kuris gręsia visam pasauliui, 
dar nėra nei paliestas, ir mes 
čia Erenburgo žodžius galime 
pritaikinti šiaip: 

NSra rubežių kurie galėtų 
sustabdyti komuniJĖT^ kol jis 
bent kur yra. Komunizmas 
maino savo drabužids ir veido 
dažylus. Nežiūrint kad jis vel
kasi demokratiniais drabužiais 
ir veidą dažo demokratiniais 
dažais, bet kur tik jis yra mes, 
turime jį sumušt. Kiek bent 
kuris žmogus, jeigu jį galima 
žmogum vadinti,J yra komunis
tas geriausia matoma iš to 

į kiek jis neapkenčia tų kurie 
negarbina Sovietų Sąjungos, j 

Erenburgas sakosi kaip jis 
kelionėje staptelėjęs Paryžiu
je ten atradęs tebegyvuojančią 
pasaką kad Rusija esanti šalis 
su peiliu dantyse, ir grąsinan-
čiai pasakė: "Jeigu tokia nuo
monė nebus pakeista per ar
čiausius 20 metų tai' dar kar
ti turėsime kariaut!^. ' 
:  • •  ' • "  i  

TREČIASIS, Galotkin o v a s, 
kuris bandė užsilaikyti kaip 
svečias ir nebuvo toks karingas 
kaip jo kolegos, pagaliau ir jis 
prabilo lyg norėdamas praskai
drinti tą komunistinę smarvę 
kurią buvo paleidę jo kolegos.^ 
Jis pasakė: "Rusija ir Ameri
ka kare išvien kovojo prieš fa
šizmą. Abiejų šalių jausmai ir 
pasiryžimai išreikšti karo me
tu turėtų buti pervesti į taikos 
reikalus, ir aš neabejoju kad 
mes galėsime eiti pirmyn tai
kai ir demokratijai visoms 
tautoms." 

Ar nebus tik jo U diploma
tiška kalba leurią butų galima 
nuprasti tik tarp eilučių skai
tant. P- P. Jaras. 

Isrinkit Congressman 
Michael A. Feighan 

IŠRASTAS SMAR. 
KIAUSIS NUODAS 
Western Reserve Universi

teto laboratorijoje Clevelande 
pastaru laiku išrasta nuodas, 
tetanus toxin, kuris sakoma 
yra daug pr^utingesnis negu 
atominė bomJ». • 

Viena uncija šio nuodo, tik
rina išradėjai, * gali išnaikiĮlti 
visus šios šalies gyventojus. 

Šis nuodas, tačiau, kaip ir 
atominė bomba, turi gerąją pt-
sę, nes vartojamas kaip vais
tas nuo tam tikrų ligų. 

KAS platina Dirvą 
olatina ^pšvieta. 

tas 

IttllMMXHIINtMIMI 

• Michael A. Feighatt 

Michael A. Feighan, jušų Con-
'ressmanas per praeitus 4 metus, 
JUVO teisingas > ir ištikimas repre-
ientatorius. Jis dirbo sunkiai vi
suomenės gerovei, labui kareivių ir 
karo veteranų. Jis išgavo 21 die-
aą pratęsimo kariams prieš paėmi
mą jų armijon. Jis kovojo .ir išga
vo pinigus veteranų namams; iško
vojo veteranams teisę gauti įsigyti 
karo atliekanas. Kovojo prieš pa
kėlimą pragyvenimo reikmenų kai
nų; darbuojasi už numažinimą tak
sų darbo žmonėms, remdamas pakė
limą darbininkams algų. Jis koope
ruoja su Prezidentu Truman palai
kymui talyje ' gerovės bei išvengi
mui karų ateityje. 

Michael A. Feighan gavo užgyri-
mą nuo The Cleveland Federation 
of Labor, CIO, The Cleveland News, 
The Cleveland Plain Dealer ir The 
Cleveland Press. 

Balsuokit už jj antradienį, Gegu
žės 7. Prašykit Democratic ballot. 

Michael A. Feighan turės svarbų 
pranešimą visuomenei ant radio— 
klausykit WHK, 6:45 vakare, šeš
tadienį, Gegužės 4. 

•DANTŲ, krapštukams su
naudojama 6 sykius tiek miš
ko medžių kas metą kiek iš
kertama eglaičių ir pušaičių 
Kalėdų papuošalams šioĮe ša-
lyje. 

&• 
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BALSUOKIT UŽ 

EDWARD J. 

KOVACIC 
COUNTY 

COMMISSIONER 
Primary Balsavimai Antradienį, 

Gegužės-May 7, 1946 

Prašykit Democratic Ballot 
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Balsuokit už 

David I. 
ŠINDELL 

FOR 

State Representative 
' Democratic Ticket 

Primary Balsavimai Antradienį, 
^ • Gegužės-May 7, 1946 
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PERMANENT WAVE SPECIALS TIK 
SU ŠIUO SKELBIMU 
Tuksiančiai Klausinėjo kuda įvjlis 

Šis Didelis Metinis įvykis 
Specializuojam Plaukų Dažym«|C^ 

Baltinint# •. J ' 
Marlene Oil Waves ? 
Revitalizing Oil Way##'.,/-.-
Duart Oil Waves , 
Creme Oil Waves 
Permanents for :grey- h^lr J 
Machjneless Waves , -j 

. ' Cold Permanents " 
Pin-Curl Permanents 
Creme De Lite Waves 
Permanents for Fine—Hard 

to curl hair $15.00 
DYKAI Plaukų kirpimas, setiniimaa su visais permenents. Gausit 
tą patį pirmos rūšies wave šiame musų DIDELIAME nupiginime. 
Ge riausios medžiagos ką pinigai pirka. Visos waves garantuota. 

IDEAL PERMANENT WAVE SHOP 

£1000 
$12.00 
$14.00 

1634 EUCLID AVENUE Phone MAin 4580 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 

"FRUIT - OF - THE - LOOM FJ 

Hooverettes! Uniformos! Slipsai! Vardas Jums Gerai 
Žinomas Rusimi ir Stylia'is Kurių Jųs Pageidaujate! 

f 
% 

V 

-» 

"Fruit-of-the-Loom" 

GRAŽIOS 
UNIFORMOS 

r 
"Fruit-of-thoLoom** 

SPAUSDINTOS 
HOOVERETTES 

m 

\, "J^ruit-of-the-Loom" 

RAYON SATIN 
SLIPSAI 

1 1 .15 

Tandaus aukirpimo, paikiai pa
siūti rayon satino slipsai pri
taikomais pečių dirbežiais. Ar
batos rožfs ar haltos gpalvos, 
miercs 32 iki 44. 

Apsigaunamo stjriiaad haever-
ettes—pilno iškirpimo, suriša
mos šone, pynute apvedžiotos. 
Naujoviškais kišeniais. Mieros 
14 iki 42 rožes, aqua,, ar mė
lynos. Garantuotos skalbtis. 

Geros rulie® priešakyj susega
mos uniformos tarnaitėms, pa
tarnautojoms, ligonines darbi
ninkėms ar šeimininkėms. Bal
tos, mieros 12 iki 20. Mėlynos 
ar žalios, mieros 12 iki 44. 

Telefonu Užsakymai Išpildomi iki IVekiy turime! šaukit CHerry 3000 

'-'Willi!.'!" 
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CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS I 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarai# ;< į 

REMKIT VISUS 24 
BOND ISSUES 

Visos? biznio ir darbininkų 
organizacijos Cleveland? vie
ningai remia didžiojo Clevelan-
do Bondsų pasiulvmus, kurie 
^bendrai sudaro virš 55 milijo
nų dolarių sumą ir apims dau
gelį viešų darbų mieste ir ap
skrityje, kurie labai reikalin
gi atlikti. 

Daugelis tų viešų darbų tę
siasi mieste neatlikti per virš 
10 ar 15 metų, nes nebuvo pi
nigų, o per karą nebuvo me
džiagų jiems dirbti. 

Gegužės 7 d. bus balsavi
mai ir patartina balsuoti FOR 
ant visų 24 Bond Issues. Ta^ 
viskas reikalinga bendrai mies
to gerovei ir žmonių naudai. 

Ii. S. Senator 
James W. Huffman 
Kandidatuoja savo 

Rekordu 

JAUNI LIETUVIAI 
KANDIDATAI 

Jauni Lietuviai gryžę iš ka
riuomenės pradeda rūpintis in-
eiti j Amerikos politišką gyve
nimą. % 

Gegužes 7 d. nominacijose 
matome šiuos Lietuvius kandi
datus į politiškas vietas: 

22-me Warde, Precinct B— 
i Precinct Committeeman vie
tą kandidatuoja Joseph J! Gu-
žauskas. Jis buvo pasiekęs 
leitenanto laipsnio. 

Antanas L. Svetkauskas, su-
gryžęs iš tarnybos karo laivy
ne, kandidatuoja 22-me Warde 
į Committeeman Precinct D. 

Šis ward yra Lietuvių tirštai 
apgyventas ir Lietuviai balsuo
tojai gali lengvai savo žmones 
išrinkti, tik reikia eiti ir bal
suoti. 

Kitas veteranas, Joseph P. 
Muliolis, apie kurį jau plačiau 
buvo rašyta Dirvoje pirmiau, 
kandidatuoja j U. S. Kongresą 
20-me Distrikte. 

Jis prieš save turi dabartini 
Kongresmaną Feighan, Demo
kratą, stiprų kandidatą. 

Kiti kandidatai už kuriuos 
reikia balsuoti yra: 

Gub. Frank J. Lausche, 
Lieut. Governor — George 

D. Nye. 
Senatorius Huffman, 
Edward J. Kovacic — For 

County Commissioner 
David I. Sindell — For State 

Representative. 
' Zygmunt Nowak—For State 

Representative. 

M I R I M A I  

PETRAS SLAUTA, mir§ Ba
landžio 17, palaidotas 22 d. 

Liko žmona, Elena, ir duktė 
Mary Ann. Taipgi pąliko bro
liai Jurgis, Mykolas, Jonas ir 
Antanas, seserys Josephine 
Polterienė, Ona Kudašauskienė, 
Washington, Pa., Marijona Koz-
lowskiene, ir Antanina Aukš-
čiunienš. ' 

Reiškiame nuoširdžią padėką 
visiems kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse, už gėles, už 
gausias mišias, taipgi už prie
lanku pasitarnavimą Kun. ,Vil-
kutaičiui, ir Aldonnai Wilkelis 
už jos visą pagalbą.# 

žmonk Elena ir gimines. 
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The President of the United States 
Washington, D- C. 

Sen. James W. iiuiiman 

James W. Huffman tapo U. S. 
Senatorium Gubernatoriaus Lausche 
paskyrimu, kuris atsargiai apsvar
stęs parinko Ohio State Commerce 
Direktorių užpildymui nebaigto ter
mino Sen. Burton'o, kuris buvo pa
skirtas j United States Supreme 
Court.. Gub. Lausche padarė rimtą 
paskyrimą. 

Dabartiniu laiku kuomet pasauly
je varoma tiek daug demagogijos, 
svarbu kad United State's Senate 
butų žmonės kurie plačiau perma
to ir negali buti politiškų spaudinių 
nustatomi. Senator James W. Huff
man yra tos rūšies visuomenės vir
šininkas kuris dirba kaip jo sąžinė 
diktuoja nežiūrint politiškų pasek
mių. Huffman visados buvo darbo 
žmonių draugas, ir darbo organiza
cijos CIO ir AFL duoda jam kreditą 
iž jo nuo elnus Senate. 

Jis atydžiai seka užsienių ir vi
daus reikalus, ir rūpinasi suradimu 
atitinkamų priemonių išvengimui 
karų ateityje. Palaikymui pilno 
darbingumo šioje salyje kaip pa
grindo gerovės ir stiprumo. 

Balsuokit už jį Gegužės 7. 

GRYžO 
Jonas Polter, ištarnavęs ka

ro laivyne tris metus, visą lai
ką Pacifike, pagaliau paliuo-
suotas ir sugryžo.pas tėvus į 
Clevelandą. 

William Debesis, Vinco De
besio sunus, tris metus ištar
navęs Armijoje, sugryžo na
mon. Jis buvo pasiekęs sar-
žento laipsnio; jo tarnyba bu
vo šioje šalyje, nereikėjo užju-
rin keliauti. Jis yra piešėjas. 
Gryžo j savo seną darbą. Gy
vens su tėvais. 

M. S. 26 KUOPOS SUKAKTIS 
M. S. 26-ta kuopa rengia 30 

metų savo gyvavimo paminėji
mą, su iškilminga' vakariene 
Šv. Jurgio parapijos salėje, šį 
sekmadien}, Gegužės 5, nuo 6 
vai. vakare. 

Tą rytą bažnyčioje, 8 valan
dą, bus laikomos kuopos užpra
šytos mišios. 

Tikietus įsigykite tuojau te-
lefonuojant EN 3468. 

Po vakarienės bus šokiai su 
35c įžanga. Prašomi svečiai 
iš Pittsburgho, Youngstowno, 
Akrono. Komisija. 

Iš M. S. 36 KUOPOS 
PARENGIMO 

Balandžio 28 d., naujoje pa
rapijoje įvyko pasekmingas pa
rengimas, už ką rengimo ko
misija nori padėkoti visiems 
prisidėjusiems prie darbo ir 
prie programo išpildymo. 

Klebonas Kun. J. Angelaitis 
pasakė įžanginę kalbą, progra
mą vedė Jonas Jurgelis; vaidi
nime dalyvavo Vito Navarskas, 
p-lė Mikelioniutė, M. Drosutis, 
V. Katkauskienė, p-lė Trainau-
skaitė, P. Janušaitis. 

Dainas išpildė Jonas Alekna 
ir Florence Aleknaitė, akompa
navo p-lė Nemanis ir Albertas 
Nemanis.; taipgi vyrų kvarte
tas, J. Buknis. S. Nemanis, M. 
Drosutis, J. Puskunigis. 

Ačiu dirbusiems tame vaka
re ir tiems kurie davė dovanas. 

Pagaliau ačiu svečiams ku
rie atsilankė iš kitų miestų. 

Rengimo Komisija: 
V. Katkauskienė, 
M. Cicėnienė, 
P. Kundrotienė. 

DUONA pabrangs po 2 cen
tu 1 svaro bakanėliui, kaip iš 
Washingtono praneša. 

Prie to pranešama kad ne
užilgo pradės apsireikšti duo
nos trukumas. 

Valdžia stengiasi paimti mil
tus iš malūnų persiuntimui į 
Europą, karo nukentėju sir ms 
maitinti. 

IŠVAŽIAVO I LAIDOTUVES 
Juozas Kliorikaitis išvažia

vo j Worcester, Mass., dalyvau
ti laidotuvėse savo pusbrolio, 
Simano Bataičio, kuris ten mi
rė Balandžio 30 d. 

Kartu išvažiavo ir Elzbieta 
Žemaitienė, nes miręs Bataitis 
yra jos švogeris. 

Iš kariuomenės gry/o Anta
nas žemaitis, Elz. Žemaitienės 
sunus, ištarnavęs virš 3 metų. 

NORI IŠGELBĖTI 
GEN. MIHAILOVICIŲ 

I Clevelando Serbai darbuojasi 
' sukėlimui $100,000 fondo ap
gynimui Gen. Mihailovičiaus, 
kurį Jugoslavų teroristas Tito 
sugavo ir ruošiasi nužudyti. 

Tarp patriotų Jugoslavų eina 
didelis judėjimas Amerikoje už 
grąžinimą laisvės ir nepriklau
somybės t-di šaliai, kurią viso
kiomis klastomis Maskva pasi
jungė ir pavedė bolševikų te
rorui. 

NAUJAS VYSKUPAS 
Msgr. John R. Hagan, Cle

velando diocezijos katalikų mo
kyklų viršininkas, tapo paskir
tas priediniu vyskupu šioje dio-
cezijoje prie Vyskupo Hoban. 

STREIKAI 
Clevelande šios savaitės pra

džioje del streikų nedirbo apie 
13,700 darbininkų iš apie 10 
įvairių dirbtuvių. 

Fisher Body dirbtuvėj strei
kas tęsiasi jau šeštas mėnuo, 
apima apie 5,000 darbininkų. 

Streikuoja taipgi Westing-
! house, Osborn, Chicago Pneu-
' matic' Tool, National Screw & 
Mfg. Co., Lamson and Sessions 
po vir.l 1,000 darbininkų. 

ANTANAS PIELIKIS 
POPIERIUOTOJAS 
6608 Bliss Avenue 

Kam reikalinga kambarių po-
pieriavimui kreipkitės į mane. 

JIEšKO CLEVELANDIEmj 
Dirvos redakcijoje ^ali atsi

imti laiškus šie Clevelandiečiai, 
kurie jieškomi jų giminių: 

Liudvikas Buknaitis,* kilęs iš 
Kvietiškių, arba jo vaikai. 

Siniauskai, Antanas ir Sta
sys. 

Julius Vitkauskas (Witkoff) 
iš Putriškių k. 

Helen Tomash (Krogerytė) 
Vincas Stankevičius, Kostan-

cija Adomaitienė, Ona Okunie-
nė, Magdalena Jonušaitienė— 
visų jų j ieško jų giminietis. 

Ona Žemaitytė (Marsh) 
Jonas, Juozas, Antanas Vai

čiūnai, iš Troškūnų. 
J. Lapenas, ir Marė Karson 
Juozas ir Amancla Jakabo-

niai. 
Antanina Kilikevičienė (Sla-1 

vėnaitė). j 
Victor Bender (Vyt. Bajo

raitis). 
Juozas Nauruša. # ! 
Antanas .Lapinskas, iš Žei

melio vali Steigvilų k. I 
Marę (?) Zawadsky -Grauš- j 

lytę, iš Rietavo vai. 
Modestas Masiulionis. 
|Horta Babarskienė. 

ZYGMUNT NOW AK, KANDIDATAS 
Į STATE REPRESENTATIVE 

mų savininką, kuris yra šalies 
nugarkaulis, nuo taksų kurie 
dabar yra tokie dideli," sako 
Nowak. "Tas padrąsintų vi
sus pirkti ir turėti savo na
mus. 

"Tokis padrąsinimas, turiu 
pasakyti, užkirstų kelią komu
nizmui, nes komunizmui nėra 
vietos ten kur mažas žmogus 
yra namų savininkas." 

Nowak taipgi nori pilno pa
tikrinimo- valstijos taksavimų 
santvarkos sumažinimui taksų 
jei galima. 

Jis sako kad mažiems žmo
nėms reikalinga palengvinimas 
taksų naštos. Sales Tax yra 
sunki našta ant paprastų dar
bo žmonių. Tokius taksus jis 
nori ištyrinėti ir jei galima pa
naikinti. 

Jis stoja už praplėtimą pro
to ligonių gydymo programo, 
statymo tam ligoninių, pilno 
išstudijavimo veteranų proble
mos, įvedimo bonų, nustatymo 
kokios pagalbos gryžtantis ve
teranas pageidauja ir ar vals
tija gali mokėti bonus. 

Balsuokit už Zygmuitt No
wak Gegužės 7 d. 

Sir: 
IĄ your Army Day speech yoa emphasižed that this 

country is helping and is going to help Europe economically 
because we ourselves cannot embody prosperity in a tworld of 
economic stagnation, and that simple humanitarianism dictates 
us to help those who suffer. A man does not live by bread 
alone. It is an established fact that an abundance of material 
things cannot satisfy .moral aspiration of humanity. Food, 
in a material sense, cannot satisfy man's moral hunger. 

It is fine to talk of prosperity and security in Europe, 
and consequently in the whole world. But since Communist 
rule has supplanted National Socialist dictatorship in Northern 
and South Eastern Europe and, enslaved hundreds of millions 
of formerly free people, it is time to support our utterances by 
deeds. 

Is it not ironical to supply these Communist-ruled peo
ples with food and at the same time keep them in abject slav
ery? As Americans of Lithuanian descent, we are particularly 
concerned with the fate of the Lithuanian nation. The great
er part of this nation is under tyrannous rule of the Red in
vader. A considerable number of her people left Lithuania 
and found a temporary refuge in zones of allies occupation. 

In spite of the fact that Lithuania has been an object 
of cynical merchandising between Stalin and Hitler, and ii. 
spite of the illegality of the present occupation, the government 
of the United States has done very little to relieve this situa
tion effectively. For the sixth consecutive year, the Lithuan
ians, victims of Nazi and Communist aggression, are being per
secuted at home as well as abroad. Even those who had 
thought to have found a refuge in Allied-controlled Germany 
are now being hunted by NKVD spies and mistr^ted by Al
lied authorities. Notwithstanding the high declarations of 
Allied officials that nobody will be sent home against his will, 
there have been many cases of extradition to Soviet Russia, by 
means of force. Now, we learn that Allied authorities became, 
victims of Soviet propaganda, with the result that they are 
led to believe that there are many Nazis among the Displaced 
Persons. 

H is true that many of them were compelled to serve 
in the Nazi army against their will, as the attached document 
will proves As a result of this misleading propaganda, refu
gees in Soviet occupied Europe are being subjected to a most 
humiliating ordeal, in order to determine whether or not they 
are pro-Nazis. As a matter of fact, whoever proves to be anti-
Communist is immediately pronounced pro-Nazi. This is done 
in spite of the fact that the only collaborators of the Nazis 
in Eastern Europe were the Russians themselves. As for the 
Lithuanians, they fough valiantly against both invaders — 
they fought for their independence and for the inalienable rights 
of every individual. As anti-Communists, they are being accus
ed of pro-Nazism and extradited to Russia by force, where 
they are "liquidated" or slowly starved to death in labor camps. 

In the name of justice, and the human rights for 
which this war was conducted, we ask you, Mr. President, to 
stop this Communist-inspired search of supposed pro-Nazis 
among the Lithuanian refugees in Germany, and to deny the 
entrance of NKVD agents into American controlled Displaced 
Persons' camps. . ' 

Further, we respectfully request that you do everything 
possible to facilitate the entrance of Lithuanian refugees, to any 
country where they could live free from the fear of NKVD per
secution. At the same time we beseech you to continue aid 
to refugees in Europe as long as it is needed. Otherwise, those 
who have thus far survived, will perish. 

m 

Most respectfully your#^ 

LEAGUE FOR THE LIBERATION OF LITHUANIA 

P. J. ZURIS, President 

K. S. KARPIUS, Secretary 

M  

WAS THE LEAGUE'S 
LEADING PITCH!R! 
IN 1936 AND WAS 
ONLY 6 (JAMES 
SHORT OF THE 
2oo-vicroRy 
MARK WHEMHEl 
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BUY mom WAR BONOS 
t  . S .  i  i f i J . w i r y  D i ' i  I . n ,  

GUBERNATORIUS LAUSCHE 

PASKYRĖ 
JAMES W. HUFFMAN 
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UNITED STATES SENATE 

Teisingas - \ ;  a i  :  mi  — Pilnai Kvalifikuotas 

BALSUOKIT UŽ U. S. SENATOR 

X JAMES W. HUFFMAN 
Balsas už Senator Huffman yra Pasitikėjimo 
Balsas jusų draugui, Gubernatoriui Lausche 

DEMOKRATIC PRIMARIES May 7, 1946 

Zygmund Nowak 
Zygmund Nowak, kandidatas 

Demokratų Primaries į State 
Representative, stoja už panai
kinimą taksų mažų namų sa
vininkams nuo real estate. 

Jis savo platformoje siūlo 
kad pirma $5,000 vertės tak-
savime ant namo butų paliuo-
suota nuo taksų. 

"Tas paliuosuotij mažą na-

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—-Laisnuota Laidotuviy Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LTGONTAI.PS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai'. J 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
£ «U2I l'JDNA AVENUE ENdicott* 1763 

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

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

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

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
PO. 9548 IV. 6633 

FRANK ORPSE (URBSAITIS) SAV. 

>3 A DI i  

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

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

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

SUN VENETIAN BLINDS 
I Can IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVENUE _ 

'llimillllllllltitlilllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllimillflllllllllllllllllllllllllllll 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 

m 
mm # 

D Y K  A l  GREEN STAMPS ra kofou pirkiniu. (JYKAI 
galit iškeisti savo Stamp Books. IV#%I | 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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