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3. PABĖGĖLIŲ PADĖTIS 
SĄJUNGININKŲ KARIUO
MENĖMS ATĖJUS 

LIETUVIAI pabėgėliai "aiš* 
kįai lauke Anglų ir Amerikie
čiu-bei Prancūzų pergalės. Vi
siškai nelaukė sovietų laimėji
mų, nes šių laimėjimai pabė
gėlių padėtį ir toliau busimais 
vargais ženklino. 

Sąjungininkų kariuomenėms 
atėjus, Lietuviai visiškai išsi
vadavo iš Vokiškų rankų. Lie
tuviai išėjo iš kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų, išėjo iš 
fabrikų kurie buvo virtę taip 
pat savotiškomis stovyklomis, 
atsipalaidavo nuo visokių gau
dymų baimės, nes didelė dau
guma intelektualų, kurie vado
vavo Lietuvos požemio veiklai. 
Vokietijoje gyveno nelegalų gy
venimą. žodžiu, Lietuvių pa-

,-;-CČ§tis visiškai pasikeitė. 

BET tik praėjus pirmiems 
džiaugsmams, kaip ir papras
tai buna, tuoj vėl atėjo realu
mo pilnas naujas gyvenimas. 
Tuoj buvo pajusta kad Mask
vos spaudimas į pabėgėlius di
delis, nes jie visiškai atsisako 
gryžti į savo kraštus kol ten 
šeimininkaus bolševikai, jie if 
toliau lieka gyvi ir kalbantieji 
liudininkai apie bolševikinius 
žiaurumus. 

įtempimas pabėgėlių tarpe 
atsiranda kada kiekviena 

proga sovietai kelia ir kelia 
prievartos grąžinimo klausimą. 
O ir Amerikiečių bei Anglų įs
taigos labai ilgai tais klausi
mais aiškiai nepasisakė. Tas 
nervuotumą, dar padidina, nes 
aiškiai matyti kad ir žmogum 
po šio karo nevengiama pre
kiauti, jei tik už tai pajiegia-
roa ką nors savo kraštui nu
pirkti. Pavyzdys Švedijoje, kur 
dalis pabėgėlių atiduodama už 
skambančius sidabrinius gra-

.šius, Visai nepaisant nei šimt
mečiais saugotos garbės, Vo
kietijoje esančius pabėgėlius 
baisiai sukrečia. 

ŠIUO metu stovyklose eina 
pabėgėlių patikrinimai. Rezul
tatų dar neturime, bet tie pa
tikrinimai kelia kai kurių abe
jojimų del jų tikslingumo ir 
vykdymo. 

Mes vieno tenorime, kad tas 
aiškinimas pagaliau pasibaig
tų, kad jis butų objektyvumo 
atžvilgiu sėkmingas. Sėkmin
gas teisybės ir teisingumo pra
sme. Mums nėra jokio reikalo 
šiądien ką nors teisti ar teisin
ti, nes kiekvieno Lietuvio lai
kymasis okupacijos metais jam 
išdavė nerašytą paliudi j i m ą. 
Tas paliudijimas buvo surašo
mas abiejose okupacijose. Abi 
jos Lietuvių tautai buvonaiki-
načios, Lietuvos valstybės pa
grindą griaunančios ir abiejose 
okupacijose kiekvienas Lietu
vis pasirodė ko jis yra vertas. 

JEIGU jau šiądien yra rei
kalo tokias atestacijas peržiū
rėti tai tegul jos ir bus peržiū
rėtos teisingai. Bet jei į jų 
peržiūrėjimus nori kištis sovie
tinis atstovas mes prieš tai 
protestuojame, nes jis pats yra 
tikrasis nusikaltėlis, jis^ musų 

' namus išplėšė, musų žmones 
naikino ir tebenaikina, musų 
kraštą vergų kraštu padarė. 
Tokiam mes galime rašyti kal
tinimus, bet ne jis mums. 

GALIMA pabėgėlių tarpe gir-
.^/4ėti nemažai eilinio gyvenimo 

klausimais nusiskundimų. Jų 
yra pagrystų ir nepagrystų. 

šiuos klausimus keliant ir 
svarstant pabėgėliai raginami 

• Įįuti objektyviais, kaip ir mes 
.. Jį kitų reikalaujame objekty-
./ vymo. Kad ir matydami kai 

kurias skriaudas, mes niekad 
neužmirštame kad likom be sa
vo krašto, namų, duonos ir už
darbio. Jei šiądien nebūtų UN 
§RA įstaigų ir mes butume pa
likti savo pačių apsirūpinimui, 

t (Pabaiga ant S-to pusi) 
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Prez. Trumanui Paduota Pasirašyti 
Galutinai Apkarpytas OPA Bilius 

PALIEKA 125 REIK-
MENŲ OPA KON

TROLĖJE 

K AK O pelnų tyrinėjimo ei-

Liepoi 25 anksti * rytą,-
Senatas priėmė 53 balsais 
prieš 26, naujai pertaisytą, 
apkarpytą OPA bilių, ku
rį perdavė Prezidentui pa
sirašyti. Tikima kad pre
zidentas šį kartą bus apsi
galvojęs ir tą bilių. kad ir 
ne taip pilną kaip jis norė
jo, pasirašys. 

Tą bilių Atstovų Rūmai 

y 

^ongrese» atsistatydinęs priėmė pora dienų anks-
Maj.-Gen Porter, vyriausias «au 210 balsais prieš 142. 
cheminio karo virsimnkas, da-J rn 
lyvauja tardyme Atstovo A. J. j ? jstatjmas, jei prezi-
May ir jam primesto pasipini-. lentas pasirasys, neapima 

— .•* ,— mėsos, pieno produktų, ir 

AMERIKA PASIRUO
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gavimo iš karo užsakymu. 

2UKOV PAŽEMIN
TAS — AR? 

kitų tulų maisto reikmenų 
iki Rugpjučio 20. Jeigu po 
tos dienos kainų dekontro-
liavimo taryba nepajiegtų 
sutvarkyti mėsos ir kitų 
pažymėtų maisto reikmenų Neoficialės žinios iš So-, 

vietų skelbia kad Stalinas,1 kainas nuo pakilimo, tada 
daiydamas ^ savo "apvaly- įstatymas apims ir tuos da
mą , pažemino Maršalą žu- lykus metui laiko. 

.Namų nuomos tuo jsta-kovą, paskirdamas jį Ode
sos srities gynimo koman-
dierium. žukov šio karo 
metu pragarsėjo kaip pir
maeilis raudonųjų armijų 
kariautojas. Buvo jau su
tarta kad jis net į Ameriką 
atvažiuos, bet staiga Stali
nas paskelbė kad Žukovas 
"nesveikuoja" ir į Ameriką 
jo važiavimas išgaravo. 

Stalinas, norėdamas pats 
buti vyriausias ant visų 
raudonosios armijos karių, 

tymu sugrąžinamos iki to 
kaip buvo Birželio 30. 

Valdžia paskiria bilijoną 
dolarių dar metui laiko ap
mokėti maisto augintojams 
tam tikrą dalį, kad maisto 
auginto iai ir gamintojai 
nepaneštų nuostolių del že
mesnių kainų. 

Nekuriu reikmenų, kaip 
automobilių ir namų padar
gų kainos paliekama tokios 

raudonosios armijos karių, k0kį0s jos buvo OPA suti-
pasivadino "generalisimo" kimu nesenai pakeltos, 
titulu ir užsimovė sau pa- OPA daugeliui tų dalyku 
sisiudintą uniformą, nors buriuos paima kontroliuoti 
jis apie militariškus daly- iaįpsnįškai leis kainas pa
kus nieko nenumano. Taip ke]ti kur bus priuažinta 
darydamas jis gali turėti reįkalinga, kad išdirbėjai 
savo saujoje visus aukštuo- Eaiėtų gaminti be nuosto-
sius savo kariuomenių va- ? ~=i 
dus. 

Raudonosios armijos vy
riausiu vadu esąs paskir
tas koks tai Konev. 

iiu. Kitaip vėl viskas butų 
sulaikyta. 

BOLŠEVIKAI "ATSILY-
. GINO". Pereitą žiemą bu-

Sakoma pasalintas ir oro,vo gugautas sovietų karinin-
jiegų vadas Maršalas No- kas vogįmu Amerikos ka-
vikov. v . riškos paslapties. Ameri-

Ar šis Stalino žygis yra kos teismas, vietoj tą bol-
tikras Maršalo Žukovo pa-|vegįko šnįpą> Lt. Redin, su-
žeminimas ar jis paskirtas paleido. Matyt tai 
į Juodųjų jurų zoną nebus daroma nusilenkimui 
tik ruošti ̂  užpuolimą Tur- galinas nesupyktų, 
kiios ir užgrobimą Darda- Bet užtai Maskvos bolše-

Ąmerikos J armijos apsi
gynimo vadovybė išdalinta 
į šešias paskiras grupes ir 
kiekviena grupė taip su
tvarkyta kad kitoms gru
pėms žuvus ar suirus kiek
viena likus grupė gali pil
nai atlikti kariavimo vado
vavimą. 

Tas reikalinga yra dabar 
atominėje gadynėj, kadan
gi jei vadovybė butų viena 
ir vienoje vietoje, ją sunai
kinus visas apsigynimas iš
irtų. Tie skyriai išmėtvti 
plačiai paskirose šalies da
lyse. 

m 

Ekonomika 

BOLIVIJOJE NUŽU
DYTAS PREZIDEN

TAS 

STOKA MfifeoS? Rocky Mountain, N. C., gyventojai gal 
ir negirdėjo apie mėsos trukumą jei ten išaugina kiaules ku
rios duoda tokio didumo kumpius kaip čia parodoma. Šis 
kumpis sveria 60 svarų, arba tris kartus daugiau negu prie 
jo sėdintis kūdikis, kuris žiuri lyg netikėdamas. 

La Paz, Bolivijos sosti
nėje, Pietų Ąmerikoje, per 
porą savaičių ėjęs sukili
mas prieš bdvusią vyriau
sybę baigėsi prezidento Vil-
lorroel nužudomu. Jis bu
vo užpultai darbininkų ir 
studentų ir pirmiau viduje 
nužudytas, paskui ištemp
tas į gatvę ir pakartas ant 
lempos stulpo. 

Sukilime keli šimtai žmo
nių užmušta, daug sužeista 

Attaint liomlia Sprogo po Vandenin 
PASKANDINTA KE

LI LAIVAI 
Antras •atominės bombos 

bandymas , laivų skandini
mui, šį kartą darytas po 
vandeniu, Liepos 24 d. Bi
kini salų vandenyse, taipgi 
išėjo pasekmingai. Bomba 
išmetė į viršų pragariškai 
ūžiančio, verdančio vandens 

^  . .  .  ' 1 . 2 .  k a l n ą  i r  p a p r a s t ą  s a v o  d u -
Laikmu prezidentu tapo ju dumu jr oro mišinį apie 

Nestor Guillen. Nauja vy'i įooo pėdų aukščio. Už 10 
nausybė yra kairiųjų pą-jmyiių atstu buvę tėmytojai 
linkimų. • Kaip Europoje • iaįVuose visa %zl\ matė ir 
taip ir Pietų Amerikoj stu- steng§sį užrašyti, užrekor-
dentai yra partijų naudo- • jg sprogimo centro 
jami nausems ir žudynėms, į aplinkines salas mušė di-
tik to -jie matyt išmokina- ęĮgjgg vandens bangos. 
mįT . . ^ Nuskandinta didelis karo 

Neramumai eina ir Pa- iaįvas \Y sudaužyta dar di-
raguajuje, kur prezidentas: degnig 1§ktuvnešis laivas, 
prasėsi leisti jam apleisti nuskendo už keliu va 
šalį. 

nelų? 
Žukovas tuo budu pasi-

vikų Pravda gerai iškolio-
zuKovas tuo ouuu pasi- Amerikos FBI kam tą 

aukotų didesnei sociahz- į^oigeviką. šnipą suėmė, 
mo garbei. 

VYRŲ ėmimas kariuo
menėn prasidės su Rugsė-
io mėnesiu, po šešių savai
čių pertraukos. Bus ima
mi visi tarp 19 ir 29 metų 
amžiaus. 

Bombay, Indijoje, iškilo 
generalinis streikas, apie 
200,000 darbininkų nedirba 
tame mieste, ir tūkstančiai 
sustreikavo kitur. 

landų vėliau. Sugadinta ei
lė kitų laivų, ir be abejo 
keli nuskendo vėliau, kai 
jau galėjo priplaukei (tyri
nėtojai. * 

Ši bomba, patalpinta ati
tinkame gilume vandenyje, 
buvo susprogdinta iš karo 
laivo esančio saugiame to
lume, per radio bangą. 

Dabar eina tyrinėjimas 
visokių likučių. Ant laivų 
šį kartą buvo palikta kiau
lių ir gyvačių, ožkų nebu-

.vo. 
Iš ano pirmesnio bandy

mo daryto bombai sprogs
tant ore ir dabar po van
deniu, mokslininkai ir ka
ro inžinieriai galės nusta
tyti tolimesnius atominės 
bombos panaudojimus rei
kalui ištikus. 

DAUG DAR LAIKO
MA VERGIJOJE 

Anglijoje, saldainių gali 
vienas asmuo gauti tik .14 
uncijų per 4 savaites. 

Nuo Liepos 21 Anglijoje 
įvedama duonos racionavi-
mas. 

PALESTINOJ Žydai ko
vodami Drieš Britus, Jeru-
zalyje išsorogdino viešbu
tį, užmušta keliasdešimts 
žmonių. Žydų riaušėsi^ pa
staromis savaitėmis žuvo 
apie 100 žmonių. 

SEKR. BYRNES vyksta 
į Paryžių Taikos konferen-
riiai, kuri turi prasidėti 
Liepos 29 d. Jis pasiskyrė 
sau kelio.liką vadų-padėjė-
jų, ]5rie to turės visą štabą 
technikų ir specialistu. 

Iš Vokiečių karo nelais-
vių atvežtų Amerikon, ku
rių buvo 350,000, visi pa}ei-
sti, tik apie 300 žymesnių 
nužiurėtų kaltininkais arba 
ligoniai čia dar likę. 

Tačiau Rusijoje tebelai
ko dar pora milijonų Vo
kiečių karo belaisvių, Bri
tanijoje apie 500,000, prie 
to dar nepaleido belaisvius 
Vokiečius Prancūzai ir Bel
gai. Kam tas žmonių ver-
gimas, ir ar nėra tarptau
tinių taisyklių tai sutvar-

KINAI RAUDONIEJI 
SUMUŠAMI 

Kinų tautinė armija 500,-
000 vyrų skaičiuje pradėjo 
smarkų vajų prieš Kinus 
komunistus ir prasiveržė J 
tų raudonųjų laikomas sri
tis apie 50^ mylių, raudonų
jų užimtoje Kiangsu pro
vincijoje. 

SUSEKĖ IR PAVARĖ 
ŠNIPUS 

RUSAI dar reikalauja iš 
Austrijos dar geležinkelių 
kaip karo grobio, sakydami 
kad tie geležinkeliai yra 
Vokiečių įvesti. Amerikos 
vadai bando kaip ką sulai
kyti Austrijoje nuo pateki
mo į Rusų rankas, už tai 
komunistų spauda skelbia 
didžiausius pasmerkimus. 

Mat, tas Rusams buvo 
pažadėta Potsdame. 

U. S. Karo Departmen-
tas praneša pašalinęs iš 
tarnybos 5 žymius asmenis 
"šalies saugumo gerovei" iš 
Aberdeen, Md., tyrinėjimų 
įstaigų, kur daroma tyri
nėjimai naujų rakietų, ra
dio valdomų lėktuvų ir šo
vinių. 

Tie asmenys susekti ma
tomai vaginėjant paslaptis 
priešų naudai, ir greičiau
sia Maskvai. 

ITALIJOS PREZIDENTAS. Benedetto Croce, garsus fK 
losofas, kairėje, sveikina naujai paskirtą Italijos laikiną pre
zidentą De Nicola. Prezidentas De Nicola yra populiarus ir 
Neapolyje, kur skaitėsi monarkistų tvirtove ir priešinosi ka-
raliaua pftaąljytiyrmi, . , 

Pirkėjos Tikrai Baudžm 
Kainų Brangintojus — 
ir Mažus Biznierius 

PIRKĖJAI arba maisto su
naudoto jai visoje šalyje savo
tiškai moka kovoti su brang
stančiu maistu. Kuriam tik 
maistui — geresnei mėsai, sū
riams, sviestui — pakilo kai
nos iki tiek kad pirkėjai mato 
neleistinu, tų reikmenų neper-, 
ka. 

šį streiką pasekmingai veda 
moterys šeimininkės, kurios 
kasdien eidamos į krautuves 
gerai žino kokia ko kaina bu
vo ir kokia yra dabar. 

NESĄŽININGI buvo gyfii*' 
lių pristatytojai į skerdyklas 
ir pačios skerdyklos, kada dar 
buvo OPA, sulaikymu mėsos 
iš parduotuvių, kada šeiminin
kės negalėjo niekada nieko pa
doraus rasti. Nedorai elgėsi 
sviesto gamintojai kurie laikė 
sviestą neduodami krautuvėms 
jo pakankamai, norėdami gau
ti didesnes kainas. Sviestas ir 
mėsa per juodąją rinką pateko 
tam tikriems pirkėjams, bet 
tik už ^rangesnes kainas. 

Dabar . šeimininkės - pirkėjos 
tiems juodiems pirkliams at
silygina. Sviesto pardavimai 
daugelyje miestų nukrito pu
siau, del kainų pakilimo. 

BET del pirkėjų tokios ko
vos su mėsos ir sviesto gamin
tojais turi skaudžiai nukęsti 
mažas pardavėjas, kuris užlai
ko kaimynišką krautuvę steng
damasis patarnauti pirkėjams. 

Tos aukštos kainos sviesto 
ir mėsos nėra tai kaimyniško 
pardavėjo - pasitarnautojo kai
nos. Tai yra gamintojų ir ur
mo pardavėjų kainos. 

Smulkus biznierius privers
tas imti sviestą ir mėsą, tikė
damas ir toliau tokiu pačiu ma
žu uždarbiu verstis. Nekurie 
ir jie pakėlė po centą-kitą dau
giau, nes viskas pabrango. 

Tie kaimyniški biznieriai vi
su karo metu sunkiai vargo no
rėdami savo pirkėjams pasi
tarnauti, vargo skirstydami ir 
skaičiuolami raudonus ir mė
lynus racionavimo - ženklelius, 
kad darydami gerą savo kostu-
meriui nepatektų į bėdą, da
bar yra tų pačių kostumerių-
pirkėjų baudžiami už tai kad 
mėsos ir sviesto kainos taip 
iškeltos — ir ne del jų kaltės. 

Kaip į dalykus nežiūrėsi, vi
sur yra blogumų ir gerumų. 

DABAR turėtų, labiausia ap
sižiūrėti tie didieji bizniai ku
rie norėjo atsikratyti OPA. Jie 
netikėtai to sulaukė, tačiau jei 
mano kad OPA atmetimas yra 
tik jiems pasipinigavimo lei
dimas, jie apsiriks. Jeigu jie 
nori biznio privalo didinti pro
dukciją ir teikti visokių reik
menų pakankamai už mažes
nes kainas, nes kai žmonės pa-
jiegs įpirkti jie viską, pirks 
laisviau ir jų pelnai augs be 
nuoskaudos pirkėjams. 

LENKIJOJ bolševikiška 
valdžia visiems vyrams 18 
iki 55 metų ir moterims 18 

Pullman sistemos pasa-Įiki 45 metų įvedė privers-
lierinių vagonų kondukto-j tiną darbą. Jie gali buti 
riai nutarė streikuoti Rug- j pasiųsti darbams bent kurįdžioje. Medžio industrija fov 
pjučio 7 d. J\į yra 2, <00. I pe? <įlu metu. | gi pernešė did&Uus streikus. 

MEDŽIO produkcija numaty
ta pasieks 82 bilijonus pėdų 
lentų, arba 2 bilijonais daugiau 
negu buvo spėta šių metų pra-
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PHILADELPHIA 

žiauraus likimo išguita iš 
savo tėvynės Lietuvos, jau? n 
Lietuvaite, Vera Kazlauskaite 
atsiuntė laišką vienam Lietu
viui Philadelphijoje, guriam o 
yra tokių sakinių: "THioj po 
Velykų, mamytė parašė ponui 
Juozui Bačiunui išdėstydann 
musų dabartinę padėtį ir pra
šė pagelbėti mums pasiekt* A-
meriką. Tuo metu buvome 
galima sakyti apverktinoje pa
dėtyje, nes Belgų policija ne-
bepratęsė musų pasų. Tokiuj | 
budu buvome atsidūrusios klai
kioje baimėje, o be to nebega-
vom maisto kortelių, be kurių 
čia pragyvenimas tiesiog ne
įmanomas. 

"Ir štai po dviejų savaičių, 
kai ryte turėjom vėl išnaujo 
prisistatyti į policiją, kokr 
džiaugsmas kai radom laiškr 
dėžutėje mums storą iš Ameri
kos laišką su "Affidavit of 
Support". Visos trys verkėm 
susikabinusios iš džiaugsmo ir 
laimės, dėkodamos Dievui, ii 
prašydamos palaimos musų ge 
riesiems užjurio broliams. 

"Šie popieriai sutvarkė mu
sų padėtį. Tuoj ėmėmės žygir 
išvažiavimui. Kadangi Bruxe-
lyje, kur mes gyvenam, nor? 
Amerikos konsulo tai teko nu 
važiuoti į uostą Antvėrpen. 
Ten teko užpildyti blankas, i: 
dabar turime laukti eilės, nor: 
nieko tikro nežinom kada j 
ateis. / ' 1 I 'T' 

"Uoste matant didžiulius lai
vus buvo begalo džiugu pasva 
joti kad štai ateis diena kada 
mes išplauksim Į pasaulį, j 
Ameriką, tą laisvės šalį. 

"Mes Lietuviai čia gyvenair 
pusėtinai. Musų broliai Ame
rikiečiai musų neužmiršta pa
remdami mus drabužiais, vie
nu-kitu maisto siuntinėliu, ar 
tai laikraščiais ir laiškais pra
džiugindami. vKokia laimė tu
rint tokius gerus užtarėjus. 

"Aš šiądien dar mokinuosi, 
esu prie knygų, smarkiai užim
ta, nes noriu gerai užbaigti kad 
butų patenkintos mano gerada
rės vienuolės. 

Detroit/ Micfe., Naujienos 
f. 

IŠ N. J. LIETUVIŲ SU
VAŽIAVIMO 

PAULINE Betz, Kaliforni
jos teniso žvaigždė, parodoma 
dalyvaujanti moterų teniso 
rungtynėse Anglijoje, pastara
me konteste. 

PITTSBURGH 

PASKYRĖ ŠEŠIS MILIJONUS 
UPĖMS TVARYKTI 

Pennsylvanijai potvinių kon
troliavimui, kas yra didelės 
svarbos Pittsburghui, federalė 
valdžia paskyrė šešis milijonus 
dolarių. Tuos darbus armijos 
inžinieriai ims dirbti 1947 me
tais. 

Monongahela ir Allegheny 
upių darbams ir kitoms upėms 
kontroliuoti Pittsburgho apie-
linkėse, paskirta apie milijo
nas dolarių. Kiti pinigai išda
linami po kitas šios valstijos 
dalis. 

TIRIA VAIKŲ SVEIKATĄ 
Apie pusė milijono mokyklų 

vaikų Pennsylvanijoje iki šiol 
šymet jau perėjo sveikatos eg
zaminus. Tam tikslui išleista 
virš milijonas dolarių. 

• Ir štai kas patirta: Greta 
paprasto vaikams dantų suge
dimo ir tonsilų, dar rasta: blo
gas širdies stovis; prastas akių 
regėjimas, ausų sugedimas ir 

, šiaip kitokios smulkios nege
rovės. 

PITTSBURGHO srityje pa-
_ , . v , , v, -i. „ i sirengę streikuoti valstijos deg-"0 kaip aš trokštu pasitar-,,. _ . ^ ® p . itmes parduotuvių tarnautojai, uti mušu mažutei tevynei; ^ * . •' .  .  . M 1  I T i . ; n r v i c  !  S t r e i k a s  v a r o m a s  į v y k d y t i  s u  ir los įsblaskytiems j .1 J. pradžia- Spalių menesio. 

CIO suorganizavo degtinės 
parduotuvių tarnautojus į sa
vo globą, ir dabar kursto juos 

, • . • streikuoti reikalaujant algu limybes, norecmu taip pat mo- T «. 
kytis, o ypač Anglišką kalbą,; . ' „Htarii 
kad paskui butų lengviau A- 40 18 41)0 tarnautojų pritaria 
merikoje su studijomis.' 

nauti 
Lietuvai 
vaikams. Tikiuosi mano užju-

brolių padedama galėsiu rio 
įgyvendinti ši savo siekimą. 

"Per atostogas, jei bus ga-

GRYžO Iš KARQ 
TARNYBOS 4 

DALYVAVO APIE 500 SVE
ČIŲ. AUKŲ SUDĖTA $663 

NEWARK, N. J. — Liepos 
7 d., Robert Treat viešbučio sa-' 
lėje, Newarke, įvyko visų New 
Jersey Lietuvių vardu suvažia
vimas, Lietuvos laisvinimo rei
kalais, Lietuvių pabėgėlių ir 
našlaičių gelbėjimo aptarimui, 
o taipgi ir Amerikos politiniais 
klausimais pasitarti. Dalyva
vo apie 500 žmonių. 

Suvažiavimą atidarė Jokū
bas Stukas, Newarko radio ve
dėjas, kuris perskaitęs atitin
kamą raštą, perstatė susirinki
mo vedėju Adv. Paulauską, šis 
paprašė Kun. M. Kemežį sukal
bėti invokaciją. Lietuvių Poli
tikos Klubo Vyrų choras iš 
Kearny sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir vėliau ke
letą dainų. 

Kalbas pasakė: U. S. Kon-
gresmanas Fred A. Hartley ir 
U. S. Senatorius Albert Haw-
kes, ir Kun. Jonas Balkunas. 
Pusė valandos programo buvo 
perduota per radio. 

Per radio ėjo dainos artistės 
Barboros Darlys ir senatoriaus 
bei kongresmano kalbos. Se
natorius Hawkes stipriai reiš
kė kad Lietuva turi buti pa-
liuosuota iš Rusiškos vergijos 
ir kad Lietuvos klausimas pri
valo buti iškeltas Tautų Taikos 
konferencijoje. 

Po kalbų pirmininkas papra
šė Stuko L. R. Tautiškų šokių 
grupę parinkti aukų. Viso au
kų surinkta $663.70. 

Tautiškus šokius šoko Stuko 
Lietuvių Radio Tautiškų Šokių 
grupė, vadovaujama L. Stilso-
naitės. Panelė Šlekaitytė pa
tarnavo prie piano visoms dai
noms. 

Už aukas ir visiems daly
viams programe nuoširdžiai 
dėkoja rengėjai — N. J. Lietu
vių Taryba. 

Adv. C. F. Paulauskas, pirm 
J. V. Baltrukonis, ižd. 

A. S. Trečiokas, ^sekr. 

Liepos % 19 d, gryžo iš karo 
tarnybos marinas Cpl. Leo
nardas Michaels, veikėjų Mo
tuzų žentas. 

Leonardas jtafnavo apte du 
metus laiko, o paskutinį tar
nybos galą buvo išvežtas į Ja
poniją ir artimas salas. Ten 
Amerikos kariai matė šalto ir 
karšto, ką pergyveno ir Cpl. 
Michaels. Sugryždamas Leo
nardas padarė 12,000 mylių ke 
lionės, daugumą vandenynu. 

Leonardas padarė didelį sur-
prizą savo žmonai, Mirgai, tė 
veliams ir uošviams, nes kai 
jis paskambino telefonu kad 
jau parvažiuoja į liamus, jis 
buvo tik už vieno bloko nuo na
mų vaistinėje, ir į kelias mi-
nutas buvo prie savo 
m y l i m ų j ų .  . ,  

Leonardas !r jo jauna žmo
na, Mirga, pirmiau buvot Ra
dio Choro nariai ir daininin
kai. Jie abu mėgo muziką ir 
jos mokinosi. Tikimės kad ir 
dabar jaunieji Michaels pra
dės dalyvauti Lietuvių veiki
me, ypač meno srityje. 

Welcome home, Leonard! 

ATOSTOGAUJA 

šiomis dienomis gavo mėne
sį laiko ^tostogų Lietuvai Va
duoti Sąjungos Centro finansų 
sekretorius Juozas Kripas,* ku
ris gyvena ir dirba Ann Ar
bor, Mich. Atostogoms išvy-

r. * 

Detroito Lietuviai 
klausykit Amerikos Lietuvių. 
Balso radio programų 
nuo 7:30 iki 8 vak. stotis 

šeštadieniais WJLB 
1400 kilocycles. 

Lietuviškos Liaudies dainos 
ir muzika oro bangomis. 

Programą veda Harry A. Kapres. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirimus Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

choro vedėjas Jonas Valiukas. 

KAM RUSIJOJE GERAI 
R. J. Thomas, UAW.C.I.O. 

vice pirmininkas, .nesenai su-
gryžęs iš Maskvos, papasakojo 
kad toje komunistų sostinėje 
Rusijos darbininkų vadams yra 
tikras rojus. Jis apsakė kaip 
darbo organizacijų vadai važi
nėjasi puikiausiais valdžios au
tomobiliais ir gyvena gražiau
siuose valdžios namuose. Bet 
dirbtuvėse darbininkams nėra 
net įtaisyta atsigerti vandens, 
kaip tas yra Amerikoje net pa
prasčiausioje dirbtuvėlėje. Ten 
atveža vandenį iš upės kubi
lais ir pastato darbininkams 
sušvinkusį vandenį gerti. 

Pasakoja kad Maskvoje la
bai trūksta gyvenamų namų, ir 
darbininkų gyvenamų namų 
padėtis labai skurdi: ten vie
toje garsinti išnuomojamą ko
kį kambarį, išnuomojami tik 
tušti kambarių kampai. 

Laisvai ten gali gyvuoti to-
kis amatninkėlis kuris vienas 

. A - XT ,7 , • pats gali ką gaminti, bet jeigu 
ko ! -Vytus, ypač New Yorke ir kag samdyt kitą darbininką 
jo apielmkėje, kur susispietę 

ŠYMET BUS DIDE
LIS DERLIUS 

streikavimui. 
X. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradHcs metŲ-
į laišką $1 dabar ir 

lankys jus istisą pusmeti. 

LYTIKOS LIGOS 
PADAUGĖJO 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
S0 

Amerikos Karo Departmen-
to vadovybė paskelbia kad ar
mijoje vyrų tarpe lytiškos li
gos žymiai padaugėjo pirmą 
kartą nuo 1900 metų. Vadovy
bė praneša apie įvedimą griež-

U. S. Agrikultūros Depart-
mentas praneša kad, sutyg su
rinktų visoje šalyje žinių apie 
derlių, šymet bus rekordinis 
derlius kornų ir arti rekordinis 
derlius kviečių, avižų, bulvių, 
ir ryžių. Retai kada buvo di
desnis derlius koks numatyta 
šymet. 

Gal but smagiausia derliaus 
žinia yra tai kad grudų bus 
gauta daug, nes šymet visi iš
tekliai šalyje žymiai sumažėjo 
išvežant grudus karo nukentė
jusių šelpimui. 

Kornų šymet numatyta bus 
3,841,646,000 bušelių, pernai 
buvo 3,018,410,000 bušelių. 

Kviečių bus 1,090,092,000 

daug Lietuvių veikėjų ir kur 
jis pats kitados gyveno ir dar
bavosi. Ta proga Juozas pa
viešės pas savo sesutę ir pa
silsės po metų nuolatinio dar
bo. Linkime Juozui Kripui su-
gryžti sveikam ir linksmam. 

Pas Dr. Juozą Peters ir jo 
žmoną lankosi ' ponios Peters 
mamytė, Frančiška Kučkailie-
nė, iš DuBoiš, Pa. Viešnia su 
savo dukteria ponia Peters bu
vo atsilankiusios ir pas šių žo
džių rašytoją. Mes gražiai pa
sikalbėjome. Poni Kučkailie-
nė yra kilus iš Maletų ir jau 
apie 40 metų kaip gyvena A-
merikoje. Poni Kučkailienė y-
ra labai maloni moteris. Jai 
labai malonu viešėti pas savo 
dukterį ir žentą. M. Sims. 

Automibilių Bado Ga
las dar Toli, Išdir

bėjai Sako 

tas tampa buržujum ir išnau
dotoju kito darbininko, ir tas 
daryti uždrausta. Tik pati val
džia gali darbininkus išnaudo
ti, bet to neskaito išnaudoji
mu. 

Didelėse krautuvėse, ir naf
tiniuose klubuose, kur darbi
ninkai neineina, ima aukštas 
kainas, ir visi moka be pasi
priešinimo, nes kas gali ką sa? 
kyti, juk tas viskas priklauso 
valdžiai. 

Darbininkai teft sako turi 
teisę streikuoti, bet, Thomas 
sako, per dvi savaites jo buvi
mo Maskvoje niekur nematė 
piketuotojų eilių. 

Vyt. Markuzas. 

ŽIURKĖS PADARO 
BAISIUS NUOSTO
LIUS KAS META 

»VJ V} oy * 10U4D ( t ^ * j v t/ v j v u v v v 
puslapių knygelę, prisiųsim vi- i esniŲ priemonių kovai su j bušelių, pernai buvo 1,123,143,-

gpi Dovanai tiems kurie užsirašys j prostitucija kareivių stovyklų 
Lietuvių Naujienas dviem metams | ribose. Tuo pat užginčija pa-
arba gaus du metinius skaitytojus j skleistus įtarimus kad Armija 
Ir prisius $2.00 su nurodymu kam paleidžia iš karįUomenės vvrus 
I J p t u v n i  N a u n e n a s  s i u n t i n ė t i ,  m i - 1  i ,  •  ,  ,  ,  .  ,  

kurie tebeturi lytiškas ligas. Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi 
nlmą knygelę prisiųsim jums visa' 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
382 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
V_ / 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume-

$ rata už Dirvą baigiasi, 

Eaimkit pas jus esamą 
'irvos voką ir atnauji

nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

000. 
žiemkenčių kviečių derlius 

bus 847,163,000 bušelių, pernai 
buvo 823,177,000 bušelių. 

Detroito automobilių išdirbė
jai tikrina kad stoka plieno ir 
kitų pagrindinių reikmenų vis 
trukdo išjudinimą plačios au
tomobilių gamybos. 

Vienas Ford Motor Co. vir
šininkas paskelbė kad dar pra
eis 12 iki 15 mėnesių kolei bus 
galima automobilių gamybą iš
vystyti pilnu saiku. 

Nors nuo karo pabaigos pra
ėjo metas laiko, automobilių 
produkcija eina tik 50 nuošim
čiu savo išgalių. 

Galėtų išdirbti po apie 6000 
automibilių į dieną, o padaro 
tiktai po 3200, sąko Ford vir
šininkai. •; 

GAGELIS Juozas, pusamžis, 
mirė Birželio 24, Chicagoje. 
(Ukmergės ap. šližų k.) A-
merikoj išgyveno 32 metus. 

BUTRIMAS Vincas, pusamžis, 
mirė Birželio 25, Chicagoje. 
(Ukmergės ap. Vidiškių p.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

NEčIU'NSKAS Stasys, 66 m., 
'tfiirė /Birželio 26, Brooklyn, 
N. Y. 

STAKĖNAS Julius, 50 m., mi
rė Birželio 24, Ozone Park, 
N. Y. 

MAGILA Tarnas, m., mirė 
Liepos 15, Cleveland, Ohio. 

DIDŽIULIENĖ Ona, 56 metų, 
mirė Liepos 11, Clevelande. 

SENKUS Jonas, 70 m., mirė 
Vasario mėn., Angel Camp, 
Calif. (Daukšių p. Plynių k.) 
Liko broliai, Andrius Cleve
lande, ir Motiejus Rochester, 
N. Y. (Velionis Amerikoj iš
gyveno 35 metus.) 

DAMUŠA Kazys, 61 m., mirė 
Geg. 23, Brooklyn, N. Y. 

VAICUKENAS Elena (Pau-
gaitė), pusamžė, mirė Birž. 
29, Chicago j. (Jooniškio p. 
Sliepsnių k.) 

MAČIULYTĖ Mare, 29 metų, 
mirė Geg. mėn., Sao Paulo, 
Brazilijoje. 

STUPURIENĖ Uršulė (Vens-
lauskienė), pusamžė, mirė 2 
Liepos, Chicagoje. (Kėdai
nių *ap. Kernavos p.) Ame
rikoj išgyveno 32 metus. 

ŠATKAUSKAS Petras, 68 m., 
mirė Liepos 3, Chicagoje. 
(Panevėžio aps. Ramygalos 
p. Glebauskų k.) Amerikoje 
išgyveno 49 metus. -

GLUTKAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Liepos 3, She
boygan, Wis. (Panevėžio ap. 
Ramygalos p. Jotainių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

ANDRIJAUSKAS Adomas, pu
sės amž., mirė Liepos 1, Chi
cago j. (Raseinių ap. Kražių 
p. Pupėnų k.) Amerikoj iš
gyveno 43 metus. 

BRILAVIČIENĖ Marš, seno 
amž., mirė Liepos mėn. Mi-
nersville, Pa. 

ŠNEIDERIENĖ Magdė (Mu-
VITIS Kazys, 64 m., mirė Bir

želio 17, Glen Lyon, Pa. 
(Telšių ap.) 

PAšKAUSKAS Juozas, 69 m., 
mirė Geg. 16, Gary, Ind. 
(Marijampolės ap. Salemos 
Budos k.)' 

LAUKAITIS Stasys, 63 metų, 
mirė Geg. 1, New York, N. 

, Y. (Suvalkų rėd.) 
BIELSKIENĖ Ona (Žemaity

tė), pusamžė, mirė Liepos 4, 
Chicagoj. /(Kauno ap. Pakuo
nio par.) 

VARNAGIRIS Adolfas, seno 
amž., mirė Liepos 7, Chica
goje. (Telšių ap. Kantaučių 
kaimo.) 

FOGELMAN Lilian (Didvaly-
tė), 37 m., mirė Liepos 9, 
Brooklyn, N. Y. 

BAKUNAS Klemensas* 36 'm„ 
mirė Birž. 26, Plymouth, Pa. 
raškiutė), 61 m., mirė Lie
pos 1, Chicagoj. (Marijamp. 
ap. Sasnavos p. Parašukių 
k.) Amerikoje išgyveno 48 
metus. 

JANUŠIS Steponas, 61 metų, 
mirė Liepos 7,, Brooklyn, 
N. Y. 

ŠAPUTIENĖ Anefc (Vištar-
taitė), pusamžė, mirė Liepos 
7, Chicagoj. (Kėdainių par. 
Klaubų k.) Amerikoj išgy
veno 32 metus. 

NORVILAS Bronius, 30 metų, 
mirė Liepos 7, Chicago, 111. 
Gimęs O'Fallon, 111. 

OKUNIENĖ Magdė (Valterai-
tė), pusamžė, mirė Liepos. 
7, Chicagoj. (Vilkaviškio ap. 
Starkų k.) 

DEMBINSKAS Kazys, mirė 
Liepos m., Shenandoah, Pa. 

Ž U K A U S K I E N Ė  M a r ė ,  m i r ė  
* Liepos m., Gilberton, Pa. 
GUDAITIS Mykolas, mirė Lie

pos m., Frackville, Pa. 
KRISONIENĖ Anelė (Valan-

tiejutė), mirė Birž. 28, Can-
, ton, Ohio. 

BITINAS Jonas, 40 m., mirė 
Liepos 9, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. 

GRIGAS Jurgis (seminarijos 
auklėtinis), mirė Liepos m-, 

INKSTAMS ARBATA 
yra geras vaistas nuo visokių ink
stų ir pūslės negalių. Ji yra rū
pestingai sutaisyta iš įvairių gydo
mųjų žolelių ir uogų, kurios turi 
savybę valyti ir stiprinti inkstus ir 
pūslę. Kada inkstai ir pūslė pasi-
ijcsuoja nuo teršiančių juos me

džiagų, tai jie- sustiprėja ir pradeda 
geriau veikti savo valomąjį darbą, 
nuo ko apsivalo ir sustiprėja visas 
kraujas kune, o kuomet kraujas 
pasveiksta, tai ir visas kunay sveik
sta. ' . . 

ši$ą< Arbfttfy reikia g«rįti visuose 
tuose atsitikimuose, kur jaučiama 
sunkumas, ar nesmagumas žemuti-
nėj pilvo daly, arba kuomet strėnos 
ima skaudėti. Musų gaunami laiš
k a i  i š  v a r t o j u s i ų  I n k š t ų  A r b a t ą  
žmonių įtikina mus, kad ji suteikia 
greitą palengvinimą nuo inkstų ir 
pūslės negalių. Kaina dežutei $1.60. 

FLORAL HERB CO. 
Box 305 — Dept. 7 Clinton Ind-

PAJIESKOMI Albinas ir Jo
nas Kijauskai, seniau gyveno 
Pennsylvanijoje. Paeina iš Ga-
tioriskes k., Vilkaviškio par. 

yra svarbių žinių iš gi
minių. Atsišaukit tuoj. (31^ 

Pijus Debulevičius 
3406 W. 59 St. Cleveland, O. 

Marijona Milunaitienė 
Dirvos 

Skelbimams, 
841 Holfins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Atstovas 
Prenumeratoms 

Armijos rekordai parodo kad 
1045 metais buvo 69 vyrų su 
lytiškomis ligomis iš kiekvie
no 1000, kai 1943 metais buvo 
tik 28 iš 1000 vyrų. 

Apie 1900 metus il 1060 ka 
reivių 160 turėjo lytiškas li 
gas. 

I Pasaulinio karo metu ly
tiškų ligų rata buvo 81 nuo 
1000 vyrų. 

Šio karo metu daugiausia ly
tiškų ligų turėjo užjuriuose 
išvežti kareiviai—jų tarpp pra-
ta buvo 83 iš 1000 vyrų. 

ŠELPIMO KAŠTAI. Suvie 
nytos Valstijos per pirmus tris 
mėnesius šymet suteikė šelpi
mo reikalams kitoms šalims 
$536,000,000. Europai iš tos 
sumos teko daugiau negu trys 
ketvirtdaliai. 

P* 

Patyrimai parodo kad žiur
kės ūkių srityse sunaikina tiek 
grudų kurių užtektų pamaitin
ti visus pasaulyje badaujančius 
žmones. Butų pakankamai duo
nos, galvijams ir paukščiams 
pašaro. 

Mažai kis įsivaizduoja kad 
šio karo metu žiurkių skaičius 
žymiai padaugėjo šalyje, del 
stokos chemikalų reikalingų vU 
sų kenksmingų gyvūnų naiki-, 
nimui, prie to buvo apleista at
liekamų išmatų prižurėjimas. 
ir žiurkės galėjo misti ir veis
tis. 

Nustatyta kad žiurkių šioje 
šalyje skaičius yra virš 250,-
000,000, arba po dvi kiekvie
nam gyventojui. Jos per me
tą padaro nuostolių už apie 500 | 6202 Superior Ave. 
milijonų dolarių, 
ką dar išplatina užkrečiamas | 

Vytautas Markuzall 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 
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j Wilkelis Funeral Home i 
f PILNAS LAIDOTUVIU ' I 
I PATARNAVIMAS 1 

HEnderson 9292 E 

ligas. 
Valdžios įstaigos apskaičiuo

ja kad žiurkės ukėse per me
tą jmnaikina iki 15,000,000,000 
svarų grudų. 

I , n T.p, 

K RUSIJOS žydai krausto
si į vakarų Europą kiek gali, 
kurie tik gali įrodyti kad jie 
paėjo iš Lenkijos, ar Čekijos 
ar kitur. Nenori pasilikti so~ 
vietų rojuje, kur bėgo, ir leng
vai pasidavė kuomet bolševikai 
atėjo tas šalis okupuoti. 

PIENIEĘiIŲ OPEROS NAMAS, šis istoriškas miestelis Cen
tral City, Colorado, turi iš senesnių dienų išstatytą operos na
mą, k&da teiT auksas pradėta kasti. Po karo ten vėl apsilanko 
operos kompanijos perstatymui operų. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6H21 EI)NA AVENUE , ENdicott 1763 
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• DEIMANTAI gali buti be
spalviai, mėlyni, balti, rausvi,!5 
raudoni, gelto, žali,'rudi arba'E 
juodi. 

#09*12 Society for Savings Bldg—Cleveland, OJtip 
OFISO TELEFONAS: MA in 1773. 

Nor£d*mi pigiai pirkti namus mieste arba pricmiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kkina. Taipgi gausit patarnavimą įvąi' 
riuose apdrauidos-insurance reikaluose. ' ^ 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta —< \ 

Jungo Nevilks! 

Vergu Darbas be Poilsio 

Komunistai Tinginiavo, kiti turėjo Dirbti už Juos 
• Rašo R. Tolaitis 

Praeitame savo rašinyje, baig
damas jį, paminėjau kaip darb
štiems ir doriems Lietuviams 
tarnautojams pirmosios bolše
vikų okupacijos metu teko de
šimteriopai dirbti už tinginiau
jančius ir nemokšas bolševikus 
bei jų simpatikus. Dabar ra
šysiu toliau apie tai. 

Į musų įstaigą prigrūdo nau
jų tarnautojų ne tik bolševi-
kuojančių, bet ir dorų Lietuvių 
iš kitų įstaigų. Bolševikai ty
čia darė tarnautojų perkeldinė-
jimus iš vienos į kitą įstaigą, 
kad tarnautojai savo tarpe ne
būtų pažystami iš seniau, susi
gyvenę ir vienas kitu pasitikį. 
Vis dėlto likome ir keletas se
nųjų tarnautojų, kurie bolševi
kams atrodėme ne tokie bai
sus. Kad galėtų mus pritrauk
ti prie savęs, davė aukštesnių 

-pavadinimų ir aukštesnio atly
ginimo vietas, tačiau darbą dir
bome tą patį, kurį buvome 
įpratę Nepriklausomybės lai
kais. Kai tada dirbdavome po 
6—8 vai. per parą ir darbą 
tvarkingai atlikdavome, dabar, 
bolševikmečiu, tekdavo dirbt po 
16—18 vai. ir tai darbas buvo 
nesklandus. 

Buvo dienų, kada tek d a v o 
dirbti po 22 vai., vadinas, pora 
valandų tekdavo miegui. To
kiomis dienomis būdavai tie
siog nedarbingas. Užmigdavai 
ant stalo ir niekaip negalėdavai 
nugalėti miego. Po trijų mė
nesių tokio darbo tiek nusilpau, 
kad dažnai einant ar dirbant 
galva svaigdavo ir akys žaliuo
davo. Dažnai nebūdavo laiko 
papietauti ar pavakarieniauti. 

Ptie nuovargio prisidėdavo 
ir neprivalgymas. Pagaliau ėm§ 
skaudėti galva, 

SIRGTI UŽDRAUSTA 
Kai kartą vienam bolševikuo-

jančiam tarnautojui nusiskun-
džiau kad dėl nuovargio gavau 
nuolatinį galvos skaudėjimą, šis 
apie tai pranešė mano viršinin
kui, partiniam komunistui. Su
sitikęs mane viršininkas ap
žvelgė piktom akim ir išbarė 
už skundimąsi, lyg bučiau pa
daręs didžiausį nusikaltimą prieš 
bolševizmą. Toliau tylėjau ir 
kentėjau, ir laukiau kad mane 
paleistų iš tarnybos. Jau ir 
be darbo likti nebebijojau, nes 
dar trys mėnesiai tokio dar
bo tikrai butų mane nuvarę į 
kapus. Toks darbas vieną ma 
no pažystamą tikrai nuvarė į 
kapus. Buvo ir daugiau tokių, 
bet jie man nebuvo pažystami. 

Komjaunuoliai, ypač nelietu
viai, ateidavo į darbą tik apie 
pietus, o dažnai ir vėliau. Kar
tais pamėgindavau juos apibar
ti, ypač kurie buvo surišti su 
mano darbu. Jie drąsiai atsi
kirsdavo kad buvę komjaunuo
lių susirinkimuose, laikę pas
kaitas ir tt. Nieko nebeturėda
vau atsakyti, ypač, kada aš 
jokiuose jų susirinkimuose ne 
dalyvauju ir nelaikau paskai
tų, esu senojo režimo tarnauto
jas. Tad ir tekdavo atidirbti 
kitų darbą, kad neliktum ap
šauktas "fašistu, liaudies prie
šu". Daug kartų užtikau tuos 
"paskaitų skaitytojus ir susi
rinkimų lankytojus" gatvėse su 
mergaitėmis beslankiojančius. 
Ir keisčiausia budave kad mes, 
Lietuviai, paprastų Lietuvių dar
bininkų vaikai, per vargus iš
ėję aukštesnį mokslą, buvome 
laikomi "liaudies ir darbo žmo
nių priešais, buržuazijos tar
nais," o tie vargo nematę ir 
lengvai, tėvų globojami, mok
slus išėję nelietuviško elemen
to pirklių, gydytojų, advokatų 
vaikai buvo laikomi darbo žmo
nių draugais, proletarais, nors 
apie darbininkų gyvenimą nie
ko nenusivokS., Tokie visaip 

sunkindavo darbininkų dalią. 
Laiku neatlikdami savo parei
gų, sutrukdydavo darbininku 
darbą. Per juos darbininkams 
tekdavo dirbti iki vidurnakčių. 
Kai kartą dėl to išbariau kele
tą komjaunuolių, išgirdęs tai 
mano viršininkas rūsčiai mane 
išbarė. Girdi, aš pataikauju 
darbininkams. Į mano pasta
bą, kad darbininkai nepaten
kinti ir murma, viršininkas at
sakė: "Kuo daugiau nepaten
kintų, tuo geriau. Murmėji
mais išsiduos save slapti bolše
vizmo priešai", šito buvo man 
gana ir gerai supratau ko bol 
ševikai siekia—daugiau sunai
kinti dorų Lietuvių darbininkų. 

AR KARIAVAU ftUEš 
BOLŠEVIKUS? 

Po trijų mėnesių musų tar
nybos bolševikams, vieną naktį 
mus iššaukia pas vyriausiąjį 
komisarą. Šis pradeda mus tar
dyti, smulkiai viską išklausinė-
damas apie musų tėvus ir visą 
musų praeitį. Pasakoju neme
luodamas, tik kai ką užslėpda
mas. 

Pagaliau prieina prie klausi
mo apie mano tarnavimą Lie
tuvos kariuomenėje Nepriklau
somybės kovų metais. Staiga 
komisaras duoda man klausimą: 
"Ar kariavai prieš raudonuo
sius?" Aš taip pat staiga at
sakau: "Kariavau!" Komisaras 
nutilo ir daugiau manęs nebe-
klausinėja. Jo adjutantas kiau
šio ko daugiau reikia klausti. 
Komisaras jam trumpai atsako: 
"Nebereikia! Jau viskas aiš-. 
ku!" 

Aišku komisarui, taip pat aiš
ku ir man kad reikės geriau
siu atveju iš tarnybos išlėkti, 
o gal ir į kalėjimą ar Sibirą. 
Man leidžia išeiti ir atsisvei
kinant rankos nebepaduoda. 

Ištikrųjų, netrukus išgirdau 
kad esu paleidžiamas iš tarny
bos. Viešai paskelbta kad dėl 
vietų trukumo, bet slaptai iš
girdau ką kita: Girdi, "tas se
nis jau nebeperdirbamas. Nau
jojo režimo šalininku nebebus. 
O be to, 1919 metais kovojo 
prieš raudonąją armiją. Mums 
tokie nereikalingi." Vadinas, 
40 metų amžiaus "senis" nebe-
pertempiamas ant bolševikinio 
kurpaliaus. Bet kaip pasirodė, 
ne tik seniai, bet ir 10—14 me
tų amžiaus vaikai nebuvo pa-
viliojami boolševikinio 'rojaus'. 
Vaikai dar daugiau privirdavo 
bolševikams košės, bet apie vai
kų kovą prieš bolševizmą para
šysiu kitą kartą. 

Beleidžiant paskutines dienas 
savo tarnybos įstaigoje, gaunu 
viršininko įsakymą nueiti į ko
munistų partijos centrą. Nei
nu vieną dieną ir kitą, nes vie
na, bijau netikėtinūmų, o antra, 
man keista. Paleidžia iš tarny
bos kaip priešingą bolševikams, 
o čia kviečia ateiti į partijos 
centrą. Tiesa, jau anksčiau bu
vau gavęs net tris kartus griež

toką pasiūlymą įstoti į komu
nistų partiją, bet visus kartus 
tekdavo gudriai, diplomatiškai 
išsisukti iš tos "malonės". Jie 
norėjo mane būtinai įtraukti į 
savo tinklą, nes buvau kilęs iš 
bėdnų darbininkų tėvų ir tarp 
darbininkų ir kitos bėdnuome 
nes turėjau gerą vardą. 

VISI LIETUVIŠKAI 
''NEMOKA" 

Gavęs trečią kartą įsakymą 
nueiti į partijos centrą, paga
liau pasiryžau eiti. Nueinu į 
buvusius Nepriklausomybės lai
kais Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministerijos rumus, kur buvo 
įtaisytas Lietuvos komunistų 
partijos centras. Prie durių sto
vi Rusų NKVD kareivis ir rei
kalauja iš manęs leidimo ineiti 
| rumus. "Kad aš esu kviečia
mas ateiti," — pasiaiškinu. "Vis 
tiek pat reikalingas leidimas", 
— man atsako Rusas ir parodo 
šalia rumų mažą medinį namu
ką, kur išduodami leidimai. 

Nueinu į tą namuką ir ran
du du jaunus berniokus. Krei
piuos į juos Lietuviškai, o jie 
man atsako Rusiškai. Pasižiu 
riu į jų veidus. Veidai ir jų 
Rusiškoji kalba aiškiai liudija, 
kad jie yra ne iš Rusijos, bet 
Lietuvos, greičiausiai tKauno Ža
liakalnio, Ruseliai ir Lietuviš
kai turi mokėti geriau negu 
Rusiškai. Nors Rusiškai gerai 
moku, bet atsakinėju tik Lietu
viškai. Pagaliau ir jie ima kal
bėti Lietuviškai. Paskambino 
telefonu į komunistų partiją 
vienam pareigunui, ar tokį as
menį galima įleisti. Tačiau rei
kalingo pareigūno nebuvo ir 
paliepė man ateiti vakare. 

Vakare vėl nueinu ir vėl ta 
pati istorija su tais Lietuviš
kais Ruseliais. Aš Lietuviškai 
kalbu, o jie į mane Rusiškai. 
Tik kai nepriverčia manęs Ru
siškai kalbėti, pradeda ir jie 
Lietuviškai. Manydami, kad aš 
Rusiškai nesuprantu, pradeda 
kalbėti apie mane ir spėlioti, 
kas aš toks esu. Gaunu leidi
mą ineiti ir einu į sau nuo se
niau pažystamus rumus. Anks
čiau čia buvo jauku, matyda
vai kulturingus veidus Lietu
vos ir užsienio žmonių, o da
bar atrodė nyku, lyg kalėjime. 
Laksto keistų išvaizdų tipai ir 
^aip ima noras kuogreičiausia 
iš čia išbėgti. Man nurodo už
eiti į vieną laukiamąjį kambarį. 
Randu ten dar vieną pusamžį 
Lietuvį. Atsargiai pradedame 
su juo kalbėtis. Jis paklausia 
mane, ar aš čia pirmą kartą 
užeinu. Sužinojęs, kad pirmą 
kartą, jis mane pamoko, kad 
gautąjį leidimą kur nors neuž-
kiščiau. Jeigu čia rumuose pa
mesčiau, tai iš jų nebeišleistų 
išeiti ir turėčiau didelių nema
lonumų —- atsidurčiau NKVD 
rankose ištardymui. 

Teko gerokai palaukti, kol 
mane pakvietė užeiti. Gerai 
įsižiurėjau užeinančius intere
santus. Kai užeina pas tą pa
reigūną, kuris mane kvietė, ne
lietuviškos išvaizdos žmogus, tai 
su juo ilgokai kalbamasi, o \a\ 

PREZ. TRUMAN priima iš 
naujo Belgijos ambasadoriaus 
atvežtą Belgijos žemės dėžę, 
nudažytą Amerikos kareivių 
krauju apginant Belgijos lais
vę ir nepriklausomybę šio ka
ro metu, atsidėkojimui Ameri
kai už pagalbą. 

Mat, bolševikai mėgdavo taip 
daryti. Paleisdavo iš tarnybon 
jiems nepatinkamą žmogų, o 
šiam traukiniui gryžtant namo 
areštuodavo kelyje, kad niekas 
nematytų ir nežinotų, kur žmo
gus dingo. Tokiu budu daug 
Lietuvių dingo ir artimieji nie
ko nebežinodavo, kas su juo at
sitiko. Bijojau, kad ir aš ne-
bučiau numatytas taip slaptai 
likviduoti. Gryžęs namo pusę 
metų slaptai gyvenau, iš na
mų išeidavau į miestą tik va
karais, sutemus. Jeigu kar
tais reikalais tekdavo į miestą 
išeiti dienos metu, tai susitikęs 
pažystamus aiškindavau 

Rusai Carų Imperializmo VezBse 
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užeina Lietuvis, tai labai greit 
išeina —> su juo trumpa kalba. 
Pagaliau užeinu ir aš. Maniau 
rasti Lietuvį komunistą, bet ap
sirikau. Ogi aiškiai nelietuvis, 
nors save buvo pasikrišt i j ę s 
Lietuvišku pavadinimu. Visai 
bolševikai naudoja apgaulę ir 
melą. Juodaplaukis, kumpano
sis pareigūnas pirmiausia pa
klausia manęs ar aš paleidžia
mas iš tarnybos ir ar priklau
sau komunistų partijai, o gal 
partijos kandidatas esu. Atsa
kau, kad ne. "Gaila," — atsa
ko raudonasis pareigūnas. Sa
ko: "Mums reikia žmonių auk
štoms pareigoms užimti, bet 
trūksta partinių. Kitokių auk
štoms pareigoms skirti nepa
togu. Gali pasitaikyti "liaudies 
priešų". Mane paleidžia eiti ir 
paprašo parodyti leidimą. Už 
rašo kelintą valandą ir kelintą 
minutę baigtas pasikalbėjimas. 
Vadinas, atlikęs reikalą, ilgai 
negali žioplinėti po partijos ko
ridorius ir tuoj pat nešdinkis 
lauk, kad neįkliutum į NKVD 
nagus. Taip ir padariau: tuoj 
pat nešdinaus pro duris. Karei 
vis-sargybinis atėmė iš manęs 
leidimą ir gatvėje atsid u r ę s 
lengvai atsikvėpiau ir nusišluos
čiau suprakaitavusią kaktą, nes 
į bolševikų įstaigą išėjęs vi
sad turi suprakaituoti. 

^ KARALAITĖ LANKO NAŠLAITES. Anglijos karalaitė 
Elzbieta, kuriai kada nors gali likti Anglijos sostas, parodo
ma lankanti Anglijos kąra našlaites Londono, našlaičių mo
kykloje Basingstoke. ;.. " z 
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TUOJ NESUIMAMAS, 
SLAPSTAUSI 

Išėjęs ilgai galvojau, kas čia 
dedasi. Nejaugi partijos cen
trui nebuvo pranešta už ką aš 
esu paleidžiamas iš tarnybos. 
Tik kitais metais susivokiau, 
kad anas komisaras, kuris ma
ne tardė, buvo rAas, oi labai 
retas žmogus bolševikin i a m e 
pragare, kuris dar nebuvo nu
stojęs žmoniškumo jausmo. Jis 
mane paleido tik iš savo akių, 
o aukščiau apie mane niekam 
nepranešė ir tik paskelbė, kad 
paleidžia dėl vietų trukumo. Jo 
tą žmoniškumą komunistų par
tija vėliau pastebėjo ir nubau
dė, pažemindama tarnyboje. Iš 
didelio pareigūno liko mažas 
tarnautojas. Mat, jis ir kitų 
Lietuvių nenorėjo nekaltai žu
dyti. žmogus buvo geresnio 
išsilavinimo ir dar visai nesu
gadintas. Tinkamiausiais bol
ševikų pareigūnais buvo lai
komi tik žiaurus ir be jokio 
žmoniškumo asmens. 

Po kelių dienų man įsako va 
žiuoti į Vilnių ir ten gauti pa
leidimo raštus. Važiuoju ir juos 
gaunu. Laisvas nuo tarnybos 
ir likęs bedarbiu, užeinu į Lie
tuvišką svetainę alaus išgerti. 
Ten randu daugiau pažystamų 
ir susėdame prie bendro stalo. 
Atėjus laikui apleisti svetainę, 
staiga visi Lietuviai sustoja ir 
jaunimas užgieda Lietuvos him
ną. Svetainėje buvo ir bolše-
vikuojančių. Tie kaip ant ža
rijų pasodinti. Nebežino, ką 
daryti. Stojasi, sėdasi ir vėl 
stojasi, nes visi žmonės stovi 
ir jaunimas gieda himną. Pa
giedojus himną, visi skubiai iš
siskirsto, kad neužkluptų žiau
rioji NKVD. Už himno giedo
jimą areštuodavo ir sodindavo 
į kalėjimą arba ištremdavo į 
Sibirą. • 

Keletą dienų dar palaukiau 
* Vilniuje ir neskubėjau gryžti.; 
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likti reikalus, ir atsisveikinęs 
tikrai skubėdavau dingti iš pa
žystamų ir nepažystamų akių, 
kad manęs nepastebėtų pikto
ji bolševikų akis. 

•Pastaba: Šymet, gyvendami 
užsienyje, per Vilniaus ra^io 
išgirdome grojant Lietuvos 
Himną. Mumfe, prisimenant 
1940-41 metus tai buvo keis
ta. Vis dėlto tikėti nenorime 
kad bolševikai leistų Lietuvoje 
giedoti Tautos Himną. Per ra
dio kas kita. Jį girdi užsienis 
ir užsienyje gyvenantieji Lie
tuviai. Taigi del propagandos 
užsieniui gali padaryt kai kam 
išimčių. 

BLAIVUS BALSAI EURO-
'POS SPAUDOJE. 

Rašo K. žvalgas. 
"'Rytai liks amžinai Rytais, 

o Vakarai amžinai bus Vaka
rais. Ir niekados jie nesu
taps," savo' laiku pareiškė gar
sus rašytojas Rudyard Kipling. 

Jo posakis ateina į galvą 
peržvelgiant spaudos pareiški-

kadjmus> ryšyje su United Nations 
gyvenu Vilniuje, ten tarnauju! Saugumo Tarybos debatais, 
ir tik dabar tarnybos reikalais] Įvykiai rodo kad Kipling ne
atvažiavau į Kauną. Skubu at-1 klydo. Su nepaprastu greitu

mu Rytų nesulaikoma diploma
tinė agresija skinasi sau nuo
laidžių demokratijų laimėjimus. 

Rusija, Artimuose ir Toli 
muose Rytuose, ir į rytinį Vi
duržemio juros krantą, ir į Ra
mųjį Vandenyną, slenka nesu
laikoma eisena. Ji nedaro po
litinių žaismų baltomis diplo
matų pirštinėmis, bet siekia to 
savo atstovų ekstravagantiš
kais išsišokimais, durų tran
kymu ir kitais metodais, anuo 
metu vartotais Ribbentropo 
Reicho kanceliarijos salėse. 

Kai Hitleris tironizavo Eu
ropą, daugelis žvelgė Rytų link, 
vildamiesi kad iš ten turi atei
ti Europai kaž kas laisvesnio 
ir naujo. Tačiau naivieji su
laukė nusivylimo. Sovietinė 
Rusija eina caristinės Rusijos 
vėžėmis. Ji vėl tampa pabai
sa Europai ii*, kaip carų Rusi
ja, visko kas reakcionieriška, 
atstovu. 

Rytų milžino klasta siutą 
Europiečiui baltais siūlais. Kai 
Rusai čiauška apie Indonezi-

RAGINA KANADĄ 
ĮSILEISTI SUROPOS 

PABĖGĖLIUS 

rų armijų žygių, jau sena, pa
miršta nuodėmė. Jau Rusiją 
vainikuoja smurto aktai Pabal
tijyje, Balkanuose, Centrinėje 
Europoje, Artimuose ir Toli
muose Rytuose. Visur ji žvan
gina ginklais, ten kur jais 
žvangino carų armijų genero
lai. Sovietai neišrado nieko 
naujo savo agresijos politiko
je, o tas leidžia lengvai demas
kuoti jos tikslus ir planus. 

Dargi darydami neteisę, Ru
sai rėkia apie aukštus laisvės 
ir teisės idealus. Tai jau da
rosi nebepakenčiama. Visam 
nepadoriam pasauliui butų ne
paprastas laimėjimas, jei visa 
padorioji spauda imtų šaukti 
prieš šį pasaulio istorijoje ne
regėtą cinizmą. 

Nusivylimo balsus seka pa
reiškimai kad agresoriaus su
valdymo reikalas yra ne paski
rų valstybių, ne Europos, bet 
viso pasaulio reikalas. 

Kanados valdžia raginama 
įleisti į Kanadą apsigyvenimui 
Europos karo išvietintus žmo
nes. Kanada galėtų leisti ap
gyvendinti ant milijonų akrų 
ploto šiaurrytinėje Britų Ko
lumbijoje ir kitose šiaurvaka
rinėse teritorijose dar daugy
bei žmonių. 

Dabar išstačius Alaskos ke
lią ir turint transportaciją lai
vais Mackenzie upe į tą terito
riją, turtingą aliejum, minera* 
lais ir mišku, ten galėtų išsivy
styti naujas gyvenimas, žemė 
ten taip pat labai derlinga. 

Kanada turi daug vietos ir 
galėtų leisti savo plotuose ap
sigyventi milijonams žmonių. 

ŠVEDIJOJE nukrito rakieti-
nių bombų skeveldros, kurios 
sakoma atskrido skersai Balti
jos jurą. Keliose dalyse Balti
jos pakraštyje Rusai turi įren
gę tų bombų bandymo stotis. 
Prie jų pasamdyti dirba daug 
Vokiečių ekspertų ir inžinierių. 
Tos bombos yra radio kontro
liuojamos. 

KamHuMjft rengiasi? 

PRANCŪZIJOJ randasi net 
800,000 Rusijos piliečių kurie 
po 1917 metų revoliucijos išbė
go iš Rusijos, nešdami savo 
gyvastis nuo raudonųjų keršto. 

jos, Sirijos ir Graikų laisvę, Maskva, matomai norė-
•jie visiškai nejaučia kad jie ęĮama juog suviliot kad gryžtų, 
patys yra daugelio kraštų Jais- ^Jeido patvarkymą jog grąži-
vės glemzejai; kad jie nu el" na jjems Rusijos pilietybę. At-
do klaikią geležinę uždangą per sirado daug kurie mano gryž-

ti į savo "matušką", ir pateks pusę Europos. 
1939 metais Rusija padarė į bolševikų nagus. 

neįsivaizduojamą laisvų tautų 
bendruomenės draskymo dar-
bą, užpuolus mažą, didvyrišką Iš PRANCŪZIJOS pradėjo 
Suomiją. Tada Tautų Sąjun- leisti į Ameriką įvažiuoti Pran-
ga dry so diskutuoti Rusijos cuzaites kurios susižadėjo su 
išmetimo klausimą iš laisvę Amerikos kariais. Tūkstančiai 
mylinčių tautų tarpo. Prancūzaičių puolėsi į Ameri-

Dabar Suomijos užpuolimas, kos konsulatą leidimų į Ameri-
kas yra tik paveldėjimas iš ca- ką pas savo vaikinus važiuoti. 

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-

V cjsco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viukais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

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

J 'Kaip Jie Mus Sušaudė 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

1 knyga Ji 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petraičio biografija, su Lietuvos istorija) 

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

Timeless Lithuania' $3 
(Su Lietuvos vaizdais, s$ Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

» 

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

^ šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohift 

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

Pirkti galfemi po vieną,/dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 
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Maskvos Užsimojimas 
Pasivergti Vokietiją Lietuva Tironu Pančiuose ^ 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Jaltos ir Potsdamo sutarti
mis Sovietams ir Lenkijai pa
vedus visą rytinę Vokietijos 
teritoriją į rytus nuo Odero-
Neisse linijos, Vokietijos dir
bamos žemės plotai sumažėjo 
25 nuošimčiais. Gyventojų gi 
skaičius padaugėjo apie 12 mi
lijonų, išvarius Vokiečių ma
žumas iš rytinės Europas atgal 
į Vokietiją, 

Šiuo budu Potsdamo sutarti
mi Vokietijos žemės ūkio pro
dukcija sumažėjo ir ji negali 
atsverti to paties Potsdamo su
tarties numatytų Vokietijos in
dustrinių suvaržymų. 

To pasekmėje, Amerika da
bar leidžia po 400 milijonų do-
larių metuose Vokietijos žmo
nių šelpimui savo okupuotoje 
zonoje, prie to dar kaštuoja po 
700 milijonų dolarių metuose 
palaikyti okupacinę kariuome
nę tenai. 

Molotovo užsibrėžimas palai* 
kyti Vokietiją vieningą, neleis
ti, ją suplėšyti, prie ko patys 
Rusai priverčia, atsisakydami 
Vokietiją apleisti susitarus su 
Britais ir Amerika laikyti ją 
nuginkluotą, dabar sudaro nau
ją pavojų, kuris gali sprogti. 

Maskvos šposas yra jkursty-
ti Vokiečius kratytis Amerikie
čių, Prancūzų ir Britų ir gryž-
ti prie buvusios Hitlerio-Stali-
no sutarties, kad Vokietija ir 
Rusija išvien vėl valdytų. 

Vokiečiai ir Rusai vėl pasi
dalintų Lenkiją, ir vis^ą kitką 
ką tik norėtų. 

Maskva turi gatavai įsteig
tą '"nacionalį komitetą laisvai 
Vokietijai" valdyti. 

Maskvoje paruoštas Vokie
čiu komunistu partijos Vokie
tijai vadas pieck randasi Ru
sų valdomoje Vokietijai zono
je. • 

Reikia laukti Rusu ir Vokie
čių komunistų bendro pasikė
sinimo suvienyti Vokietiją po 
viena raudona valdžia — kaip 
greitai Amerikos kariuomenės 
Vokietijoje pakankamai suma 
žės, — ir 
galingos 260 milijonų 1didelj balsuotoju nuošimtį? Ne, reikia turinčių teisę 
bendros sovietų-nazių galybes, ma^eni PaSvlri™ S £72 TTyf^ks! 
kuri tada tikrai pagrąsms vi
sam pasauliui. 

Stalinas vėl lošia naują iš
laisvintojo rolę — pasiryžęs 
išlaisvinti Vokiečius, kurie ta
čiau liks komunistų kontrolėje, 
ir Maskva apsidžiaugs šituo 
laimėjimu daugiau negu buvo 
besidžiaugianti kada komunis
tai ir socialistai buvo beužval-
dą Prancūziją. 

MlHHHMHitUiilmMMnmhimN 

Kas iš to išėjo? Ogi tas kad toks balsuotojas kuris 
neturėjo paso, bet gavo balsavimo kortelę, galėjo balsuo
ti nors ir kelioliką kartų. Jis galėjo pabalsuoti vienoje 
apielinkėje, paskui nueiti i kitas apielinkes, o paskui ga
lėjo ir dar kartą ateiti j tą pačią apielinkę kur jau pir
ma buvo, .ir vėl balsuoti. Jeigu koks nors komisijos na
rys ir pastebi kad ta£ jau nebe pirmą kart^ balsuoja tai 
komisijos pirmininkas, tas ištikimasis rinkimų vykdyto
jas, tuojau griežtai užginčija kad šito dar jis nematė 
anksčiau balsuojant ir jis gali balsuoti. Komisijos pir
mininkas tą pasako tokiu tonu kad komisijos narys tuo
jau supranta kad čia jam verčiau nesikišti.... 

O kodėl komisijos pirmininkas leidžia kelis kartus 
balsuoti? Gi todėl kad toks kuris gavo balsuotojo kor
telę vietoje paso, komisijos pirmininkui jau yra žinomas 
kad jis balsuoja taip kaip jam reikia. Kitaip jis nebūtų 
davęs jam balsuotojo kortelės. Pagaliau, toks kuris ne
turi paso ir nenori balsuoti taip kaip bolševikams reikia 
tas ir neateis balsuotojo kortelės prašyti. Taigi, jeigu 
kas gavo balsuotojo kortelę tas jau šitiems rinkimams 
yra geras balsuotojas. Todėl komisijos pirmininkas ir 
nepavydi jam, tegul balsuoja noi^ 20 kartų! 

Kadangi daug kartų balsuotojų vis dėlto nebuvo la
bai daug tai reikėjo juos kaip nors pritraukti. Svarbiau
sia pritraukimo priemonė, žinoma, buvo žymėjimas bal
savimo į pasus ir aiškus grąsinimas kad tie kurie nebal
suoja yra liaudies priešai, kuriuos reikia likviduoti. Bet 
vien tuo nebuvo pasitenkinta. Daugelyje vietų rinkimų 
salėse buvo pasamdyti muzikantai ir buvo surengta šo
kiai. Kas pabalsuoja, gali pasilikti ir šokti. Nedaug 
kas ta muzika pasinaudojo ir nedaug kam norėjosi šok
ti kai tokie dalvkai Lietuvoje dėjosi. Bet visvien galima 
sakyti kad tai buvo linksmi rinkimai: linksmi žiūrinčiam 
iš šalies, bet nelinksmi Lietuviams. 

Bet komisijoms tuoj prasidėjo bėda, kai pamatė kad 
balsuotojų vis dėlto yra labai maža. Iš centrų siunčia
mos telefonogramos kad reikia daryti viską kad tiktai 
balsuotojų nuošimtis butų kuodidesnis.^ Savaime kilo 
klausimas kaip gi apskaičiuoti nuošimtis jeigu nežinia 
kiek ištikrųjų turi buti apielinkėje balsuotojų, 

kitų apielinkių gyventojai, kuriefns gal buvo patogiau 
čia atvykti. Iš to ir susidarė perteklius. Tas nieko ne
kenkia. Tai bus tik garbė musų ^piėlinkei...." 

Ir tikrai, apielinkei buvo garbė, nes laikraščiuose 
buvo parašyta kad toje apielinkėje balsavo 109.2% turė
jusių teisę balsuoti. 

Kas nematė kaip visa tai darosi tam tokie laikraščių 
paskelbimai kaip kuolu j galvą trenkė. Toks buvo ne 
vienas. Visų laikraščių pirmieji ir viduriniai puslapiai 
mirgėjo stambiomis antraštėmis kurios skelbė kad to
kioje apielinkėje balsavo 105, 112, 116 ir net 120 nuošim
čių turėjusių teisę balsuoti. Dažnas stebėjosi: ar mus 
čia visiškais mulkiais laiko ar ką: kaip gi gali buti bal
sų daugiau negu buvo teisėtų balsuotojų? Tik tie ku
riems teko patirti rinkimų komisijų užkulisius galėjo su
prasti kaip tas daugelyje apielinkių atsitiko. 

Kitose komisijose reikalas vyko" paprasčiau. Bal
sai, tiesa, skaitomi buvo visur. Buvo bent atidarinėjami 
vokai. Del įdomumo, kas gi juose yra. Ir pasirodo kad 
daug kur ištikimų komisijos narių nosys ištysdavo pa
mačius kas tuose vokuose yra. O tiems komisijos na
riams kurie buvo į jas per įsakymą įsodinti, dažnai buvo 
ir nepatogu: juokas ima, o negalima to parodyti.... 

Pasirodo kad balsavimo lapelių tokių kurie butų vi
sai tvarkoje buvo tikrai nedaug. Daugiausia buvo lape
liai arba perplėšti, arba .perbraukti. Reiškia, žmonės bal
suoti ėjo kadangi bijojo blogų pasekmių kuriomis buvo 
grąsinama už nebalsavimą. Tai nereiškia kad ėjo visi, 
dauguma neišsigando, bet kai^kam nebuvo kaip ir išsi
sukti. Jeigu pas tave ateina į namus kaminakrėtis, ku
ris sakosi kad jis dabar parodys ką jis gali, ir neatstoja 
tol kol neisi su juo drauge į balsavimo salę, tai ne kiek
vienas išdrys pasipriešinti. Ir ne be pagrindo klauso. 
Tas kaminakrėtis po pustrečio mėnesio tapo paskirtas 
ne kuo kitu kaip prokuroru! Bet šitaip nuvarytas 
balsuotojas 'dažniausia bent tuo atsikeršjjo kad nuėjęs į 
kertę prieš įdėdamas korteles į voką jas arba perplėšė, 
arba bent pieštuku perbraukė. Vis dėlto balsavimas slap
tas! Bent tą žmonės galėjo padaryti! 

Kiti, kurie atėjo balsuoti pasiruošę namuose, pasi
rodo, įmetė korteles su visokiausiais užrašais, kuriuose 
visi tie rinkimai ir naują valdžia ir Stalinas visaip išiuo-
kiami arba kolioiami. Komisijose tokius balsus pradžia 

BOLŠEVIKŲ 
VIEŠPATAVIMAS 

Rinkimų rezultatai 

Šį klausimą komisijos, arba, tikriau sakant, komisi-. je balsų skaičiavimo atmesdavo, kaip netinkamus įstaty-
jų pirmininkai ar kiti patikimieji komisijų nariai spren- mo reikalams, bet kai tik paaiškėjo kad tokių balsų yrž 
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jų 
6,500. Bet, mano sau, kad atrodytų geriau suskaityta, 
užrašysim kad balsuotojų šioje apielinkėje buvo 5,673. 

paKanKamai j Į£ag tikrins! Juk sąrašų nėra! Bet palauk! Nege-
sulau sime Į u |rajj Maža kas ateina balsuoti. Iš ko gi mes padarysim 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

dė įvairiai. Daugumoje vietų komisijos ėmė spėlioti kieki daug tada jau skaitė visus. Paaiškinimas iš ištikimųjų 
gi maždaug toje apielinkėje galėtų buti rinkikų. Na, pa- komisijos narių irgi būdavo toks prieš kurį nedaug ką 
erai KMvivMldvhčs žinias, evventoiu apielinkeie vra maž- buvo Qalima pasakyti. Pavyzdžiui, jie aiškina tain: 

"Draugai!: Šitie prierašai nieko nereiškia. Mes ne
žinome del ko jie čia prirašyti. Gal čia tik pakartota 
liaudies priešų agitacija. Balsuotojai nepripratę prie 
rinkimų, jie nesuprato kad čia ne vieta tuos dalykus ra
šyti. Bet balsuoti jie vis dėlto atėjo. Reiškia, jie per
galvojo, liaudies priešų nepaklausė. O jeigu jie atėjo 
balsuoti tai už ką gi jie balsavo? Aišku, balsavo už tuos 
kandidatus kurie yra paskelbti. Už ką gi kitą jie galėtų 
balsuoti? O jeipu jie balsavo tai mes negalime jų balsų 
atmesti del smulkmenų!" 

Tose komisijose kur balsu skaičiavimas vyko mažiau 
viešai, pasirodo,' kaip pasakojo patys buvę tų komisijų 
nanai, balsų skaičiavimas arfa pasižiūrėjimas vvko at
skirai. o protokolas buvo rašomas visai atskirai. Ten 
iau viskas atrodė sklandžiai: turinčių teise balsuoti tiek 
ir tiek, balsavo apie 90 žmonių mažiau, keli balsai pasi
rodė netinkami, visi kiti paduoti už "Darbo Lietuvos Są
jungos" kandidatus. Apskaičiavus procentais irgi dau
gumoje vietų rezultatai iš protokolų atrodė labai gražiai. 
Pavyzdžiui: Balsavo 97.34°; ; už pasiūlytus kandidatus 
balsu paduota 97.327<> . Perdaug gražu kad butų galima 
protingam žmogui patikėti! 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 

Zigmas Jankauskas 
Ileal Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

K36 North 11th Street 
PHILADELPHIA. 23. Pa. 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
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. 

balsuoti skaičių imti mažesnį. . Rašykim 3,673. Užteks! 
Taip, maždaug, buvo nustatytas skaičius kiek buvo 

turinčių teisę balsuoti. Bet balsuotojai visvien ne visur 
tūkstančiais plaukė. Priešingai. Buvo tokių vietų kad 
iki 9 valandos dar niekas nebuvo atėjęs balsuoti. Iki vi
durdienio atėjo koki šeši balsuotojai. Prasideda užsa
kytų agitatorių lakstymas po namus ir raginimas žmo
nes eiti balsuoti. Raginama ir grąsinama: neisit balsuo
ti, bus blogai. 

Ką gi, žmonės pradeda eiti. Ateina šimtas, kitas... 
Į pavakarį jau ir apie tūkstanti susidaro. Visvien ma
ža. Maža visoje Lietuvoje. Ką daryti? 

Vyriausi rinkimu ko&isija skelbia kad rinkimai pra
tęsiami dar vienai dienai, nors įstatyme tas ir nebuvo 

•numatyta. Bet kitą dieną irgi tas pats. Ateina dar bent 
kiek paragintų, prigrąsintų žmonių, bet vis atrodo kad 
nedaug daugiąu kaip tūkstantis išviso, skaitant su tais 
kurie buvo pirmą diena. Gali buti blogai, išeis neįvyk
dytas planas. O komisijos pirmininkui po ranka yra bal
savimo lapelių ir vokų kiek tik nori. Jis kreipiasi į ko
misijos narius ir sako: "Draugai, supraskime padėti! 
Balsų jau yra. Kiek jų yra tiek, seimas visvien bus iš
rinktas toks koks jis yra" pasiūlytas, kadangi kandikatų 
kitų nėra. Jiems užtektų ir šitų balsų. Bet pagalvokite 
ka apie musų apielinkę pamanvs centras kai mes prane
šime kad fcas" mus balsavo gal tik 30r; turinčių teisę bal
suoti. Pamanys kad šitoje apielinkėje yra perdaug liau
dies priešų. Ar tai bus gerai?" 

Žinoma, kiti komisiios nariai sako kad negerai. Tai 
ka darvti? Viena belieka išeitis — "pabalsuoti" paįiai 
komisijai už tuos kurie yra "nesusipratę" ir neatėio bal
suoti! Ir taip, kai salė tuščia, komisijos nariai skubiai 
ima balsavimo lapelius, deda į vokus ir kiša juos į balsu 
dėžę Kam iie tą daro? Ar negalėtų taip sau įrašy
ti į protokolą daugiau balsu? Kai kur taip ir buvo pa-
darvta. Bet tai galėio buti tik ten kur prie balsų skai
čiavimo buvo tik viena komisija, arba jei ir buvo 
daueriau tai tik iš komunistu partijos atstovu. Didesnio 
miestelio rinkimu anielinkėie vakare prie balsu skaičia
vimo susirin1^ daugiau žmonių. Komisiia išanksto ži-1 |g 
nojo tą ir reikėio visiems parodyti kad iš balsų dėžės iš
imama dauę  vokų. . . , ,  _ 

Pet toie komisijoje anie kuHa čia kalbama, atsitiko 
taip k»d komisiios nanai, turėdami nemaža laiko, nei 
near«ižiurėio kain "pribalsavo" daugiau kaip 2 000 bal
su. Paskui, kai išėmė balsus iš dėžės ir suskaitė, paaiš
kėjo kad jų yra 4 011! Ka daryti? Jau įrašyta ir 
tplefonograma pranešta kad balsuoti turinčių teise yra 
tik 3 673, o čia dabar balsų 4,011. Ką su jais daryti? 

Tačiau komisiios pirmininkas nei kiek nenusimena. 
Jis jau vra išėjęs reikiamus kursus ir išeitį čia turi labai 
trera- Jis sako komisijos nariams: "Draugai, čia nieko 
nuostabaus. Iš musu apielinkes, atrodo, balsavo beveik 
visi, bet turėkite galvoje kad pas mus galėjo balsuoti ir 
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Kiekvienam gali kilti klausimas kaip gi galėjo buti 
apskaičiuoti visos Lietuvos rinkimų rezultatai, jeigu ko
misijos skaičiai buvo, taip sakant, "iš piršto iščiulpiami". 

Tai yra vyriausios rinkimų komisijos paslaptis. Bet 
ją nelabai sunku atspėti. Rinkimų sąrašų nebuvo, bal
savusių skaičius surašytas pagal atskirų komisijų nuo-
žiurą, tikrų balsų skaičius taip pat pagal komisijos nuo* 
žiūrą — tai argi vyriausiai rinkimų komisijai apsimokė
jo vargti visus tuos skaičius sudėti, skaičiuoti, apskai* 
čiuoti procentus? Kam? Juk seimo sąstatas visvien nuo 
to nepasikeis ir jis išanksto žinomas. Tiesa, laikraščiuo
se buvo paskelbta iš daugelio komisijų pranešimai kad 
balsavimo šian ir ten daugiau kaip 100% turėjusių teisę 
balsuoti. Iš vienos apielinkes buvo pranešimas kad bal-' 
savo net 130%* Bet tai nieko nereiškia. Apie kai kurias 
apielinkes laikraščiai nerašė. Turėjo buti ir tokių apie
linkių kuriose balsavo mažiau. Kiek jų buvo, niekas ne
žino. Protokoluose, žinoma, nenusileido nei viena apie-
linkė ir jeigu tuos skaičius sudėtum tai išeitų kad viso
je Lietuvoje atėjo balsuoti gal daugiau kaip 100% turė
jusių teisę balsuoti. Tas butų jau negerai. Tai komisi
ja labai paprastai pasielgė: paskelbė kad 

balsavo 95.95% turėjusių teisę balsuoti, o iš ju 
99.85%; balsavo už "Darbo Lietuvos Sąjungos" 
pasiulytus kandidatus! 

Ir viskas. Kas drys ginčyti? Kas galės patikrinti? Juk 
po balsavimų visi balsavimo lapeliai buvo sunaikinti kaip 
nebereikalingi.... 

Ar galima tuo patikėti? Tie kraštai kurie turi jau 
seną demokratinės tvarkos patyrimą, gerai žino kad net 
ir didžiausiam gyventojų susidomėjimui rinkimais esant 
balsuotojų skaičius beveik niekad nepasiekia 90%. Vie
ni esti kelionėje, kiti serga, treti kaip nors netikėtai su-
sitrukdo, o visada nemaža yra ir tokių kurie tiesiog ne
nori balsuoti ir gana. Kaip gi gali atsitikti kad krašte 
kuris, galima sakyti, iš prigimimo nepalankus komunis
tinei santvarkai, krašte kuriame pirma tik iš keturių 
tūkstančių gyventojų buvo vienas komunistas, dabar 
staiga per vieną mėnesį įvyko tokia permaina kad beveik 
96 iš šimto balsuotojų balsuotų už komunistų pasiulytus 
kandidatus! Jeigu taip tai kam tada bolševikams butų 
reikėję tiek daug žmonių areštuoti, tiek daug žmonių iš 
Lietuvos į Sibirą tremti, kam tiek daug kalbėti apie ne
patikimą elementą, apie liaudies priešus? Juk tie 4% 
kurie, anot rinkimų komisijos, neatėjo balsuoti, tikriau
sia galėjo buti tik sunkiai sirgusieji arba išviso nepaei
nantieji. Tiesa, ių tarpe buvo ir tie kurie jau prieš rin
kimus buvo sukišti į kalėjimus. Jie irgi nebalsavo. Ta
da išeitų kad visi, arba jau beveik visi kurie 1940 metų 
Liepos 14 dar nebuvo sukišti į kalėjimus, balsavo už pri
sijungimą, yra lojalus sovietinei santvarkai Bet bol
ševikai savo tolimesniu elgesiu patys parodo kad Lietu
voje vis dar tebėra daug "liaudies priešų". O jeigu jų 
tiek daug yra taigi negalima patikėti kad jie Liepos 14 
dieną butų balsavę, arba kad jie butų balsavę tikrais bal
sais, ovne suplėšytomis kortelėmis! 

Norint dar rasti kokį nors pateisinimą, butų galima 
sakyti kad rinkdami "liaudies seimą" balsuotojai neži-
noio kad jis nubalsuos prisijungti prie Sovietų Sąjungos, 
todėl ir pasitikėjo kandidatais, todėl ir balsavo už juos. 
Bet toks pasiteisinimas tik patvirtintų kad tie rinkimai 
buvo apgaulė. Tas tiesa kad iki rinkimų apie prijungi
mą ne tik nebuvo pačių bolševikų kalbama, bet net ir 
kitiems buvo draudžiama apie tai užsiminti. Vien jau 
tas pavyzdys iš politiniams kaliniams pagerbti suruošto 
mitingo, kurį pirma minėjau, tą aiškiai parodo. Tai^i 
jau vien del to Sovietai negali remtis tuo balsavimu ir 
sakyti kad Lietuva savo noru prie Sovietų prisijungė, 
jeigu net ir tikrai butų tiek Lietuvių balsavę kiek jie 
skelbė. Bet ištikrųjų negalima patikėti kad toks pro
centas tautos butų taip lengvai apsigavęs. Visvien dau
gumas suprato kuo tas viskas kvepia, ir tikrai maža da
lis galėjo patikėti kad va čia išsirenkam sau naują sei
mą ir tvarkysimės sau naujais demokratiškais pagrin
dais savo krašte. Taip patikėjusių gal ir buvo, bet tik 
nedidelė dalis. 

(Bus daugiau) 

Siųskit Savo Prenumeratą DABAR knygai 

1A K T U  V A  T I R O N Į J  
PANČIUOSE 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama knygoje, bm 
apie 350 pusi. didumo. Kurie užsisakys šią knygą išanksto, tų 
vardai tilps knygoje. Skubėkit! Knygos kaina $3, dvi už $5. 
Pageidaujarrta stambesnių aukų knygai, paremti—tai bus prisi
dėjimas prie Lktuvo* vml&vmę pastangų rėmimo. 

IšraSyklt čia telpanti kuponą užsisakant knygą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

ATOMO BOMBOS LIKUČIAI. Aukšti Amerikos laivyno 
viršininkai, tarp jų ir Laivyno Sekretorius Byrnes, apžiūrinė
ja ant vieno karo laivo, kuris išliko nuo nuskendin>o, sudau^ 
žytą veidrodį po atominės bombos sprogimo. Ant laivų buvo 
alikto visokiausių medžiagų, padarinių, maliavų ir tt.., patyri
mui kas iš jų liks po atominės ugnies sužėrė j imo, karščio ir 
sprogimo. Ant tų davinių remiama visi kiti tolimesni tyrinė
jimai. 

' * HV ' - " 

/ •* . 

Šiunčiu savo prenumeratą šiai naujai leidžiamai knygai: 

?• Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 
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Redaktorius KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland. Ohio 

BYRNES NETURI PASITIKĖJIMO 

"V/IENAS iš įtekmingiausių Amerikos laikraščių, Chi-
* cago Daily Tribune, viename pastarų savo redakci

nių straipsnių šiaip išsireiškia apie Byrnes: 
"Raportas Kanados komisijos kuri tyrė Rusų špie-

gų veikimą pastato Mr. Byrnes pajuokai. Jis pargry-
žęs iš Paryžiaus stojo prie mikrofono papasakoti apie 
Paryžiuje įvykusią užsienio reikalų ministrų konferenci
ją. Jis pasakė jog patyręs kad su Rusais labai sunku 
Susikalbėti, tačiau jis maho kad jis padarė geriausia ką 
kas galėtų tikėtis ir jis pasitiki neužilgo pasiekti su jais 

. geresnio susipratimo. 
"Beveik tuo pačiu momentu, jžymųs Kanados juris* 

' tai dokumentalinėmis smulkmenomis išdėstinėjo Rusų 
įsitikinimą kad karas su Amerika neišvengtinas. Jam 
rengdamiesi jie rinko visas militariškas paslaptis ko-

Irias tik jų šnipai ir kvislingai galėjo pačiupti, tarp jų ir 
pavyzdžius medžiagų iš kurių daroma atominės bom
bos. Tai yra sovietų atsimokėjimas mums už išgelbėji
mą jų nuo Hitlerio užpuolimo ir sunaikinimo. Tas tai 
yra tikriausias saikas jų noro kooperuoti ir parodymo 
jų ištikimybės mums. 

"Mr. Byrnes yra mažamatlis. Jis nuvyko į Paryžių 
kaip atstovas ir kalbėtojas stipriausios valstybės pasau
lyje, tos vienatinės valstybės pasaulyje kuri nenori kad 
bent kurios šalies žmonės išnaudotų arba vogtų kitos ša
lies turtą po vienokia ar kitokia priedanga. Jis nerei
kalavo atlyginimų ar žaliavų. Jis sėdėjo per savaites 
rimtose tarybose su gauja griovikų ir plėšikų ir, paga
liau, jis padarė tiek daug kompromisų ir nuolaidų kad 
jis sugryžo atgal į savo šalį su mažiau negu pradėjo* Jis 
išaikvojo savo moralinę poziciją niekais. 

"Triesto klausimo išsprendimas nepriimtinas nie
kam ir nulemtas sudužti taip kaip sudužo Darizigo iš-

' sprendimas po pirmo Pasaulinio karo. Simpletonas sek
retorius sutiko subolševikiriti Romaniją, Bulgariją, Ven
griją, ir Suomiją, tiesioginiai ir klastingai sulaužydamas 
Atlanto čarterio principus. Jis geriau butų galėjęs at
sisakyti sutikti; tas nebūtų padarę didesnių nuoskaudų 
toms šalims, ir mažiausia, butų išlaikę šios šalies rekor
dą švarų. Mr. Byrnes, susiduręs su pasirinkimu prin
cipų ir prisitaikymu, pasirinko bergždžią prisitaikymą 
ir nuolaidumą; susiduręs su pasirinkimu gerų norų ir 
piktų, jis pasirinko piktus. 

"Jo pasiteisinimas yra kad Rusiją reikia palaikyti 
sąjungininkų globoje. Kaip mes matome iš to Kanados 
raporto, tas reiškia kad mes turime ir toliau laikyti ap
kabinę į glėbį tą valstybę kuri pasiryžus mus sunaikin
ti, valstybę kuri palaiko penktą kolumną musų ribose 
vienatiniam tikslui mus silpninti, mus skaldyti, ir mus 
Užkariauti. Mr. Byrnes apsiėjimai Paryžiuje įrodo dar 
kartą kad bolševikai yra įsiskverbę musų pačiame state 
departmente, ir tuo Rusija įgijo daugiau įtakos state 
departmente negu gali panaudoti pats Mr. Byrnes. 

"Tiesiog yra tragiška kad šiomis pavojingomis die
nomis Amerikos reikalai turėjo atitekti į silpnas ir ne-

.. kompetetingas rankas dabartinės administracijos Wa-
shingtone." 

ĮEITAME savo. straipsnyje, sekančią dieną, Tribune,* 
antrašte, "Roosevelto Rekordas apie Agresorius?>, 

šitaip rašo (paduodame tik pradžią to straipsnio): 
"Nemaža dalim nemalonumo musų simpletono vals

tybės sekretoriaus, Byrnes, jo nuolatiniame teisinime 
savo tuščių elgesių vra tas faktas jog jis jaučiasi kad 
yra priverstas ii' toliau melą tęsti. Tas melas yra tas 
senas melas kad vienos valstybės yra agresorės, o kitos 
yra taiką mylinčios valstybės. 

"Kad yra agresorės valstybės tai patentas. Kad 
mažų ir silpnų valstybių pavergimas po Vokiečiais, Ita
lais ir Japonais galima tinkamai vadinti agresija yra 
aišku. Tačiau kuomet Mr. Byrnes bando perstatyti Ru
siją taiką mylinčia valstybe, kuri surijo visas ar dalis 
pusės tuzino mažesnių kaimynių ir prievarta vykdo ko* 
munizmą kitose pustuzinyje šalių atstatytu šautuvu, ar* 
ba Britaniją, ar Nederlandus, ir Prancūziją, kurios is-
sibudavojo kolonijales imperijas agresijos kelkuir' toliau 
bando jas išlaikyti agresija, jis kalba nesąmonę. 

"Musų šalis yra taiką mylinti, bet jos administraci
ja nebuvo tokja. Mr. Byrnes plepalai nepajiegia paslėp
ti fakto kad New Deal state departmentas, kurio poli-, 
tiką jis paveldėjo ir vykdo ją nepakeisdamas, užgyrė 
ankstyvas Vokietijos agresijas kurias jis dabar atkak
liai smerkia." / 

Čia Tribune įrodinėja kad dar-tik 1935 metais Roo
sevelto administracija užgyrė ir sutiko leisti Vokietijai 
statydintis karo laivų iki 35 nuoš. kiek turi Britanija. 

E ARSIMO laikraščiuose tilpo red&feinis straipsnis — 
i-; virš 20 plačiai išplitusių dienraščių visoje šalyje — 

tokiu pavadinimu: "VAGYSTĖ PARYŽIUJE". 
Straipsnis įrodinėja kad užsienių reikalų ministrai, 

susiėję Paryžiuje taiką daryti, pagamino vergiją. Ru
sija laimėjo tąsynę palaikyti savo geležinę uždangą, pa
likti Balkanus jos uždaroje ekonominėje sistemoje. Ru
sija laimėjo tiek kad visos jos pavergtos šalys turės at
stovus komisijose tvarkančiose Balkanų šalis. 

Ir Rusija dar reikalauja nesąžiningų atlyginimų iš 
.Vokietijos ir Italijos. Tie reikalavimai tokie dideli kad 

; Vokietija visada paliks Rusijos vergijoje, * / 1 

"O gal šie milžiniški reikalavimai yra juodrankisk* 
forma? Ar tik tie reikalavimai nedaromi todėl kad, 

, vietoje palaikyti Europoje suirutę, Amerika 'paskolin
tų' Rusijai tuos $6,000,000,000, ką ji kwtą užvimim? 
Gal tas ir bus kompromisas." . 

Komunistai Geide Pra» 
žūties Prancūzijai 

Edouard Daladier, Prancūzi
jos premjeras laike pastangų 
Hitlerį nuraminti, kuris pasi
rašė Municho sutartį 1938 me
tais, dabar išrinktas nariu į 
Prancūzijos konstitucinį seimą, 
seime pasakė kaTbą, kurioje 
jis apkaltino komunistus už 
Prancūzijos pralaimėjimą 1940 
metais. 

Daladier įrodinėjo kad Stali-
no-Hitlerio pasirašyta sutartis 
1939 metais buvo priežastimi 
šio karo. Komunistai tada, 
sulyg įsakymų iš Maskvos, dė
jo pastangas kad Prancūzija 
pasiduotų ir kad padarytų "iš
davikišką taiką", kad tik ne
kariautų prieš Hitlerį. Hitle
riui tada reikėjp daugiau jie-
gų sumušti Anglus. 

• 1940 metais, sako Daladier, 
Amerika dar nebuvo įstojjis į 
karą, o jau gamino tankus ir 
kanuoles nugalėjimui Vokieti
jos ir rengėsi maitinti Brita
niją, bet musų komunistų par
tija — prieš ir po Prancūzų 
pasidavimo Vokiečiams — ne
sutiko pripažinti šitų gerų pa
stangų ir smerkė Ameriką kaip 
kapitalistišką, pinigų trokštan
čią šalį. Komunistai skelbėsi 
labiau norį kariauti prieš kapi
talistus, net prieš pačius* Pran-
cuzus kapitalistus, Begu prieš 
Vokiečius. 1 

Kaip matome, tuo savo iš
davikišku žioplumu kaip Pran
cūzijos taip ir Amerikos ko
munistai trukdė pastangas su
laikyti Hitlerį, ir jam gelbėjo 

taip kad jis galėjo pakanka
mai sustiprėti tiek kad 1941 
metų vasarą jau užpuolė Ru
siją, žioplius komunistus ap* 
vildamas iki vienam. 

# # #  

Užpuola Filipinų* 
Jauna Filipinų nepriklauso

ma respublika, Liepos 4 šymet 
įgijus Amerikos dovaną — ne
priklausomybę, susilaukė • sau 
pirmutinio priešo, kuris lyg 
šuo amsi ant jos naujai išrin
kto prezidento Manufel A. R6-
xas. 

Tas užpuolikas yra ne kai 
kitas kaip iš Roosevelto kabi* 
neto buvęs užsilikęs Vidaus 
Reikalų Sekretorius, Harold L. 
Ickes. Nors lekes Lietuviams 
labai panašu į Ickę, žydą, bet 
Ickes nėra žydas. Prez. Tru
man pagaliau paliuosavo ir šį 
kabineto narį iš vietos. Tas 
apie 70 metų senis, vietoje eiti 
ilsėtis, pradėjo laikraščiuose ra
šinėti, nes seniau buvo laik
raštininkas. 

Ickes atakuoja Filipinų pre
zidentą Roxas už tai buk jis 
tarnaudamas Amerikos kariuo
menėj Filipinuose tuo laiku kai 
Japonai užpuolė Filipinų salas, 
nepritarė Amerikos skelbimui 
karo Japonijai, ir buk Roxas, 
po Filipinų atitekimo Japonijai, 
buvęs patarėju Japonų pasta
tytam Filipinų , salų preziden
tui. 

Kokios sąlygos tada Filipi
nų salų gyventojams buvo tai 
buvo, tačiau kai prieš porą mė
nesių Filipinų salų gyventojai 
rjnkosi prezidentą, jie rado 
sau tinkamu Roxas Ir jį išsi
rinko. 

Amerika suteikė Filipinams 
laisvę išsirinkti savo valdžią 
kokią nori, bet Ickes naudoja 
plačią Amerikos spaudą norė
damas Filipinams tą teisę už
ginti. . , 

S K A I T Y M A I  

Aukštagirės l>vasi^ 

KAIP GYVENAME IR KĄ 
DIRBAME VOKIETIJOJE 

Bet ką mes gauname už tą kompromisą, laikraštis 
klausia. Aukštesnius taksus namie ir priešą kuris už
puls mus tais ginklais už kuriuos mes užmokėsim. 

Rusai užgrobia Austrijos industrijas. Toliau jie už
grobs Vengrijos industrijas. Amerikonai Vokietijoje, 
dėvinti musų uniformą, yra areštuojami ir laikomi be
laisviais jeigu jie pereina į Rusų zoną. Amerikonų lėk
tuvai apšaudomi iš Amerikoniškų lėktuvų kuriuos mes 
Rusijai davėme pagal lend-lease, sako straipsnis. 

"Mes nustojome ne tik savo drąsos bet ir pagarbos, 
Molotovas įžeidinėja mus. Pravda įžeidinėja mus. Vi-
soki Rusai rašytojai ir kalbėtojai įžeidžia mus vienu 
choru kas paeina iš vieno šaltinio ir vieno dirigento. O 
mes kalbame apie kompromisus ir draugingumą." 

AUDRA 
O pliekite bangos krūtinėn, 
ir spjaukite putos veiduos®', 
j ramųjį uostą-tėvynėn 
gal laivas negryš niekados. 

Jau raganos-vėtros nurovė, 
lyg gulbės krutinę, bures; 
neskrist mano laivui prieš srovę, 
per šėlstančias juras-mares. 

Uola pasalūnė nutrynė, 
fltiraškė man vairo spąstus —-
tat dengkite bangos krutinę, 
l^lmė pavaduos mums karstus, 

" Kelyj į žibintą ir laimę 
mirtis -y- tik vainikas garbės. 
Laive paskenduolyi del baimės 
narsiųjų širdis nedrebės. 

Kastytis. 
mm 

% MOTINA 
Motina, man saule tavo veidą mena, 
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai. 

Motina, man žemė tavo vardą šneka, 
t Vyturėliai čiulba jį gražiai kas ryt, 

Aidai jo krūtinėn man kaip laimė teka 
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri. 

; Motina, mdn gėlės tavo meilę šlama, 
, Už tave pasaulyj kas karščiau mylės. 

Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 
Niekur neik, motule, dar iš šios šali€». 

Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą. 
Meile tau už meilę atiduot einu, ^ . 
Kaip obels viršūnė paguos galvą margjjį* > 
Ir parnešti šmmm mirštančių .dienų. 

"Vyčiai", v B. Brazdžionis. 

TEKO mums, Lietuviams gyvenantiems Vo
kietijoje, nugirsti pro vieną ausį kad raudonojo 
slibino agentukai pradėjo iš pasalų pumpuoti 
musų brolius Amerikos Lietuvius, norėdami juos 
nuteikti prieš mus, šnibždėdami: Va, žiūrėkite 
ką įvairus gaivalai išdarinėja su jumis ir ką no
ri iš jusų; jųs dirbate sunkiai įvairiose įmonėse 
bei fabrikuose ir tą jusų per kruviną prakaitą 
uždirbtą dolarį nori tie įvairus gaivalai išvilioti 
del Vokietijoje gyvenančių pilvūzų, kurie ėda, 
miega ir nieko nedirba, o tik dejuoja kad jiems 
bloga, ir nori kad jųs, už jūrių Lietuviai, siųstu-
mėte ir siųstumėte jiems įvairias gerybes, ar
ba, tiesiog Maskvos kalba šnekant, del UNRRA 
penimų kiaulių. 

Mes nemanome čia su to raudonojo "tėve
lio" vergais stoti į spaudos kovą ir jų bukų gal
vų pramanytus švaisčiojimus čia aiškinti. Mes 
vų pramanytus švaisčiojimus aiškinti. Musų 
tikslas yra nušviesti jums tikrą musų gyvenimo 
padėtį Vokietijoje ir paaiškinti delko negryžta-
me J savo tėvynę. 

APLAMAI kalbant, turime pasakyti kad 
mes gyvename lageriuose. Išimtini tėra tik at
vejai jeigu vienas ar kitas gyvena' privatiška-
me bute, kitaip tariant, taip kaip gyvena laisvi 
Vakarų Europoje žmonės, arba kaip jųs, Ame
rikos Lietuviai, arba kaip mes anksčiau savo tė
vynėje gyvenome. ' 

Kyla klausimas kaip tie musų lageriai at
rodo, kokiuose pastatuose jie randasi? Reikia 
pasakyti kad musų lagerių pastatai turi ne»per-
didelį viliojantį pobūdį. Musų dauguma lagerių 
yra įsikūrę arba mediniuose barakuose, arba 
apgriautose kareivinėse ir jų sandėliuose, kurie 
kariuomenės vartojimui netinka, arba kai kur 
ir bunkeriuose. Tiesa, viena-kitas lageriukas 
yra įsitaisęs kaimo arba miestelio gyvenamose 
patalpose. 

Medinių barakų kambariukuose oras banguo
ja kaip vanduo juroj, kai vėjas lauke pučia, mat 
vėjai per jų sienas taip laksto kaip per medžių 
lapus. Be to, yra didelė drėgmė, ypač mūriniuo
se pastatuose. Viskas genda kam dar kas pasi
liko nuo kard. 

žiemos laiku tokiuose pastatuose yra labai 
bloga* gyventi, ypač senesniesiems ir vaikams. 
Labai yra juose šalta. Ir su kuru pas mus nėra 
lengvi dalykai, ypač baisiai sunku buvo praeitą 
žiemą. Pavyzdžiui, praeitą žiemą tame lagery
je kur gyveno šio rašinio autorius, gyventojai 
beveik negavo kuro, tuo tarpu aplinkui gyvenan
tieji Vokiečiai buvo kuru aprūpinti. 

Musų mokykla veikė pusę žiemos, neapku-
rentuose kambariuose, tuo tarpa Vokiečiu, mo
kyklos buvo apšildomos. 

KUN. t)R. J. B. Končius, BALF atstovas, 
belankydamas išvietintų piliečių stovyklas, kai 
atvyko į musų mokyklą nustebo kad mes dir
bame neapkurentose patalpose ir liepė mums ne
dirbti, nes, pasak jo, negalima dirbti tokiame 
šaltyje. Tuo tarpu reikia žinoti kad tai buvo 
apie Vasario pabaigą metas, ir oras buvo paly
ginti nešaltas, nes lauke tuo metu lijo. Mes jo 
nepaklausėme ir dirbome toliau, kadangi dide
liems šalčiams siaučiant mokykla veikė, o dabar, 
kai vanduo po gatves taškosi, mums nedirbti bu
tų buvus didelė nuodėmė. 

Vietomis kartais kariškos vaidilos admini
stratoriai arba UNRRA tarnautojai taip patvar
kydavo savo globojamų piliečių reikalus kad ne 
vienam piliečiui yra karšta ašara ištryškus iš 
akių. Vaizdingumo deltai paimsime pavyadį. 

šIŲ METŲ ankstyvo pavasario metu Ang
lų kariuomenės dalinio, vadovaujamo vietinio 
komendanto, buvo daroma krata išvietintų žmo
nių tūlame lageryje. Tos kratos tikslas, kaip 
buvo pranešta, buvo ginklų jieškojimas. Pasi
rodė kad tie ponai "revizoriai" kai kur nukry
po nuo savo paskirties. Jie žmonių iš UNRRA 
gauto maisto sutaupas konfiskavo, kur tik jo 
rado, motyvuodami kad žtnonės turi valgyti, o 
ne taupyti. 

Musų Lietuviai, nekartą badavę per šį ka
rą, aiškinosi tiems "revizoriams" kad jie taupė 
ne ifc blogos valios, bet iš baimės kad gali kar
tais buti striukai su maistu, o tik darė atsargą, 
kuri, pasak musų patarlės, gėdos nedaro, l'uo 
tarpu nebuvo galima įtikinti tų "revizorių" ir 
buvo iš ji| tik pasakyta kad m&isto niekada ne
truks ir jo bus duodama pakankamai, todėl ne
reikia taupyti. 

Pasirodė kad tie w?ėVizoriai" nfcfcus paple
pėjo. maisto reikalu išvietintiems žmonėms, 

dangi greitu laiku maišto davinys • buvo suma
žintas del jo stokos. Vadinasi, "revizorių" pra
našystes šuo nunešė ant uodegofe, o tuo tarpu tų 
piliečių nuo kurių buvo atimta tos sutaupos, pil
vai smarkiai nukentėjo. Jų taupymas buvo lo
giškas dalykas ir pateisinamas. Tuo tarpu tas 
konfiskavimas, iš juridinės pusės žiūrint, yra 
nepateisinamas, nes nebuvo pranešta išanksto 
kad draudžiama taupyti duotą maistą, o reikia 
jį suvalgyti. Be to, tokie konfiskavimai buvo 
daromi ne visur ir ne visų, kai kur buvo pagir
ta kad yra taupoma, o nesuvalgoma iškart kas 
yra duodama. 

čia vienos -ruSte* blogas pavyzdys. Ją bu
vo Įvairių rūšių ir jų pasitaikydavo gan nemažai. 
Vadinasi, globėjo ranka nevisada jau taip buvo 
švelni tiems globojamiems "sutvėrimams". Tek
davo jiems kartais nuo jo ir neblogai pakentėti. 

DABAR del maisto pakalbėsime. Oficialiuo
se pranešimuose matome kad tokį ir tokį kalo
rijų skaičių gauna išvietinti žmonės į dieną. Be 
to, dažnai dar pažymima kad jų norma yra di-
desnė negu Vokiečiams skiriamas davinys. Pa
viršutiniškai pagalvojus atrodo kad dalykai jau 
nėra tokie blogi, žmonės gali šiaip-taip išsimai-
tint, o gal ir visai pakanka jiems to davinio, ka
dangi jie nieko nedirba. Bet reikia žinoti ir to
kį dalyką kad dažnai tas kas teoretiškai yra skel
biama praktikoje yra visai kitaip. Tas maisto 
kalorijų kiekis, kuris teoretiškai musų piliečiui 
priklauso, kol jį pasiekia dažnai smarkiai nuby
ra. Ant popieriaus kartais matome kad tokį ir 
tokį dalyką turime gauti, o faktiškai jo negau
name, nes sako kad jo nėra. Vadinasi, ant po-
pieriaus kybo vienoks kalorijų skaičius, o musų 
piliečio pilvą kartais pasiekia kitoks kalorijų 
skaičius. Kartais del to tenka gerai sutraukti 
diržus ir nemažai pakentėti alkį. 

Taig prašau nepamanyti, skaitytojau, kad 
mes čia, iškeldami tas negeroves, kreipiamės j 
jus ir prašome užtarimo, čia tik norėjome, ben
drais bruožais, atvaizduoti tikroje šviesoje sa
vo gyvenimą ir parodyti ar ištikro mes esame 
taip savo globėjų šeriami, pasak raudonų Mas
kvos budelių, kaip penimos kiaulės. Tiesa, rau*-
donieji pasaulio vergai stengsis, pagavę tas mu-
sų gyvenime iškeltas pasitaikiusias negeroves 
panaudoti prieš mus, kitaip tariant, nėrės mums 
pakenkti, bet mus tai perdaug negąsdina, nes 
žinome kad jų taktika ir suktybės keliai musų 
globėjams yra gerai pažystami. 

KĄ MES VEIKIAME TUOSE LAGERIUO
SE. Ar taip jau ir miegame ištisas dienas ir 
naktis tuose "liuksusiniuose pastatuose"? Rei
kia pasakyti kad dirbame ir dar nemažai dirba
me. Visuose didesniuose lageriuose veikia gim
nazijos, pradžios mokyklos, darželiai ir įvairių 
specialybių ir kalbų kursai. Turime Pabaltijo 
Universitetą su savo mokomuoju personalu. Tu
rime dar keletą aukštųjų mokyklų, kuriose mu
sų jaunimas mokosi. 

Turime įvairių ir nemažą kiekį laikraščių, 
per kuriuos dalinamės su savo žmonėmis moks
lo, kulturos ir politikos žiniomis. Reikia žinoti 
kad su popierių pas mus yra blogi dalykai, jo 
čia trūksta. Vokiečiai ne visai maloniai žiuri į 
musų spaudos darbą. Jiems esame dideliu kris
lu. Reikia šitą padėtį išlaviruoti. O kuomi? 
Juk nieko neturime! Bet reikia rasti išeitį iš 
tos keblios padeties. Ir vargais-negalais išbren-
dame iš tų painiavų. * 

BALF pirmininkas, pamatęs musų kai ku
riuos leidžiamus laikraščius, nustebo ir pasakė: 
Net mes Amerikos Lietuviai neįstengiame tokių 
leidinių išleisti kokius jųs čia turite, nors turi
me tam dalykui pruikias sąlygas. Vadinasi, ir 
musų šis-tas ir toje srityje yra padaryta. 

O kiek čia yra įvairių rūšių meninių pasiro
dymų! Kai kurie jų yra užsieninės spaudos 
maloniai komentuojami. Juk ir čia irgi reikia 
darbo nemažai padėti. Be to, ruošiamos įvai
rios parodos, apie kurias ir užsienis grgžiai at
siliepia. Vadinasi, tas 'viskas parodo kad yra 
dirbama, o ne miegama. 

Be to, stovyklas kuriose gyvename, patys 
aptvarkome. Jų išorę meniškai papuošiame. 
Turime dažnus kulturinius subuvimus ir spor
tinius pasirodymus. Juk tam visam reikia dar
bo. Be to, pastaru laiku vyrai ėmt talkininkau
ti prie kariuomenės darbų. 

VIENU ŽODŽIU krutame kiek musų gy
venimo ir moralinės sąlygos leidžia. Vadinasi, 
nesipenim ir, kaip matote, neturime iš ko penč-
tis. Tokiu budu raudonieji budeliai gali nelau
kti tų UNRRA penimų kiaulių, nes tokių visai 
n§ra, o tėra vargšai išvietinti žmoneliai. 

Tik jųs, Amerikos Lietuviai, nepavydėkite 
mums to pastato kampo kuriame Vokietis iš 
laisvos valios nenorėtų gyventi, ir tos UNRRA 
teikiamos duonos gabaliuko. Niekuo nesame 
prasikaltę, o esame smarkiai nukentėję, žino
kite kad esame viską praradę, o teturime tik 
gyvybę. Nenorėkite kad ir tą pačią neštume 
raudonajam slibinui į nasrus, Perdaug jau ta 
bestija yra prisirijus Lietuvių lavonų, perdaug 
ji yra prisigėrus musų nekalto kraujo. 

Ir jeigu tokia Dievo valia bus kad raudona
sis budelis neištrauks savo letenos iš musų tė
vynes tai mes klajosime po visą pasaulį, kol iki 
vieno neišmirsime, bet savo kunų tam raudona
jam kraugeniui neduosime draskyti. 

Bet mes tikime kad melas neatsilaikys prieS 
tiesą, ir jis bus jos išstumtas. Tada žmonėms 
užviešpataus nauja gadynė ir visokie slibinai 
išnyks iš musų horizonto. Ir tada žmonės gaiė3 
be baimės gyventi. Tikime kad sulauksime to
kio laiko. 

I 
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Pakeliui i Mirtį 
(Vokiičig kalėjimuose) 

Rašo 
Balys Gaidžiunas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

17. Landsbergo gatvėse mano artimieji 
Vieną Rugsėjo mėnesio rytą, mes kaip 

įkinkyti darbo arkliai, traukėm j fabriko 
rajoną. Priešais savęs pamačiau labai ma
tytos išvaizdos. vyriškį, važiuojantį dvira
čiu. Nebuvo laiko nei geriau įsižiūrėti, 
nei ką geresnio sugalvoti. Surikau: Jo
nai, čia eina Balys! 

Tuo metu šaukiamasis pravažiavo pro 
musų koloną. Man nebuvo galima atsi
sukti ir pasižiūrėti ar jis pastebėjo ir įsi
tikinti ar tikrai tai buvo Dr. V. Tą dieną 
tik darbe apie tai ir tegalvojau — jei pasi
tvirtins mano spėjimas, neabejotinai susi 
rasiu progą kai ką patirti ne tik apie savo 
kraštą, bet ir apie savuosius. Džiaugiaus 
ta man netikėta staigmena, bet drauge ir 
bijojau kad nebučiau apsirikęs. 

Ėjau iš darbo į visas pusės dairydama
sis, bet ko jieškojau visai nemačiau. Pra
dėjau rimtai abejoti. Nemačiau ir sekan
čią dieną. Tik po trijų ilgo laukimo dienų 
vėl pamačiau jį važiuojantį dviračiu. Aiš
kiai nustačiau kad tai jis, bet vėl negalėjau 
įsitikinti ar jis mane pažino. Bet man bu
vo ramu kad turiu vilties pagautus siulus 
.suvynioti, jais pasiekti ir tai apie ką prieš 
kelias dienas negalėjau nei pagalvoti. 

Nuo to laiko man ėjimas į fabriko ra
joną ir gryžimas atgal pasidarė jau ne sun
kenybė bet laukiamas laikas. Nors ėjau ba
sas, nešdamasis klumpes rankose, eidamas 
saugojaus kad draugai kolonoje ant kojų 

J(užliptų geležimis kaustytais batais, bet 
au su tikėjimu pamatyti ir gauti kokių 

nors žinių. 
Nors ilgai teko pralaukti, daug dienų 

basam eiti ir gryžti nusiminusiam, kad 
nieko nesimato, ir kad geras draugas ma
ne nepaseka, bet vieną dieną gera proga 
pasitaikė. 

Mes jau kelios savaites kaip dirbome 
prie kelio, iš kur matydavom žmonių judė
jimą. Darbas buvo įvairus, dažnai sunkus, 
bet buvo ir lengvesnių dienų. Mes valėme 
fabriko rajone pastatytą užterštą vandens 
valymo įmonę, kur vasaros metu smarkus 
lietus buvo smėliu ir purvais visus įrengi
mus užnešęs, išvertęs užtvaras ir sugadi
nęs daug įrengimų. Lietaus buta tiek smar
kaus kad per kelioliką minutų buvo iš pa
grindų sugadinta tai kas mėnesiais buvo 
statoma ir kas kaštavo šimtais tūkstančių 
markių. Mums reikėjo išmesti daug šim
tų kubinių metrų žemės ir ją grąžinti at
gal į šlaitus, iš kur griaunantis vanduo bu
vo atnešęs. 

Tam reikalui neužteko kalinių, bet pa
kelti žemę keliasdešimt metrų aukštyn bu
vo pastatytos specialios mašinos. Man pa
sitaikė dirbti viršuje ir pakeltą žemę va
gonėliais vežti į šlaitus. Tai buvo tipiškas 
kalinių darbas — stumdyti žemių pripil
tus vagonėlius ir stumdyti taip greitai kad 
butų pilnai išnaudotos mašinos pajiegu-
mas. Nors tai buvo nelengva, bet džiau
giaus kad iš mano darbo vietos gerai ma
tyti didelio judėjimo gatvė*. Ja turėjo pra
važiuoti ir Dr. V. Įprašiau ir kitus drau
gus tai sekti, ir jei pamatytų, tuoj man 
pranešti. 

Praėjo kelios dienos, bet mes nieko ne-
pešėm. Prižiūrėtojas, kadangi dirbom iš
skirstyti grupėmis, nei prie vienų negalėjo 
ilgiau buti. Progų atsirasdavo neblogų 
pravažiuojančius užkalbinti, bet, deja, vis 
nesulaukiau to ko laukiau. Bet viena popie
te buvo tiesiog išganinga. Prižiūrėtojas 
buvo nusileidęs į duobę, o aš dairydamasis 
dirbau. Staiga pamačiau kad mano lauk
tasis daktaras dviratį stumia, j kalną už 
kokių 20 metrų nuo manęs. 

Riktelėjau kad sustotų ir manęs pa
lauktų. Prižiūrėtojas duobėje komandavo 
kalinius, o mane draugai tuoj pakeitė dar
be ir aš atsiduriau prie tvoros. Mes susto
jome vienas prieš kitą per du-tris metrus. 
Mus skyrė tik dviejų metrų aukščio tinkli
nė vielų tvora. Aš stovėjau duobėje, kad 
gatve praeinantieji nematytų su kuo kal
bamasi. Save negalėjau parodyti, nes ka
linio rūbai galėjo atkreipti praeivių dėme
sį, ir ne tik man bet ir daktarui padaryti 
daug nemalonumų. O Vokiečiai, kad ir 
eiviliniai gyventojai, tokiais atvejais bu
vo atkaklus. 

Nespėjęs pasikeisti džiaugsmu Ir siel
vartu persisunkusiu pasisveikinimu, jo pa
klausiau : 

— Kas darosi BU mūsų Lietuva ir mū
sų žmonėmis? 

— Beveik jau visa Lietuva, išskyrus 
dalį Žemaitijos, jau bolševikų rankose. Lie
tuviai tūkstančiais bėga, prievarta išvary
ti iš savo namų. ir skubinasi patekti į An
glų arba Amerikiečių globą. 

— Ar nieko nežinai apie mano šeimą? 
— Nieko, — atsakė jis. — Žinau tik 

kad per jusų laukus ilgą laiką ėjo mūšiai, 
kad ten jau turbut ne tik trobesių nėra, 
bet ir pakelėje augančių medžių. ̂  ^ * 

Paprašiau kad jis bandytų visais* ga
limais budais surasti mano artimuosius ir 
jiems pranešti kur esu atsidūręs. Pažadė
jo ir nuramino. . 

— Ar ilgai dar užsitrauks karas? Mes 
dar išlaikysim porą mėnesių, bet be para
mos ilgiau neištversime, — pasakojau jam. 

— Atrodo kad nacionalsocialistai greit 
nekapituliuos ir karo veiksmai^ be ypatin
gų įvykių, dar gali užsitęsti. 

Ši žinia buvo nemaloni, nes musų kalė-
jiminės viltys buvo kur kas gerešnės. 

— Jei taip tai ar negali kokiu noicg bu-
du mane paremti duona? 

Su maistu nelengva, bet dėsiu visas 
pastangas, — pažadėjo Dr. V. # v 

Susitarėm kad neužmirštų ir laikraš
čių, bei šiaip informuotų. Viską jis turi 
permesti per tvorą sutartoje vietoje ir su
tarta dieną. Jam taip pat parašysiu laiš
ką ir taip pat permesiu per tvorą. t 

Musų pasikalbėjimas tęsėsi gal kokias 
penkias minutas. Kalbėjomės beveik už
dusdami, nes iš visų pusių buvo daug pa
vojų. Ir, ačiu Dievui, viskas gerai baigėsi. 
Aš gryžau vėl vagonėlių stumdyti, o jis 
dviratį nusistumė tolyn į aukštoką kalną. 
Akim jį palydėjau dar tiek toli kiek galė
j a u  m a t y t i .  . . . .  

Netrukus pries mus atsirado ir pri
žiūrėtojas. Jis vėl zirzė ir ragino smar
kiau dirbti. Aš judėjau visu turimu pa-
įiegumu. Nežinau nei pats iš kur tos 
jos jiegos kaupėsi, bet jutau kad tų jiegų 
tik įvykęs pasimatymas man suteikė. Pri
žiūrėtojas vėl nuėjo tolyn, o aš draugams 
jau galėjau papasakoti pirmas žinias apie 
Lietuvą, gautas iš to žmogaus kuris pats 
iš ten nesenai turėjo iškeliauti ir kuris pats 
matė degančius kaimus ir kovos sviedinių 
ardomą žemę. 

Už 'dviejų dienų sutartoje vietoje lau
kiau pakietuko. Prižiūrėtojas buvo kitas 
ir pasišalinti bent kelis žingsnius iš darbo
vietės buvo begalo sunku. Vienok nutai
kiau progą, bet deja — neradau. Prasi
dėjo vėl nauji rūpesčiai, kad pakietą nebū
tų kas paėmę, o ypatingai iš kalėjimo pri
žiūrėtojų ar fabriko policijos. Tokiu at
veju gali pagauti dar tik užsimezgusius 
ryšius ir juos skaudžia forma nubausti. 

Praėjo dar pora dienų — jvėl nieko. 
Rasitaikė vėl gera proga ir aš iš^ pagrindų 
patikrinau sutartą vietą. Keliais metrais 
toliau nuo sutartos vietos radau tą ko ti
kėjaus. Pakietukas buvo suvyniotas tam
sios spalvos popierin ir apsuktas klevo la-» 
pais, kad niekam nekeltų jokio abejojimo. 

Pagriebiau pakietuką, iš jo tuoj iš
ėmiau laikraštį ir laišką, o duoną pertie
siau į saugesnę ir man geriau prieinamą 
vietą. Duoną pasiėmiau tik kitą dieną. 
Duonos buvo visas kepalas, pusantro gra
mo. Taip alkanoje padėtyje buvo nesvie
tiškai daug. Ji buvo nesupjaustyta, todėl 
tuoj perlaužiau į dvi dalis ir užsikišau už 
diržo. Gryžęs į darbo vietą, nusivilkau 
švarką, niekam nematant duoną ištraukiau 
ir į jį suvyniojau. Nors buvo kiek šalto
ka, bet dirbau vienmarškinis. Kiti kali
niai stebėjosi mano patvarumu ir kiek py
ko kad vienam nusivilkus prižiūrėtojas ne
lieptų ir kitiems panašiai pasielgti. Bet 
greit atėjo pietų metas ir aš švarką nusi
nešiau į pastatytą budą. Pakelėje pasi
kviečiau arčiau savęs Dr. D. ir vieną pu
sę duonos jam pakišau. Jis sumišo. To
kios dovanos visai nesitikėjo ir negalėjo 
suprasti iš kur tai atsirado. Liepiau jam 
duoną greit kištis slėpti, o iš kur ir kaip 
atsirado pasakysiu tada kai bus patogus 
laikas. Dideliu vikrumu jis duoną įsikišo 
po švarku ir paspaudė man ranką. 

Mes kaip niekur nieko nuėjom prie 
bliudo ir su bliudeliais, kaip alkani šunes, 
sustojom į eilę, kad prižiūrėtojas, skaity
damas pamokslą, kiekvienam įpiltų po lit
rą vandens ir špinatų mišinio. Ir visa tai 
vadinosi pietumis. Ar tai buvo kas^ nors 
bendro su žmonių valgomais pietumis ne
tenka tokio klausimo nei kelti. Mano tė
vynėje kiekvienas ūkininkas ir kiaulėms 
davė daug geresnį maistą. Ten vis būda
vo nors kiek bulvių, o čia tik žolė ir van
duo. Bet teisybės vardu reikia pasakyti 
kad tokie pietus būdavo reguliariai tik kas 
šeštą dieną. Kitomis dienomis kai ką be-
duodavo, bet vis galėjau rasti dvi bulves ir 
pėdsakus riebalų. 

Nors tą dieną pietus ir buvo nepapra
stai blogi, bet aš galėjau suvalgyti duonos 
gabaliuką, kitą susikišau J duonmaišį ir 
rizikuodamas kad pakračius gali atimti, 
nešiausi į kalėjimą. Mano laimei, tą va-

D I R V A  

karą nekratė. Duoną susipjaustęs į aš
tuonis gabaliukus, kurio kiekvieno svoris 
buvo apie 80 gr., susikišau į šiaudų čiuži
nį. Kitur pasidėti nebuvo nei saugu nei 
galima. Nors celėje visa laiką sėdėjau vie
nas, bet išėjus į darbą, dežuruoją prižiūrė
tojai darydavo kratas ir viską ką tik su
rasdavo atimdavo. Jei butų radę tą duo
ną ne tik butų atėmę, bet bučiau pasidaręs 
nemalonaus apklausinėjimo auka, o po to 
ir karcerin galėjo uždaryti. Juk Lands-
bergo kalėjime buvo nieko negalima iš ša
lies gauti. Jei prižiūrėtojai butų pastebė
ję, už kiekvieną kąsnį butų tekę atsiimti 
po smūgį į veidą. 

Nepraėjo nei savaitė laiko nuo pirmo 
susirišimo su Dr. V., kai gryždami iš dar
bo pastebėjom tai ko tikrai nesitikėjau. 
Greta manęs einantis Dr. D. sušnabždėjo: 

— Matai, anoje gatvės pusėje eina ma-
no žmona. — Jutau kaip jis tai pasakė su
sijaudinęs ir kaip drebėjo jo pamaži taria
mi žodžiai. > 

Tik keli žingsniai toliau ir aš pama
čiau toje pačioje gatvės pusėje savo sesers 
sunų. Nespėjau akis nukreipti į šalį, ir gat
vėje, einančioj musų pusę, pastebėjau sa
vo žmoną. Ji buvo saulėje nudegus, vien
plaukė, lengvu rudeniniu paltu. Tai buvo 
pritrenkiantis vaizdas. Po tiek laiko, po 
tokių pergyvenimų, susitikti Landsbergo 
gatvėse. Aš kalinys, su kuriuo uždrausta 
bent koks ryšis laiškais ar pasimatymais, 

ji pabėgėlė iš savo krašto. 
Aiškiai jutau kad mano kunu eina 

griaudinanti šiurpuliai ir mačiau kaip jos 
akyse žibėjo ašaros. Ji, moterišku jaut
rumu, skersai gatvės pasileido j musų pu
sę. Rankos judesiais daviau jai suprasti 
kad laikytųsi atsargiai, kad manęs negali
ma užkalbinti. Visa tai suprato ir išgąs
dintai žiūrėdama į mus, palydėjo iki kalė
jimo vartų. 

Ineinant į kalėjimą, rizikuodamas gau
ti karcerio, paklausiau kur ji gyvena ir ar 
vaikai sveiki. ~ 

Sesers sunus, stovįs netoli inėjimo, at* 
sakė * 

— Visi sveiki, gyvena netoli Klagen-
furto, Karnten provincijoje. 

Žmona negalėjo ištarti žodžio. Su tais 
sodžiais kalėjimo vartai užsidarė. Ji, at
važiavus daugiau kaip 1000 kilometrų, pa
liko gatvėje, o aš nuėjau į drėgną celę, ir 
įsižurėjęs į mažą dangaus plyšį, matomą 
pro geležines lango grotas, nubraukiau 
sūrią ašarą, pabuvau svetimiems palik
tuose namuose, pabuvau pas savo vaikus 
ir pas savo seną gerą motiną. Mazute j e 
laimei e jaučiau stiprių išgyvenimų .piešia
mas, jaučiaus sužeistas į pačią sirdj. Vie
toje kad jiems vyriška jiega dideliame var
ge padėjus, aš esu našta kitiems, esu mū
rais atitvertas, išbadėjęs ir išsikankinęs. 

(Bus daugiau) 

LIETUVIU STUDEN
TŲ PADĖKA 

Liepos 20, 1946. 
Lietuvių Studentų Centrinė 

Atstovybe Vokietijoje jaučia 
malonią pareigą padėkot Ben
dram Amerikos Lietuvių Fon
dui už teikiamą paramą aukš
tąjį mokslą einančiai jaunuo
menei. Dviejų su puse tūks
tančių karo pasėkoje atsidūru
sių Vokietijoje Lietuvos Aukš
tųjų mokyklų klausytojų var
du, mes reiškiame nuoširdžią 
padėką Amerikos Lietuviams 
kurie per BALF organizaciją 
savo aukomis leidžia Lietu
viams studentams pabėgėliams 
tęsti studijas. 

Neturėdami jokių lėšų ir tur
to, Lietuviai studentai šiuo 
metu priklauso tiesioginiai nuo 
labdaringų organizacijų skiria
mų pašalpų ir aukų. Jų negau 
damas, daug jiegų ir pasišven 
timo rodąs musų akademinis 
jaunimas atsidurtų nepapras
tai sunkioje materialinėje pa
dėtyje ir to pasėkoje turėtų 
apleisti pasirinktas aukštasias 
mokyklas. 

Džiaugdamies Amerikos Lie
tuvių nuolat rodomu dėmesiu 
ir pastangomis duoti progos 
baigti didesniam Lietuvių skai
čiui aukštesnį mokslą, mes ti
kime kad nebusime apleisti ir 
ateityje. Visur jaučiamas pra
ėjęs karas, bet ypač sunkus jo 
padariniai Vokietijoje. Likimo 
nutremti į buvusio priešo že
mę, Lietuviai studentai gyvena 
sunkiose moralinėse ir mate
rialinėse sąlygose. Tik viltis 
kad broliai Naujame Pasauly
je jų nepamirš ir visomis gali
momis priemonėmis jiems pa
dės, leidžia ramiau sutikti kiek
vieną rytojaus dieną. 

Nepaprastai įvertindami Ju
sų rūpestį ir pasitikėjimą, lau
kiame tos dienos kada glėsime 
kiekvienas savo specialybėje 
dirbti tautai ir žmonijai nau
dingą darbą ir bent tuo atsily
ginti visiems mums padėju
siems- sunkioje vargo dienoje. 

Mes prašome perduoti mu
sų širdingą padėką visiems au
k o t o j a m s ,  n e p a m i r š t a n  t i e m s  
priverstinai atskirtų nuo savo 
krašto Lietuvos vaikų. 
Lietuvių Studentų Vokietijoje 

Centrinis Komitetas. 

KOKIA DABAR PA
BĖGĖLIŲ PADĖTIS 

(Tęsinys nuo 1-mo psl.) 
gerai jaučiame į kokias sąly
gas atsidurtume. 

Tų pabėgėlių kurie atsidūrė 
kituose kraštuose, padėtis žy
miai skiriasi. Švedijoje ilgą 
laiką tampė nervus savotiškas 
elgesys su taip vadinama Pa
baltijiečių karių grupe. Bet 
buvo rimto nerimo ir kitiems, 
nes kada gi galas už pinigus 
pardavinėti žmones? Jei tik 
brangiai užmoka, matyt švedai 
perdaug nesisieloja žmonių ati 
c^ivimu. Vienok atrodo kad ir 
ten tokiu prekiavimu tiek pa-
sišlykštėta kad dabar jau tu
rima visai oficialių pareiškimų 
jog jokiems Pabaltijiečiams, iš
skyrus aiškius prasikaltėlius, 
negręsia joks pavojus. 

Ten kaikurie pabėgėliai vi
sai gerai įsijungė j darbą, nes 
Švedai ir užsieniečiams verstis 
darbu jokių suvaržymų neda
ro. Atsimenant kad Švedija 

yra antra Amerika, tai iŠ už
darbio galima lengvai pragy
venti. 

PABĖGĖLIAI esanti Danijo
je, paskutiniu metu pergyveno 
savo komitetų uždarymo fak
tus. Bet Lietuviai dar per du 
komitetus gali savo reikalus 
atlikti. Vienas iš jų — BALF 
skyrius, o antras pačių Danų-
Lietuvių draugų suorganizuo
tas. Ten Lietuviai šelpiami 
Danijos Raudonojo Kryžiaus ir 
laikomi materialiniu požiuriu 
geriau negu Vokietijoje esan
tieji. Smulkioms išlaidoms vi
si, didelis ir mažas, gauna nu
statytas pinigines sumas kiek
vieną savaitę. 

Moralinį spaudimą ir Danijo
je gyvenanti kiekvienas jaučia 
ir jis eina iš tų pačių šaltinių. 
Del sovietų spaudimo turėjo 
užsidaryti ir Lietuvių Komite
tas, kuris buvo išvystęs gerą 
veiklą. Tiesa, Danijos Lietu
vių tarpe jaučiamas tam tik
ras įtempimas tarp pabėgėlių 
iš Lietuvos Vokiečių, kurie tik
rai nėra Lietuviai, bet aplinky
bėms susidėjus save Lietuviais 
pasivadino. Pastaru laiku tuos 
kurie tikrai nėra Lietuviai, pa
talpino Į Visai- atskiras stovy
klas. 

LIETUVIAIv Prancuzi j oje vi
sai palikti savo gyvenimui. Jei 
ne BALF nuolatinis šelpimas, 
jie butų atsidūrę tikrai didelia
me skurde. Kadangi mes Pran
cūziškas nuotaikas gerai žino
me tai galim pilnai suvokti ko
dėl ten Lietuviai pabėgėliai gy
vena tokį nervuotumu persi
sunkusį gyvenimą. 

Vienas jų mums rašo: Jti 
ne galimybė čia sekti viso pa
saulio spaudą, laisvai susisiek
ti su užjuriu ir geresnės sąly
gos mesti meškerę anapus van
denyno, . senai bučiau atėjęs 
pas jus. Bus daugiau) 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

NAUJA 
DIDESNE 
ALGA! 
K a r e i v i a i  Dėdės S a m o  
naujoj taikos meto Regu-
liarej Armijoj dabar gau
na aukštesnę algą, negu 
bent kada pirmiau. Pavy
zdžiui, Eilinio kareivio al
ga pakelta 50%. O tai 
tik. vienas iš daugelio pa
trauklių dalykų Armijos 
karjeroje. Jųs galite įs
toti jei turite 18 iki 34 
metų amžiaus įimtinai (17 
su tėvų leidiniu). Gauldt 
visus faktus ir skait

menis apie naujus algos 
pakėlimus visiems Armijos 
laipsniams arčiausioje ju-
su U. S. Armijos Rekruta-
vimo Stotyje. 

A G O O D  J O B  F O R  Y O U  

U. S. Army 
C H O O S E  T H I S  

F I N E  P R O F E S S I O N  N O W !  

1268 Ontario Streėt 
Cleveland, Ohio 

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

VYRAMS ir VAIKINAMS 
MAUDYMOSI KELNAITĖS 

Su viduje įsiūtais prilaikyto jais 
$1.95 — $2.95 - $3.95 

Šiaudines Skrybėlės 
Visokių pavidalų! 
Visokių Spalvų! 

Nupiginta kaina!. 

Vyrams 
Odiniai Diržai 

daugybė pasirinkimui 
$1.00 ir $1.50 , 

VAIKŲ POLO MARŠKINIAI 
Argyle Patterns $1.15 

DYKAI GREEN' STAMPS SV koinu pirkiniu. Į>YKAI 
U 1 IVni Cia galit iškeisti savo Stomp Boolu. ** B 1X#%I 

Iv"'/// 
V 
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"Aš ATLIEKU '"MHIM 

MARŠKINIUS 
GERIAU 5U SAVO ELECTRlfc 

IRONER" 
"Matai? Mano vyro oxford marškiniai—išrodo 
gražiai, ar ne? 
"Su marškiniai dabar turime buti ypatingai at
sargios. Jie taip sunku gauti. 

1 

"Aš daug geriau marškinius išprosinu savo Elek
trišku Prosytoju, ir aš neturiu jokio rūpesčio 
apie bent kokį savo prosijimą. Su juo eina daug 
greičiau, beveik be jokių pastangų—ir nei neap-
sižiuriu, ir prosijimas baigtas! ' 
"Visos mano draugės sako jos niekad nei nesap
navo kad prosijmas taip lengvas . . . taip eko
nomiškas, taipgi. Todėl tai daugyb§ jų planuo
ja įsigyti Elektriškus Prosytojus prie pirmuti-

progos!" 



ŽUDYMAI GALĖJO BUTI 
- Išvengti 

KARO Depaftfftentas nesenai 
išleido vėliausias satistikas apie 
musų antro Pasaulinio Karo 
nuostolius; 396,637 Amerikie
čiai buvo užmušti arba dingo. 

Atsiminkime tą skaičių — 
396,637 musų jaunų vyrų — 
musų sunųs, broliai, vyrai ir 
tėvai — kurių mes niekad jau 
nematysime. Jų gyvybė atim
ta kad Amerika vis pasiliktų 
laisvės šalis. 
- Kaina negali buti peraukšta 
šaliai išlaikymui savo laisvės. 
Bet ar nebuvo galima kaip nors 
išvengti to baisaus žudymo ? 
Atsakymas širdį plėšia — nes 
gal buvo galima! Gal ne tik 
tie 396,637 galėjo buti išgelbė
ti bet milijonai kitų visame pa
saulyje neturėjo žuti, jeigu tik 
Amerika 1939 metais butų bu
vus gana galinga įspėti Hitle
rį kad jis ir jo" šalis bus sunai
kinta jeigu jis imsis pražūtin
gų priemonių. 

DAUGEL .kartų mes įspėjo
me Vokietiją kad mes stovime 
prieš pavergimą laisvų tautų, 
kad mes netoleruosime nazių 
Europos, netoleruosime todėl 
kad tas grąsintų musų pačių 
ateičiai. Bet liūdna teisybė kad 
tuo metu musų žodžiai nebuvo 
paremti jiega. Buvome galin
giausia šalis pasaulyje, bet ša
lis kuri taip mylėjo taiką ir 
neapkentė karo kad ji buvo 
įtraukta į karą visai nepasi
ruošus. -

Siųsdamas* savo motorizuo
tus pulkus Europą pavergti, 
Hitleris tikėjo atsieksiąs savo 
tikslo iki Amerika pasiruoš. Ir 
beveik teisingai spėjo. Per ke
turis metus mes mobilizavome 
savo armiją. Užmokė jom už 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permaiiu 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, prąne&kit sa-* 
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j . 
naują vietą jeigu neprimo
kė si t. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland. 3. O 

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

M A R G U T I  5  
6755 So. Western A#]fc 

Chicago, 111. , 

f* 

MERGAIČIŲ auklėjimo fon
do 'Campfire' organizacijos įs
teigėja, Edith Kempthorne, ku
ri šiomis dienomis pagerbta už 
jos naudingą darbą. 

galutiną pergalę su 396,637 
gyvastimis. 

JEIGU mes praleidome nors 
mažiausią progą sugrąžinti tai
ką pasaulyje nebūdami gana 
galingi svarbiausiame momen
te, musų tikslas turi buti kad 
ta klaida niekuomet neatsikar
totų. 

Todėl Prezidentas Truman, 
Gen. Marshall, Gen. Eisen
hower ir visi kiti šalies vadai 
dabar ragina priimti Universal 
Military Training Scheme, ku
ri įsteigtų stiprų civilinį rezer
vą, gerai išlavinto militarinio 
personalo, jeigu mums batų 
vėl reikalinga. 

PLANAS, dabartinėje for
moje, nustato kad visi jauni 
vyrai tarp 17 ir 21 metų am
žiaus butų lavinami vartoti 
naujus ginklus, įtaisymus ir 
techniškumus. Metus prala-
vinti jie gryžtų į civilinį gyve
nimą. Jie nebus šaukiami į mi-
litarinę tarnybę, tiktai jeigu 
Kongresas matytų tam reikalą. 

Kartu su militarinėmis in
strukcijomis, jaunieji bus ap
rūpinami mokslo tąsa, kada jų 
lavinimosi metas baigsis. 

* Jeigu mes butume turėję to
kį planą pirmiau, karo nebūtų 
buvę. Nėra geresnio garanta
vimo užlaikyti taiką ateityje 
kaip šis planas. 

Kongresas neužilgo svarstys 
šią Universal Training Scheme. 
Jeigu žmonės pritars, atsaky
mas bus aiškus. Pasakysite 
priešininkams kad 396,637 šios 
šalies jaunimo mirė todėl kad 
Amerika nebuvo gana galinga 
1939 metais sulaikyti karą. 

Jųs neįeisite daugiau Ameri
kiečių mirti rytoj —• del šiądie-
nos nepasiruošimo! 

Waterbury, Conn. 

MOTONOS LAIŠKĄ NAUDO-
JA KOMUNISTŲ PROPA
GANDAI 

Stalino batlaižis Walter Bra
zauskas, Hartford, Conn., pa-
paskelbė Hartfordo Daily Cou-
rant Liepos 1 d. savo išbjau-
riojimą Amerikos Lietuvių Ta
rybos, laikraščio Vienybės, Lie-
t uvos ministro, buvusios Lie-
i uvos valdžios ir visko, kito 
kas tik atėjo į jo mažą galve
lę. Jis visa tai padaryti pasi
naudojo nuo savo motinos iš 
Lietuvos gautu laiškučiu, ku
ri jam rašo buk ten viskas ger 
rai, ir kad Rusija jau baigianti 
atstatyti Lietuvą kurią Hitle
ris sugriovė. 

Nors tai yra nusižeminimas 
minėti raudonų fašistų vardą 
doroje spaudoje, vis tik reika
linga ką nors pastebėti, ši ži
nia kaip nors pasieks Jų gimi
nes pabėgėlius, kurie yra pa
tyrę komunistų žiaurumus, lai 
jie pamato kaip čia jų gimi
niečiai varo išgamišką darbą 
Lietuvos pražūčiai. 

Tas Stalino batlaižis nepa
sakė savo rašinyje kaip jie 
garbino Hitlerį tuo laiku kada 
Hitleris su Stalinu Europą te-
riojo; kiek Stalinas Lietuvos 
sunų ir dukterų žvėrišku budu 
nužudė; kiek tūkstančių iš-
deportavo į Sibirą, ir kad Sta
linas Lietuvos laisvę pirmiau 
panaikino negu Hitleriška ko
ja įkelta į Lietuvos žemę. Tą 
jo sena motina gerai žino. 

Dori Lietuviai 'visada smer
kė Hitlerį ~ lygiai kaip ir Stali
ną, jie abudu buvo ir yra gro
bikai, žudikai ir abu lygiai tu
rėtų buti teisiami kaip krimi
nalistai. Kam dar veidmai
niauti? Juk visi žinome kaip 
Stalino batlaižiai garbino Hit
lerį. Bet dabar jiems Hitleris 
pasmirdo, tik Stalinas kvepia. 
Tas išgama, gavęs laišką nuo 
savo motinos vargstančios ko
munizmo vergijoje, kuri dau k 

giau negali parašyti kaip tik 
kad ten viskas gerai, kitaip jai 
rašant grąsia mirties pavojus, 
jis tą laišką skelbia Amerikos 
spaudoje, komunistų propagan
dai. žinoma, jei šios žinutės-
pasiektų jo motiną, tikiu ji ap
alptų del jos sūnelio išgamiš-
kų darbų. 

MOTERŲ PIKNIKAS 
Liepos 7d. Lietuvių Vaizbos 

Buto moterų skyrius (Auxilia
ry) suruošė gražų privatišką 
pikniką ponų A. Kishonų dar
že. Dalyvavo gražios publi
kos; vieni sode po medukais 
kortavo, kiti dainavo, treti pa
sikalbėjimus tęsė. Visi pralei-

p i r v g 
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Naujas Vieškelių Sargybes Susisiekimas 

Operator MYRTLE FERRELL, 13404 Bemvood Ave., rctcivco teletype 
message from Office Manager MICHAEL HALACHEK, 3620 W. 114th St., 
for transmittal from Cleveland Highway Department Division 12 office to 
district offices in Massilkai. 

; 

do pusdienį smagioje nuotai
koje. Svečių vaišinimu ' rūpi
nosi : pirm. A. Orantienė, A. 
Kishonienė, U. Morkienė, A. 
Sabienė, E. Giedra, H: Sabie-
nė, A. Colney. 

Kitas moterų skyriaus susi
rinkimas bus laikomas pirma
dienio vakare, Rugpjučio 5, po
nios S. Senkus namuose, 21 Ed
ward st. šio parengimo likęs 
pelnas skiriamas nuo karo nu
kentėjusių našlaičų komitetui. 
LANKĖSI SVEČIAI 

Ona Beleikienė iš Westville, 
111., ir jos duktė Anna Balei-
kiutė, iš Chicagos, praleido sa
vo atostogas pas Dr. Colney 
Waterburyje. ,Jos čia būda
mos atlankė kitus savo gimi
nes bei draugus: B. Deltuvus, 
Buckland, Conn.; P. Ęizikevi-
čius, K. Kleizus, Šbuth Wind
sor, Conn.; S. Senkus ir kitus 
savo draugus.. 

Liepos 14 d. gryždamos na
mon sustojo ir praleido keletą 
dienų pas savo artimus gimi
nes J. Degučius, Elizabeth, N. 
J. J. Degučiui kaip tik prieš 
tris dienas buvo padaryta ope
racija ir jis radosi ligoninėje. 

Degučių šeima yra seni Eli-
zabetho gyventojai, turi ketu
ris sunus; visi jie tarnavę 
Dėdei Šamui ir visi sveiki su-
gryžo. Vyriausias sunųs yra 
dentistas, Dr. Antanas Degu
tis, kuris gryžęs iš tarnybos 
atsidarė ofisą ir praktikuoja 
dentisteriją. Dr. M. J. Colney. 

KAS platina Dirvą 
olatina apšvietą. 

tas 

' Clevelandas ineina j naują sujun
gimą kuris riša OTiio 'State High
way Department Division and Re
gionai ofisus li6-koje miestų ir Ohio 
State Patrol stočių penkiuose rme-
stuo.se, visoje valstijoje įvedus tele
typewriter tinklą kuris duos visiš
kai greitą ir atsakantį susinėsimą 
tos organizacijos departmente. 

Tą įvedė The Ohio Bell Telephone 
Company, ir Ohio tinklas taipgi su
jungtas su policijos sargybų tink
lais apimančiais 12 rytinių valsti
jų prasitęsusių nuo Massachusetts 
iki Washington, D. C., ir į vakarus 
iki Ohio. Pereito mėnesio bėgyje 
North Carolina įsivedė privatinių 
linijų .teletype tinklą kuris susijun
gia šu su taip vadinamu 12; pajū
rio valstijų tinklu, kas tikrumoje 
padaro 13-kos valstijų tinklą. 

Ohio valstijoje ta sistema page
rina veikmingumą vieškelių grupės 
visuose administratyviuose reikaluo
se ir taip pat nelaiminguose atsiti
kimuose suteikia greitą, rašytą ir 
pasitikimą susisiekimą tarp plačiai 
išdraikytų vienetų. ' Tuo tinklu, ra
šyti pranešimai gali buti perduoti 
tarp dviejų tolimiausių punktų ar
ba pgr visą- tinklą bėgyje ;tik a^tųo-
nių minutų nuo atsitikimo. 

Pastarų savaičių sutrauka parodė 
kad nuo Birželio 12 iki Liepos 1, 
išviso net 22,104 pranešimai buvo 
perduoti per visą tą teletype tink
lą. Tas sudarytų per vidutines 30 
dienų net 35,000 pranešimų. Tuo 
tarpu pirmiau, telefonu pasikalbė
jimai paėmė labai daug kaštų. 

Naudojant šią sistemą Vieškelių 
sargyba gali atlikti patikrinimą au
tomobilių numerių su Columbus biu
ru iš bent kurios valstijos dalies į 
15 minutų laiko ir bent kuriame 
punkte tame 13 valstijų tinkle bė-
gyje pusės valandos. 

State Highway Departmento ope
racijas čia Clevelande prižiūri Rob
ert J. Edward's, vyriausio inžinie
riaus padėjėjas. Mike Halachek, 
3620 W. 114 St., yra ofiso vedėjas 
lokalės Divizijos No. 12. 

?A J IEŠKOJIMAI 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The AY Company 
BuntingSpring-SteęlKedes 

su mankštomis gerai kimštomis neperšlampamomis padukšaitėmis 

14.50 
Kitas garsus "Bunting" produktas! Plieno lanksčios 

kedėb su baltos palivos viršum. Pilnai su 

tvirtom fabricoloid dengtomis padu škaitėm 

skaidrių mėlynų ar žalių. Labai .tvirto darbo. 
* -r-, v 
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Pašfcu ir Telefonu Užsakymai Išpildomi iki Jų Turime—Saukit CHerry 300(| 
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Jieškonjieji ar apie juos ži> 
nan tie j i prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 

Consulate of Lithuania 
JiO N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

N. Y. Konsulate: 
Abraitis, Juozas, iš Balsupių k. Šun

skų vai. Mariampolės aps. 
Adomaičio, Prano, giminės prašomi 

atsiliepti. 
Albavičienė, Antosė, nuo Seirijų, 
Asakavičius Graze, gyv. Worcester, 

Mass. 
Ažukas, Albinas, studijavęs Vytau

to Didžiojo Univecsitet# Kaune, 
, gyv. Chicago. 
Badauskienė (?) čepurnaitė, Ago

ta, sesuo Juozo, iš šermukšnių-
Pušaloto. 

Bendu - Draugei y tė, Adelė, duktė 
Vinco ir Uršulės, gyv. Florida. 

Bleizgienė, Marė, gyv. Mahanoy Ci
ty, Pa. 

Boltz, Krdmarnvii šiešikrantėje, Ši
lutės aps. 5 

Bush, Adam, gyv. netoli Los An
geles, Cal. 

Bush, Constant ir duktė Anita, gyv. 
Worcester, Mass. 

čepurnaitė (Badauskienė), Agota, 
^uozo sesuo, iš šekmuksnių, Pu
šaloto. 

Dambrauskienė - Abraitytė, Ona, iš 
Balsupių k., Šunskų vai., Mariam
polės aps. 

Dauparas, Kazimieras, iš Daunorų 
k., Meškuičių vai., Šiaulių ap. 

Draugelis, Pranas, sun. Vinco ir 
Uršulės, gyv. Brooklyn. 

Gasparavičius, Karolis iš Daunorų 
k. Meškuičių v. Šiaulių aps., gyv. 
Philadelphia. 

Gudas, Jonas. 
Jankauskas Anėrius, iš Dargužiu k. 

Valkininkų vai. Trakų aps., gyv. 
Philadelphia. 

Kasacavage, Elizabeth, gyv. Benn-
sylvanijos valst. 

Klikna, Vincent, inžinierius, lakū
nas, buvęs Hoaolulu, Hawaii. 

Kuršas, Eduardas, iš Svetlicos k., 
Mariampolės aps., jo žmona Liper-
kaitė ir vaikai Arturas, Eleonora. 
Lydija ir Dorotea, gyv. Milwau
kee, Wis. 

Kuršas, Motiejus, iš Svetlicos k., 
Mariampolės aps. 

Liaukonis, Stasys. 
Mačiulaitis, Antanas ir jo šuhųs 

kurio vyriausiojo vardas Pranas, 
gyv. Bayonne. 

Maležcfn - Jonaitytė - Tekle - Tittel. 
Mykolaitis, Antanas ir Juozas, gyv. 

Amsterdam, N. Y. 
Petrevičius, Petras, iš Šiaulių k. 
Pupa, Matas ir Pupa, Petras, iš 

Daunorų k. Meškuičių vai. Šiau
lių aps. 

Račkovsky, Francišek, ir jo žmona, 
bei jaunesnysis brolis, gyv. San 
Francisco. 

Sarneak, Anna, gyv. Pennsylvani-
jos vals. 

Saveikis, Bernasius ir Jonas. 
Siniauskaitės, Juzė ir Mikalė, is 

Mižoniv| k. 
Skliutas, A. P. filatelistas, gyv. 

Nashua, N. H. 
šerkšmas, Vaclovas. 
šerkšnaitė, Marija, iše* tekėjusios 

pavardė nežinoma. 
Šulcas, Jonas, gyv. Chicago. 
švabas, Kazimieras, gyv. Brooklyn. 
Taiaška, Feliksas. 
Vaiciekunas, Antanas, sun. Antano, 

gyv. Scotland ( ) mieste. 
Vaišnorienė - Svecevičiutė, Marijo

na, nuo Leipalingio. 
Vilčiauskaite .(Ypolitienė) spėjamai 

gyv. Chicago. 
Vonderwerth %ReinhoJd, išvykęs iš 

Šilutės, turįs kepyklą. 
Zdanavičienė - Svecevičius, Ona nuo 

Leipalingio. »' . 
žalnieraitis, Vytautas, gftm. Ameri

koje, augęs Lietuvoje, Mariam-
. polėje. 

T R U P I N I A I  

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTUlAi 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

,, ,f| •. , ,/•; 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
|»et?j trečiadieniais. 

KAD mes gyvename demokra
tiškoje šalyje tai niekas kitaip 
ir negali manyti. Betgi vien de
mokratiška valdžia nėra žmoni
jos išganymas. Ta šalis kuri 
pataikauja komunistiškam ele
mentui ir valstybei tai tik iš oro 
yra pasidengus demokratiškos 
valdžios rubu, o iš vidaus kaip 
atrodo yra komunizmo. pastum
dėlė. 

Prieš kur| laiką Kongrese 
prieš-Amerikoniškos veiklos ty
rimo komisija patiekė raportą, 
iš kurio paaiškėjo kad soviet'j 
agentai yra įsigavę valdžios vie
tose ir darbininkų unijose, ku
rie veda propagandą sukursty-
mui revoliucijos prieš šios ša
lies valdžią. Į tą raportą sa
votiškai žiuri djduma Kongre
so atstovų, ir pats prezidentas 
su savo kabineto nariais gal ir
gi tik ranka numoja. 

KAD kas nors yra negerai 
su musų vyriausybe' Washing-
tone tai nėra paslaptimi; visi 
lokaliai ir~ užsienio diplomatiš
ki reikalai yra visai išėję iš 
normalių vėžių. Gal nėra ten 
kompetentiško reikalų vedėjo. 

Kad nebūtų Amerikos vadų 
toks didelis pataikavimas so
vietams tai nebūtų tų ilgų ir 
nereikšmingų UN saugumo ta
rybos sesijų ir kitaip eitų su 
sovietais vedamos taikos de
rybos, kurios dabar yra vienas 
nuolaidumas iš Amerikos at
stovų pusės. 

GALIMA aiškiai sakyti kad 
sovietai nenori pasaulyje tai
kos, nes jie yra parėmę savo 
valstybę ant pasaulinės revo
liucijos visose šalyse. Jau lai
kas butų tai permatyti ir at
sisakyti su sovietais tuščiai 
derėtis, žaidžiant nekaltų pa
vergtų žmonių krauju ir ašaro-
mis. 

PRAĖJO SLA seimas, kuris 
nebuvo toks trukšmingas kaip 
būdavo. jį^teityje. Kaip kiti 
taip ir šis seimas neatsižymė
jo nuostabumais ir nieko reik
šmingo nenuveikta. 

Kaip muzika iš Chicagos 
gros taip SLA centras šoks. 
Bet ką jau darysi kad tik tiek 
jie pajiegia. 

BUVO kas tokio minėta Tė
vynėje dar prieš SLA seimą, 
kad tuoj po seimo bus susirin
kimas užmezgimui laikraščių 
bendradarbių organizacijos. Ar 
tas įvyko nebuvo girdėti. Aš 
senai apie tą manau ir tikiu 
kad tas butų naudinga laikraš
čių korespondentams ir patiems 
redaktoriams. 

ANTRAS dalykas man 
do svarbiu tai reikalas įkurti 
centralinės Lietuvių Amerikos 
piliečių politiškos organizaci
jos. Amerikos piliečių Lietu
vių yra daug ir dabar jie turi 
didelį svorį Amerikos politiko
je. Jei tokia organizacija da
bar butų ji daug nuveiktų Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simu ir butų daug reikšminges
nė negu tas informacijos cen
tras ką Lietuviams kaštuoja 
$25,000 į metą. Už ką ta di
delė skola yra užtraukta ant 
Amerikos Lietuvių ? 

Saulės Brolis. 

Platinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Why 
Pay More? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R l  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

ĮoUNBčg 
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LRKSA SEIMAS CLE-
LANDE 

PASIUNTĖ REZOLIUCIJAS 
PREZIDENTUI IR SEKR. 

BYRNES 
Lietuvių Romos Katalikų Su

sivienijimas laikė savo 55-tą 
metinį seimą, ir šis seimas pa
sitaikė pirmą sykį į daugiau 
2r) metu. Posėdžiai atsibuvo 
Hollanden viešbutyje. 

Trečią seimo dieną buvo 
priimta rezoliucija Lietuvos 
klausimu, kuri pasiųsta Pre
zidentui Truman ir Valstybės 
Sekretoriui Byrnes, primenant 
^d Amerika nesutiktų viso
kiems klastingiems ir savanau-
uiskiems iškraipymams Atlan
to čarterio principų. 

Liepos 24 d. taipgi tilpo vie
tos dienraštyje The Cleveland 
Plain Dealer ilgokas straipsnis 
paminintis Lietuvos Konsulo 
P. Daužvardžio iš Chicagos, 
kalbą pasakytą seime diena 
prieš tai, kurioje buvo atsklei
sta sovietų klastos ir pavergi
mas bei ištrėmimas Lietuvos 
žmonių. 

Seime delegatų dalyvavo apie 
89, taigi šios organizacijos sei
mai buna paprastai pusiau ma
žesni negu SLA seimai. 

Gausios ir svarbios kalbos 
Liepos 23. vakare, Hollenden 

viešbutyje buvo surengta šei
mine vakarienė, kurioje be de
legatų ir centro valdybos da
lyvavo virš šimto vietinių Lie
tuvių. Viso vakarienėje daly
vavo virš poros šimtų svečių. 

Vakaras buvo užimtas įvai
riomis kalbomis, svečių ir vie
tinių, ir kalbos, kaip paprastai, 
pratęstos ilgais toastmasterio 
priedais. Turbut nėra pasau
lyje tokio toastmasterio kuris 
per kalbas nenorėtų pats dau
giau atsižymėti už kitus kalbė
tojus. Bet padėjus tai į šalį 
kaip neišvengiamą blogą, ne-
kurie kalbėtojai ir gana gerai 
nukalbėjo, ir jų visų kalbos 
tikrai buvo neilgos Ir nenuo
bodžios. 

Kalbėjo keli kunigai, tarp jų 
vietos klebonas Kun. Vilkutai-
tis, ir organizacijos Dvasios 
Vadas Kun. Baltuševičius. 

LRKSA centro pirmininkas 
L. šimutis pasakė patriotingą 
ir šiems laikams tinkamą kal
bą, nukreipdamas mintis į vie
tinį Lietuvių Kulturinį Darželį, 
kur seimo pradžioje delegatai 
buvo nuvežti pas Dr. Jono Ba
sanavičiaus ir Dr. Vinco Kudir
kos paminklus sau inspiracijos 
pasisemti, ir paminėjo kad se
niau Lietuvoje galima buvo 
tas padaryti, kur Amerikos 
Lietuviai važiuodavo. 

Ir tikrai, vienatinė vieta pa
saulyje dabar ir liko tai Cleve-
landas kur stovi musų tautos 
didvyriams paminklai, kuomet 
Lietuvoje žiaurus okupantai 
visus tautiškus paminklus su
naikino. 

Svarbi kalba toje vakarienė
je buvo svečio kalbėtojo, Lietu
vos Konsulo P. Daužvardžio, 
kuris apsakė šių dienų tragin-
ga Lietuvos padėtį, bet reiškė 
ir vilties kad Lietuva vėl bus 
laisva, nors kaip greitai, neži
nia. 

Poni Birutė Smetonienė 
sužavėjo svečius 

Smagi vakarienės dalis buvo 
tai dainų ir muzikos dalis. 

Labai jaukiai ir vykusiai pa
dainavo kelias dainas vietinė 
žinoma dainininkė Stella Malo-
nis-Kvvasney. 

Ponia Birutė Smetonienė su
žavėjo visus dalyvius išpildy
dama žymius piano kurinius: 
ji skambino dvi Etudas Op. 25 
(Chopino), Rigoletto Parapha-
se (Liszto) ir dar iššaukta pa
skambinti daugiau atliko vie
ną valsą, šis vakaras bene 
pirmas kada Clevelando Lietu
viai ir svečiai iš kitų miestų 
tokiame skaičiuje ponią Birutę 
Smetonienę skambinant girdė
jo. šiaip ji yra jau keletą kar
tų pasirodžius magesnėse su
eigose. 

Vakaras pradėta Amerikos 
Himnu, baigta Lietuvos Him
nu, pianu vedė Aldona Wilke-
lienė. 

Seimas pradėta iškilmingo
mis pamaldomis pirmadienio 
rytą Šv. Jurgio parapijoje. 

Nekurie delegatai atsilankė 
IMrvos redakcijoje. Kadangi 
seimo posėdžiai laikyta vidur-
miestyje, delegatams Lietuvių 
"skvere" nepasitaikė dažniau 
pasisukinėti. ~ Rep. 

LVS SKYRIUS TURĖS 
SMAGŲ PIKNIKĄ 

Šis draugiškas piknikas at
sibus gražiame Lietuviškame 
Dr. S. T. Tamošaičio sode, kur 
susirinks žymus buris vietos 
Lietuvių smagiam laikui pra
leisti. Piknikas prasidės nuo 
2 vai. po pietų, vie;ta yra eže
ro pusėje nuo bulvaro, 26001 
Lake Shore Blvd. Įžanga tik 
5Cc. Pelnas Lietuvos vadavi
mo reikalams. 

Kviečiame jus atvažiuoti ir 
atsikviesti savo draugus. Ku
rie norės praleis laiką kortuo
dami, pasikalbėdami, paežery-
je pasimaudydatni, kiti pasi
dainuodami ir jei norės, pasi
šokdami. Valdyba. 

SVEčIAVIMAISI 
Charlie Hermanas su žmona, 

Eileen, New Yorkietis, gryžda-
mas iš Kanados praleidęs ten 
dvi savaites atostogų, sustojo 
Clevelande aplankyti gimines. 

Karo laike Hermanas buvo 
karys, ir jam su pirmu Ame
rikos kariuomenės buriu reikė
jo pereiti Reino upė, ir jis ten 
tuoj susitiko su Lietuviais pa
bėgėliais. Patėmijęs juos taip 
gražiai Lietuviškai kalbančius, 
mandagius, gerai išsilavinusius 
jis tuoj, negaišuodamas pradė
jo rūpintis suteikti jiems vi
sokią pagalbą, ir patardinėjb 
kitiems kariams kad Lietu
viams gelbėtų visais galimais 
budais. Tada dar buvo karei
viams net uždrausta su susi
tinkamais žmonėmis kalbėti, 
ir Lietuviai, kurie buvo nekal
ti karo aukos, buvo labai rei
kalingi pagalbos. Jie žinojo 
kad susitiks su Lietuviais ka
riais Amerikonų eilėse, todėl 
naudojo visokias priemones pa
tirti kurie kariai yra Lietu
viai, pasakojo Hermanas. 

Viktoras Anderson su žmo
na automibiliu išvažiavo į ryti
nes valstijas: į New Yorką, 
Waterbury, Atlantic City, Bal-
timorę. Kelionėje užtruks po
rą savaičių. 

PREZ. TRUMAN užgyrė bi-
lių kuris skiria $11,677,000 
Cuyahoga upės uosto gerini
mo darbams. Tiems darbams 
kitą sumą padės miestas ir su
sidarys viso $22,500,000. Dar
bai apims platų programą ir 
tęsis keletą metų. 

Miesto gatvių taisymo dar
bams miestas paskyrė $326,-
700. 

LANKĖSI Clevelande Grai
kų karžygis Gen. Papagos, ku
ris 1941 metais pragarsėjo gi
nant Graikiją kuomet jon įsi 
veržė Italijos armijos. Italai 
tuoj buvo numušti, ir tik Vo
kiečiams pasiuntus savo dide
les jiegas, Graikai buvo nuga
lėti. Gen. Papagos dabar yra 
33 metų amžiaus. Tada, Vo
kiečių sumuštas, buvo paimtas 
nelaisvėn ir išlaikytas Vokie
tijoje iki Amerikiečiai jį iš
gelbėjo. 

Jis lanko Graikų kolonijas 
Amerikoje rinkdamas aukas 
statymui naujos ligoninės Atė
nuose. " 

ATŽYMĖTA MIESTO 
150 METŲ SUKAKTIS 

Clevelando 150 metų įkuii-
mo sukaktis atžymėta didelė
mis iškilmėmis sekmadienį ir 
pirmadienį. 

Sekmadienį, sukaktuvių pa
radas buvo dedikuotas ^Vieniį 
Pasaulio" idėjai, ir 50 fliotų iš 
miesto atvažiavo ir pravažia
vo pro Kulturinius Darželius. 

Šiame parade su savo fliotu 
dalyvavo ir Lietuviai. 

Įdomiausia ir linksmiausia 
dalis tos dienos programo Lie
tuviams buvo Lietuviu Kultū
riniame Darželyje, kur šokikų 
grupė išpildė įvairius šokius, 
ir lyg pritiko 150 metų sukak
ties paminėjime, špkius išpildė 
žilagalvės ateivės ir plikagal
viai Lietuviai, gal su vienu-ki
tu primaišymu jaunosios kar
tos. Tiesa, tie šokikai nebuvo 
dar tiek seni kaip Clevelandas, 
o nekurie gana vikrus, kaip 
jaunikaičiai. 

Kur šioje iškilmėje dingo 
musų jaunimas, kurie turi ir 
tautiškus rubus ir moka tau
tiškus šokius? 

Lietuvių Darželyje susirin
kus Lietuvių ir kitų tautų mi
nia, nes iš čia gerai matyti apa
tiniu bulvaru važiavęs paradas, 
gavo nusipirkti ir limonado ir 
įvairių Lietuvių gamintų pyra
gaičių užsikąsti. 

Liepos 22 buvo oficialė mie
sto iškilmės diena ir iškilmės 
atsibuvo atvaizdavimu Gene
rolo Moses Cleavelando ir jo 
palydovų atplaukimu valtimi 
iš ežero į tą vietą kur menama 
įvyko tas istoriškas dalykas 
150 metų atgal. 

Vakare, didžiajame Mali at
sibuvo linksmas Mardi Gras, 
baigimui sukaktuvių iškilmių. 
Ten spėjama dalyvavo apie 150 
tūkstančių žmonių. 

from Soviet 
Occupied Lithuania 

LANKĖSI B ALF ATSTOVAS 
Liepos 21, Clevelande turė

jo pasitarimą su visų trijų B A 
LF skyrių valdybų nariais 
tos organizacijos centro atsto
vas, Juozas B. Laučka. Pasi
tarimas įvyko p. Amšiejų na
muose, ant Neff Road. 

KORTAVIMAS IR ŠOKIAI 
Naujos parapijos sode ir sa

lėje įvyksta smagi pramoga 
ši sekmadieni, Liepos 28, pra
džia 3:30 vai. po pietų. Pel
nas šio parengimo skiriamas 
Lietuviams našlaičiams parvež
ti į Ameriką. Prašomi skait
lingai dalyvauti. 

NAMŲ SAVININKAMS 
šiuomi pranešu kad bunu 

vakarais tarp 6—7 šiuo antra
šu: 8205 Superior ave. Reika
lais rendų ir nemokėjimo ren
du kreipkitės čia. 

Adv. V. J. Pugher. 
f \ 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

PADAROMI AFFIDAVITAI 
REIKALINGI GIMINIŲ 

PAT*> * TTKIMUI Į 
AMERIKĄ 

Suteikiami patarimai 
tais reikalais. 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

TOWN AND COUNTRY 
The destruction of war-torn 

Lithuania's main cities and al
so towns is evaluated as fol
lows: Vilkaviskis, Sakiai, Ra
seiniai, about 95 percent; Klai
peda (Memel), 70 percent; Šiau
liai, 80 percent; city of Vil
nius, 30 percent. Among the 
principal buildings destroyed in 
Vilnius 'may be cited the rail
way station, the post office, 
the officer's club, the power 
station, Ihe Elyseum, and the 
following hotels: St. Georgels, 
the Europa, and Grand Hottl. 
All the bridges and several 
city blocks, or parts of blocks, 
were likewise destroyed. With 
few exceptions, homes in the 
city of Vilnius are still with
out window glass, for glass re
mains a luxury in Lithuania 
after almost twenty months of 
Soviet occupation. 

In Kaunas, all the bridges 
and the following buildings 
were destroyed: the railway 
station, the power station, and 
J. Vailokaitis' large apartment 
house. The ministry of Justice 
and Technology School building 
in Aleksotas were razed by 
fire. Partially destroyed are 
the factories of Maistas, Meta
las, and Drobe. 

In Vilnius and Kaunas, the 
streets are without lights, and 
homes are but poorly lighted. 
Taxicabs no longer exist, and 
the number of horsedrawn cabs 
is very small. 

Travel by any means of the 
so-called transportation system j 
is very expensive. For exam
ple, a train ticket from Kaunas 
to Vilnius &sts eighteen rou
bles, While the cost by army 
truck ''is eighty roubles (the 
official rate of exchange is 
five roubles to one dollar). 

Robberies in Lithuanian ci
ties and towns are an everyday 
occurence. Often civilians • are 
deprived of their clothing in 
the streets. One such victim 
was the well-known singer of 
the Lithuanian Opera, Kipras 
Petrauskas. ' 

During the first Soviet oc
cupation, the size of individual 
landholdings was limited to 30 
hectares. The present land re
form affects not only the farms j 
of this size, but even smaller] 
farms. In many instances per
sons who have been offered \ 
tracts of land do not accept,! 
since the Soviets make life j 
extremely difficult for private j 
land owners. Compulsory re-1 
quisitioning of grain and other 
agricultural products from the 
farmers is fixed as follows: 
Those in possession of 5 hec
tares of arable land must de-' 

liver 50 klg. of grafo from 
each hectare; those in posses
sion of from 10 to 15 hectares 
have tQ deliver 70 kilograms 
per hectare, etc. The milk 
quota is 160 litres each year 
per cow. Smaller farms are 
able to make these deliveries 
more easily than can the com
paratively larger farms. .Far
mers who do not deliver grain 
within the imposed time limit 
are sentenced to prison, and 
tractors are sent to thresh the 
harvest. « There have been in
stances where farmers have 
abandoned their farms and are 
transferred to the towns to 
work as laborers. 

LITHUANIA'S INHABITANTS 
Besides Red Army and NK

VD personnel, the number of 
imported Russian civilians is 
estimated at between 70,000 or 
83,000 in the city of Vilnius. 
In Kaunas there are about 30,-
C0D. Numerous Russian set
tlers may be found throughout 
Lithuania. Russian beggars are 
frequently seen. Ragged men, 
women, and children come from 
all over Russia, to collect food 
in Lithuania. After collect
ing sacks full of grain from 
Lithuanian farmers they return 
to. Russia. The Russian beg
gars call Lithuania "Malaya 
Amerika" (Little America). 

The imported Russians in 
Lithuania, frequently express 
anti-Semitic sentiments. Few 
Jews remain in Lithuania. In 
the city of Vilnius there are 
from 16,000 to 18,003 Jews; in 
Kaunas they number 4,000 to 
5,000. Not many are active 
in Lithuanian political life; for 
the majority they are operat
ing small business concerns. 
A number of Jews arrive from 
time to time in Lithuania with 
the aim of reaching Palestine 
en route to the American zone 
of occupation in Germany. 

The number of Poles repa
triated to Poland, mostly from 
the Vilnius region, is estimated 
at about 83.000. Repatriation 
is not compulsory, ~ but the 
Poles repatriate willingly since 
living conditions in Poland are 
comparatively better. Not all 
individual applications for re
patriation, however, are approv
ed by the Soviets. From one 
group of persons assigned to 
repatriation, the Soviets return
ed 103 persons to Vilnius and 
confined them in Lukiskiai pri
son while checking their iden
tity, since they were suspected 
of being non-Poles. 

The number of Lithuanians 
in the various Russian-organiz
ed police units is very small. 

The Lithuanians "repatriated" 
from the Russian-occupied zone 
of Germany are first sent to 
Gardinas (Grodno), where they 
are subject to NKVD exami
nation. Only , a few are allow
ed to return to Lithuania. The 
vast majority are shipped to 
the depths of Russia. 

FOOD, PRICES, ECONOMIC 
LIFE 

Four kinds of ration cards 
have been introduced into this 
Baltic country by the Bolshe
viks. The largest rations go 
to the commissars and other 
hjgh officials who are in the 
first category. In the second 
are university rectors, vice-
rectors, full professors, artists, 
and writers. In the third are 
housewives, old men and wo
men, and children. In the last 
category are the workers and 
students. The food rations al
lotted to the latter are so small 
that they are insufficient to 
keep them healthy and capable 
of productive work. The sal
ary earned by the average of
ficial is from 300 to 500 rou
bles. From this sum large de
ductions are made. No loans 
are given. » 

The prices per kilogram of 
food products in the black mar
ket are as follows: black bread 
15 roubles; butter, 140 to 150 
roubles; bacon, 100 to 120 rou
bles; sausage, 70 to 123; sugar, 
93 roubles; and cream 50 to 70 
roubles. The prices for other 
articles are: one litre of milk, 
2"» roubles; ten eggs, 40-50 rou
bles ; one litre of vodka, 250 
roubles; a pair of mens' shoes, 
1,003 to 1,5C0 roubles; a man's 
suit, 200 to 700 roubleš; and 
one cubic metre of wood, 350 
roubles. 

Black-market operations and 
profiteering on a large scale are 
practiced all over Lithuania. 
In the city of Vilnius two state 
shops are allowed to sell goods 
without ration points at prices 
slightly below those of the 
black market. As a result, a 
good amount of the goods frorp 
these shops are sold at a pro
fit in the black market by the 
operators of the stores. 

Behind ' • 
Your Bonds 

Lies the Might of America 

t 

Crime Against Lilliuauia 
(Reprint from The Catholic 
Universe Bulletin — July 12) 

The butchery of Lithuania 
goes merrily on at the hands 
of her Red despoilers. The 
ugly facts of the Soviet occu
pation are coming to light des
pite the iron curtain of cen
sorship that Stalin has drop
ped about the lands illegally 
seized by the * Reds. The war 
against the Church in this pre
dominantly Catholic country is 
especially virulent. Sacred edi
fices have been seized for secu-
\ r purposes. Priests have been 
slain or driven into exile. Men 

PARSIDUODA SMUIKĄ . 
IR KONCERTINA 

gerame stovyje, kaina prieina
ma. Galima pamatyti vakarais 
po 4 v. ir sekmadienį visą die
ną. Adr.: 1633 E. 50th Place. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sisie*na f 

Taipgi Automatiški Vandens Šildytojai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. j 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 1 
PO. 9548 LI. 0237 j 

FRANK ORPSE (URBSAITIS) SAV. - į 

k 

The Lighthouse at 
Lake St. Marys 

Camping is good 
Lake St. Mars 

CIGARETTES 
From the day that sweeter, bright

er tobacco, adaptable to cigarettes, 
was discovered in Caswell County 
in 1852 and Washington Duke in
stalled a Bonsaek machine in his 
Winston-Salem, N. C., plant for 
making them, the cigarette business 
has expanded tremendously. A half 
billion dollar industry when World 

j War II opened, it will continue to 
enrich the Nation and add resources 
to guarantee Savins Bonds. 

I f .  S .  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  

women and children are hunt
ed to the death if they claim 
their innate right to WUrship 
God as they see fit. 

The spoliation of Lithuania 
not only violates every princi
ple of international law but is 
s p e c i f i c a l l y  c o n t r a v e n e s  t h e  
very treaty that Russia signed 
with that nation in 1920. The 
treaty between Lithuania and 
that of the Union of Soviet Re
publics "for all times renounces 
with good will all the sovereign 
rights of Russia, which it has 
had in regard to the Lithuan
ian nation or territory." That 
is clear enough for all to see 
that the Soviets have broken 
their solemn word with a sister 
nation. 

However, America: and Eng
land also enter the picture. In 
the signing of the Atlantic 
Charter, August 14, 1941. At 
that time the heads of these 
two governments stated: (1) 

4they desired to see no territor
ial changes that do not accord 
with the freely expressed de
sires of the peoples concerned; 
and, (2) they respected the 
right of all peoples to choose 
the form of government under 
which they will live; and they 
wished to see sovereign rights 
and self government restored 
to those who have been forci
bly deprived of them. In the 
case of Lithuania these brave 
fair words have been more 
honored in the breach than in 
the observance. 

Over the just protests of all 
Lithuanians the Soviets have 
not changed but have totally 
wiped out the boundaries of 
Lithuania. They have depriv
ed the Lithuanians of all sov
ereignty and self government. 
Always friendly to the western 
democracies, the Lithuanians 
are being treated worse than 
the defeated nations who took 
up arms against the same de
mocracies. Surely the United 
Nations should take steps to 
restore liberty to the Lithuan
ian nation. 

courtesy—tmk stamoard oilco. (ohio) no.5 
Though Ohio has few natural 1 

lakes, it has a large number which 
are man-created. Many of them 
were developed in the early days 
of the last century as reservoirs 
for the canals which threaded 
their way across the state. 

Today these lakes have become 
splendid recreational and sporting 
areas. 

One of the most attractive is In
dian Lake, north of Bellefontaine. 

Having all the advantages of an 
attractive summer resort, Indian 
Lake has a further advantage of 
supplying some of the finest fish
ing in Ohio. It has been plenti
fully stocked with black bass, 
channel catfish, bluegills, crappies, 
catfish, perch and walleyes, which 
are caught in great numbers dur
ing the early spring, summer žind 
fall seasons. 

There &re_adeqpate lodging 

camping facilities conveniently lo
cated, and boat liveries at which 
both boats and equipment can be 
rented. 

The section of the lake known 
as Long Island is considered by 
many sportsmen to have the best 
fishing. 

Nearby is beautiful Lake Lor-
amie which yields excellent catch
es of bluegills and bass. Boats, 
tackle, meals and lodging are all 
available. 

South of Indian Lake and just 
east of Bellefontaine is the high
est point in the state. East of that 
is one of nature's wonders—Zane 
Cavern. 

South of Bellefontaine and east 
of Route 68 at West Liberty are 
Mac-O-Chee Castle and Mac-A-
Cheek Ch&teau, early homes of 
members of the famous Piatt 
Family and now used as museums 

in which are fascinating collec
tions of Indian relics. 

Just a mile from Mac-A-Cheek 
are Ohio caverns with their fan
tastic stalactites and stalagmites 
formations. 

With Indian Lake and Lake 
Loramie as two of the points of a 
triangle, the third point is Lake 
St. Marys or Grand Lake at the 
town of St. Marys. 

This is the largest inland lake 
in the state and covers 15,000 
acres—almost 2% square miles. 

Here, too, fishermen have found 
excellent sport. Accommodations 
are ample for both the transient 
visitor and the Ohioan who wishes 
to spend his vacation on this 
charming inland lake. 

For the Sunday driver there are 
facilities at all three lakes for pic
nicking and a pleasant day in the 
out-of-doors. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIQA 

1603 E. 79th Street ' 
DEGTINI! ALDSV VYNAS 
Užkviečiame savo drauenm 

Lietuvius atsilankyti. 
KAZYS LEIMONAS, Sav, 

V—— i —————•. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. • 

495 East 123rd 9t 
Telefonas POtomac 6899 

& t&k 
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