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ar Jis ką Reiškia? 

S~H|Maskva Paleido Melagystes prieš USA 
se Britanijos užsienių politi-j • •> 
kps klausimu. Jig padare kaip' 

CLEVELAND, OHIO JUNE-BIRŽELIO 7, 1946 (31-mi metai :: 31st year) 

Narsuolis Įteikia Istorinę Vėliavą 

padare kaip 
ir persergėjimą Rusijai, "jeigu 
Įvertina taiką virš visko,, lai 
nepraleidžia progos įsteigti tai
ką dabar. Ta proga gali dau
giau nepasitaikyti". 

Bevin įrodinėjo kad pastovi 
taika Europoje gali buti ga
rantuota "tik jeigu Rusija pa
rodys laisvą norą Europos rei
kalu sutvarkyme". 

Ameriką j is ragino ftehusi-
minti Sovietų atmetimu Sekre
toriaus Byrnes pasiūlytos 25 
metų sutarties palaikymui Vo
kietijos ir Japonijos bejiegėm 
fr nuginkluotam. 

"VISA LIKUS Europos da
lis ne tik trokšta ir pritaria 
tam sumanymui, bet ir teikia 
vilčių susitarimui ir prašali-
nimui nesusipratimų iy įvedi
mui pasitikėjimo". 

Bevin apgailauja kad kiau
rai visą Rusiją kalbomis ir ra
šymais palaikoma mintis buk 
tik Rusijos tvarka ir budai yra' 
tikra demokratija, o visos ki
tos sistemos yra fašizmas. . 

Jo manymu kad Britams 
priimti Rusų tvarką / reikštų 
"atžagareiviškumą". 

Priminė jis kad pereitą me
tą jam būnant Maskvoje, jis 
pasiūlė Stalinui pratęsimą tu
rimos 20 metų draugingumo 
sutarties iki 50 metų, tačiau 
tuo laiku Stalinas nekreipė į 
tai rimto dėmesio, bet pasiti
ki kad prie to busią galima 
prieiti. - .-j 

Molotovo apsiėjimais Pary
žiaus konferencijoje ir visose 
kitose tarybose Bevin reiškia 
pasipiktinimo, nes jis į visus 
kitų sumanymus žiuri kaip į 
diktavimus ir su niekuo nesu
tinka. Mes norėtume kad ir 
musų sumanymai butų paimti 
diskusavimui ir suradimui su
sitaikymo punktų, bet Moloto-
vąs viską atmeta, sako jis. 

BEVIN nesutinks su Sovietų 
siulymu pravesti Italijos-Jugo
slavijos sieną su Trieste uostu 
Jugoslavijoje, nes tas reikštų 
atidavimą virš 500,000 Italų 
Jugoslavijos valdžion. 

Vienatinis žygis išrišti 
klausimą buvo padarytas Britų 
ir Amerikiečių. Sovietai atme
tė visą kompromisą. Triestas 
gali pasilikti tik tarptautiniu 
uostu, bet niekad ne Jugosla
višku. 

, SEKANTIS posėdis Paryžiu
je prasidės Birželio 15, kur 
vyksta Bevin ir Byrnes, ir jie 
pasitiki kad Molotovas turi at
vykti pasiruošęs susitarti Aus
trijos klausimu, kartu su Ita
lijos ir JPĮuąiojaus sJėttio klau
simais. , ' , 

.Taigi, lauksime ko pasieks 
Bevin ir Byrnes, kurie vis dar 
nori tartis su Maskva, neatsi
žvelgiant to kad Maskva neno
ri jokių tarybų ir tik siekia sa
vo vieno plano — pavergti vi-
«| Europą. 

PRANCŪZIJA GAUS 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ 

PEREITO sekmadienio rin
kimuose Prancūzijoje laimėjo 
Populiarė Republikonų partija 
kurios atstovams pavesta su
daryti nauja Prancūzijos Res
publikos konstitucija. Šie bal
savimai yra antru kartu nušla 
yimas komunistų ir socialistų 
bendro fronto, nes Gegužės 5 
balsavimais buvo Atmesta ko 
munistų - socialistų pagaminta 

UŽ TO KAS PAŠA-
LINGO SLEPIASI 

ĮJž klastingų, melagingų 
apkaltinimų kokius Mask
va paleido prieš Ameriką 
per radio ir savo spaudoje 
kas nors slepiasi. Tas kas 
daroma yra gerai apgalvo
ta ir su Stalino užtvirtini
mu. 

Maskvos radio pasmerkė 
Kongrese ^ patiektą darbo 
reikalais įstatymą, kas sa
ko yra sąmokslas prieš pa
saulio taiką. Atakuoja pa
tį Prezidentą Trumaną, ku-

Vice-Admirolas Ben Morreel 7* v"01? 
tapo paskirtas minkštos anglies darbo lr darbdavių santl-
kasyklų globėju, kaip valdžios kius. Amerikos valdžia sa-
atstovas, kuomet federalė vai- ko atitenka "Wall strytui" 
džia buvo paėmus kasyklas į 1— = -*- 1— 
savo rankas del streiko. 

ARMIJOS EUROPOJE 
LAIKOMOS VIENA 

PRIEŠ KITĄ 

Po Paryžiaus konferen
cijos suirimo, pradėta atvi
riau kalbėti kad okupaci
nės armijos Europoje ten 
laikomos ne prižiūrėjimui 
kad priešas vėl. nepradėtų 
kito karo — kaip visos pu
sės nuduoda — bet tam kad 
sąjungininkai vien j--kitus 
saugotų. " Vv 

To patvirtintttiui," reikia 
tik prisiminti Valst. Sekre
toriaus Byrnes reikalavi
mą kad Rusija ištrauktų 
savo kariuomenę iš Austri
jos ir išpildytų prižadą ap
leisti Bulgariją, o Moloto
vo reikalavimas kad Britai 
ir Amerikiečiai išeitų iš 
Italijos. ^ ^ ^ nuoi/dtj' m ui ocl v u 

Bet Amerikos jiegos taip, žmonių ir visų kitų kuriuos 
sumažėjo Europoje kad pa- turi savo įtakoje, 
tys Amerikiečiai kariai sa-, Kada Stalinas broliavosi 
ko, jeigu kas ištiktų Rusai j su Hitleriu, tokia pat pro-
savo kariuomenėmis viską paganda buvo skalijama iš 
užimtų kaip Austrioje taip Maskvos ir komunistų lai-

ir to pasekmėje reakcionie
riai imperialistai rengiasi 
trečiam pasauliniam karui, 
stengiantis suvaržyti orga
nizuotus darbininkus. 

Ta bolševikų propagan
da taikoma pertikrinti už 
geležinės sienos laikomus 
pavergtos rytinės ir centra-
linės Europos žmones kad 
USA yra koks baisūnas, 
todėl tie žmonės ir tos tau
tos lai nesitiki jokio užta
rimo ir pagalbos iš Ameri
kos, visi lai pasiveda bolše
vikų globai, kitaip kils tre
čias pasaulinis karas. 

Tos Maskvos melagystės 
patarnauja ir pačių bolše
vikų tikrajam tikslui siek
ti imperialistinio plėtimosi 
be Amerikos kliudymo. 

Kada Maskva sumano ką 
pravesti ar pakreipti daly
kus savaip, ji paleidžia pik
tą melų propagandą ir ata
kuoja savo numatytas val
stybes, nustatymui savo 

CHURCHILL SMER
KIA SOVIETUS 

Buvęs Britų premjeras 
Churchill savo kalboje At
stovų Rumuose kaltino Ru
siją sėjimu trečio karo sėk
lų savo užimtose rytinės 
Europos šalyse. "Sovietai 
užleido geležinę uždangą 
nuo Baltijos iki Adriatiko, 
ir už tos uždangos dedama 
pastangos visi gyventojai 
susovietinti, kartu ir Rusų 
užimta Vokietijos dalis". 

Churchill atkreipė dėme-| 
sį į Ameriką sekančiai: 

"Amerikos erelis yra di
delis, tvirtas paukštis su 
galingu snapu ir nagais; 
jis sėdi nejudėdamas, o 
Gromyko diena iš dienos 
siunčiamas jį kirbinti." 

Tuomi Churchill norėjo 
pasakyti Maskvai kad ne
erzintų perdaug Amerikos, 
nes ji gali kurią dieną pa
sijudinti visa savo galybe 
prieš pasaulio taikos kir-
bintojus. ^ 

Gaila kad IChurchill pri
sidėjo prie Maskvos valdo
vų išdrąsinimo iki to kad 
dabar niekas;; jų nesuvaldys 
be kito karo. 

k 

Ekonomika 

Audie Murphy, kuris sakoma yra. labiausia medaliai* ap
dovanotas II Pasaulinio Karo kareivis, įteikia istorinę vėlia
vą kuri plevėsavo virš Pearl Harbor tą dieną kada Japonai tą 
uostą u^atakavo. ši vėliava išliko sveika. Dabar ją panau
dojo savo suvažiavime Philadelphijoje Amerikos žuvusiu ka
reivių motinos. 

ir Berline. 

GAISRE ŽUVO APIE 
60 ŽMONIŲ 

kraščiuose visose šalyse; 
komunistai rengė streikus 
Amerikos dirbtuvėse ir pi
ketavo Baltąjį Namą, pik
tai smerkiant karą kaip im
perialistų ir fašistų prie-

HJGOSLAVAI RUO-
ŠLAMI KARUI 

Ii Romos praneš® kad 
Jugoslavų kariuomenė mo
bilizuojama ir traukiama 
prie Italijos sienos. 

Diktatorius Tito gryžo 
iš pasitarimų su Stalinu 
Maskvoje ir matyt padrą
sintas tęsti grobimus. 

Amerikos armijos trans
porto komandai, kuri rado
si Jugoslavijoje, buvo Jsa-
kyta išsinešdinti iki Birže
lio 1. 

PRAILGINO DRAF. 
TĄ IKI 1947 

Senatas nubalsavo užgy-
rimą Trmano administraci
jos užsienio politikos, ir 
nutarė prailginti draftavi-
mą į kariuomenę jaunų vai
kinų žemiau 20 metų am
žiaus, iki Gegužės 15, 1947. 
Kareiviams nutarta pakel
ti mėnesines algas. 

DUONOS IR MĖSOS 
REIKALAI 

Chicagoj, Birželio 4 liak- monę. Tik kai Hitleris už 
t j ištikus smarkiam gaisrui pU0lė Rusiją 1941 Birželio 
La Salle viešbutyje, sutiko 22 d., Maskva ir bolševikai 
mirtį apie 60 žmonių, kiti pasidarė Amerikos drau-
200 sužeista. Viešbutis 22įgaįs> Dabar Sovietai jau-
aukštų, turėjo 838 kamba-1 ciasi tokie galingi kad su 
rių ir juose^ įųYP apie 1,100 niekuo nesiskaito, neprilei-
svecių. - džia niekur padaryti taiką, 

ir tęsia savo okupaciją ei-

ronto mieste jis buvo areš
tuotas už nelegalų įvažia
vimą ir įsakytas tuoj iš ten 
išvažiuoti. 

bolševikiška konstitucija. Da
bar, naujai konstitucijai paga
minti renkant laikinį seimą, 
kairieji Vėl nelaimėjo, nepai
sant Maskvos "dovanų" gru
dų ir smarkios komunistų pro
pagandos. 

Prancūzija tuo budu atplėš
ta nuo Maskvos. Tačiau, turi 
buti labai atsargi, nes Maskvos 
paruoštu planu Prancūzijoje 
turi įvykti revoliucija, kitaip 
žlugtų sovietų svajonė pajung
ti Ispaniją ir Prancūziją, grei
tesniam visos Europos suko-
munistinimui. To neatsiekus 
Maskva labaj daug nustoja. 

AMERIKOS bolševikai ir 
net Maskva ėmė rėkti del 
Amerikoje lankymosi Var-
šavos gynėjo Gen. Bor, ku
ris nepateko į bolševikų na
gus. Lenkų atstovas Wa-
shingtone Lange tikrina 
jog Bor jieškąs sukelti tre
čią pasaulinį karą. 

BRITAI EKSPORTUO
JA AUTOMOBILIUS 

Amerikoje einant strei
kams, sutrukdyta automo-
bilų gamyba iki tiek kad 
palyginamai maža Anglija 
eksportuoja daugiau auto
mobilių į kitas šalis ir tuo 
budu užima Amerikos au
tomobilių vietas. 

ITALIJA NUBALSUO
TA RESPUBLIKA 

Komunistas Foster nu- j igje valstybių. 
vyko į Kanada kalbėti. To-j Kas nors gali netikėtai 

apsireikšti šitos propagan
dos plane. 

MIRE KALININ. 'Mas
kvoje mirė Kalininas, 70 
m., senas bolševikas, Leni 
no ir Trockio draugas; jis 
per 27 metus buvo Sovietų 
Unijos prezidentu, šymet 
Kovo 19 jis iš tų pareigų 
pasitraukė. 

ŠVEICARIJA sutiko ati
duoti sąjungininkams pusę 
nazių Vokietijos turto toje 
šalyje, kuris skaičiuojamas 
iki $700,000,000. Rusija iš 
to nieko negauna. 

Youngstown, O., apie $5,-
000 plieno darbininkų gry
žo į darbus, pasibaigus an
glies streikui. 

Amerikos šeimininkės iš 
visų pusių siunčia j Wash-
ingtoną reikalavimus pa-
liuosuoti miltus duoriai. 

Paskutinės žinios iš mil
tų gamintojų skelbia kad 
miltų trukumas šioje šaly
je pradės taisytis už poros 
ar trijų savaičių ir atsiras 
daugiau duonos. 

Valdžia įsakė sumažinti 
galvijų ir veršių skerdimo 
kvotas valdžios prižiūrimo
se skerdyklose, kovai su 
juodąją rinką. 

Senato komisiia žymiai 
apkarpė OPA teises ir pa
liko OPA veikti dar iki 30 
Birželio, 1947 metų: 

*/ 
Susekta 10,000 Nazių 

Pagrobtų Vaikų 

UNRRA vaikų globos 
grupė Vokietijoje susekė 
išblaškytų po Vokietiją 10 
tūkstančių vaikų, nazių pa
grobtų ir išvežtų į Vokieti
ją iš jų okupuotų šalių. Tie 
vaikai grąžinami į jų ša
lis. 

Be abejo daugelis Lietu-; 

viukų paklius į bolševikų 
nagus, jeigu jie bus išvež
ti atgal j Lietuvą. 

$30,000 už plaukus. Nice, 
Prancūzijoje, įvyko išpar
davimas moteriškų plaukų. 
Dalyvavo Prancūzai, Bel
gai, Italai ir Šveicarai pir
kliai kurie prekiauja dirb
tinais plaukais. Tie plau
kai yra nukirpti Italių ir 
Prancūzių moterų, kurios 
taip buvo nubaustos už pa
laikymą ryšių su okupan
tais naziais. 800 svarų ka
sų plaukų parduota už $30,-
000. 

Pastarų kelių dienų bal
savimų pasekmėje Italijoje 
diduma balsų paduota už 
padarymą Italijos respub
lika. 12,160,155 balsų buvo 
už respubliką, 10,300,614 už 
palikimą karaliaus. 

Italijos karališka šeima 
išvažiavo iš savo šalies ir 
į Egiptą, vėliau vyks Por
tugalijon. 

Balsavimai parodė Itali
jos palinkimą į dešinę, nes 
Italija yra Amerikos ir An
glų globoje. 

RUSAI ir toliau atsirako 
leisti Amerikai sužiurėti 
savo žuvusių karių kapus, 
tose šalyse kurias karo ei
goje bolševikai paėmė į sa
vo įtaką. Amerika nori su
rankioti šiaip kur palaido
tus Vokiečių arba Italų bei 
jų talkininkų nušautus la-
kunus ir palaidoti juos re-
guliarėse kapinėse, bet so
vietai nieko nepraleidžia 
pro savo geležinę uždangą. 

nenutraukiant darbo, išeitų į 
tikrą naudą. 

Lordas Inverchapel (Archi
bald Clark Kerr), naujai Britų 
paskirtas Ambasadorium Wa
sh ingtone. Jis tarnauja diplo
matinėse vietose nuo 1906 m., 
ir buvo attibasadoriuBd Rusi
joje. 

JEIGU automobilių darbinin
kai, priėmę apie 15c algų pakė
limą išsykio, butų be streiko 
iki šiol dirbę, jie nebūtų pra-
valgę savo sutaupas ir nebūtų 
praradę šimtų dolarių negau
tomis algomis, ką turėjo paneš
ti išvaryti streikuoti. 

Unijos yra geras ir reikalin
gas dalykas, tačiau kaip bizniui 
vesti taip ir darbininkams va
dovauti reikia žmonių su pro
tu, o ne su piemenišku pasijau
timu "aš galingas" įvaryti dar

bininkus į skurdą ir nuostolius. 

Unijų Vadų Šposai 
UNIJŲ vadu diktatoriško® 

užgaidos parodyti savo galybę, 
plačiu mastu imant yra kanki-

i nimas visų šalies darbo žmonių 
ir kenkimas mažiems ir dide
liems bizniams. 

Kada unijos vadai pasir^p. 
ta "iškovoti" savo vadovauja
miems darbininkams daugiau 
mokesties, komitetas iš penkių 
ar dešimts ar daugiau viršinin
kų susėdę suplanuoja reikala
vimus, leidžia savo nariams ne-
\*a nubalsuoti ar nori- streiko 
ur ne (žinodami kad darbinin
kai didumoje balsuos už gavi
mą daugiau mokesties). 

Tada suplanuoja griežtą sa
vo unijos narių kontrolę kad 
neitų dirbti, sutvarko piketus, 
ir streikui pradėjus unijos vir
šininkai nori tuomi streįku su
daryti visai šaliai, visiems dar
bininkams, visose industrijose 
sutrukdymą darbų, suparaližia-
vimą biznių, kad tuomi priver
tus greičiau išpildyti didelius, 
nerimtus jų reikalavimus. 

KADANGI šioje šalyje įves
ta net Darbo Santikių taryba 
ir valdžia leidžia unijoms su 
industrijų vadais tartis už dar
bininkų algų pakėlimą ir kitų 
darbo sąlygų pagerinimą, jei
gu unijos vadai neįsisvajotų 
kad jie yra tokie galingi jog 
gali iškovoti ką tik užsimano, 
rimtu susitarimu su kompani
jomis darbininkams butų pa
kelta algos kad ir mažesnės, 
bet darbininkai neturėtų paneš
ti tų nuostolių kuriuos strei
kuodami paneša ir kurių niekad 
negali atsidirbi!. 

PRADĖKIME nuo automo
bilių darbininkų streiko prieš 
General Motors Corp. Auto
mobilių darbininkų unijos va
dai pastatė labai aukštus rei
kalavimus, streikavo, darbinin
kai panešė nuostolius, laimėjo 
visai arti to ką kompanija iš
syk davė. 

Po to sekė plieno streiku, 
užėjo anglies streikas, paskui 
geležinkelių streikas. Visi šie 
streikai buvo vėl unijų vadų 
įsisvajojimas kad jie, kiekvie
nas savu užsimojimu, padarys 
šaliai ir kitiems 50,000,000 
darbininkų tokį krizį, sutram
dys darbus ir sudemoralizuos 
reikalus, kad kompanijos ir 
valdžia bus priversti jų reika
lavimus išpildyti. 

Nuo vieno po kitam einančių 
streikų kentė daugiau automo
bilių darbininkai, nešdami to
lesnius nuostolius; toliau ken
čia automobilių ir plieno dar
bininkai del angliakasių strei
ko; geležinkelių darbininkai ir
gi nukenčia nuo angliakasių 
streiko. 

TRUMPAI sakant, negudrus, 
mažai darbininkų reikalus su
prantanti unijų vadai, sugadin
ti didelėmis gaunamomis algo
mis iš unijų, papaikę jausmu 
galybės kokią už savo pečių ti
ki gali rodyti kelių šimtų tūk
stančių darbininkų vardu, en
gia ir pliekia kailį patiems dar
bininkams vienu streiku po ki-
taAi. Arbitracijos budu susita
rę už galimą algų pakėlimą. 
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. Detroitu Mielu, Naujienos 

PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

duoti Sąjungos. 
Tiesiog gČda Philadelphie-

čiams už jų taip didelę apatiją 
Lietuvos vadavimo reikaluose. 

KADA MES varžomes už 
vadovybę Lietuvos vadavimo 
darbuose, kada musų mažos ir 
silpnos tautos jiegas Ameriko
je tomis varžytinėmis j šipu
lius paverčiame, Amerikos žy
dai savo tautos ir jų nelaimin
gų tautiečių Europoje gelbėji
mui jau baigia surinkti $100,-
000,000. 

Pasaulio žydų kongresas, ku
ris tęsėsi kelis mėnesius At
lantic City, N. J., 1945 metais, 
nutarė tą vajų pravesti 1946 
metais ir, nesenai jį pradėję, 
baigia tą milžinišką sumą su
rinkti. 

Tas kongresas Philadelphi-
jos žydams paskyrė kvotą 6 
milijonų dolarių. Man rašant 
šias pastabas, skaitau Ameri
konų spaudoje, kurią jie patys 
leidžia ir kontroliuoja, kad Phi-
ladelphijos žydai ir jų organi
zacijos turi jau surinkę penkis 
milijonus dolarių. O kada skai
tytojas šias pastabas skaitys, 
galime buti tikri musų miesto 
žydai jau bus perviršiję jiems 
nustatytą kvotą. 

GERAI ŽINOME kad su žy
dais mes negalime susilyginti 
nei turtu nei supratime musų 
tautos žmonių gelbėjime. Jie 
yra bankieriai, komersantai, fi-
nąnsieriai, profesionalai, teisė
jai, teisių* patarėjai, fabrikan
tai, diplomatai ir valdininkai. 
Sulyg proporcijos šio krašto 
gyventojų žydai užima daug 
svarbių ir atsakomingų vietų 
ir pareigų. 

Kodėl jiems tai vyksta? At
sakymas : jie daugiau supran
ta ir labiau vertina savo tau
tos buities palaikymą negu ki
ti. Todėl žydai visur ir viso
se gyvenimo srityse ima viršų 
ant kitų. 

ŽYDŲ TAUTYBĖS išvietin-
ti žmonės ne dešimtimis bet 
tūkstančiais vežami į šį palai
mos kraštą. 

Aną dieną teko apsilankyti 
filmų teatre; buvo parodyta 
tarp kitko laivas pribuvęs Į 
New Yorko uostą su naujais 
imigrantais. Tarpe šimtų at-, 
vežtų, galima buvo pastebėti 
vieną-kitą kitos tautybės žmo
gų, o visa masė buvo žydų tau
tybės imigrantų. 

A. V. VIDIKAUSKAITĖS 
VESTUVĖS 

Birželio 1, musų jauna vien
gentė p-lė Albina V. Vidikaus-
kaitė susirišo moterystės ry
šiu su kariu-veteranu James L. 
Collins, šliubas buvo šv. Jur
gio bažnyčioje. Jiems motery
stės sakramentą suteikė buvęs 
kariuomenės kapelionas, nuo
širdus jauniko bičiulis, Kun. 
Maurice J. Horn, dabar jau 
darbuojantis vietinėje Šv. Pa
triko parapijoje. 

Po šliubo, Kun. Horn, kaip 
garbės svečias, dalyvavo taip
gi jaunavedžių pusryčiuose su 
kitais jaunavedžių- artimais gi
minėmis. Pranešėja. 

PITTSBURGH 

John L. Lewis parodo savo 
linksmą šypsą del pasekmių an
gliakasių streike. Dalį reika
lavimų jis laimėjo. ' 

Waterbury, Conn. 

NUSTOJA PLIENO TITULO 
Nežiūrint kad dar vis gami 

nama plieno daugiau negu ku
riame kitame paskirame mies
te, Pittsburghas tačiau nusto
ja daug savo plieno rinkų, ir 
su laiku praras savo titulą kaip 
žymiausias plieno miestas. 

The Iron Age, plieno žurna
las, įrodinėja kad Chicaga at
ims iš Pittsburgho plieno ga
mybos pirmenybę, taip Chica-
cos apielinkėse plinta plieno iš-
dirbystės. 

Pittsburghas kaltinamas ap
krovimu plieno išdirbysčių di
deliais ind * akiniais taksais ir 
nelygybe kainų iš geležinkelių 
pusės plieno gaminių perveži 
mui. Prie to prisideda dar ir 
OPA kainų kontrolė ant plie 
no, ir plieno industrija priver 
sta čia trauktis. 

PLIENINIO NAMO ISTORIJA 
1937 metais tūlas Patterson 

pasistatydino sau plieninį na
mą M t. Lebanon srityje. Ka
dangi namas plieninis, jis ne
galėjo gauti nei paskolos nei 
apdraudos ant jo, nes tada ma
nyta kad plieninis namas il 

Dar didės-1 gai nelaikys, rūdys ji suės ir 
ne kitų jų masė sutiko priim
ti atvežtuosius. Kiek čia dra
matiško kliksmo, džiauksmo 
ašarų, bučkių buvo matyti! 

Dabar gryžkime tuo pačiu, 
palyginimui Lietuvos vadavi
mo pastangų ir išvietintų Lie
tuvių aprūpinimo ueikalu. 

LIETUVOS vadavimo užuo
mazga pradėta 1941 metais, 
pribuvus Lietuvos Prezidentui 
Antanui Smetonai į šį kraštą. 

Mes nemokėjome ne tik jo 
tinkamai prifmti ir pagerbti 
kaip retą Lietuvių tautos na
rį, bet darėme ir dėjome visas 
savo žemiausias pastangas tą 
žmogų prie vairo neprileisti, 
jam darbuose kenkti, sunkinti 
jo veikimą. 

Musų žer:o i.- auklėjimo blo
gi norai trumpu laiku išsipil
dė. . nelaimingai jam mirus. 

Ar atsiekėme Amerikos Lie-

namas sugrius. 
Dabar, po 8 metų, to namo 

statytojas sukvietė visus ne
tikėjusius to namo verte, pa
tikrinti kas su tuo namu atsi
tiko. Namas niekur nesurudi-
jęs, net sienų vidurys, kuris 
buvo atplėštas parodyti, visi 
balkiai sveiki ar gražus. 

Tuo pasiremiant, tikima pra
plėsti plieninių namų statybą 
kaip tik bus gaunama pakan
kamai plieno. 

IR GRABAI PABRANGO 
Pittsburgho laidotuvių na

mai pajuto kad pradingo piges
ni grabai žmonių laidojimui. 
Plačiose apielinkėse keliose val
stijose daryta j ieškojimai pa

tu viu viėningumo Lietuvos va- tirti kur pigus grabai daromi, 
davimo ir jos išvietintų žmonių 
gelbėjimo darbuose jo nete
kus? Ne. Pairome visi, nega
lėdami atsikratyti žemų savo 
palinkimų ir blogos valiom 

ATLAIKĖME eilf eimų. 
konferencijas ir net "kongre
są" turėjome per tą laikotar
pį. Bet kokios yra viso to mu
sų "darbo" pasekmės? Uba
gauti bandome, bet iždai vis-
vien tušti. Atskiri šeiniai ir 
konferencijos nustelbė visuo
menės pasitikėjimą, žmonės 
neaukoja, nes nežino kuriems 
duoti. Ir neduos iki taip daly
kai toliau tęskis. 

Nekalbant apk> pačios Lie
tuvos bylą, 74 Lietuviukai naš
laičiai šaukiasi musų pagalbos, 
kad paimtume *juos Į Ameri-

bet niekur jau negali gauti. 
Grabų išdirbėjai kaltę meta 

ant pabrangimo medžio ir kitų 
reikmenų grabų darymui. 

Valdžia yra sukontraktavus 
su laidotuvių direktoriais pa
laidoti karo veteraną už $100, 
ir pasirodo kad laidotuvių na
mai negali už tiek grabo gau
ti, o kur kitos visos išlaidos. 

DIRBTUVES IMA NAUDOTI 
GASĄ 

. Jei kitas anglies streikas iš
tiks ateityje, Pittsburgho dir
btuvės nebus užkluptos nepasi
ruošusios. Dirbtuvės pradeda 
įsivesti gasą savo dariams, ir ką. Kas juos priims ir pri-, . .... v. 

glaus? Gal atsiras mielašir- j 8  yPa c  Pągreitejo šiuo anglia-
dingu organizacijų kitų tauty- kasių streiko laikotarpiu 
bių tai padaryti, bet ne ALT 
nei LVS menki iždai galė; tai 
atlikti. 

Gėda, baisi gėda mums A-

Didžiojo Pittsburgho srity
je nuskirta praleisti arti penki 
milijonai dolarių parupinimui 

PAVYZDINGAS DARBAS 

Tarp įvairių kulturingt| Hf 
pašalpinių organizacijų, čia yra 
suorganizuota I Pasaulinio Ka
ro veteranų organizacija, Syl
vester J. Stokes Post 6, kuri 
visuomet rūpinosi ir skleidė 
Lietuvių patriotizmą ir meną. 

Baigus šį karą ir gryžus 
daugeliui Lietuvių karių, Sto
kes Post padėjo aktyviau dar
buotis. Ypatingai dabar ka» 
da susilaukė gryžusio šio karo 
veterano John W. Stokes, šis 
Postas trumpu laiku pražydėjo 
kaip pavasario .gėlės. Vetera
nas John W. Stokes yra vertas 
didelės pagarbos. Jis nuo pat 
pirmos dienos pasiliuosavimo iš 
kariuomenės pradėjo aktyviai 
darbuotis. 

Po trumpam laikui John W. 
Stokes buvo išrinktas Posto 
Commanderiu, ir dabar pradė
jo rodytis jo darbų vaisiai. 

čia būtinai reikalinga pri
minti jo gabumus. J. W. Sto
kes yra plačiai lavinęsis muzi
kos srityje, toliau jis tęsė elek
tros inžinieriaus mokslą, vė
liau pamėgęs, baigė Embalm-
er's mokyklą ir pradėjo laido
tuvių biznį, kurį ir dabar pa
sekmingai tvarko. 

Nors p. Stokes gana užimtas 
savo bizniu, visvien jis suran
da laiko, jis suorganizavo ir 
lavina Fife and Drum Corps 
(paprastai vadinamą švilpukų 
beną). Tam reikia ir gabumo, 
ir p. Stokes gabumų turi. štai 
jo išlavintas benas jau daly
vavo keliuose paraduose ir ga
na gerai pasirodė. 

Taigi džiugu pastebėti, čia 
turim Lietuvių legionierių Syl
vester J. Stokes Post, ir mote
rų Auxiliary, St. Joseph Fife 
and Drum Corps, kurį trumpo
je ateityje tikima išauginti į 
tūkstantinę organizaciją; jie 
dalyvauja paraduose kiekvie
noje legališkoje šventėje ir 
kituose apvaikščiojimuose, tuo-
mi nušviesdami šios kolonijos 
Lietuvių meną bei patriotizmą. 
Ta veikla ir visos pastangos 
visuomenės yra branginama ir 
giliai Įvertinama. 

SVEČIAI Iš NEW YORKO 
Gbgužės 19 d., Lietuvos Kon

sulato attache A. Simutis su 
žmona ir šeima, ir Jurgis Sa-
vaitis, nesenai atvykęs iš Šve
dijos, lankėsi pas Dr. M. J. 
Colney, vėliau pas Dr. Petrą 
Vileišį ir Dr. M. M. Devenį, po 
to visi dalyvavo ALT prakal
bose. 

Malonu buvo susilaukti gar
bingų svečių, tik buvo nesma
gu kad jie turėjo gryžti tą pat 
dieną, ir negalėjo čia ilgiau pa
viešėti. Dr. M. J. Colney. 

SVEČIAS 
LVS seimo proga, Detroitan 

atvyko LVS 6-to skyriaus pir
mininko Juozo Gužausko bro
lis, Pranas Gužauskas, iš Chi-
cagos. Pranas prieš keletą 
mėnesių išvyko iš Detroito į 
Chicagą ir ten užsidėjo su sa
vo draugu Antanu Pučiu alaus 
biznį. Girdėti kad jauniems 
veteranams biznis sekasi. S 

Svečias dalyvavo našiose sei
mo pramogose. 

SVEIKINAME NAUJĄ 
DETROITO GYVENTOJĄ 

šiomis dienomis Detroite ap
sigyveno Vytautas Kerševičius 
su žmoųa, iš Scranton, Pa. šie 
nauji Detroitiečiai jau suspė
jo dalyvauti LVS 6-to skyriaus 
piknike ir susipažinti su dau
giau Detroitiečių. 

Mums malonu sulaukti tokių 
gyventojų kaip Kerševičiai, jie 
jau žinomi kaip geri visuome
nės veikėjai. O man kaip tik 
didžiausias malonumas, nes jie 
yra mano kaimynai. Rep. 

mm* 
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(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka.i> 

FORD STATYS TYRINĖJI
MŲ CENTRĄ 

Henry Ford II praneša kad 
jų kompanija, Ford Motor Co., 
planuoja statyti naują tyrinė
jimų ir inžinerijos centrą ku
ris kaštuos apie 50 milijonų 
dolarių. 

Tas centras bus išstatytas 
ant 500 akrų žemės ploto gre
ta Dearborn, susidės iš aštuo
nių pastatų sugrupuotų aplink 
dirbtiną ežerą. 

Tie tyrinėjimai bus paremti 
visais naujais mokslo išradi
mais ir pagalba, davimui pub
likai geresnio automobilio už 
kainą kurią daugiau žmonių 
pajiegs mokėti. Tos tyrinėji
mų gfupės įrengimas sako už
truks aštuonis metus. 

Morgan Jones, 23 m., aklas 
studentas, iš Grandview, Mo., 
baigė kolegijos mokslą, ir įgy
ja mokslo laipsnį. Jis kalba-7 
kalbas. 

Lietuvis Kandidatas į , 
Kongresą 

Frank J. Markevich (Marke
vičius), nuo 2741 23rd St., su-
gryžęs iš kariuomenęs, kur 
buvo pasiekęs saržento laips
nį, yra kandidatas 15th Con
gressional Districte į Kongresą 
Washingtone. 

Jis ištarnavo 3 metus 8 mė
nesius. Buvo Kinijoje, Indijo
je, Burmoje ir Pacifiko salose 

15-tas Kongresinis distrik-
tas yra Lietuvių apgyventas, 
apima Ward 10, 12, 14, 16. 

Tas distriktas prasideda nuo 
Detroito upės, viduryje 14th 
Street ir Livernois, iki Grand 
River, nuo Grand River, vidu
ryje Meyers Road ir Livernois 
iki 8 Mile Road. 

Nominacijų balsavimai bus 
Birželio 18 d. Lietuviai nepa
mirškite balsuoti už savo tau
tietį. V. M. 

DETROITAS PASIRENGUS 
DIRBTI 

Detroite buvo' kilęs subruz
dimas iš priežasties automoti-
vų Industrijos 50 metų sukak
ties minėjimo. Bet po to tuoj 
auto industrija pradėjo naują 
subruzdimą — imtis darbų po 
eilės trukdančių streikų. Tas 
išjudins auto industrijos dar
bus ir biznius visoje šalyje. 

Dabartiniu laiku geriausia 
ką dirbtuvės gali pagamint tai 
apie pusę viso numatyto kie-
kia automobilių, šios savaitės 
pradžioje dar stovėjo be darbo 
keli Ford Motor Co. dirbtuvių 
skyriai, uždaryti nuo Gegužės 
8, del negavimo reikmenų. Už
daryta buvo Nash dirbtuvė ir
gi del trukumo medžiagų. 

Nepadirbta liko apie 1,500,-
000 pasažierinių karų ir trokų 
del pastarų streikų, per numa
tytą laiką iki šiolei. 

Nors anglies streikas baigff-
si, tačiau greitai nebus galima 
pradėti automobilių darbus vi
su smarkumu, ims keletą sa
vaičių iki darbai sugryš į nor
malų laipsnį. Tačiau automo-
bilų gamyba jau kils ir kils,— 
jeigu neatsitiks kas dar truk
dančio, nenumatyto. 

NEW HAVEN, Conn. 

SLA SEIMAS IR ŠEIMINIAI 
PARENGIMAI 

Vietos Lietuviai laukia ne
paprasto įvykio — SLA 44-to 
seimo, kuris prasidės Birželio 
15d., 10 vai. ryto, Taft. Hotel, 
ir tęsis iki Birželio 21. 

Seimo rengimu rūpinasi vie
tinės SLA 142 kuopos išrink
ta komisija išvien m SLA 66 
kuopa iš Ansonia. 1 

Jau apie trys mėnesiai kai 
komisija, darbuojasi kad sei
mas butų įspūdingas, ir jis 
toks bus. Bus atžymėta 60 
metų SLA gyvavimo, tarp ki
tų programo dalių bažnyčios 
varpai skambins Lietuvos Him
ną, ir tt. 

Sekmadienį, Birželio 16, In
dian Grove Parke, West Haven, 
įvyks draugiškas susipažinimo 
piknikas. Delegatai ir svečiai 
bus nuvežti į pikniką ir par
vežti. Vežant į pikniką, bus 
aprodyta miestas. 

Birželio 18, nuo 8 vai. vak., 
Taft Hotel, įvyks iškilmingas 
banketas, bus išpildyta pritai
kytas programas," po to bus šo
kiai. Norinti dalyvauti banke
te įsigykit tikietus išanksto. 

Taipgi norinti nakvynę laike 
seimo rezervuokites minimame 
viešbutyje sau kambarį. 

J. Marčiulionis, 
Spaudos Komisijos Narys 

DR. S. T. SIEDLIK, viduram
žis, mirė Gegužės 18, She
nandoah, Pa. Buvo plačiai 
Lietuvių pažystamas. 

NAVIKIENĖ Viktė, 56 metų, 
mirė Sausio' 9, Plymouth, Pfe. 
(Kalvarijos ap. Kelmanonių 
kaimei.) 

ČELKIS Antanas, 75 m., mirė 
Bal. 1, Scranton, Pa. (Suval
kų rėd. Gelgaudiškiu k.) 

SIMON Stasys, 54 metų, mirė 
Kovo 25, Pittsburgh, Pa. 

MATIKONIS Jonas, £5 metų, 
mirė Bal. 6, Akron, Ohio. 

UKAN-IENĖ Marijona, *57 m., 
mirė Gegužės 12, Chicagoj. 

KRIKŠTONIS Dominikas, mi
rė Geg. 9, Pittsburgh, Pa. 

STALIONIENĖ Liudvika, 88 
metų, mirė Geg. 7, Baltimo
re, Md. 

JUŠKA USKIENĖ Ona, mirė 
Gegužės m., Baltimore, Md. 

ALUZA Jonas, mirė Gegužės 
11, Cambridge, Mass. 

STANINAS Magdė (Griškaitė) 
pusamžė, mirė Gegužės 15, 
Chicagoj. (Marijampolės ap. 
Prienų par. Vartų k.) Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

DOMARKAS Liudvikas, pus
amžis, mirė Geg. 12, Chica
goj. (Telšių aps. Kulių par 
Višlavienų k.) 

SKINKAIT1ENĖ Agota, 84 m. 
mirė Gegužes 11, Brooklyn, 

' N. Y. 
BUBNIENĖ Anelė, 64 m., mi

rė Geg. 11, Brooklyn, N. Y. 
KRAPT'AVIČIUS Edvardas, 60 

metų, mirė Gegužės 4, Chi
cagoj. (Kėdainių par.) Ame
rikoj išgyveno 34 metus. 

STAPONSKIENĖ Magdė (Bar-
kauskaitė), pusamžė, mirė 
Gegužės 4, Chicagoj. (Ak
menės par^ 

GRIGULA Jonas, mirė Gegužės 
m., Kenosha, Wis. (Kražių 
parapijos.) 

VAIšKUNIENfi (vardas nepa
žymėta), mirė Gegužės m., 
Kenosha, Wis. 

GROČKIS Jurgis, mirė Balan
džio m., - Philadelphia, Pa. 

VAŠKELEVIČIUS Povilas, mi
rė Bal. m., Philadelphia, Pa. 

BARTUSEVIČIUS Tarnas, mi
rė Bal. m., Philadelphia, Pa. 

BUK AN A Jonas, mirė Balan
džio 12, Detroit, Mich. 

MIRĖ LIETUVOJE 

Augustinui Barzdeliui Ame
rikoje pranešama kad jo sesu
tė Zosė Barzdelytė bolševikų 
okupacijos metu mip§ Lietuvo
je, Kurtuvėnuose. 

RADZEVIČIŪTĖ Emilija, 84 
metų, mirė Geg. 2, Brock
ton, Mass. 

PUČKORYS B., mirė Gegužį 
mėn., Brooklyn, N. Y. 

VINIKAITIENĖ Katrina, 
Gegužės lain., Shenandoah, 
Pa. * 

KIRELEVIČIUS Antanas, mi
rė Gegužės mėn., Frackville, 
Pa. 

KAVALIAUSKAS Simas, mirė 
Gegužės 3,, Philadelphia, Pa. 

KIMUTIS Motiejus, 81 metų, 
mirė Gegužes# 1, Philadel
phia, Pa. 

BALČIUS Povilas, 70 m., mi
rė Gegužės 11, Chicagoje* 
(Tauragės ap. Šilalės p. In
dijos k.) Amerikoje išgyve
no 45 metus. 

NARBUTA M., mirė Balandžio 
12, Wilkes-Barre, Pa. ' 

MILAšAUSKIENĖ Jieva, mife 
Gegužės m., Mahanoy City, 
Pa. 

PLAčENIS Mykolas, mirė Ba
landžio m., Montreal, Kana
doje. 

STAPUNKUS Mykolas, 70 m., 
mirė Balandžio mėn., Pitts
burgh, Pa. 

ŠUIPIS Elena, 41 metų, mir§ 
Gegužės 7, Brooklyn, N. Y. 

ROMANAS Klemensas, pusam
žis, mirė Gegužės 8, Chica^ 
go j. (Šiaulių ap. Joniškio p. 
Mielnių k.) 

NORKUS Adomas, pusamžis, 
mirė Gegužės 8, Chicagoje. 

GURKLYS Bessie, 35 m., mi
rė Gegužės mėn., Brooklyn, 
N. Y, 7 

DUMB LYS Kazys, 69 m., mi
rė Baland. 2, Brooklyn, N.Y. 

VALUKEVIČIUS Jonas, 75 m. 
mirė Balandžio 2, Brooklyn, 

"N. Y. 
MASONIENĖ Jieva, 62 metų, 

mirė Balandžio 3, Brooklyn, 
N. Y. 

ŽIURIENĖ Ona, 45 m., mirė 
Bal. 19, Inkerman, Pa. (Gi
mus Škotijoje). 

Laivyno Iškilmes Anglijoje 

GEORGE S FLOWER & GIFT SHOP 
GisLĖS VISOKIEMS REIKALAMS 

1317 Addison Road 
VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS 

BUKIETAI ir VAINIKAI 
Kas pirks laidotuvėms gėles pas mane 

^aus dovanai laidotuvių vainiką. 

Parduoda bulbs gėlių auginimui 
darželiuose parvežtų iš Holandijos 

Dieną arba naktį. 

HEnderson 4785 
Jur j i ' i s  Sidabras.  Lietuvis  Gėlininkas  

ę 
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I Wilketis Funeral Home I 
PILNAS LAIDOTU Vi U 

PATARNAVIMAS " 

Z. Jankauskas. 

merikos Lietuviams už musų į ^augiau gaso istekitų. Bus nu-
pačių nesusipratimu daromą I tiesta dideles gaso atvedimo 
savo tarpe betvarkę ir suirutę, rynos nuo Wheeling, W. Va., 

padauginimui gaso ištekliaus. 
Columbia Gas and Electric 

Corp., kuri apima platesnes sri
tis gaso tiekimui, paskyrus 50 
milijonų dolarių sumą gaso pa
tarnavimo įrengimų padidini
mui ir paikinimui. 

APSNŪDIMAS 
Išvykus iš čia Kristopui že

maičiui, dabar kiek matosi nė
ra čia jokio veikimo Lietuvos 
vadavimo reikalais nei iš Ta
rytu pusėms, nei iš Lietuvai Va-

Žlnok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2,00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visa' 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
832 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
v y 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 § 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorl) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6B21 EDNA AVENUE ENdicott 17G3 

T 

Anglija, jurų šalis, rengia savotiškas laivyno iškilmes, 
žiame vaizde parodoma perstatymas "Prekinio Laivyno Ka
ralaitės", laivyno iškilmės savaitėje Londone. Westminsterio 
mayorab, dėvintis savo titulo vadovauja iokilmę. 

P J. KEiiSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio g 

. OFISO TELEFONAS: MA in 1773. / g 
3 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose* 5 
Įjj kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu fyfų- g 
g riuose apdrąudos-insurance reikaluose. ' 5 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpiJadymąs S 
g garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniška*;. S 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiMiiitiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiriiiiiimiiiti 
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1/ Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse — — L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —> 

Jungo Nevilki! 
* 

LVS Seimui Suaukota virš $2,000 
išrinkta Valdyba'ir Komisijos. Aukų Seimo Metu Su

kelta apie $2,000. Iždininkas Juozas Smailis Išrink
tas Amžinu Garbes Pirmininku. Viktoras Petrikas— 
Garbės Nario. Kalbėjo Detroito Miesto Mayoras. 

gryžusiu iš karo tarnybos, Jo
nas Kulikauskas su žmona, Vi
ktoras Petrikas fr kiti. 

Sekančią seimo dieną, įvyko 
Birutės Darže LVS 6-to sky-

MAISTO PADĖTIS OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE 

(Dirvos informacijos) 

VISAS GYVENIMAS 
NUSMUKDYTAS 

Gaunama žinių apie KWaisto 
riaus piknikas, kur irgi atsi- padėtį okupuotoje Lietuvoje. Ji 

LVS 6-tas metiffis Šeimas Detroit, Mich., Birželio 2 išrin
ko sekančią centro valdybą visam metui, kurioje apie pusė yra 
nauji valdybos nariai. Vaidyba praplėsta tarp rytiifių ir kitų 
valstijų: v,'r'\ 

JUOZAS SMAILIS -r Garbės Pirmininkas, 
PIJUS J. ŽIURIS — Pirmininkas, 
DR. JONAS J. SIMS — Vice Pirmininkas, 
ADV. NADAS RASTENIS — Vice Pirmininkas, 
A. S. TREČIOKAS — Vice Pirmininkas 
DR. M. J. COLNEY — Iždininkas, 
K. S. KARPIUS — Sekretorius, * 
JUOZAS KRIPAS — Finansų Sekretorius, 
ONA BILIUTĖ — Iždo Globėja, 
HELEN RAUBA— Iždo Globėja. 

šis seimas pridėjo dar dvi komisijas, viena |$ *— Veikimo 
Komisija, jon išrinkta Marė Sims, Shephania C. Douvan, kurios 
veiks išvien su Helen Rauba, kaip visos Detroitietės, bendram 
organizacijos judrumui ir skyrių santikių palaikymui. 

Specialė Sąmatų Komisija išrinkta iš pirmininkų Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos — P. J. žiuris; Amerikos Lietuvių Misijos — 
Adv. Antanas A. Olis; Amerikos Lietuvių Tautininkų Centro— 
Adv. Vytautas Abraitis. Jų žinioje bus visas bendras tų orga
nizacijų veikimo tvarkymas, biudžeto nustatymas ir ryšių ko
ordinavimas. » 

Dr. M. J. Colney, New Yorko Seimo Vykdomojo Komiteto 
išrinktas iždininku tam komitetui ir vėliau Amerikos Lietuvių 
Misijos iždininkas, dabar bus vienas iždininkas visų tų trijų 
tautinių grunįų Lietuvos vadavimo akcijoje. 

lankė daug ir gražios publikos 
ir dar daugiau biznierių ir pro
fesionalų, bet apie pikniką dar 
teles vėliau parašyti. 

JAUNI ATSTOVAI 
Mus labai džiugino tai. jau

nieji atstovai iš Amsterdam, 
N. Y., naujausio LVS 16-to 
skyriaus. Jie atvažiavo keturi 
automobiliu. Tai buvo Ona 
Biliutė, Birutė Bublinskaitė su 
jjroliu Etlwardu, ir Edwardas 
Nikštėnas, *p-lės Biliutės pus
brolis. Atiu šie vaikinai karo 
veteranai, buvę Europos kare 
ir susiėję Lietuvius pabėgėlius. 
Gal but užtai jie nori buti ge
rais Lietuviais. Matėsi kaip 
jie stengiasi kalbėti Lietuviš
kai. Ed Nikštėnas apgailavo 
kad mes Lietuviai maišom An
glų ir Lietuvių kalbas. Jis sa
ko, "Man buvo nemalonu kai 
aš kalbėdamas su Lietuviais 
pabėgėliais pasakydavau, 'Ei
kime ant stryto', o jie nesu
prasdavo ką aš kalbu". 

P-lė Ona Biliutė tai net rei
kia stebėtis kad taip gerai kal
ba Lietuviškai, ir rašo taipgi 
gerai. Ji ir Lietuvos gelbėji-

PASEKMINGAS LVS SEIMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąji^gos sudėta $530. 
6-tas metinis Seimas, įvykęs | šiuo tarpu atvyko IVfayoras 
Detroito mieste Birželio 1 ir 2 Jeffries, kuris vėliau sakė sa

vo ilgoką kalbą. 
Įspūdingą trumpą kalbą An

gliškai pasakė vietinė veikėja 
Helen Rauby. Dr. J. J. Sims, 
seimo rengimo komisijos pir
mininkas, toastmasterio parei
gas pavedė Teisėjui Juozui P. 
Uvick, kuris nuo savęs pasakė 
inspiruojančią Lietuviams kal
bą kovoti už savo tautos tei-
ses. ' * . 

Pianu porą klasiškų, kurinių 
paskambino viešnia iš Cleve-
lando, p. Birutė Smetonienė, ji 
buvo labai šiltai sutikta. Jos 
puiki meno pajiega visus už
žavėjo. Prie to dar, nors trum-

i pame programe, po porą dainų 
padainavo jauną bet talentin
ga dainininkė Aldona Molytė, 
ir visų Detroitiečių draugas, 
tenoras Jonas Valiukas. P-lei 
Molytei akompanavo jauna pia
nistė Ruta Zigmantaitė, o Va
liukui p-lė Elena Dailydaitė, 
kuri jau nuo mažutės Lietu
viams skambina, ir kartais pa
dainuoja solo. 

Adv. Olis, iš Chicagos, pa
skambino Amerikos i* Lietu
vos himnus. 

Bankete matėsi ir musų dar
bų rėmėjai profesionalai, kaip 
Adv. Alex Conrad su žmona, 
Dr. Eugenia Gurskaitė (6-to 
fkyriaus narė), biznieriai Po
vilas Molis sū žmona, J. Miški-

yra labai liūdna. Esamą padė
tį galima apibudinti taip: 

Žemės ūkio gamyba yra smar
kiai sukrikus. Karo audrose 
žemės ūkis, apskritai paėmus, 
nėra katastrofališkai nukentė
jęs. Pirmosios bolševikų oku
pacijos metu gamyba (gerokai 

'nusmuko. To priežastis — ben
dra bolševikinė sistema: kai
mo suproletarinimas "žemės re
formos" pagalba, įvairiaus i o s 
priverstinos duoklės, o ypač — 
nesaugumo ir netikrumo jaus
mas. Nebūdami tikri dėl savo 
rytojaus, ūkininkai ėmė gamin
ti tiek kiek reikėjo būtiniau
siems reikalams. Savaime su
prantama kad to pasėkoje ga
myba krito. » 

Vokiečių okupacijos metu že
mės ukį slėgė įvairus negala-
vinai. Bet jis ėmė kiek atsi
gauti, nes ūkininkai, bendrai 
paėmus, sugebėdavo nuo Vokiš
kų rinkliavų apsiginti. Fron
tui priartėjus prie Lietuvos, 
ypač gi tuo metu kai Lietuvos 
žemė pavirto karo lauku, ne
maža ūkių buvo nuteriota. Su
degė trobesiai, išgaišo gyvuliai, 
derlius liko nenuvalytas. Iš 

mo reikalus giliai supranta ir Lietuvio ukininko vogė, ką iš-
sugeb'a ta kryptimi dirbti. 

šie visi jauni Lietuviai yra 
LVS 16-to skyriaus nariai. Ed 
Nikštėnas stoja į North East
ern Universitetą Bostone tęs
ti chemijos inžinieriaus moks-

V 

PAGERBTAS A.A. 
DR. J. JONIKAITIS 

Seimo dalyviai ir Dr. Juozo 
Jonikaičio artimi draugai pa
darė gražią atmintį, pasibai
gus seimui nuvažiuodami į ka
pines ir padėdami gėlių- vaini
ką ant kapo buvusio LVS stei
gėjo ir nenuilstančio Lietuvy
bės gaivintojo per daugelį me
tų, a. a. Dr. Juozo Jonikaičio, 
kuris staiga mirė pereitų me
tų Birželio 26 d. M. Sims. 

buvo pasekmingas keliais at
žvilgiais. Būtent, kad dalyva
vo didokas skaičius atstovų, 
kad buvo surengtas pasekmin
gas banketas, kuriame dalyva
vo ir pasakė reikšmingą kalbą 
Mayoras Edward J. Jeffries ir 
buvo atstovaujamas Kongres-
mano O'Brien ofisas, ir paga
liau kad suaukota per $2,000 
pinigų Lietuvos reikalams gin
ti. 

Dargi seimo antrą dieną, po 
pietų įvyko LVS 6-to skyriaus 
piknikas, jame dalyvavo daug 
žmonių, taipgi svečių ir" dele
gatų, ir piknikas davė gražaus 
pelno. 

SEIMAS 
Seimo upas buvo geras, vi

sai sklandus ir be susikirtimų. 
Kaip delegatė iš Waterbury. p. 
Colney pareiškė, seime apsiei
ta inteligentiškai, mandagiai. 

Sustiprinta labiau ryšiai su 
Amerikos Lietuvių Misija, su 
A. L. Tautininkų Centru, ir su
daryta visų jų vienas bendras 
iždas. Apsvarstyta daug rim
tų dalykų, kurie bus aprašyti 
Dirvoje. 

Nutarta % dirbti pagelbėjimui 
Lietuvos pabėgėliams, ypač af-
fidavitų įteikimu. 

BANKETAS 
Šeiminį banketą laikome la

bai žymiu tuo atžvilgiu kad 
čia dalyvavo Detroito Mayoras 
Jeffries ir pasakė gana ilgą ir 
Lietuvių tautai skirtą kalbą, 
įrodant kad teisybė turės pa
imti viršų prieš jiegą. 
. Kongresmaną O'Brien atsto
vavo vakarienėje pp. Smith'ai. 
Kongresmanas O'Brien mums 
jau gerai žinomas, nes per jo 
pastangas Detroitiečiai išgavo 
du karo lėktuvus bomberius su 

.Lietuviškais vardais, kurie bu
vo nupirkti už Lietuvių išpar
duotus karo bonus. 1 

Bankete dalyvavo apfe 120 
žmonių. Matėsi profesionalų ir 
biznierių ir svečių iš kitų mie
stų. žymesnes kalbas pasakė 
LVS centro pirmininkas P. J. 
Žiuris, kuris kalbėjo Angliškai 
išaiškindamas Lietuvos bylą.' . .. . . 

A T A Olis išaiš- Bąvęs Japonijos premjeras Tojo su kitais apkaltintais 
Adv. Antanas A. UI S - JAP^įjog viršininkais už karo žiaurumus, parodoma v^lgo 

kino svarbą kovos uz Lietuvą užkandį, laike jų tardymo teismo metu. Juos atsargiai sau-
tęsimo ir prašė aukų. Čia pat goja Amerikos kareiviai. . •< 

DIRVOJE dar' galima gauti 
Paryžiaus Lietuvių pabėgėlių 
išleistą gražiai paveiksluotą 
knygelę "1918-1946" — Lietu
vos Nepriklausomybei, paminė
ti. 

Kurie paskubėsite, šias kny
geles gausite dvi už $1. Tai 
irgi bus jusų parama tų kurie 
svetimoje šalyje atsidūrę, be 
jokių 'pragyvenimo šaltinių, už
siima kūrybos darbu, keldami 
musų tautinį susipratimą auk
štyn, stiprindami kovos dvasią 
savo ir musų. 

Už viršpaminėtą literatūrą 
siųskit savo aukas X>IRVAI, 
86£0 Superior av., Cleveland 3, 
Ohio. 

Kaip tik susirinks keli dola-
riai, jie tuoj bus pasiųsti tų 

nis su žmona ir sunum, nesenai' spausdinių leidėjams. 

Tojo ir kiti Japoniečiai Užkandžiauja 

manydami, Vokiečiai, vogė ir 
raudonarmiečiai. Atėmė arklus 
grobė maistą, kai kuriais atve
jais raudonarmiečiai neprasmiš
kai šaudė gyvulius. Bet Lietu
va nebuvo ilgai karo veiksmų 
zonoje, tat kai kurie ruožai iš
liko kone visiškai sveiki. Jei
gu Lietuva vėl butų atgavusi 
laisvę nuo visų 'okupantų, tai 
žemės ūkis _ per keliolika arti
miausių metų butų vėl gerokai 
atkutęs. 

To, deja, negalima pasakyti 
apie dabartinę Lietuvą. Kaip 
pirmosios okupacijos metu, taip 
ir dabar bolševikai įveda Lietu
voje tą pačią santvarką, kaip ir 
visoje Bolševikijoje. Pirmoje 
eilėje vykdomas "buožių" naiki
nimas ("nubuožinimas"). Visa 
žemė virš 30 hektarų atimama. 
Praktiškai stembesnieji ūkinin
kai stačiai apiplėšiami. Daž
niausia ūkininkams paliekama 
daugių daugiausia 25 ha. Li
kusioji žemė stengiamasi ati
duoti bežemiams bei mažaže
miams. Bet šie nenoromis šias 
"dovarias" ima, todėl ištisi plo
tai lieka dirvonauti. 

VISI TURI BUTI DRISKIAI 
"Nubuožinimas" atliekam a s 

politiniais sumetimais. Pagal 
savo receptą, bolševikai siekia 
ukininkus paversti driskiais pro
letarais. Tuo tikslu stambesni 
ūkininkai dažnai be ceremonijų 
suimami ir ištremiami Rusijon. 
Kitais gi atvejais ūkininkai iš
varomi iš savo sodybų ir pa
leidžiami ubagais. Buna atsi
tikimų kad patys ūkininkai iš
eina iš savo ūkių ir bando įsi
kurti miestuose, nes vis vien 
ūkyje nėra gyvenimo, šiaipgi 
daugumas ūkininkų, kaip jau 
sakyta, gamina tik tiek, kiek 
pačiam reikia. Apie tolesnę 
ateitį negalvojama, nes ryto
jaus nėra. 

Be bendro politinio netikru
mo, ukininkui visko stinga. Nė
ra trąšų, negaunama įrankių, 
stinga geležies remontams. To
dėl ūkis gryžta į senus laikus, 
kai tekdavo verstis primityviš
komis naminėmis priemonėmis. 
Tokiomis aplinkybėmis žemės 
ūkis dideliais šuoliais žengia at
gal, jis smunka į tą suproleta
rintą lygį, kuriame laikomi ki
tų "laimingųjų" Sovietinių res
publikų baudžiauninkai. 

Kolhozų dar nėra įvesta, bet 
užtat jau grąžinti valstybiniai 
dvarai (sovhozal). 

PARINKTIEJI GERAI ĖDA 
Miesto gyventojų maisto būk

lė labai sui*ki. Veikia kortelių 
sistema. Pagal bolševikinį "ly
gybės" principą,- naujieji "ba
jorai" gauna žymiai daugiau 

maisto nekaip proletarai — dar
bininkai. Įvestos net keturių 
rūšių kortelės. Pirmąją kate
goriją sudaro naujoji "aristo
kratija": draugai komisarai — 
(dabar gavę buržuazinį minis 
terių vardą) ir aukštieji bolše
vikų partijos pareigūnai. Jų 
norma tokia: mėnesiui 10 kilo
gramų mėsos, 4 klg riebalų, 2 
klg cukraus. Be to, jie gausiai 
gayna rūkalų, gėrimų, avalynės, 
tekstilės. Į antrą kategoriją 
patenka Sovietinis "elitas": uni
versitetų rektoriai ir prorek
toriai, fakultetų dekanai, pro
fesoriai, pirmos eilės artistai, 
menininkai. Jie gauna į mė
nesį 6 klg mėsos, 2 klg riebalų, 
1 klg cukraus; jiems taip pat 
duodami atskiri talonai gėri
mams, rūkalams, drabužiams ir 
apavui. x 

Trečią kategoriją sudaro dar
bininkai, tarnautojai ir studen
tai. Jiems į mėnesį duodama 
1.8 klg mėsos arba džiovintos 
žuvies, 400 gramų riebalų, 400 
gramų cukraus, 100 štukų pa
pirosų ; 600 gramų duonos į 
dieną, bet duonoje esama kaž
kokių priemaišų. Pagaliau, ket
virtą kategoriją sudaro "nedir
bantieji": šeimininkės, seneliai 
ir vaikai. Jiems teduodama 
300 gramų duonos į dieną; be 
to, į mėnesį jie gauna 1 kgr. 
mėsos, 200 gramų cukraus ir 
200 riebalų. 

Kaip matome, "proletariato" 
valdomojoj valstybėj darbinin
kai su šeimomis pastatyti pas
kutinėje vietoje, o ponai komi
sarai gauna keleriopai daugiau 
maisto produktų. Be to, So
vietiški "bajorai" uždirba gy
vais pinigais kelis kartus dau
giau ne kaip darbininkai, tat 
jie lengvai gali prisipirkti iš 
šalies vad. "juodojoje rinkoje". 
Darbininkai per mėnesį uždir
ba nuo 300 iki 500 rublių, o 
"juodojoj rinkoj" kainos to
kios: 

SCENOS MENININ
KŲ SUVAŽIAVI

MAS 

Leslie Biffle, Senato sekreto
rius, atvyksta į Baltąjį'Namą 
su laikinai pratęstu drafto bi-
lium, kuris paliuosuoja nuo 
karinės tarnybos jaunus vaiki
nus ir šeimų tėvus 

BRANGUMAS BAISUS 
1 kilogramas sviesto 140-16C 

rublių; 1 klg lašinių 100-120 
rublių; 1 klg. dešros 100-120 
rublių; 1 klg. duonos 15 rub
lių; 10 kiaušinių 40-50 rublių; 
1 litras pieno 20 rublių; 20 
štukų paprastų papirosų 10 ru
blių; 1 litras degtinės 250 rub
lių. Geras vyriškas kostiumas 
kainoja tarp 2000 ir 7000 rub
lių, pora vyriškų pusbačių 1000-
1500 rublių. 

darbininkas iš savo uždarbio 
gali iš šalies prisipirkti. Ten
ka dar pastebėti, kad Vilniuje 
veikia dvi valstybinės krautu
vės, kuriose "juodosios biržos" 
kainomis irgi visko galima pirk
ti. Bet kartais tose krautuvėse 
kainos yra dar aukštesnės, ne
kaip "juodojoje rinkoje". Pav., 
už kilogramą sviesto toje krau
tuvėje reikalaujama apie 200 
rublių, o "juodojoj rinkoj" tas 
pats sviestas kainoja apie 150 
rublių. Tuo budu pati "proleta
rinė" valdžia palaiko spekulia
tyvines kainas, šiaip žmonės 
eina į "talkučke", kur mainomi 
daiktai į produktus. Tą, ką 
žmonės iš senesnių laikų turi, 
tą maino "talkučkėje". 

• Tačiau nepaisant viso neda-
tekliaus Lietuvos gyvenimas 
pačios Sovietų Rusijos gyven
tojams atrodo kaip tikras "ro
jus". Lietuvoje yra privisę 
Rusijos ubagų. Tai Rusai ir 
gudai iš Vitebsko, Leningrado, 
Kalugos, Orios ir kitų vieto
vių, kurie atvažiuoja Lietuvos 
ubagauti. Dažniausia tai jau
nuoliai tarp 12-14 metų am
žiaus ar moterėlės su maišais. 
Kadangi į traukinius jie neįsi-
leidžiami, tai žiemos metu tie 
ubagai važiavo arba ant vago
nų laiptų arba tarp vagonų. 
Jie važiuoja į Lietuvą ar Ryt
prūsius prašyti duonos. Jiems 
Lietuva atrodo" kaip kokia A-
merika. . . Prisiubagavę vie
ną kitą maišelį, šie "tikrieji" 
Sovietų gyventojai vėl stengia
si patekti į traukinius ir gry-
žti į išbadėjusį Sovietiškąjį kai
mą. . . . 

Jau- kuris metas kaip Lietu
vių pabėgėlių bendruomenė Vo
kietijoje pradėjo organizuotis 
profesiniais pagrindais, šio or
ganizavimosi pagrindinis tiks
las, kiek aplinkybės leidžia, su
daryti sąlygas kurios leistų sa
vo profesijoje tobulintis ir sa
vo kurybiniu darbu prisidėti 
prie savo tautinės ir bendros 
kulturos kėlimo. 

Pradėjus profesiniais pagrin
dais organizuotis, jau buvo su
šaukta įvairių profesijų žmo
nių suvažiavimų. 

Balandžio 27-Gegužės 5 dd. 
Amerikiečių valdomoje Vokie
tijos zonoje Kassel-Mattenberg 
įvyko Lietuvių artistų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 50 
operos, dramos ir baleto artis
tų, kompozitorių, instrumenta
listų solistų, konservatorijų mo
kytojų ir kitų tos darbo sri
ties profesionalų-specialistų. 

Lietuvių scenos menininkų 
Lietuvių pabėgėlių tarpe esa
ma tiek jog galima įkurti Lie
tuvišką operą, dramą, baletas 
ir įsteigti Lietuvišką muzikos 
konservatoriją. Didžiausia tam 
kliūtis yra kad tie menininkai 
gyvena išblaškyti po visas tris 
zonas. 

Suvažiavimo metu ir buvo 
svarstoma kaip Lietuviams me
nininkams susiburti ir kurio
se vietose, kad greičiausiu lai
ku galėtų pradėti veikti Lietu
vių operos ir dramos teatrai, 
šiuo metu tik paskiri meninin
kai ar jų trupės tegastroliuo-
ja. Tos jų gastrolės tiek Va- * 
karų Sąjungininkų karių, tiek 
Vokiečių visuomenės, tiek, pa
galiau, ir pačių Lietuvių pabė
gėlių tarpe turi kuodidžiausią 
pasisekimą. Kiekvieną suva
žiavimo dieną teatre vyko kon
certai, kurie kasdien sutrauk
davo žiūrovų iki 1,200. 

Scenos menininkų suvažiavi
mas savo reikalams tvarkyti 
išrinko slaptu balsavimu atsto
vybę iš šių žmonių: I. Naura-
gis — pirmininkas; H. Kača-
nauskas ir VI. Jokubėnas — 
vice pirmininkai; J. Kardelis— 
spaudos reikalams, o P. Maže
lis, kaip gyvenąs arti UNRRA 
centro, gavo ypatingus įgalio
jimus su generalinio sekreto
riaus titulu. A. M. 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

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

ŠIOJE ŠALYJE kas mėnesį 
miršto apie 100 asmenų kurie 
sugyveno 100 arba daugiau 

Tat nesunku apskaičiuoti ką metų amžiaus. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

Amerikos Lietuvių Misiia 
ir Jos Darbai 

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

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

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohjfl 
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RUSAI KARIAI NE
NORI GRYŽTI 

Rusijos Viduje Reiškiasi 
Požeminiai Neramumai 

Lietuva Tirdntj PMčiuoše ^ 
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AMERIKOS korespondentai 
Europoje patiria įdomių daly
kų, kurie eina įvairiais požemi
niais keliais. 

Rusai raudonarmiečiai, įcaip 
pasirodo, šimtais pameta ka
riuomenes eiles, pasislepia, pa
bėga, ir jie pasiryžę geriau gy
venti Europos griuvėsiuose ne
gu gryžti į kalėjimą, kas yra 
visa Rusija. 

Stalino įsakymai ir pastan
gos grąžinti į Rusiją visus pa
bėgėlius iš bolševikų užimtų 
šalių yra daromos vienam tik
slui, kaip ištyrusieji tvirtina: 
likviduoti juos kad niekur ne
liktų nei vieno kas yra priešin
gas komunizmui ir kas gali pa
kenkti jo visagalinčiai partijai 
Rusiją valdyti. 

KITOS ŽINIOS, ateinančios 
požemiais iš Berlino, kur ran
dasi Rusijos karinis štabas ir 
kur patys sovietų kariai kiek 
nors pajiegia kaip kam ką pa
pasakoti, sako štai ką: 

Stalinas turi daug bėdų na-
rrie su savo karo maršalais, 
kurie daug truso padėjo Rusi
ją nuo Vokiečių apginti. 

Stalinas siuntinėja savo ge
nerolus ir kariuomenes iš vie
nų sričių į kitas, bijodamas 
ja3 grąžinti atgal Į Rusiją. 

KIEK YRA galima, Stalinas 
duoda paaukštinimus ir geras 
valdiškas vietas' tiems marša
lams ir generolams kurie gali 
padaryti jam daugiau nesma
gumų. Tose vietose jie turi 
aukštus titulus, bet neturi šau
tuvų. 

TARP PAČIŲ Rusų eina po
žeminės kalbos kas paims vir
šų, senis Stalinas ar jaunesni 
maršalai. Jie tiki, jei marša
lai laimės, bus mažiau konujT 

nizmo, be1; Rusai kaip Rusai jie 
stengsis plėsti savo imperiją. 

Nėra jokių abejonių kad Ru
sai kariai ir valdininkai kurie 
matė kitas Europos šalis, ke
lia neramumą ir nepasitenkini
mą savo vergiškomis sąlygomis 
namie. Ar tas neramumas ga
lės buti suorganizuotas į viešą 
politišką judėjimą, lieka pažiū
rėti. 

Rusija turi žymiai perdideles 
armijas okupuotose Europos 
šalyse. Tos armijos kaip kur 
nuginkluojamos. 

PRANAŠAUJAMA kad Ru
sijoje artinasi kraujo maudy
nė, kurioje neteks savo galvų 
nekurie maršalai arba nekurie 
didieji partijos vadai ir val
džios nariai. 

žinovai numato kad Rusija 
jau perdaug apžiojo savo plė
timosi programų ir kad ji pa
ti eina prie vidujinio suplyšimo 
ar ko tokio panašaus. 

Nekurie Rusijos jaunieji va
dai turi įgiję žymią kontrolę 
Raudonojoj armijoj ir jų įta
ka į Rusijos gyvenimą ir poli
tiką didėja. 

Tą savo įtaką jie gali panau
doti dvejopa prasme: dabar bū
dami Europoje, nes Rusijos ar
mijos nemobilizuojamos, dary
ti pasikėsinimą užkariauti Eu
ropą, kaip tik pajus kad Ame
rikos ir Britų kariuomenės yri;, 
pakankamai sumažintos. To ir 
Maskva labiausia geidžia ir 
tam visus planus daro. Tam 
Rusai traukia į savo tarnybą 
žymius senos Vokiečių armijos 
lakunus ir teknikus, mokėdami 
jiems pirmesnes algas. 

Jeigu pasikėsinimas prieš va
karų pasaulį pasirodytų nega
limas, didesns pavojus pasida
rytų pačiam Stalinui ir jo pa
kalikams Kremliuje. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
llMMĖi if i.|.i 

Kaip kraustytis? Ką imtis su savim? Kur dėti? 
Žinai kad už dviejų valandų reikės visai apleisti gimti
nės namus, reikės palikti savo galima sakyti išbučiuotą 
žemę, išmylėtus gyvulius ir viską, viską ką per visą sa
vo amžių sunkiu prakaitu rinkai ir krovei vaikams ir 
juodai dienai. Ta žinia taip giliai ir klaikiai paveikė vi
sus šeimos narius kad jie vaikšto iš vieno kambario j kitą 
nežinodami ką imti ir ką palikti. Ką tu čia žmogus su
sikrausi į 100 kg. lagaminą? Viskas atrodo brangu, sa
va, reikalinga ir gaila. Jei jau siunčiamas į mirtį tai kam 
čia vaidinti komediją: kam mums reikalingas tas šimto 
kilogramų lagaminas? šeimos galva protesto vardu at
sisako bent ką imti su savim. Jis ir jo ūkis sudarąs vie
ną kuną, ir jis jo skaldyti negalįs. 

Bet "grupės darbutojai", matydami kad išvežamo
jo susijaudinimas siekia beveik pamišimo, patys krauna 
lagaminą, imdami po ranka sugriebtus drabužius, pata
linę, šiek-tiek indų, truputį maisto ir vieną-kitą menknie
kį. šeimos galvos lagaminas kraunamas atskirai, nes 
jam "busią padaryta atskiras sanitarinis patikrinimas". 
Toks pareiškimas dar labiau paveikia visą šeimą ir ypa
tingai i os eralvą. Kam tas atskiras sanitarinis patikrini
mas? Ką jis turi bendro su lagaminu? Tokie klausimai 
dar labiau sumaišo šeimos galvos nuovoką ir visiems na
riams sukelia paslaptingos baimės. 

Nustatytas dviejų valandų laikas pasibaigė. Laga
minai sukraunami į sunkvežimį ir reikia sėsti ir išveža
miems. Iki šiol išvežamiesiems rodėsi kad jie sapnuoja 
baisų juos kankinantį sapną. Gi dabar, kai jau reikia 
atsisveikinti su tėviške, kai reikia sakyti paskutinį su
diev savo brangiam kiemui, savo pirštais užčiupinėtiems 
laukams ir išbraidžiotoms pievoms — dabar visa tai pa
sidaro taip sopulinga kad visa šeima ima šaukti,, verkti, 
melstis ir maldauti. Šeimos g-alva, gimęs ir augęs tame 
kieme, atsisako geruoju išvažiuoti. Parpuola ant žemės 
ir nagais į ja įsikabinęs ima bučiuoti. Atrodo lyg jis no
rėtų pasiimti su savim visus savo laukus, lyg jis maldau
ja juos atsiverti ir priglausti jį amžinam miegui. 

/"Nevažiuosiu h . . .  n e v a ž i u o s i u . . . . n  g i r d i s i  p a r g r i u -
vusio jo šauksmas. Bet čekistai atplėšia jį jiega nuo že
mės ir įkelia į sunkvežimį. Ir taip "be trukšmo ir pani
kos" išvežė tą šeimą iš jos ūkio ir iš jos tėviškės. Išve
žė su 100 kilogramų lagaminu į "kitas Tarybų Sąjungos 
sritis" 

Apie 6 valanda- kai saulė iau buvo danguje, visais 
Lietuvos kėliais riedėjo žmonėmis prikrauti sunkvežimiai 
i artimiausias geležinkelių stotis. Riedėjo su daugiau 
kaip 80 000 Lietuviu, išnjautų iš Lietuvių Tautos kuno. 
Tr tik dabar prasidėjo tikras trukšmas ir panika krašte. 
Žmonės pamatę kad išvežami jų kaimynai ir kad išvež-
tųių turtą grobsto ir dalosi visokie perėjūnai ir bolševi
kai banditai, nežinojo ar jau po piet gryš tie patys sunk
vežimiai jų ii\gi paimti ar dar iki rytojaus jiems bus lei
sta pernakvoti savo namuose. 

"Ši nežinia vertė dar nepatekusius į pirmąiį "ešelo
ną" skubiai, apleisti savo namus ir skubiai likviduoti sa
vo turtą. Panikos apimti žmonės dangino savo daiktus 
iš vieno kaimo į kitą, slapstė savo gyvulius pas gimines 
ir artimuosius, ir patys jieškojo prieglobsčio miškuose. 
Miestuose visi išėjo iš savo namų į gatves, bijodami kad 
gali tuoj pat atvažiuoti "mylėnkelniai" jų išvežti. Pri
puolamai pravažiuojąs ar sustojas sunkvežimis sukelda
vo praeiviuose tokią baimę kad jie bėgčiomis sprukdavo 
i artimiausias gatves, slėpdavosi rusyse ir jieškodavo už
dangos nuo bolševiko akių. 

Tuo pat metu kai trukšmas ir panika lyg gaisras plė
tėsi po visą kraštą ir blaškė žmones po laukus, sugautie
ji buvo kraunami i vagonus pagal iš'Maskvos duotas in
strukcijas. Geležinkelių stotys, apsuptos NKVD kariuo
menės daliu niekam iš pašalinių nebuvo prieinamos be 

Ir kitais keliais* Ir buvo išaiškinta kad kitais keliais iš
vežta tremtiniais pakrautų vagonų 340. Skaičiuojant va
goną po 25 asmenis, išeitų kad juose buvo sukrauta 8,500 
asmenų. Taigi aiškiai iŠ rastų važtaraščių nustatyta kad 
Birželio 14 dieną soyietąi pakrovė 871 vagoną su 21/755 
asmenimis. 

Bet geležinkeliečiu parodymu, o i* parodymais tų 
kuriems teko bevežant pabėgti, buvę vagonų kuriuose 
buvo sutalpinta net iki 60 asmenų. Taigi, imant dėme
sin kad nebuvo laikytasi instrukcijose nurodytų normų 
(iki 25 asmenų į vieną vagoną) ir kad krautą į kai ku
riuos vagonus po tiek kiek tilpo tai galima imti vidurkį 
kiekvienam vagonui po 35 asmenis. Tuo budų galima 
beveik be jokios klaidos ir be perdėjimų pasakyti kad 
Birželio 14 dienos "medžioklėje" sovietai surinko apie 
30-35 tukstančius Lietuvos žmonių-"liaudies priešų". 

Kur juos išvežė? Vežamiesiems nebuvo sakoma kur 
jie vežami. Jiems tik buvo pareikšta kad jie "vyriausy
bės nutarimu išvežami į kitas Tarybų Sąjungos sritis". 
Iš NKVD įstaigose rastų sąrašų matyti kad Lietuviai 
buvo tremiami į šias sritis: Altajų, Sibirą, Suomių Kare
liją, Kazakstaną, Ukrainą ir Gudiją. Į įvairias Altajaus 
srities stotis pasiųsta 441 vagonas su apie 15,000 Lietu
vių ; į Sibirą pasiųsta 159 vagonai su anie 6,000; į Suo
mių Kareliją — 67 vagonai su apie 2,000; į Ukrainą — 
185 vagonai su apie 7.000; į Kazakstaną — 42 vagonai 
su apie 1,500, ir į Gudiją — 17 vagonų su apie 500/ 

Kaip iš šios statistikos matome, daugiau negu du 
trečdaliai visų Lietuvių tremtinių išvežta į tolimesnes 
Rusijos sritis: Altaių ir Sibirą. Bolševikai tatai padarė 
sąmoningai, kad Lietuvos "liaudies priešai", nuvežtr į 
sunkias klimatines sąlygas, greičiau butų sulikviduoti. 

Kokiose sąlygose vežė tremtinius Lietuvius ir ko
kius kelionės sunkumus teko jiems iškęsti, galima supra
sti iau iš to kad juos vežė gyvuliniuose vagonuose, su 
uždarytomis durimis, suguldytus ant grindų ir be būti
niausios higienos reikalavimų. Kelionės, užsitęsusios to
kiose sąlygose po keliolika dienų, sudarė: aišku, veža
miesiems sunkiai išpasakojamą golgotą. Kad turėtume 
nilnesni vaizda ir supratimą kaip buvo vežami tremti
niai per Rusiia.  mes patieksime čia keletą laiškų,-ku
riuos payy ko vežamiems kelionėje persiųsti į Lietuvą: 

1. Laiškas Stasio Kairiūkščio, buvusio Kaišiadorių 
mmnazijos direktoriaus, savo broliui Dr. Jonui Kairiuk*-
ščiui, gyvenusiam Kaune; laiškas pasiųstasis N. Vil
nios: 

Mielas Daktare: Ką mes pergyvenome, atpasakoti 
nėra galimybės.... Jau negali buti didesnių smūgių, at
skyrus žmoną nuo vyro ir vaikus. 

Kad mums trūksta oro ir vandens tai tas kentėji
mas niekai. Aš likau su vienais marškiniais ir neturiu 
nei vieno palto. Važiuoju vagone su kitais piliečiais iš 
tos pačios vietovės, mažame vagone 32 žmonės tik vyrai, 
Jeigu dar pasiseks tau* parašyti iš Rusijos tai laiške vis
ką rašysiu atvirkščiai. Niekas iš musų nežino už ką ken
čia. Kita la'išką rašysiu kitiems, tačiau nežinau ar galė
siu parašyti, nes. matyti, ateitis liūdna. Už ką??? Kiek
vienas stato tą klausimą. Važiuoja tūkstančiai žmonių, 

Mano gal paskutini^ linkėjimas ir sveikinimas vi^ 
siems artimiesiems. Stasys. 

N. Vilnią* 1941. V£ 

2. Laiškas pasiųstas iš ešelono sveikatos liaudies 
komisaro pavaduotojui Dr. J. Parnarauskui. Jis trem
tinio nepasirašytas, bet, matyti, tremtinys yra Parna-
rausko pažystamas. Rašytas Birželio 21, N. Vilnioje: 

Daktare: Sveikinu iš paselencų ašelono, Gyvename 
blogesnėse sąlygose negu gyvuliai: trūksta oro, trokšta
me ir badaujame. Už ką? Pagaliau, jei jau mums tūk
stančiams suaugusių kiek galėtų taikinti bausmę tai už 
ką kenčia maži vaikai? Jei jau norėjote mus išžudyti 

ir butų iškarto baigta* afr kitą kurią priemonę rasti. 
Daktare, visko tikėjausi iš Komisarų Tarybos, bet 

kad tukstančius Lietuvių iš Lietuvos įšsiųstumėte, kad 
ladotumėte tautą, kad butumėte tautos duobkasiai nie
kuomet nesitikėjau. Kai svarstydavome 1940 m. pradžio
je vyriausybės darbus tai stebėdavomės kodėl ministrai 
neatsistatydina jei nepritaria netikuriems darbams. O 
dabar? Vadinasi, jųs pritariate. Pritariate tautos žu
dymui, tautos sunaikinimui. Tai pirmas įvykis istori
joje. Tokių įvykių Lietuvių tauta težino iš išgamų dva
rininkų, bet jųs? Kerštas — žemiausio, puolusio žmo
gaus džiaugsmas. Keršyjama tik nusikaltusiems, bet 
ne tūkstančiams vaikų ir moterų. 

Bukite prakeikti Lietuvos valstybės ir tautos duob* 
kasiai! Tokių linkėjimų siunčia už tukstančius Lietu
vių tas su kuriuo 1939-1940 m. praleisdavai ilgas valan
das, o dabar poselencas į tolimą SSSR. Iš Elenos per
duok tokius pat sveikinimus ir linkėjimus komisarui Gir
dzijauskui. 

^ 3. Štai dar vienas tremtinės, Bronės Mažeikaitės-
Vaitulevičienės laiškas savo broliui į Uteną: 

Brangus musų mamyte ir Antanėli: Siunčiame jums 
keletą žodžių iš tolimos Rusijos. Mes dar tebesame ke
lyje, važiuojame penktą dieną. Mes visi esame sveiki, 
taip pat prašome Aukščiausiąjį ir jums sveikatos. Met 
labai nuvargome, iš vagonų neišleidžia, tik vieną kart$ 
buvo išleidę 15 minutų. Mes esame netoli Maskvos, 80 
km. Oršoje davė pietus, nusiprausėme prie siurblio ir 
gavome duonos. Pasiliekame sveiki, bučiuojame jus. 
Mes esame Kalugoje. Antano giminės adresas: Alytus, 
Jovaišiunų kaimas." 

Iš šių kelių laiškų gerai suvokiame kaip buvo trem
tiniai vežami ir kokia buvo jų dvasia. Nusivylimo ap
imti, atplėšti nuo savo krašto ir siunčiami į nežinią visi 
jie keiki?, Lietuvos duobkasius, keikia bolševikus ir mel
džia Aukščiausiąjį jiems tinkamo atpildo už Lietuvių 
Tautos naikinimą. s 

Kaip Lietuviai" tremtiniai vargsta tolimose Rusijos 
srityse tikslių žinių neturime. Jie atskirti nuo savo tė
vynės ir toli nuo jos karo užklupti negalėjo pranešti Lie-' 
tuvoje pasilikusiems artimiesiems apie savo likimą. Ne
abejotinai, vieni jų velka pančius baudžiamose sunkiųjų 
darbų stovyklose, kiti — išmėtai sovhozuose vergauja 
bolševikų nelaisvėje; dar kiti ^ jau ilsisi viso pasaulio 
keikiamame Rusijos kapinyne. 

Birželio 14 dieną bolševikai žiauriai išplėšė iš Lietu
vių Tautos jos kuno gyvybingiausią dalį ir surakintą j*, 
išvežė į Rusijos tyrus, norėdami, ją ten skausme numa* 
rmti. Išvežė jie musų krašto brangaus dalį, ir, jei n<£0J 

butų karas su Vokiečiais prasidėjęs už septynių dieniu 
tai Birželio 24 dieną butų buvęs pakartotas antras Lie
tuvių vežimas. Ir taip tie trėmimai butų kartojęsi kol 
visa Lietuva butų buvus iškelta, išsklaidytu ii* sunaikin
ta tolimuose Rusijos laukuose. 

Toks planas įmvo nustatytas Maskvoje Lietuvių "ne
paklusniai tautai likviduoti ir tuo budu greitai ir len
gvai išspręsti Rusijos bolševikų tironiškos imperijos pa
sienių kraštų susovietinimą. Ir bukime tikri kad tas 
planas bus vykdomas jei pasaulio teisingumas hesudraui 
bolševikinio despotizmo. • 

|Bus daugiau) 

ypatingo leidimo. Pakrovimą vykdė specialiai paskirti tai reikėjo rasti gražesnį budą — skiepijimą bacilomis 
ešelonų viršininkai su savo palydovais NKVD kariuo- — : 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

''Dirvos" Agentas 

180 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 

menės daliniais. Į kiekvieną vagoną krovė iki 25 asme
nų: vvrus, moteris ir vaikus kartu. Šeimos galvas sto
tyse atskyrė ir juos pakrovė į specialius vagonus. Vai
ku verksmai, moterų aimanos ir vyru gilus atodūsiai 
maišėsi su enkavedistu erinklu žvangėjimais. Sukrovė 
visus nelaiminguosius kaip didžiausius nusikaltėlius, už
kalė duris geležimis ir paliko pravirą tik mažąjangeli. 
kurs duotu motinoms kiek šviesos jų vaikams pamenėti 
V apvalyti.... Sugulė ant grindų, švankiame ir troški
nančiame ore be vandens, be šviesos ir tamsiausiomis 
m'^timis. na^ido bolševikai traukiniug i tolimas Rusijos 
sritis. Paleido traukinius vežančius Lietuvą į Kazak
staną, Altajų ir Sibirą 

5. Kiek, kur ir kaip? 
Kiek Lietuvių buvo sugaudyta Birželio 14 d. ir kiek 

jų išvežta, tikslaus skaičiaus pasakyti neįmanoma. Iš 
rastų dokumentų galima tik apytikriai išvežtųjų skaičių 
nustatyti. Rygoje, NKVD įstaigoje, buvo rasta dalis są
rašų tų asmenų kurie buvo ištremti iš visų trijų Pabal
tijo kraštų. Iš to sąrašo matyti kad Birželio 14 d. buvo 
Lietuvoje sugaudyta ir išvežta 21,214 asmenų. Bet, kaip 
ninėlome, tame sąraše atžymėta tik dalis išvežtųjų. 

Tikslesnis išvežtųjų skaičiaus nustatymas yra gali
nas apskaičiuojant kiek vagonų buvo pakrauta ir išsiųs 
sta su Lietuviais. Pagrindinė stotis pro kurią ėjo dau
giausia traukinių su tremtiniais buvo Naujoji Vilnia. 
Nustatyta kad pro ją praėjo į Rusiją 531 vagonas pa
krautas Lietuviais. Tremtinių sugaudymo ir pakrovimo 
instrukcijose buvo pasakyta kad į vieną vagoną tekrau-
ti iki 25 asmenų. Tuo budu išeitų kad pro Naująją Vil
nią bolševikai pravežė 13;255 tremtinius, Bet ne visi 
traukiniai su tremtiniais ėjo pro M. Vilnią. Dalis jų ėjo 

Dovanoja Kviečius Badaujantiems 
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Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knyga* 

LIETUVA TIKONtT 
PANČIUOSE 
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H KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT Lv*. UKNTKŲI 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohjo 

Siunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

VąFdas t 
Adresas 

Miestas Valstija 

Medina apskrities, Ohio, farmeriai padarė vajų dovanoti 
kviečių maitinimui karo nukentėjusių žmonių, 30 dienų laiko
tarpiui. šiame vaizde parodoma į troką 
maišai gaunami iš paskirų, ūkininkų-. 7V* 

.VAJLGIŲ 
GAMINIMAS 

i* Namii Prižiūrėjimą* 
Itaina BU priaiuntimu $1.25 

1*7() puslapių knyga nurodanti kaip 
ga»nų«tį visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgiu* 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiitt). 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai-* 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi rti* 
pesnio ir v^r-go su, gaminimų valgių, priva* 
IB Jitfgyti Šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvofc** 
MM Superior Ave. Cleveland^ $ 0hl» 
mmm 
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LVS 6-TAS METINIS SEIMAS 

ARBĖ Detroito Lietuvai Vaduoti Sąjungos 6-tam sky-
^ riui už surengimą tokio gyvo ir nuoseklaus LVS 6-to 

•metinio seimo. 
Birželio 7-8 dd. sueina penki metai kai įvyko pirmu

tinis tautinių veikėjų suvažiavimas Tabor Farmoje, So
dus, Mich., kur nedidokas būrelis pasišventėlių padarė 
pradžią, Lietuvai Vaduoti Sąjungai, sudedami aukų ar
ti $2,500. . • • 

Tabor Farmdjg tartie tautinių veikėjų suvažiavime 
dalyvavo ir Lietuvos Respubikos Prezidentas, Antanas 
Smetona, prieš tris mėnesius atvykęs į Ameriką, kuris 
buvo veikėjams inspiracija dirbti už atgavimą Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. 

Už pusės metų laiko tais metais, Gruodžio f, Ameri
ka buvo įtraukta j karą ir LVS veikla dalinai buvo ap-
lėtėjus, iki dalykai nusistovėjo karo sąlygose ir iki LVS 
galėjo pradėti savo veikimą naujose sąlygose. 

Veikimas prasidėjo tuo kad LVS veikėjai ir priete-
liai pradėjo rengti Prezidentui A. Smetonai prakalbas 
tose kolonijose kur buvo galima surengti. Lietuvai Va
duoti Sąjunga tapo lyg užveja Prezidentui Smetonai sa
vo darbą varyti Amerikoje, kuomet kitos musų srovės 
buvo griežtai nusistačiusios prieš p. Smetoną ir dėjo pa
stangas ne tik diskredituoti jo darbus ir jo asmenį, bet 
net trukdyti jam prakalbų rengimą ten kur prakalboms 
rengti buvo susidarę patriotų būreliai Pati organizaci
ja buvo taipgi skundžiama valdžiai ir Lietuvių tarpe 
šmeižiama. 

Tas laikotarpis reikią pripažinti1 prie juodžiausių 
musų srovinių vadų darbų, ypač kad tai buvo laikotar
pis kuris reikalavo visų Lietuvių bendros veiklos Lietu
vos bylos gynimui. • 

^ Vėliau, Sausio 9 d., 1944 m,, Prezidentas Antanas 
Smetopa nelaimingai mirė, tačiau jo pradėtas darbas bu
vo inspiracija jo draugams dirbti toliau. Jo artimieji 
nenuleido rankų, nenusiminė del jo mirties, bet, stojo į 
darbą didesniu pasiryžimu, permatydami kad darbinin
kų tikrai reikia ir kad niekas kitas nedirbs už mus jei
gu iųes patys Lietuviai apsileisime. 

JIS 1M 6-tas seimas turi užpakalyje savęs didelius šios 
organizacijos nuveiktus darbus Lietuvos bylos gyni

mo srityje. Per penkis metus LVS savo energinga dar
buote padarė daugiau darbo negu kitos kokios organi
zacijos kurios savinosi sau atstovybę visos Lietuvių vi
suomenės ir gavo kiek daugiau1 aukų į savo fondą. 

Įžymiausi LVS darbai nuveikti per penkių metų lai
kotarpį yra išleidimas Dr. Norem'o "Timeless Lithua
nia", Angliškos knygos apie Lietuvą, kuri įteikta Ameri
kos valdžios nariams, Kongreso atstovams, visų šalių 
diplomatams, įvairių valstijų gubernatoriams ir miestų 
valdininkams, universitetams, skaitykloms ir šiaip įstai
goms. 

Antras veikalas buvo tai Pulk. Petraičio "Kaip Jie 
Mus Sušaudė", Angliškai išspausdintos svarbiausios da
lys, po užvadinimu "Lithuania Under the Sickle and 
Hammer". 

. Velionis Prezidentas A, Smetona daugelyje Ameri
kos viešų organizacijų ir mokslo įstaigų davė paskaitas 
apie Lietuvą, LVS pasidarbavimu. Toliau, išleista eilė 
įvairių memorandumų Lietuvos klausimu, Eietuvos pa
bėgėlių reikalais, ir tt. 

Amerikos spaudoje patiekta daug straipsnių liečian
čių Lietuvos klausimą, ir išleista "Amerikos Lietuvių Mi
sija ir Jos darbai". 

Lietuvos klausimu buvo surengta žymus suvažiavi
mai New Yorke, du Washingtone, ir nusiųsta delegaci
ja į San Francisco konferenciją 1945 metų pavasarį. 

Lietuvos nepriklausomybei ginti, kartu su Ameri
kos Lietuvių Misija, Kongrese Washingtone įteikta re
zoliucija reikalaujanti prezidentą ir valstybės depart-
mentą rūpintis Lietuvos nepsiklausomybės atstatymu, 
kaip yra Prez. Roosevelto pažadėta. ' 

# LVS centro valdyba, padarius ryšius su Europoje 
esančiais iš Lietuvos pasitraukusiais tautiniais veikė
jais, gavo' parašyti ir dabar leidžia Amerikos Lietuviams 
knygą "Lietuva Tironu Pančiuose", kuri nušviečia bol
ševikų ir nazių okupacijas Lietuvoje. Yrft reikalavimas 
tą veikalą išleisti ir Angliškoje kalboje. 

^ORS penkių metų bėgyjė —< nežiūrint to kad LVS tik
slas dar neatsiektas, dar Lietuva yra priešų okupuo

ta ir jos vadavimui reikia padėti dar daug, daug pastan
gų ir darbo, nekurie LVS nariai nustojo aktyvumo, kaip 
paprastai su tūlais esti: nusibosta jiems; tačiau LVS 
veikla toli neaplėtėjo, kas liudija kad per tpastarą vieną 
metą įsikūrė dar šeši nauji LVS skyriai į* tie skyriai 
parodo naują aktyvumą ir energiją. 

LVS yra grynai demokratiška organizacija, nes kas 
metą laikydama savo seimus, renka valdybą iš seiman 
atvykusių delegatų. Valdybos narių tarpe nėra užsi
spyrimo savo vietas laikyti, jie net siūlo pasimainyti, ki
tiems duoti progą darbuotis. Jeigu pasitaiko kad išren
kama nekurie tie patys tsfeii todėl kad suvažiavimas ne
randa kitų jų vietoms užimti. 

LVS yra sveika, solidari organizacija, susidedanti 
iš idėjinių žmonių. Patartina visiems remti LVS, tapti 
jos rėmėjais, pavieniais nariais ir kur galima sutverti 
LVS skyrių, 

LVS nėra kokia šiaip sau1 pramogos organixcija — 
ji įkurta dideliam tikslui — ir jos darbas turi buti varo
mas iki Lietuvos bus išlaisvinta iš svetkmi Urona oku* 
pacijos. -

Atgaivinta Liet, Žurna
listų Sąjunga 

A. Merkelis rašo: 
Gegužės 11.12 d. Hąnau Lie-

tuvių stovykloje (Amerikiečių 
zonoje) įvyko Ljetuvių laikraš
tininkų suvažiavimas. Jame 
dalyvavo apie 100 Lietuvių lai
kraštininkų, jų tarpe apie 40 
buvusių Lietuvos žurnalistų 
Sąjungos narių. - Suvažiavimo 
dalyviai buvo iš Amerikiečių, 
Anglų ir Prancu®j|' valdomų 
Vokietijos zonų. 

Suvažiavime buvo išklausy
ta Br. Kviklio paskaita apie 
Lietuvių pogrindžio spaudą Vo
kiečių okupacijos metu, Henri
ko Blazo pranešimas apie da
bartinę Lietuvių pa b ė g ė 1 i ų 
spaudą ir, jos trukumus, Jono 
Kardelio — apie Lietuvių laik
raštininkų šios dienos uždavi
nius, Liudviko Beržinio — apie 
šių dienų Latvių tremtinių spau
dą ir Jono Grigolaičio— apie 
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
atgaivinimą. Suvažiavime bu
vo gyvų ir karštų diskusijų. 

Suvažiavimui nutarus 'atgai
vinti Lietuvių žurnalistų Są
jungą, į jos valdybą išrinkti 
šie seni Lietuvos žurnalistų Są
jungos nariai: Dr. Pajaujis— 
pirmininku; Al. Merkelis — I 
vice pirmininku; J. Vaidelys— 
II vice pirmininku; S. Urbonas 
— iždininku; K. Obolėnas — 
generaliniu sekretorium; J. Ci
cėnas, H. Blazas, A. Braziulis 
ir J. Kardelis — nariais. 

Į garbės teismą išrinkti: 
Kun. Prof. St. Yla, Vincas Oš-
kinis, K. Mockus ir Vytautas 
Alseika. Dar šymet yra nu
matyta išleisti Lietuvių žur
nalistų Metraštis. v 

•VABALAI ir kfi'IMjliai šio
je šalyje kas metą sunaikina 
apie 10 nuoš. derliaus. 

Kaip Neatsargiai Apsi
einama su Maistu 

•#  

Tuo tarpu kai Amecikos val
džia ragina mus suveržti la
biau savo diržus kad atliktų 
daugiau maisto Europos ir Azi
jos badaujantiems milijonams 
gelbėjimui jų gyvasčių, štai 
vienas pavyzdis kaip čia pat 

;Amerikoje pafcą apie maisto 
ftaupymą. 
' Grafton, N. D., keturi tūks
tančiai vagonų bulvių skirtų 
žmonių maistui visiškai suge
do del to kad valdžios įstaigos 
atmetė tų bulvių augintojų 
prašymą duoti vagonus bulvių 
pervežimui į miestų rinkas. 

Štai kiek 4,000 vagonai su
daro bulvių —r 160,000,000 sva
rų, beveik 11,000,000 pekų, po 
90c pekui, apie 10 milijonų do-
larių vertės bulvių. 

Amerikos spauda pasipkti-
nus sako kad tokie valdininkai 
biurokratai turėtų buti išmes
ti iš jų minkštų kėdžių. Jei
gu tas nebus padaryta jie su
tramdys visokį maistą nuo pa
tekimo sunaudotojams, kartu 
ir badaujantiems užjuriuose. 

Tiems valdininkams išmoka
ma šimtai milijonų dolarių al
gomis, bet jie vietoje palaikyti 
maisto kainas žemesnėmis, dar 
prisideda prie pabranginimo, 

f / #  

Anglijefjė Vykdoma 
Socializmas 

ANGLIJOS Atstovų Bumuo
se 324 balsais prieš 143 nutar
ta paimti kasyklas į valdžios 
rankas, sulyg darbiečių parti
jos valdymo programo. Devy
ni asmenys bus to viso projek
to kontroliuotojai su $600,000,-
000 fondu. Tie devyni asme-
nus paims į savo valdžią virš 
850 angliakasyklų bėgyje pen
kių metų. 1 • 11 

^ Užgyrimas paėmimo plieno 
ir geležies industrijos priimta 
338 balsais prieš lj§4. 

Taip socializmas v vykdomas 
tose šalyse kur, dar, kapitaliz
mas gana stiprus. Ifcifcur gi bol
ševikai paima viską "liaudies" 
vardu. 

an>m r n m i irniK įiMa 
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Vyt. Dailius. 

PABĖGĖLIO KELIAIS 

NAŠLAITĖLIS 
Plaukia linksmas debesėlis — 
laisvas jo kelelis: 
į Lietuvą-vargdienėlę, 
toiimą šalelę. 

Kad turėčiau gparnužėlitis 
debesėlį sekčiau, 
už giliųjų jūružėlių 
Tėviškėlę rasčiau. 

Ten prieičiau prie bakūžės, 
kur suvargus nykiai, 
prie langelio prisigūžęs, 
pasibelsčiau tykiai. 

Bet senoj tėvų gūžtelėj 
svetimi sėdėtų, 
nepakviestų prie stalelio, 
nemeiliai žiūrėtų. 

Aš nueičiau prie keleliu 
ten klevužis augo, 
pasiguosčiau prie smutfelio 
kur namelį saugo, 

Ir nerasčiau ąš klevužio 
nei tėvų smutkelio, 
tik ant rudenio vėjužis 

. kelmą prie takelio. * 
Ir sušukčiau debesėliui 
kur pro šalį slinktų: 
Ar čia mano tėviškėlė? 
ar neapsirinku? 

Gliauda Kastytis. 

mt^TEVYNE!'- • 
(L. Jonušis) 

TaU skiriu kiekvieną mintį 
Tau skiriu kiekvieną jausmą; 
Tau aukoju sielos rimtį — 
Tau aukoju širdies skausmą! 

Tau kiekvienas mano noras — * 
Tau kiekvienas mano geismas; 
Tau, Tėvyne, esu doras, 
Tau tiktai šis eilių žaismai! 

~ Tau tik širdis mano plaka j 
Tau tik eiles aš kuriu; 1 

Tau iš ryto malda teka, 
Tau aukoju ką turiu! 

(Tęsinys . iŠ pereito nu,y 

TAURAGĖ, smarkiai nukent£jw dar 1#fl 
metais, bevejant bolševikus iš Lietuvos, pergy
veno šiuo metu gyvą judėjimą, nes čia buvo per
sikėlęs Vokiečių generalinis komisariatas ir Lie
tuvos savivaldos organai. 

Nieko gero ir čia apie pabėgėlius nesužino
jau. Gavau tik informacijų kuriomis kryptimis 
daugiausia pabėgėlių buvo nukreipta. Daugiau 
nieko. Pabėgėlių registracijos nebuvo, paštas 
veikė labai nereguliariai. Miškingose vietovėse 
siautė banditai ir nuleisti bolševikų parašiuti
ninkai. 

Pasirinkau žygaičių kryptį. Lygiu vieške
liu tęsiau savo kelionę, vėl aplankydamas sody
bas ir teiraudamasis apie pabėgėlius. Mane pra
lenkdavo automobiliai ir sunkvežimiai, pyisėdę 
kareivių ir rudųjų nazių. 

Rudenėjančiuose laukuose klajojo gyvulių 
bandos, voratinklių sidabras dengė plikas rugie
nas, draikėsi vaiskios saulės spinduliuose. Kai 
kur artojai laukuose raikė drėgną, purią žemę, 
sodybose vyko kūlimas, siūbavo didžiuliai dulkių 
debesys. Iš šalies žiūrint, gyvenimas atrodė 
normalus, plaukiantis įprasta vaga. 

Vakarop pasiekiau žygaičius ir įsiprašiau 
vieno ūkininko nakvynės. Kiek ilgiau išsikal
bėjus, paaiškėjo jog daugeliui iš jų buvo nesu
prantama kaip žmonės, viską palikę, bėga į va
karus, į nežinomybę, užtikrintą vargą ir skur
dą. Kuriuos Vokiečiai išvarą tiems kitos išei
ties nėra, bet savo noru iškeliauti, nežinant kur 
pavyks prisiglausti, kaž kaip atrodą neprotinga. 
Jie patys tikėjosi kad karas juos laimingai ap
lenksiąs, o del bolševikų irgi tiek daug baimės 
neturėjo, nes dabar bolševikai esą jau kitokie, 
daug žmoniškesni. Amerikonai ir Anglai esą 
gerokai juos suvaldę, todėl tokių žiaurumų ir 
neteisybių kaip pirmais bolševikų okupacijos 
metais netenką laukti. 

Ką gi, ar buvo prasmės taip stipriai įsiti
kėjusius žmones priešingai {tikinėti ir bandyti 
sugriauti jų iliuzijas.... 

i 
.. SEKANTĮ rytą skubėjau į žygaičių vals

čiaus savivaldybę, kuri turėjo šiokius-tokius pa
bėgėlių surašus, į kuriuos dėjau daug vilčių. Są
rašai tikrai neapvylė. Nors jokių žinių neradau 
apie savo šeimą, be£ juose buvo registruoti du 
žmonės iš mano valsčiaus miestelio. Tai buvo 
pirmieji mano pažystami surasti daugiau kaip 
po pustrečio mėnesio benamio gyvenimo. Iki 
jų gyvenamųjų vietų buvo šeši kilometrai, bet 
kol pasiekiau ir juos suradau tie šeši kilometrai 
beveik padvigubėjo. 

Daug džiaugsmo, daug įspūdžių užpildė mu
sų pasikalbėjimus. Galų gale priėjom prie klau
simo, "O kas toliau?" Taip, o kas toliau laukė 
musų? Beliko pasitikėti tik likimu, kuris mus 
blaškė įvairiausiais keliais, grąsė mirtimi, vel 
teikė vilčių išsigelbėjimui ir iki dabar dar pali
ko mus stovėti didelėje nežinomybės kryžkelėje. 

Aš nusprendžiau kuriam laikui nutraukti 
§|ivo j ieškojimus, klajojant po visą kraštą. Pa
vyko įsitaisyti vieno stambaus ūkininko sody
boje. Kad duona, tinginio valgoma, neverktų, 
pridėjau naujajam savo šeimininkui akio dar
buose. -

Buvo kūlimo metas, tat ėjau į kaimynus 
fi^lkauti ir tuo budu "uždirbau" žmonių sava
jam šeimininkui. 

Sekančią dieną, po įsikuriplo, parašiau glėbį 
laiškų kone visiems neužimtos Žemaitijos para
pijų klebonams, prašydamas jų paskelbti baž
nyčiose mano ir draugo šeimų pajieškojimą. Tai' 
buvo paskutinė mano viltis tuo budu susirasti 
saviškius. Laiškus išsiuntinėjau visomis gali
momis priemonėmis ir laukiau rezultatu. 

PUIKIOS rudens dienos bėgo nepaprastai 
įeitai. Rytuose grėsmingai, dusliai dundėjo 
frontas. Apie padėtį jokių tikslių žinių nebuvo. 
$rie pabaigtuvių alučio išgirsdavau įvairiausių 
gandų, prie pabaigtuvių stalo trumpam užsimir-
šdavau viską.* Jauni balsai užtraukdavo sutar
tinę. Gyvenimas atrodė vėl toks gražus, nei«-
pestingas. Bet tai tik trumpam. Išaušus die
na užgriudavo naujais rūpesčiais, kalkinančio* 
4his mintimis. . 

Telšiuose formavosi Lietuvos Rinktinė gin
ti tėvynės žemei nuo beužplustančių raudonųjų, 
Atsišaukimai kvietė vyrus burtis po savo vėlia
va ir su ginklu rankoje mirti arba laimėti. Lai
mėjimo galimybių tuo laiku jau visiškai nebuvo. 
Pasiryžimas gyventi savo tėvynei kartais nema
žiau jai pasitarnauja kaip herojiška mirtis dd 

jos. Nusprendžiau palaukti tolimesnės įvykiu 
eigos. 

Diehos skubSjo. Ankstyvais rytais stlMfę, 
atrasdavom šerkšnu pražilusias sodybas, pašiu
rusias rugienas, nuvytusius bulvienojus. Sau
lutė, nespėjus kiek aukščiau pakilti, smukdavo 
vėl į melsvuojančių miškų glėbį. Medžiuose ru
duo audė įvairiaspalvį, puikų margų raštų kili
mą. Vieniši, pūkiniai debesėliai klajojo mels
voje padangėje, lyg rinkdami gražiosios vasa
ros prisiminimus, lyg atsisveikindami tą mažutį, 
brangų ir taikingą kraštą. Pasivėlavusių ger
vių virtinės, ilgesingai klykdamos, atklysdavo 
iš šiaurės ir pranykdavo pietuose. Jautėsi kaip 
tvirtai ir užtikrintai žygiavo Lietuvos lygumo
mis puikus ruduo, turtingas savo gerybėmis, 
turtingas savo grožiu.. 

Vieną tokį puikų radens sekmadienį, be
klaidžiodamas po apielinkes, užtikau X kaime 
tolimą pažystamą iš Vilniaus, kuris čia irgi kaip 
pabėgėlis rengėsi mokytojauti. Buvo paskirtas 
to kaimo mokyklos vedėju, bet dar truko vieno 
mokytojo. Tą mokytojo vietą pasiūlė užimti 
man. Nors nebuvau tikras kad mes pia ilgiau 
galėsim dirbti, bet sutikau.. 

Tuč tuojau susisiekiau su mokyklų inspek
cija, kuri rtiane patvirtino mokytoju be atlygi
nimo, nes nebuvo pinigų atlyginimams išmokėti. 
Del to visiškai nesirupinau. Neužilgo prasidėjo 
darbas. Pirmiausia susirinko mažesnieji. Vy
resnieji mokiniai turėjo dar pagelbėti namiš
kiams susidoroti su daržovių nuėmimu. 

DIRBAU ir vis galvojau apie saviškius, agli 
kuriuos nieko nesigirdėjo. 

Argi mano laiškai nepasiekė adresatų, ar 
manųjų visai nebuvo Žemaitijoje — dažnai gal
vodavau. Nejaugi vėl teks pradėti jieškojimų 
kelionę? Bet tuo metu buvo beveik neįmano
ma man keliauti, šalti vėjai, dažni lietus pėr-
gerdavo susidėvėjusius mano rubus. Neturėjau 
nei apsiausto, nei pirštinių, nei šalio, nei kepu
rės. Tokiu oru galėjau tik pastogėje sėdėti. Tat 
sėdėjau ir laukiau kokių nors žinių, lyg stebuk
lų. Dirbau su vaikais, su kuriais labai greitai 
susigyvenau. Buvome geriausi draugai, ir dar
bas gražiai vyko. Su jais viską laikinai pamirg-
davau. Nepajusdavau kaip greitai prabėgdavo 
pamokos. Mano mažieji draugai pabirdavo iŠ 
mokyklos į namus laukų takeliais, ežiomis ir ke-
lyčiais. Ilgai sekdavau juos akimis kol jie, šoki
nėdami ir vienas kitą gaudydami pradingdavo. 

Su jais išbėgdavo saulėta nuotaika, ta ne-% 

atskiriama gyvenimo laimės palydovė. Mokyk
loje pasidarydavo nyku ir vieniša. Sėsdavau 
prie sąsiuvinių, kuriuose buvo rūpestingai pri
raizgyta daug įvairių ženklų, ženklelių, kurie 
turėjo reikšti raides, žodžius, skaičius. Ilgai 
mąstydavau, žiūrėdamas į mažųjų kruopštų da««-
bą, koks likimas, kokia ateitis laukia tų gležnų, 
nekaltų būtybių šioje baisioje audroje ir kartu 
jausdavaus laimingas jog jų šviesių galvelių to
kios sunkios mintys dar nevkicgino. 

Nekantriai laukdavau ryto, kada pradėdavo 
rinksis mano mažieji, ir jausdavau liūdesį skir
damasis su jais. 

Nelauktai atėjo diena kada turėjau su" jais 
išskirti visam laikui. Aš turėjau išvykti.... 
pas savo šeimą, kurią išsiųstų laiškų pagalba su
siradau! Tai įvyko taip netikėtai jog ir dabar 
visa tai prisimenu kaip sapną. 

(Bus daugiau) "" 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
<510 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir gdlmgos t&utos ir 
Ji valdovai. 

Siųskit laSke $8.0® -savo adresti ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
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Pakeliui j Mirtį (Vokiečiu kalėjimuose) 
Rašo 

Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

L„. 

Paragavę kalėj iminės duonos ėmėm 
rūpestingai galvoti kaip ir su tuo gau
namu maistu geriau išsilaikyti. Iš Lietu
vos atsivežtus lašinių ir dešros gabaliukus 
supjaustėm mažytėm normom. Tai buvo 
po keletą gramų septyniolikai dienų neva 
didelis priedas. Taip pat išsiaiškinom kad 
neverta lupti bulves, o tik išpjaustyti įpu-
vimus, kad reikia viską labai ilgai ir gerai 
kramtyti ir jokiame bliude nepalikti nei 
mažiausių valgio žymių. Vienok jutom kad 
diena po dienos jiegos mažėja, o maisto al
kis darosi toks didelis kad apie nieką kitą 
ir negali galvoti. Jei kas butų atnešęs 
duonos kepalą butų mus daugiau pradžiu
ginęs, negu laisvės dienose padovanojęs 
gerai Įrengtus namus. Bet vis dar gyve
nom viltim kad gal sužinoję namiškiai at
ras koffią nors skylę ir vieną dieną gau
sim pakietą su maisto produktais. Tai 
buvo viltim paremtos svajonės. 

O kiek mes daug kelėjime gyvenom 
tokiomis viltimis. 

Mes kas vakarą aptardavom ir iš šio 
kalėjimo pabėgimo planus. Mes žinojom 
kad tik 70 km. nuo čia yra Lietuva, kad 
tą kelią lengvai galima padaryti per dvi 
naktis, kad dabar jau galima šiaip-taip 
išsimaitinti laukuose. Bet mums buvo ne
žinoma kaip mes išlaušim rankos storumo 
geležines langų štangas, kaip perlipsim per 
kiemo muro tvoras dviejų metrų aukščio, 
kaip apsiginsim nuo piktų kiemo šunų ir 
ginkluotų sargų. Vienok, mes beveik kas 
vakarą ir naktį, kol neužmigdavom, eida
vom miškais, paupiais ir laukais į Lietuvą, 
eidavom pas savuosius. Ir jei ne kasdien 
kurstomas tikėjimas vargu šiądien begalė
čiau skaitytojui pasakoti tai ką teko pakel
ti. Eilė iš musų mirė kalinių rubuose. Šią
dien labai sunku pasakyti kas labiau palau
žė — vidujinis palūžimas ar fizinis išseki
mas. Aš pats tikiu kad abu veiksmai be
veik lygiomis tai padarė. 

Vieną dieną inėjęs prižiūrėtojas ėmė 
mus mokyti kad rytą ir vakarą reikią yi-
siems trims išsirikiuoti prieš duris ir ko
manduoti. Komanduoti reikia ir kiekvie
nam vyresniajam prižiūrėtojui ar parei
gūnui atėjus. Tos dienos vakarą jau vi
sose celėse girdėjosi komandos. Jos buvo 
juokingos. Vokietis turbut ir mirštantį 
komanduoja kaip jam tiesiai patekus į dan-
gų* Tik spėjom išmokti komandą, vieną 
dieną mums pranešė kad ateis toks tai 
generolas apžiūrėti kalinių. Celės turi bū
ti švarios. Prižiūrėtojas padarė nuodug
nią kratą. Šį-tą spėjom išgelbėti: paišiu
ką, porą mažų žemėlapiukų ir šaškes. At
ėmė siulus, adatą, kortas. Pasirodo kad 
jau mes buvom šiektiek prasigyvenę. Iš 
kitų celių taip pat atėmė slėptas smulkme
nas. 

Pietų laike pasirodė lauktasis genero
las — teismo prokuroras, lydimas kalėji
mo administracijos. Pradėjo klausinėti, 
kas mes esam ir už ką suimti. Pradėjom 
aiškinti kad esam auka Vokiečių civilinės 
valdžios, kuri nenorinti pripažinti Lietu
vai nepriklausomybės. Išgirdom tą pačią 
dainelę kurią girdėjom visus Vokiečius pa
sakojant: Pirma reikia laimėti karą ir 
prie to laimėjimo visomis jiegomis prisi
dėti, o paskiau prašyti nepriklausomybės. 
J tokį pasikalbėjimą nebuvo reikalo leistis 
ir mes susilaikėm. Panašios kalbos tą die
ną buvo visose celėse. Jokio paklausimo 
kaip mus laiko, ar mes turim kokių prašy
mų ir pageidavimų — nei iš tolo nesileido. 
Kitaip sakant, nebuvo nieko daugiau kaip 
praėjimas per kalėjimo koridorius lydint 
pavaldiniams ir mandagiai pasijuokiant iš 
suimtųjų. Prokuroro atsilankymas visai 
prilygo gydytojo apžiūrėjimui, kuris pa
statė du klausimus: Vardas, pavardė ir 
kokios esi profesijos. Nei apie sveikatą 
nei apie ligas jokio klausimo. Nereikėjo 
nei nusirengti, užteko kad klumpės butų 
paliktos už durų. Ir tik tam kad nebūtų 
pripurvintas pono gydytojo kabinetas. 

Dienos ėjo vejant popierines virves, 
rūpinantis savaisiais, savim ir savo kraš
tu. Buvo jau Liepos mėnuo. Dienos ėjo 
karštyn, buvo nesvietiškai tvanku ir celėje. 
Prašėm prižiūrėtojo leisti atidaryti langą. 
Neleido. Tada langas buvo atidarytas vie
los pagalba. Jį palikdavom atdarą per 
visą naktį, o ankstį rytą vėl uždarydavom 
kad nepastebėtų prižiūrėtojai. 

Kiekvieną vakarą susėsdavom visi trys 
ant vienos lovos ir ilgai kalbėdavomės viso
kiausiomis temomis. Tai būdavo trumpi 
užsimiršimai apie kalinio dalią. Aš kelias 
dienas draugams aiškinau agronomines te
mas, kiti man pasakojo iš savo pergyveni

mų pirmiems okupantąms siaučiant. 
Vieną pavakarę, besiklausant pasako

jimo, pamačiau per paklodę einančią bla
kę. Susirupinom ir pradėjom tikrinti čiu
žinius. Radom visą galybę. Atsirado nau
jų rūpesčių. Sekantį rytą pranešėm pri
žiūrėtojui. Stebėjosi jis kaip čia galė
jo jų atsirasti, kad niekad nebuvę. Pa
sak prižiūrėtojo, tas blakes čia greičiausia 
į veisė svetimšaliai, o šioje celėje patys Lie
tuviai. 

Į pranešihią reagavo ir mums liepė 
susidėti daiktus. Atsirado proga gauti 
geresnę celę. Bet dėja, mus nukėlė į to
kią, celę kuri buvo dvigubai blogesnė už 
turėtąją. Draugai pradėjo mane pulti 
kam aš įrodinėjau kad blakių suradimu 
laimėsim geresnes patalpas. Beliko tik ir 
naujoje celėje tuoj surasti blakių. Kitaip 
nebuvo jokių vilčių iš naujos landynės išsi
kelti. Pradėjom rūpestingiausią medžiok
lę. Šiaip-taip pasisekė surasti beveik gyvą, 
beveik mirusią. Įvyniojom į popierį ir rū
pestingai saugojom, kol prisišaukėm pri
žiūrėtoją. 

Keikės nauju musų radimu ir vėl mums 
liepė susidėti daiktus. Ir tikrai, pakliu
vom į daug geresnę celę: buvo didesnė 
kvadratura, didesnis langas ir geresnės lo
vos. Nauja patalpa ir tuo buvo gera kad 
jau galėjom turėti susisiekimą su gretimo
je celėje uždarytais Lietuviais. Blakių 
buvimas mums buvo naudingas.' Ir tik at
sikraustę į tą celę pasakėm, šioje celėje 
blakių jau neberasim kad ir kažin kiek jų 
butų. 

Blakių suradimas praturtino ir musų 
žinias. Iš miesto atėję blakių naikintojai 
ėmė kalbėtis vykstančių įvykių temomis. 
Jie keikės kad frontas visur braška ir pa
mažu vis reikia trauktis ir trauktis. Vie
nas iš jų savo pagelbininkui pasakė: Pilk 
daugiau skysčio, vistiek tuoj karas baigsis, 
o po karo tą darbą galės dirbti tie kurie 
dabar dideli ponai. Gerai supratom kuo 
kvepia tokios kalbos. 

Vieną vakarą mus nustebino nauja 
kalėjimo tvarka: kas vakarą, po patikri
nimo, atiduoti visus viršutinius rubus ir 
liktis celėje tik su vienais marškiniais. Tai 
buvo kaž koks naujas pasityčiojimas iš 
kalinių." Ir žiūrėjom vienas į kitą tarsi iš 
kaž kur susirinkę tolimųjų rytų laukiniai. 
Bet po dviejų vakarų, mums, Lietuviams, 
tas naujas patvarkymas buvo atšauktas. 
Tačiau visiems kitiems kaliniams liko ir 
toliau. 

Pasirodo, frontui judant ir lūžtant, 
buvo išleistas Rytprūsiuose esantiems ka
lėjimams toks patvarkymas kad butų pa 
griežtinta kalinių apsauga ir kaliniai jo 
kiu budu negalėtų bėgti net ir tuo atveju 
kada pasisektų išlaužti kalėjimo užraktus. 
Bet išlaužti Vokietijos kalėjimų užraktus 
tai tas pats kas nuogom rankom suskaldy
ti didžiulį akmenį. 

Naujos kalinių apsaugos priemonės ir 
pripuolamai nugirstos žinios kad musų 
Vokiečių frontas lūžta, mums, kad ir lau
kiantiems išlaisvinimo, nepatiko. Mes vi
są laiką norėjom kad vakaruose Vokiečiai 
butų sumušti ir sąjungininkai eitų į priekį 
nepaprastu greičiu. Rytuose mes norėjom 
kad frontas stovėtų vietoje ir kad per mu
sų kraštą vėl nepereitų karo ugnys. 

Žinios kad rytų frontas lūžta mus jau 
dino. Neišvengiamai nauja okupacijos ban 
ga vėl užlies musų tėvyąę ir tūkstančiai 
tautiečių turės palikti namus ir pasitrauk
ti. Mus jaudino ir artimiesiems gresiąs 
naujas pavojus, šeimos, likę be vyriškos 
pagalbos, turės žiūrėti žiauriam likimui į 
akis ir bus bejiegės nugalėti fizinius sun
kumus. Musų tėvai ūkininkai turės palik
ti ukius. O ką reiškia ukininkui palikti 
savo ukį, kur augo jo tėvų tėvai ir kur 
kiekvienoje ariamos žemės pėdoje tiek daug 
gyvenimo prisiminimų įsisunkę. Ten kiek
vienas takelis, medis ar pakelės akmuo at
minimais ir praeitim taip stipriai suaugęs 
kad jų netekti — netekti ir didelės savo 
dalies. Ūkininkas visad buvo ir tebėra 
sunkiausia persodinamas augalas, o ypač 
svetimoje žemėje. Visa tai mus jaudino, 
o pasitraukti turės, nes pirmieji okupaci
jos metai visu nuogumu parodė kokios bu
vo užmačios. 

Vieną naktį kalėjime vyko kaž koks 
kraustymasis. Nemiegojau ir vis mintimis 
buvaurtai pas savuosius, tai fronto linijose. 
Jutau kad nemiega ir draugai. Pasiteira
vau kaimyno. 

— Ar girdi, čia kažin kas dedasi? 
— Girdžiu, — atsakė. 
Nutarėm kad greičiausiai perkrausto 

ar atveža naujus kalinius. 
— O gal iš Lietuvos? Gal vėl į Gesta

po nagus pakliuvo musų darbo talkininkai ? 
Nekantriai laukėm pasivaikščiojimo, 

BALF'as - KALĖDŲ 
DIEDUKAS PABĖ-
LIAMS VASARĄ 

Kalėdų Senelis vasarą. . . Na, 
Čia jau tikra pasaka. Geriau 
pasakius, pasakos pasaka. Bet 
jus tikėkite, tokio Kalėdų Se
nelio, kaip BALF'as, visi lau
kia ne tik žiemą, ypač Prancū
zijoje, kur dirželius reikia ge
rokai susiveržti, bet ir vasarą 
ir visados. Ką gi, nusibosta 
žiūrėti į kas mėnuo išduodamas 
naujas maisto korteles, pagal 
kurias gausi per menesį nusi
pirkti svarą mėsos, apie 9 un
cijas riebalų, svarą cukraus, 
pusę svaro makaronų, pora un
cijų sūrio, na, ir kasdien po 9 
uncijas duonutės. Tai ir vis
kas, tuo buk sotus ir stiprus. 
Bulvės buna įrašytos tik kor
telėse, o krautuvėse jų nėra: 
per pusę metų vienam žmogui 
buvo duoti vos du kilogramai 
(4 svarai) bulvių. 

Kas turi daug pinigų, tas 
visko gali pirktis "juodojoje 
rinkoje," kur reikia mokėti pa
sakiškas kainas. O mes, ku
riuos lanko BALF senelis ir va
sarą, tokių kainų mokėti nepa
jėgiam. 

Tad koks džiaugsmas, kai įs-
girsti skelbimą, kad tą ir tą 

dieną BALF'as dalins maisto, 
gauto iš Amerikos. Renkasi 
visi su krepšiais, vedasi vaiku
čius ir patenkinti tarp savęs 
šnekučiuojasi: vis tik geros šir
dies tie Amerikiečiai kad musų 
neužmiršta. Juk jiems daug 
sunkiau pajusti ir suprasti žmo
nių skurdą, negu mums, kurie 
tai patys pergyvenam ir ant 
savo kailio jaučiam. 

Kovo 21 d. buvo pirmas di
dysis maisto dalinimas. Atvy
ko Amerikos Katalikų Labda
rybės Draugijos Įgaliotinis Pa
ryžiuje Mr. McCloskey, buvo 
sakomos prakalbos, fotografuo-
jamosi. Bet man labiausiai rū
pėjo tie ryžiai, kuriuos žadėjo 
dalinti. Pamanyk sau, ryžiai, 
tikri ryžiai, kurių daugumas 
jau šešti metai, kai nematėme. 
O ir Prancūzai gauna tik po 
mažiau kai pusę svaro j mėnesį 
patiems mažiausiems vaikams. 
Taigi, ana va pila j maišiuką 
baltus, kaip sniegas ryžius, vi
są kilogramą! (du svaru). Ya.i~ 
kai dar gauna pieno ir vaisių 
bei daržovių konservų. . . 
Tikra šventė. 

Balandžio 15 d. vėl dalina. . . 
šį kartą aną gerąją draugiją 
atstovauja Miss Breen. Visiems 
davė po 5 dėželes kondensuoto 
pieno (vaikams ir ligoniams dvi
gubai), po dėžę (5 svarai) žir
nių sriubos miltelių ir ^kitokių 
s m u l k m e n ų .  V e l y k o s  t i k r a i  

Salvation Armijos naujai iš
rinktas vadas, Albert Osborn, 
Anglijoje, 

tas visokiomis dėžėmis ir dė
želėmis. Kažką, varto, kažką 
rašo, kažką skaičiuoja, kiti kauk
ši plaktukais ir replėmis gnai
bo geležines juosteles, kurios 
palaiko dėžių sveikatą ir Stipru
mą. 

— Tautiečiai, — sako pirmi
ninkas, — vakar netikėtai ga
vome iš Amerikos BALF'o di
dįjį transportą, skirtą Prancū
zijoje esantiems nuo karo nu
kentėjusiems Lietuviams. 

Na, ir krovė visko: dav§ po 
8 dideles dėželes dešrelių, po 
5 dėželes pieno, po didelę vita-
minuoto pieno miltelių dėžę ir 
buljono dėželių. Vaikams IT 
sunkiai dirbantiems davė dar 
daugiau. 

Puikus tas BALF'as, tikras 
Kalėdų Senelis! Didis muslį 
džiaugsmas ir širdinga padėka 
broliams Lietuviams' Ameriko
je! O kaip švietė iš džiaugsmo 
visų veidai — šito aprašyti aS 
nepajėgiu. 

džiaugsmingos! 
Vieną kitą kartą šį tą gavf, 

Sekmadieniais jau lau k i a m e 
svarbiausios pamokslo dalies —-
ką paskelbs BALF'as. štai, 
vieną Sekmadienį kuklus skel-
bimėlis: Geg. 14 d. BALF'o 
Komitetas dalins pieną. Nuei
nam atsiimti to mielo pienučio. 
Gi žiūrim, Komitetas sukinėja
si prie sandelio, kuris apvers-

klausinėjom per sieną gretimoje celėje sė
dinčių draugų, ai' jie girdėjo kas naktį vy
ko kalėjime. Pasirodo, ir jie nemiegojo ir 
jie įtemptai sekė neįprastą kalėjimo judė
jimą. Jie tuoj telegrafavo tolimesnėms 
celėms. Nekantrumo pilni laukėm kada 
gi pagaliau išves pasivaikščioti, o laikas 
taip negreit ėjo. 

Tik išvedus į koridorių vienas kalinys 
pasakė kad iš jo celės buvo matyti kaip į 
kalėjimą buvo atvežta būrys suimtųjų. Jo 
supratimu, jie kalbėjos Lietuviškai. Taip 
ir buvo. Pasivaikščiojimo metu pastebė-

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

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

Reikalaukit Dirvoje 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženjdais) 

štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

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

LAISVOJI LIETUVA 
Patriotinis Pietų Amerikos Lietuvių kovos, 

visuomenės, meno ir mokslo žurnalas. 
Norintieji žinoti kaip Lietuviai gyvena Pietų 
Amerikoje ir kaip kovoja už Lietuvos Nepri

klausomybę, skaitykit "Laisvąją Lietuvą". 
Metams tik $2.00. 

"LAISVOJI LIETUVA' 
Calle Rio de Janeiro 4001. Cgrro. 

Mo n 11 • v i d ū( t, Ur u a y. 

jom per langą kad koridoriuje stovi prie 
kalėjimo namų tėvo kambario du mums 
gerai pažystami veidai: Dr. D. ir pulk. V. 

Ką suėmė daugiau? Ar suimti ir ki
ti? Ar jie jau sėdi Gestapo naguose? Tai 
buvo baisiai rūpestinga diena. Juk jie 
slapstėsi ir aiškiai žinojo kad reikia slap
stytis. Gal imami už nepagaunamuosius 
įkaitai, gal vėl prasidėję masiniai Lietu
vių inteligentų persekiojimai ir kolonomis 
varomi nauji vergai. 

(Bus daugiau) 

Saugokitės Mirtie* 
Trafike 

štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viriais 

Dabar atiduodama už $1.00 
9 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį AJpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimų^, meilę ir afr> 
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusL 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turimo. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siijs-
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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DIRVA 

Karui pasibaigus, gasoliną 
paliuosavus, trafiko nelaimėse 
mirčių skaičius pašoko 37 nuo
šimčių visoje šalyje. 

Skirtumas tarp pačių karo 
metų ir tuoj po karo, kaip tik 
karas baigėsi, pasirodo didelis: 

1944 metais trafiko nelaimė
se žuvo 24,300 asmenys, o 1945 
metais žuvo jau 28,500. 

Tai 4,200 daugiau. Tai kaip 
išnaikinimas vieno didoko mie
sto gyventojų ir dar priedui . 
vieno mažo miestelio. 

Bėda tame kad visi automo-
bilstai mano jog nelaimės atsi
tinka tik kitiems — iki atsitin
ka jiems patiems. 

Didžiojo Clevelando Saugos 
Taryba persergsti visus auto- ^ 
mobilistus važinėti atsargiai, ir 
turėti mintyje kad jų automo
biliai jau nėra tokie geri ir pa
tikimi kaip buvo nauji. 

A. S. Trečiokai 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

„Marijona Milunaitiene 
- Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

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

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

Chicago, 111. 

Visam metui tik 

TIEMS KURIE NEVILKINANT ATNAUJINS 
ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

^DIRVOS skaitytojai prašomi platinti Dirvą išrašant ją dova
nu savo draugams ir giminėms plačioje Amerikoje. 

^SENIEJI skaitytojai prašomi neužvilkinant atnaujinti prenu
meratą prisiunčiant tuoj kaip tik pasibaigią. . 

tT!rKURIE patys išsirašys Dirvą naujai, taip pat gaus ją už $2.00 
visam metui. Dirvai išsirašyti nereikia laukti pradžios metų. 

jjSj (Įdėkit i laišką $2.00 ir įrašę pilną DIRVA == 
5 savo adresą, siųskit 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio HĖ 
S0Z • —— 
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m IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra-
, kandai tampa sunaikinti arba 
į sugadinti ugnies, kreipkitės J 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap* 

j draudos kompanijos pirm ne-
' gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
POSTER 

L i e t u v i s  
MaJiavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 
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PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži 
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 

Consulate of Lithuania 
uO N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

CHICAGOS KONSULATE 

Ąndruškevičius, Pranas, sunus 
' Agotos ir Juozo. 
Aftsier, Frank (Pranas Ąušiura) 

iš šakių ap., gyveno Oklaho
ma. 

Aecilai, Juozas ir Vincas, iš Ma
rijampolės ap., gyv. N. Y. 

Bfektytė, Teodora, pavardė po 
vyru nežinoma, iš Telšių ap., 
gyveno Chicago. 

Blkučionytė, Palionija, id Uk-
merges ap. 

Balčaitė, Marijona, iš Tauragės 
ap., gyv. Chicago. 

Baltmiškis, Kazimieras, iš Plun
ges vai., Telšių ap., gyv. New 
York ir Kingstone. 

Bfcndzinas, Antanas (Anton 
iBenzin), gyv.' Chicago. 

Baranauskas, Petras, ii Sedos, 
iMažeikių ap. 

Barauskaitės, Pranė ir Anasta
zija, pavardes po vyrais ne
žinomos, gyv. Chicago. 

Baublienė - Savickaitė, Veroni
ka, duktė Jono, iš Kelmės, 
Raseinių ap., gyv. Alintau, 
(Allentown?). 

Bernotas (Barnett), Kazimie-
' ras, iš Ukmergės, gyv. Eliza

beth, N. J. 
Biekšai, Petras (sunus Jurgio); 

Jonas (sunus Motiejaus); 
Juozas (sunus Jono); Matau-
šas (sunus Simo), iš Valki
ninkų vai., Trakų ap. 

Biekšaitės, Marė (duktė Jono); 
Domicėlė (duktė Motiejaus); 
ir Polia Ligiarskienė (duktė 
Tamošiaus), iš Valkininkų 
vai., Trakų ap. 

Bobelis, Petras, gyveno Balti
more, Md. 

Certorius, Karolius, iš Mari
jampolės, gyv. New York. 

Dabravolskienė-Silkartytė, Bar
bora, gyv. Chicago. 

Daukšienė - Metus, Ona, gyve
no Pottsville, Pa., apie 1936 
persikėlė j Philadelphia pas 
vaikus. 

Dundulis, Juozas, sunus Alek
sandro, iš Šiaulėnų. 

Dykas, Kazimieras, gyv. Chica
go. 

Gečai, Pranciškus ir Zenonas, 
iš Plungės vai., Telšių ap., 
gyv. New York, Chicago ir 
Kingston. 

Gečas, Kazimieras, sunus Pran
ciškaus, gyv. Superior, Wis. 

Giedraitis, Kazimieras, gyvena 
Chicago. 

Gobužas, Juozas, sunus Antano, 
iš Leliūnų vai., gyv. Chicago. 

Grigaitė, J., iš Panevėžio ap., 
gyv. Philadelphia, arba jo* 
dvi dukterys. * 

Grigienė - Dudalt§, Kazimiera, 
gyv. Chicago. 

Gudas, Jonas, sunus Dominiko, 
iš Šimonių vai. ' 

Gukienė - Šukytė, Petronelė, 
duktė Stasio, iš Panevėžio 
ap., gyv. Chicago. 

Gumbelevičiutė, iš Pasvalio v., 
Biržų ap. 

Jakučioniai, gyvena Chicago. 
Janulis Ignas, iš Vadoklių v., 

gyv. Chicago. 
Janušeyičius, Jonas, iš Pašvi

tinio vai., gyv. Chicago. 
Jesaitienė - Mackevičiūtė, Ona, 

iš Naumiesčio. Baigė dantis-
terijos mokslą, gyv. Chicago, 
duktė Stasio, iš švainikų, gyv. 
Chicago. 

Junkunas (Yunkun), Kazimie
ras, iš Ukmergės, gyv. Cam
bridge, Mass. 

Juodienė-Barauskaitė, Elena, 
gyv. Chicago. 

Juška, Leonardas, sunus Vin
co, 25 mt., iš šakių ap., gyv. 
Hartford, Conn. 

Juškaitė, Natalija, duktė Vin
co, 30 mt., iš Šakių, gyv. 
Hartford, Conn. 

Kanapeckai ar Kanaposkai, mi
rusios Agnieškos - Kanapec-
kienės šeima. Agnieška bu
vo iš Panevėžio ap. 

Kaščiukaičiai, Antanas ir Pra
nas, gyv. Detroit, Mich. 

Katz - Andruškevičiutė, Elena, 
duktė Agotos ir Juozo An-
druškovičių. 

Kazėnas, Ignas, iš Pasvalio, 
gyv. Panevėžy ir Biržuose, o 
Amerikoje Binghamton. 

Kazėnas, Vincas, 1930 m. bu* 
vo Lietuvoje. 

Klasauskas, Stasys ir Mykolas, 
gyvena Philadelphia ar Frank
fort. 

Kraučiunienė - Tamkaitė, Ona, 
iš Kelmės, gyv. Chicago. STu-
ri dukras Gendrutą ir Juli-
3 aną. 

Amerika įsileidžia bolševikų 
agentus jų propagandai, čia 
matosi Dr. Jose Girai, bolševi
kų valdžios vadas Ispanijai, 
gyvenantis užsienyje, kuris at
vyko į New Yorką į UN posė
dį neva įrodyti kad Gen. Fran
co valdžia Ispanijoje esanti pa
vojinga taikai. Visoms kitoms 
šalims Maskva paruošė gatavai 
bolševikiškas valdžias, ir tokią 
valdžią turi gatavą Ispanijai, 
tik laukia kokios nors revoliu
cijos toje šalyje. , 

Kondrot, Pranas, gyvena Cleve
land. 

Krauledienė-Rocienė, Ona, šen-
kytė arba Timpaitė, iš Vai
nuto. Gyv. Chicago. 

Krivinskas, Jonas, apie 65 mt., 
iš šakių, turėjo tabako ukį 
Hartford, Conn. ap. 

Kulieša, Boleslovas, sunus Adol
fo, ir Kuliešaitė,. Elena. Iš 
Panevėžio aps., gyv. Chica
go. 

Laiškunienė - šukytė, Viktori
ja, duktė Stasio, iš Smilgių 
vai., gyv. Chicago. 

Lebrikaitės, Julijona, Kazimie
ra ir Paulina, dukterys Juli
jono ir Marijonos Baužaitės 
Lebrikų. Gyv. Chicago. 

Ligiarkienė - Biekšaitė, Polia, 
duktė Tamošiaus, iš Trakų 
ap. 

Lukošiene^ - Gurauskaitė, Ona, 
iš Mažeikių ap., gyv. Chica-
go. 

Mališauskaitė, Albina, pavardė 
po vyru nežinoma, iš Aly
taus ap. Turi užeigą. 

Marcinkevičienė, gyv. Chicago. 
Martusevičienė-čehavičiutė, Sa

lomėja, duktė Adomo, Ameri
koje vadinamo "Schmidt," ir 
jos dukterys Marija ir Elena. 

Metus - Daukšienė, Ona, gyv. 
Pottsville, Pa. 

Mikučauskas, Stanislovas, gyv. 
Chicago. 

Mi' 
fet-

SVARBIOS PASTABOS 

Vandens Šildytojo 
Savininkams 

Nors mes visada esam pasiruošę pagelbėti jums prižiūrėti gaso padar? 
gus, kartais tik vieno prižiūrėjimo neužtenka. Su vandens šildytojate, 
paveizdan, sekančios sąlygos nėra galimos pataisyti vien nustatymais: 

Permaži šildytojai arba tankai 
Neinsuliuoti tankai 
Prasto darbo arba netinkamai įrengti 

šalutiniai šildytojai 
Ranka kontroliuojama ar dalinai automating-

kontroliuojama temperatūra 
Išdegę šildytojai arba tankai 
tikiompmusųprižipljdir,HLietuviųMA,susi 

j* 

Tokiais atvejais, tėra tik viena išmintinga išeitis — 
įsidėkit sau modernį automatinį, 

insuliuotą, 
apačioje kūrinamą šildytoją. 

Tuo budu jųs busit užtikrinti karštu vandeniu kiek tik reikia, visada, 
be jokios priežiūros toliau, ir už sutaupymą kuris daugiau negu atly
gins tai kiek jųs užmokėjot ui jį. 

Apžiurękit šiuos geresnius ši ld y tojus pas savo plumberį arba pardavėją. 
Prašykit, ypatingai, pamatyti automatišką, apačioje kūrinamą, insuliuo
tą modelį-*—jib ituri American Gas Association's Seal of Approval, kas 
užtikrina jųm** aukščiausi veikjhę • f ' 

the EAST OHIO GAS company 

IVJišeikaitė, Ona, iš Tauragės 
ap., gyv. Chicago. 

Murzienė - Ulčinaitė, Barbora, 
gyv. Philadelphia. 

Narutavičius, Stanislovas, gyv. 
Chicago. 

Noreikai, Aleksandras ir Stepo
nas, iš Šilalių parap. 

Paliukienė - Ulčinaitė, Elzbie
ta, gyv. Philadelphia. 

Paulauskienė, Johana, iš Tau
ragės ap., gyv. Chicago. , 

Povilaičiai, Jonas ir Kazimieras, 
gyv. Philadelphia. 

Prancelevičiutė, Paliona, iš Bir
žų ap., gyv. Chicago. 

Pulokas, Edvardas, iš Ukmergės 
gyv. Brooklyn, N. Y. 

Raudoniai, Petras ir Stanislo
vas, iš Tauragės ap. 

Raudonis, Jonas, arba jo šei
ma, iš žąsinų, gyv. Chicago. 

Raudonius, Kazimieras, iš Tau
ragės ap. 

Rocienė - Krauledienė, Ona, 
Šenkytė arba Timpaitė, iš 
Tauragės ap., gyv. Chicago. 

Sačauskienė - Balčaitė, Juzefą, 
iš Tauragės ap., gyv. Chica
go. 

Saldukkitienė - Vizgirdaitė, Pe
tronė, gyv. Detroit, Mich. 

Savickas, Jonas, sunus Jono, 
iš Raseinių. Gyv. Philadel
phia. 

Schulz-Pudymaitė, Emilija, iš 
Marijampolės. Gyv. ūkyje. 

Šepikai, Petras ir Jonas, iš Tau
ragės ap., gyv. Frankfilde. 

Šepikas, Pranas, iš Tauragės 
ap., gyv. Chicago. 

Serevičius Juozas, gyvena Chi
cago. 

šetkus, Stanislovas, arba jo šei
ma. Gyv. Chicago. 

Simanavičius, Antanas^ sunus 
Stanislovo, iš Vilkaviškio ap., 
gyv. St. Louis, Mo. 

Šmigelskienė, Magdė, gyvena 
Cleveland, O. 

Spilingis, Vladas, gydytojas, ir 
Spilingienė, Marė, gyv. Cam-
bola, Pa. 

špokas, Petras, iš Pundžių, gyv. 
Salisbury, 111. 

Stanevičius, Petras, iš Taura
gės ap., gyvena Chicago. 

Stapulionis, Vytautas-Jonas, iš 
Marijampolės. 1939 m. ru
denį atvyko į Ameriką. 

Staugus, Martynas, gimęs apie 
1895 Ramygaloje. 1934 m. 
buvo Lietuvoje. ; >A.\ 

Steponaitienė, Agota, gyvena 
Chicago. 

Strazdienė - Vaičiūnaitė, Apo-
lionija. 

Šukys, Kazys ir Jonas, įsunųs 
Stasio, iš Panevėžio,... gyv. j 
Chicago. 

šiiopiai, Pranas ir Jupzag, gyv. j 
Waterbury, Conn. j 

Tumaitis, Adolfas, iš Marijam
polės, dirbo siuvykloje New 
York. 

Vaitekūnai, iš Kėdainių. ... 
Vidžienė, arba jos šeima. 
Zaleskis, Juozas, gyv. Harrison, 

N. J. 
žalnieraitis, Antanas, gyvf Chi

cago. 
Zaranka, Fabijonas, sunus Jur

gio, iš Utenos, gyv. Boston. 
Zavackis, Antanas, gyv. Chi

cago. 
Zdanis, Justinas, iš Šiaulių, gyv. 

Chicago. # . 
žekevičius, Kazys, gyv. Chica

go-
žiauberytė, Ona, Radviliš

kio. 
žilis, Motiejus, gyv* Chicago. 
Žutautas, Bronislavas, gyvena 

Chicago. 
Žymantas, Cipras, iš Skaudvi

lės vai., Tauragės ap 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

Akrono Lituviai katalikai 
Šv. Petro parapijoje, Clevelan-
do diocezijos Vyksupo Hobano 
parėdymu susilaukė Lietuvio 
kunigo, Bernardo J. Bartis, ku
ris bus asistentu prie klebono 
toje buvusioje Lietuvių para
pijoje. Kun. Bartis iki šiolei 
buvo Clevelando Lietuvių šv. 
Jurgio parapijos asistentu prie 
Kun. Vilkutaičio. Akrono Lie
tuviai katalikai džiaugiasi ga
vę Lietuvį kunigą, nes Kun. 
Bartis yra geras Lietuvis, Lie
tuvių patriotų sunus. 

Serga Jonas Antanavičius; 
jam daryta operacija; gydosi 
St. Thomas ligoninėje. 

Taip pat serga Marė Mače-
rauskienė, ji gydosi namie. 

Abiem ligoniam linkime pa
sveikti greitomis. 

Jono Antanavičiaus sunus 
laimingai gryžo iš kariuome
nės, apsigyveno Akrone. 

Juozo Grigo sunus apsivedė 
su kitataute. 

Juozo Sebestino sunus apsi
ves Liepos 4 irgi su kitataute. 

Gal Akrono Lietuvių jauni
mui užėjo kokia pagunda ves
tis su kitataučiais, nors po pat 
akių yra Lietuvių, arba aidi
mame Clevelande yra šimtai 
gražaus Lietuvių jaunimo, tik 
reikia susipažinti ir iš jų tar
po pasirinkti. Tai blogas žen
klas, ir liudesis tėvams ir Lie
tuvių tautai. Kalnas. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

PERMANENT WAVE SPECIALS T!K 
SU ŠIUO SKELBIMU 
Tūkstančiai Klausinėjo kada įvyks 

š*s Didelis Metinig Jvvkis 
Specializuojant Plaukų Dažyme ir 

Kaltinime 
Marlene Oil Waves $3.95 
Revitalizing Oil WlVCfl 
Duart Oil Waves $.">.95 
Creme Oil Waves $7.50 
Permanents for grey hair $8.95 
MachincJess AVaves $5.95 
Cold Permanents $10.00 
Pin-Curl Permanents $12.00 
Creme De Lite Waves $14.00 
Permanents for Fine—Hard 

to curl hair $15.00 
DYKAI Plaukų k • i as, setiniimas su visais permenents. Gausit 
tą patį pirmos rūšies wave šiame musų DIDELIAME nupiginime. 
Geriausios medžiagos ką pinigai pirk*. Visos waves garantuota. 

IDEAL PERMANENT WAVE SHOP 
1634 EUCLID AVENUE Phone MAin 4580 

DIDELIS ATIDARYMAS 

M. J. BEVERAGE 
1309 Addison Road 

20% PETRI 
CALIFORNIA VYNAS 

Port 
Sherry 
Muscatel 

98' 

Specialiai: 6 buteliai 

VISAS GALIONAS 

CALIFORNIA PETRI 
STALtII VYNO 

'^.55 

duodama kiekvienam neštis 

kWAVAV.V,V.V,W,mmVAV^VAWWAV,WW/' 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę sutelkti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

VWWWWA^.WVMWMVAV.V.W.'.W.'M'iW/.VM'^.W. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

T H E  B A N K  F O R  a i L  T H E  P E O P L E  

> 
Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį,, nerašykit: MNe-
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar .15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija, 

Mes Duodam ir Iskeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO 
BASEMENTE 

N 

Sukneles Vienos ir 

Dviejų Dalių Stylių s 3 

ŠS0V ' 
I Jųs stebėsitės patyrusios 

Į po kiek parsiduoda šios pu i 
kios naujos Vasarinės suk-
neles—jos išrodo daug bran 
gesnės! Vienos ir dviejų da 
lių stylių margų ar vienodu 
spalvų, čia parodoma tiktai 
trys iš daugybės. 

Style A. Rayon luana medžiau 
dviejų dalių kombinacijo: 
žakietas. Žalios, rudos ai 
auksinės spalvos, miei 
12 iki 18. w m 

įf •»§ 
' ^ * 1 r tiri 

Style B. Rayon luana medžiagoi 
dviejų dalių styliaus su 
akėto batisto apvedžio.ji-
mu. Pilkos ar auksinčt 
spalvos, mieros 12 iki 1<S. 

Style G. Vieno šmoto langučiu 
rayon suknelė surišamu 
kaklu, raudonos, mėlyno 
ar rudos spalvos. Mie
ros 10 iki 18. 

Telefonu ar Paštu 

Užsakymai Išpildomi— 

Šaukit CHerry 3000 
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D I R V A  

CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS * 
| DIRVA—6820 Superior Avenue. £Ndicott 4486—Atdara vakarais 

DAR GAUTA AUKŲ 
Dirvos redakcija gavo dar 

daugiau aukų Lietuviams naš
laičiams Į Ameriką parvežti: 
Geras Rėmėjas pridavė 

redakcijai $20.00 
Anna Liudžius, iš 

Brattleboro, Vt. i.00 
J. Skinder, Clinton, Ind. 1.00 

Alekas Banys, LVS X Sky
riaus organizatorius, kuris au
kavo tam tikslui $10, dar ga
vo aukų iš šių: 
Pat Jonela 5.00 
Leonas Kubilius 2.0 
Alekas Lincevičius 2.C0 
D. Jokūbaitis 1.00 
Jonas Miškinis 1.25 

Viso iki šiol našlaičiams per 
Dirvą suaukota $113. Pinigai 
tuoj pasiunčiami į BALF raš
tinę, New Yorke. 

Taipgi Alekas Banys tele
gramų pranešė LVS seimui De
troite apie aukas Lietuvos va 
davimui, kurias davė: 

Kazys Leimonas $20.00 
Alekas Banys 10.00 

P1NTGAI NUSTOJA VERTĖS 
Ohio valstijos kasoje per ka

ro metus susidėjo $123,090,000, 
bet kaip apskaičiuojama ką tie 
pinigai gali dabar pirkti jų 
vertė nupuolus apie pusiau. 

Paveizdan, kelių statymo ir 
taisymo fonde valstija turi 79 
milijonus dolarių, bet kaip Gu
bernatorius Lausche praneša 
už tą sumą dabar tebus galima 
gauti 40 milijonų vartės reik
menų, lydinant su 1941 m. 

Taigi pinigai eina prie inflia
cijos laipsnio, nors ir stengia
masi infliaciją kovoti ir laiko
ma OPA kainoms kontroliuoti. 

OPA dabar gelbsti daugeliui 
prekių patekti į juodąją rinką 
ir raketieriai turi didelius už
darbius iš to. 

Sustreikavo White Mo
tor Co. Darbininkai 

Apie 5,000 darbininkų dide
lėje White Motor Co. dirbtu
vėje sustreikavo šios savaitės 
pradžioje. Tai pirmas tos dir
btuvės sustojimas dirbti bėgy-
je 11 metų. 

Per kelias savaites ėjo dery
bos tarp kompanijos ir unijos 
atstovų už pakėlimą algų ir 
už kolektyvį tarimąsi. Kompa
nija sako sutiko duoti 18V-> c. 
algų pakėlimą, tik nesusitarė 
su unijos vadais kitų smulk
menų klausiniu. Sako, btavo 
galima pasiekti susitarimo be 
streiko. 

Ta dirbtuvė gamina pasažie-
rinius busus ir sunkius trokus 
Joje dirba daug Lietuvių. 

Taipgi sustreikavo trijų ap
linkinių apskričių namų staty
bos medžio apdirbėjai, 4,500 
darbininkų, sutrukdydami sta
tybos darbus. Jie reikalauja 
35c algų pakėlimo. Dabar jie 
gauna $1.65 valandai, reikalau 
ja $2. 

Clevelando srityje, mieste ir 
15 priemiesčių, pastaru laiku 
pradėta statyt apie 2,C00 gyve
namų namų, už apie 16 milijo
nų dolarių vertės, bet streikas 
statybą dalinai sutrukdys. 

Neužteko busų ir medžio 
darbininkų streiko — dar pra
neša iš Columbus kad sustrei
kavo Ohio šveicariško sūrio 
darbininkai 25 dirbtuvėse. 

Kitas pranešimas sako apie 
sustreikavimą 2,200 bravorų 
darbininkų Cincinnati mieste, 
kurie sutramdė ir taip trūks
tamo alaus gamybą. 

M I R I M A I  
Mirė Klemensas 

Urbšaitis 
KLEMENSAS URBŠAITIS, 54 

metų, nuo 8714 Kenmore av. 
mirė Birželio 4 staiga. Laido
jamas Birželio 8, Kalvarijos 
kapinėse ; pamaldos šv. Jurgio 
bažnyčioje 10:30 vai. ryto. 

Velionis, I Pasaulinio Karo 

Lith Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4488 

Some Common Misconceptions about the Baltic States 
Ėy J. RAJECKAS 

Attache of the Lithuanian Legation in Washington. 

(Continued) .hold in abhorrence. Baltic sen-
Įtiments toward Communism are 

Ihe Diets of the Baltic States also clearly demonstrated by the 
tact that today tens of thou-were dismissed. New elections 

were ordered by the Soviet-
veteranas, pastaru laiku ne- erected puppet governments, 
sveikavo ir jau negalėjo dirb-jNew election laws were enact-
ti nei savo biznyje, užeigoje, įed by decree. Members of the 
kurią mžlaike su Dunbars šalia electoral commissions were ap-
Dirvos redakcijos. Jo žmona, pointed, either directly or in-
Elena, sutiko nelaimingą mir- directly, by the heads of the 
ti prieš keletą savaičių. j puppet governments. As a pre-

Elena ir Klemensas Urbšai- ]ude to the elections, numerous 
čiai buvo geri Dirvos prieteliai' Baltic patriots were arrested 
ir rėmėjai. | without trial by the NKVD, 

Velionis paėjo iš Svaiginių, that they might be excluded 
Šakių ap., Suvalkijos. Paliko from the elections, since the 
broliai Juozas ir Andrius, šis law provided that persons un-
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TRAFIKO nelaimėse Cleve-
lande iki Birželio 4 užmušta 57 
asmenys. Pernai per tiek pat 
laiko užmušta buvo 36. 

CUYAHOGA apskrities 104 
kapinėse randasi palaidota 13,-
356 veteranų visų Amerikos 
karų. 

Pop Koncertas Birž. S 
Aštunta metine serija linksmų 

populiarių koncertų pradedama šeš
tadienio vakare, Birželio 8, Public 
Auditorium. Koncertus duos Cleve
land Summer Orchestra, vadovauja
ma Dr. Rudolph Ringwall. Progra
mai bus skirtingi per aštuonių sa
vaičių laikotarpi, šeštadienio ir tre
čiadienio vakarais. 5 

Boris Goldovsky, pianistas ir bu
vęs Olevelandietis, bus solistu šio 
šeštadienio vakare, ir skambins po
puliaru B flat minor concerto, Čai
kovskio. 

Visas orkestro programas suda
rytas is žymių populiarių muzikos 
kuriniu, kuriuos orkestras atliks 
pirm ir po Goldovskio solo. 

Kitą savaitę solistė bus Josephine 
Antoine, soprano iš Metropolitan 
Opera Association, Birželio 12 d. 

Eunice Podis, jauna Clevelando 
pianistė, skambins solo Birželio 15. 

Tikietai gaunami išanksto iš Wm. 
Taylor Son & Co., <530 Euclid Ave
nue, ir ten pat auditorijoje koncer
tų vakarfais, po $1.75 sėdynėse prie 
stalų apačioje, gi balkone sėdynės 
po $1.20 rezervuotos, 50c ir 80c ne-
rezervuotos. su taksais. 

DETROITE LANKĖSI 
CLEVELANDIEČIŲ 

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį, Detroite, LVS seime ir 
bankete dalyvavo 18 Clevelan-
diečių; tai buvo LVS centro 
valdybos nariai, 1-mo skyriaus 
delegatai ir svečiai. 

Prieš tai pora dienų Detroite 
pas savo gimines lankėsi Fe
liksas Baranauskas su sesere, 
ponia Kančiene. 

(Apie seimą plačiau aprašo
ma 3-me pusi.) 

gyvena Floridoje, taipgi sesuo, 
Marė Astrauskiene. 

Laidojime pasitarnauja Wil-
kelis Funeral Home. 

JUOZAS MARTIŠIUS, 43 me
tų, nuo 7930 Cory ave., mi

rė Gegužės 29, palaidotas Kal
varijos kapinėse Birž. 1. Pa-
majdos atsibuvo St. Agnes baž
nyčioje. 

Paliko žmona, Ella, dvi duk
terys, Elizabeth ir Carl Jean, 
sesuo Mrs. Agnes Baker, ketu
ri broliai: Anthony, Bernard, 
Peter, Charles. 

Laidojime pasitarnavo Delia 
Jakubs. 

VALDŽIA PRISIDEDA 
Kongrese Washingtone nu

tarta skirti pusę pinigų iš 23 
milijonų dolarių sumos kuri 
numatyta reikalinga Cuyahoga 
upės Clevelande pagilinimui ir 
pastatymui septynių geležinke
liams tiltų per upę. 

JAUNAMEČIŲ NUSIŽENGI
MAI SUMAŽĖJO 

Pasirodo kad karas turi ką 
tokio su jaunamečių krimina-
liškais darbais. O gal tai yra 
todėl kad karo metu abu tėvai 
daugeliu atvej.ų ėjo dirbti pa
likdami jaunus vaikus vienus 
laisvėje. 

Paveizdan, per pirmus tris 
šių metų mėnesius jaunamečių 
nusižengimų skaičius jau su
mažėjo lyginant su 1943 
1944 nusikaltimais, šymet per 
3 mėnesius buvo 885 bylos, vi
su 100 mažiau negu per tą lai
kotarpį 1945 metais. 1943 m. 
buvo 991 byla, 1944 m. 1026. 

Po karo pabaigos pasirodė 
pakilimas nusikaltimų skaičių 
mergaičių tarp 16 ir 17 metų 

der arrest had no right to vote 
or to be elected to office. The 
campaigns and the elections 
themselves were engineered by 
Moscow through specially sent 
commissars and through the 
local Soviet legations. All po
litical parties and organizations 
were closed with the exception 
of the Communist Party, the 
membership of which had al
ways been negligible (the Lith
uanian Communist party had 
barely 1,500 members in Feb., 
1941.) Pre-election meetings 
organized by the Communist 
"Union of Toiling People" were 
the only ones permitted. Votes 
for the candidates were taken 
by a show of hands. The num
ber of candidates corresponded 
exactly to the number of depu
ties to be elected. Only one 
list of candidates—that on the 

sands of displaced Lithuanians, 
Latvians, and Estonians, now 
under the protection of the 
Western Allies, refuse to re
turn to their Soviet-occupied 
homelands. 

The elections and the con
vening of the puppet Diets all 
were ordered simultaneously in 
the three Baltic States. The 
Diets convened one week after 
the elections. The "decision" 
for incorporation of the res
pective countries into the So
viet Union was read; no votes 
on the measure were taken, 
yet the "decision" was proclaim
ed as "unanimous." Some mem
bers of the Lithuanian Diet 
had been notified in advance 
that the question of incorpora
tion was to be on the agenda 
of the first session, and a num
ber of them prepared to oppose 
the measure. Having learned 
this, V. G. Posdniakov, the So
viet envoy to Lithuania, thr; a-
tened the recalcitrant deputies. 
Nevertheless, as testified by 
Dr. A. M. Rackus, an Ameri
can eyewitness, voices of pro
test did arise in the hall. 
Needless to say, they were not 
heeded. Eight members of the 
puppet Diet of Lithuania, and 
two members of the Soviėt pup
pet government, denounced the 
falsification of the will of the 

American HER°E5 
by WOODY COWAN 

^3 

£ 
s 

PIERRE, South Dakota, can be proud cf Lt. Robert Pershing Williams. 
Dcccratcd with the Navy Cross and the Distinguished Flying Cross, Lt. 

Williams, spotting a German sub while piloting a Navy Torpedo Bomber in 
the Atlantic, attacked the enemy without supporting fighter planes. He 
released four depth chargcs, all of which exploded close, sinking the sub and 
throwing enemy personnel into the water. For his heroism and extraordinary 
achievement Lt. Williams received the Gold Star. War Bonds buy depth 
charges for such hcroic service. U. S. Treasury Detartment 

Communist tickets present- ^„TdaTcflug. 30,^2. 
Only two days after the "de

cisions" of the puppet Diets 
were proclaimed, the govern
ment of the United States, in 
an official statement on July 

ed. 
- In the campaign, the main 
point stressed was "enforce
ment of the Mutual Assistance 
Pacts" and "friendly relations 
with the Soviet Union." No 23, 1940, referring to Soviet 
mention whatsoever was made actįons as "devious processes" 
by any responsible person of and «predatory activities," had 
the true purpose of the elec- characterized the incorporation 
tious, that is, of the incorpo- as 'deliberate annihilation" 
ration of the Baltic States in- of the Baltic states. The Unit-
to the Soviet Union. ecj states government based its 

Voting was compulsory. Of
ficials, employees, and work-

opposition on "the principles 
which constitute the very foun 

ers wqre threatened with the dations upon which the existing 
loss of their jobs if they did 
not vote. The passports of 
the voters were stamped at 
the polls, and everyone under-

amžiaus. Laukiama padaugė- j stood the meaning of this pro-
jimo kriminališkų nusižengimų cedure. All those who refrain-
tarp 18 ir 19 metų jaunimo, !ed from voting were branded 
kurie jau negauna dirbti karui 
pasibaigus. 

Special del 
FATHER'S DAY— 
June 16 
Atminkit savo tėvą, Tėvo 
Dienoje, Sekm. Birželio 16 
Shaving setai — pigiai 
Kaklaraiščiai gražiose dė

žėse, tėvui dovanų. 
Su kožnu pirkiniu gausit 
čia dykai gėlę nešioti Tė
vo Dienoje. Atminkit sa
vo tėvą — dėvėkit gėlę tą 
dieną! 

GEORGE'S Flower and Gift 
Shop — adresas apačioje. 

MIESTO elektros stotis nu
matyta padidinti praleidžiant 
tam tikslui $6,000,000. Elek
tros tiekimas bus tuomi padau
gintas 50 nuoš. 

b!lllll!llflll!IH!l!llllllllllllllltllllllllllllllllll!llllllll!tlllll!llllllllllllllllllll!IIII!Ui!!lf^> 

I George's Flower Į 

Kareivių Pagerbimas 
Naujoje parapijoje rengia

ma pagerbimas gryžusių Lie
tuvių kareivių, sekmadienį, 23 
Birželio. ^ r ieną, 10 vai. ry
to, bus iškilmingos mišios ka
rių intencijai; prie mišių tar
naus patvs kareiviai: Navy, 
Alfonsas Mudrauskas; Army— 
George Angelaitis. 

5:45 vai. prasidės vakarinės 
iškilmės: jaunos panelės neš 
ženklus, benas atlydės karei
vius prie stalo. Rezervuoti sta
lai karių tėvams ir artimiems 
giminėms. 

Kareiviai prašomi tuoj užsi-

enemies of the people." Ev
en citizens of foreign coun
tries were forced to vote. The 
passports of some Americans 
who have since returned to this 
country bear such a stamp. 
No attempt to check a person's 
right to vote was made; courts 
of justice were not empowered 
to consider complaints of ir
regularity in the casting of bal
lots. There was no way for 
the voters to register opposition 
in these one-party elections ex
cept by casting ballots which 
were not valid. This however, 
was of no avail, since it is by 
no means certain that all the 
ballots were counted. The of
ficial results of the voting were 
published in a London newspap
er twenty-four hours before the 
polls were closed. In the face 
of this and other facts, the pro
claimed results — nearly 100 
per cent in favor of the Com
munist-imposed candidates — 
can not be credited. The deep
ly religious Baltic peoples, who 
have always felt themselves to registruoti tai vakarienei pas . ; A .. 

kleboną arba komisijoje, pra-! a Par^ Western world, 

& Gift Shop 
= 1317 Addison Road prie Superior HE 4785 I 

nešant tarnybos šaką ir kokio 
laipsnio. 

Tikietus užsisakyti išanksto, | 
telefonu KE. 4263; kaina tik 
$1.50. šokis 8 vak., įžanga 50c. 

Kviečia Klebonas 
Kun. Angelaitis ir 
Rengimo Komisija. 

could not conceivably have vot
ed for Communism, which they 

relationships between the twen
ty-one sovereign states of the 
New World rest" and assured 
the world that the United Sta
tes "will continue to stand by 
these principles." This position 
had the support of the Ameri
can press as a whole. 

The Baltic nations desire no
thing more than to be masters 
in their own countries and to 
enjoy the blessings of indepen
dence and peace guaranteed by 
an effective international or
ganization. They dread noth
ing more than interested "pro
tectors" or "liberators," who 
in reality, despite pledges and 
promises to the contrary, seek 
to deprive them of their na
tional independence. Against 
this they have struggled thru 
the ages. During World War 
II the Baltic peoples resisted 
both Soviets and Germans in 
their respective countries. Na
tions which have known and 
learned to value freedom as 
much as have the Lithuanians, 
Latvians, and Estonians will 
continue to struggle for it — 
despite ovėrwhelming odds. 

(The end.) 

"Dirvai** išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva*' 

lankys jus ištisą pusmetį. 

THE PERISCOPE 
Bv ŠARŪNAS. 

v' 

EKSTRA SEPCIAL VESTUVĖMS 
VESTUVĖMS bukietai $5 ir aukštyn. 

Knyga iš gėlių $5 ir aukštyn. 
Corsages vestuvėms 2.50 ir aukštyn. 

Stalo išrėdymai — Bažnyčios išrėdymai 
specialės kainos iš Jurgio Sidabro. 

Pasirinkimas visokių dovanų vestuvėms: 
Vazos gėlėms ir įvairus papuošalai. 

STALUI LEMPOS ir GRINDŲ LEMPOS padaroma 
sulyg užsakymo, žymiai pigiomis kainomis. 

Jurgis Sidabras — Lietuvis Gėlininkas 

I NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVITAI 

REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

AMERIKĄ 
Suteikiami patarimai 

tais reikalais. 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės | 

$ j&iiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiuiimiiiiiiiHiiuHiiuj? 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

VASARINĖS REIKMENYS 
Skrybėles*— Sweateriai — Marškiniai 

Kelnėm — Maudymosi Kelnaitės 
Darbiniai Rūbai 

DYKAI GREEN STAMPS m kainu pirkiniu. f\V|(A| 
iV#%l ("-ja gaiit iškeisti savo Stamp Books. IV^^.3 

STRAWS in the wind: Life 
magazine, which is read by 
several million Americans, de
clares in its last issue that we 
should stop kidding ourselves: 
there is a world-wide 'conflict' 
going on between the United 
States and Russia. 

This may not develop into a 
a shooting war, the editor says, 
but we should keep our fingers 
crossed. 

ANOTHER straw: the So
viet military commander in 
Romania ordered the expulsion 
of Reuben Markham, corres
p o n d e n t  f o r  t h e  C h r i s t i a n  
Science Monitor, of Boston, on 
a charge that he made political 
speeches in that country. 

Markham was said to have 
declared that war between the 
United States and Russia was 
inevitable. He should know, 
since he saw what the Rus
sians are doing to the Roman
ian people. 

The hundred million people 
of Eastern and Central Europe 
will never live peacefully un
der the brutal Russian boot. 
They will rise and drug us in, 
as usual. 

A MOVEMENT is afoot a-
mong Lithuanian Americans to 
raise money to bring over sev
eral hundred Lithuanian orph
ans now in displaced persons 
camp in Germany. 

In Detroit, several hundred 
dollars have already been rais
ed, and the ediUbr of Dirva, 
Mr. Karpius, started the ball 
rolling in Cleveland with a $50 
donation. 

THE Detroit and Baltimore 
Lithuanian American Legion 
Posts have announced sholar-
ship award competitions for 
Lithuanian American pupils in 

our schools. The Baltimore 
Post will distribute six medals 
to the winners, while the De
troit Pffst will give a $50 and 
a $35 War Bond. 

DIRVA recently aimounčed 
that since February, 1937, a-
bout 15,500 death notices of 
Lithuąnian Americans appear
ed in this weekly. The old 
generation is surely fading 
away. , 

REIKALINGAS KAMBARYS 

Lietuvių šeimoje, vienam vy
rui, pageidaujama su valgiu, 
jei galima. Praneškit tuojau: 
DIRVA, 6820 Superior Ave. 

Telef. EN. 4486. 

PARSIDUODA NAMAI 
1767 E. 33rd St., į pietus nuo 

Payne Ave., 2 šeimų namas 
ir pavienis namas užpakalyje; 
užpakalinis neužimtas ir viršu
tinis neužimtas. Klauskit tuoj 
1755 E. 33rd St. 

PIRMAS I 
POP KONCERTAS 

Treč. ir šešt. vak.—8:30 P.M. 
Cleveland Summer Orchestra 
Rudolph Ringwall, Conductor 

ŠEŠTAD. Vak. BIRŽ. 8tą 
Boris Goldovsky, Pianistas 

Josephine Antoine—Birž. 12 
Eunice Podis—Birž. 15 

PUBLIC HALL 
Tikietai is TAYLOR ARCADE 

Balcony 50c, 80c, $1I50 
Prie stalų $1.75, Tax 'inc. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINS ALBS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

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. 6638 

FRANK ORPSE (URBSAITIS) SAV. 
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I WOODY S LIVEBAIT SHOP 1 
944 EAST 72nd ST. HEnd. 4785 

I SPECIALIAI ŽUVININKAMS REIKMENYS 
E Minoows (žuvytės) — Meškerės — šniūrai Kabliukai 
= ' Specialiai nušerti sliekai. Ilgosios meškerės. 

| Taipgi visi kiti padargai kokius tik žuvininkai naudoja. 
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