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LIETUVĄ SKAUTAI 
VYKT 
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skautu suvažiavimas-jarnfcv 
kuriame dalyvaus apie 40 val
stybių skautai. 

Kaip teko patirti, Lietuviai 
skautai Vokietijoje šiame su
važiavime taip pat pasiryžę da
lyvauti. Tokie skautu suvažia-
vimai-stov.vklos vyksta kas ke
tveri metai. Prieš karą Lie
tuvos skautai dalyvavo Angli
joje, Švedijoje, Vengrijoje, Da
nijoje, Amerikoje. 

Tose stovyklose kiekvienos 
tautos skautai gauna sau skly
pą, kuriame įrengia savo "val
stybėlę", išsipuošia ją. Rytais 
pakeliamos tautinės vėliavos, 
vakarais nuleidžiamos. Ruošia
muose parengimuose Lietuviai 
skautai rodo tautines dainas, 
šokius ir šiaip šposus, kurie ki-
tašaliams labai patikdavo. Tuo 
pat metu vyksta ir skautų va
dų kongresas, kuriame daly
vauja po 4 atstovus nuo kiek
vienos tautos ir kurio metu ap
tariami viso pasaulio skautų 
reikalai. 

Del to butų labai svarbu kad 
Lietuviai skautai tam suvažia-
žiavime galėtų dalyvauti, nes 
ten vėl skambėtų Lietuvos var
das kitų tautų tarpe. Deja, už 
Vokiškus pinigus j Prancūziją 
išvažiuoti negalima. Todėl, kaip 
teko girdėti, Lietuvių skautų 
vadovybė Vokietijoje kreipėsi 
laišku į BALF'ą, prašydama jo 
pagalbos. Kaip butų gražu jei 
ir šiam svarbiam Lietuviškam 
reikalui, kaip ir daugeliui kitų 
anksčiau, Amerikos Lietuviai 
duoti; savo pagalbą! Jukas. 

DIRVA THE FIELD 
jų. 
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"NE V!F.N TIK DUONA ŽMOGUS GYVAS" 

JIS RAŠO DIRVAI 
DEL TO BOLŠEVIKAI TRAMDO VISAS 

TARYBAS IR NEDARO SUTARČIŲ 

Vienas iš reikšmingu da- tokių kaip Wallace ir kitų. 
lykų ką Gen. Marshall ra-1 Amerikos darbi n i n k a i 
portavo Prez. Trumanui po privalo laikyti atdaras akis 
sugrvžimo iš Maskvos tai pries bolševikų klastas, nes 
kad jis gavo Įspūdžio jog nerūks ilgai gauti vergijos 
sovietai tyčiomis trukdo ir j pančius, kaiu Rusijoje, 
vilkdina laiką, dėdami vi-

Pulk. Kazys Škirpa 

Pulk. Kazys Škirpa, buvęs 
Lietuvos Įgaliotas Pasiunti
nys Berlyne tais audringais 
laikais, kada tarp Maskvos ir 
Berlyno ėjo slaptos klastin
gos derybos pavergti Lietu
vą ir kitas Rusijos ir Vokie
tijos kaimynines šalis. 

Pulk. K. Škirpa rašo Dir
vai atskleisdamas Lietuvių 
patriotu pastangas atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę ta
da kai jau matėsi kils karas 
tarp Vokietijos ir Sovietų. 

Pulk. K. špirka bu šeima 
gyvena Airijoje. 

Wallace Nori Sustiprint 
Sovietų Sąjungą 

Gryžęs iš Europos, po savo 
sapaliojimų tenai, Henry Wal
lace čia pradėjo važinėti po 
visą šalį tikrindamas kad tai
ka pasaulyje bus tik tada kai 
Amerika aprūpins Rusiją viso
kiomis reikmenimis kurių Ru
sija neturi, ir kurių Gen. Mar
shall Maskvoje nesutiko duoti 
Rusijai iš Vokietijos. Priedui 
dar, Wallace skelbia kad Ru
sijai turį. buti duota didelė pa
skola. 

Kitaip sakant, ko Rusija bu
vo užsispyrus gauti iš Vokieti
jos per 20 metų, bet negaus, 
tą turi sovietams parūpinti pa
ti Amerika. 

Wallace išvien su komunis
tais ir su Maskva rėkia prieš 
gelbėjimą Turkijos ir Graiki
jos nuo komunizmo. Tas ma
žas šalis, anot Wallace, pavo
jinga gelbėti, bet patį pavojin
giausi meškiną Rusiją jis no
ri atgaivinti ir atšerti Ameri
kos gerybėmis, kad paskui jis 
galėtų užpulti Ameriką. * 

Rusijoje tikrai blogai, kaip 
dabar vaizdai ir nauji aprašy
mai parodo. Ten miestai taip 
išgriauti per karą Vokiečių or
laivių bombardavimais kad di
delė dalis miestų žmonių gyve
na urvuose, skursta. Ten vy
rai taip išnaikinti kad moterys 
dirba prie mūrinių ir kitokių 
namų statybos. Likusieji vy 

» rai kurie dar gali ginklą laiky
ti rankose, tebelaikomi armijo
se, daug jų negrąžinami į Ru
siją, bet maitinami iš okupuotų 
šalių gyventojų plėšiamų mažų 
maisto išteklių. 

Tokie Wallace, kuriems bol-
t ševikai galvas apsuko, dirba 
i išsijuosę už Rusijos atgaivini-
1 mą, net iki to laipsnio kad jų 
>q pačių Mil butų sunaikinau 

PATARIA SKIRTI 
NETIKĖTO METO 

PREZIDENTĄ 

Grupė mokslininkų, ku
rie žino Amerikai pavojų iš 
priešų pusės, pataria kad 
Kongresas pravestų įstaty
mą paskyrimui "netikėto" 
meto prezidento, kuris ga
lėtų paimti šalies vadovavi
mą, jeigu kiltų atominis ka
ras. 

Priešui užatakavus Wa-
shingtoną, kuris nėra sau
gus nuo atominių atakų, 
gali žuti prezidentas ir jo 
Įpėdiniai. Tokie netikėti
numai turi buti apžiūrėti 
dabar, sako tie mokslinin
kai. 

sas viltis kad Amerikoje 
tuoj prasidės nauja depre
sija ir ši šalis bus tiek su
silpninta kad su ja Maskvai-
nebus ko skaitytis. Tada 
komunistai šluos Europą 
ir kitas šalis, ir lengvai su
kels revoliuciją šioje šaly
je. 

Stalgus fo 

Anglijoje, kasyklos eks
plozijoje, Geg. 7 užmušta 9 
angliakasiai. 

BRAZILIJOJE Prez. E. 
G. Dutra išleido įstatymą 
panaikinantį toje šalyje ko
munistų partiją. Taipgi su
spendavo veikimą Brazili-

Marshall'ui jos Darbo Federacijos ir 21 
nepasakė, tačiau jis įrodė su ja surištų darbo organi-
kad sovietai gali laukti tai-jzacijų už komunistų Įtaką 
kos tarybų ir sutarčių kuo-j jose. 
ilgiausia. 

Gen. Marshall tačiau ra
portavo prezidentui ir ki 

ANGLIJOJ, del šios žie
mos blogo oro, kuris sunai-

tiems žymiems šalies va-j kino daug gyvulių ir pri-
dams kaip savo įsitikinimą, 
ko neraportavo savo radio 
kalboje visai šaliai. Ameri
kos ekonominė depresija 
turi sugriauti šios šalies 
pajiegumą, ir tik to bolše
vikai Kremliuje laukia. 

Depresija Amerikoje su
darytų daugiau komunistų 
pasekėjų šioje šalyje, kurie 
stotų už įvedimą sovietinės 
sistemos Amerikoje; 

Susilpnintų USA Euro
piečių akyse, ir Maskva ga
lėtų vieną šalį po kitos pa
jungti savo vergijon; 

Pačioje Rusijoje sustip
rintų komunistų sistemą, 
kuri ten gatava suirti. 

Stalino tikslas yra griau
ti Amerikos gerą tvarką su 
pagalba unijų, su pagalba 

darė kitų nuostolių, suma
žinama ir taip menka mė
sos racija. Iki šiol mėsos 
galima buvo gauti už apie 
27c savaitėje, dabar galės 
gauti už apie 23c. 

LENKAI kariautojai ku
rie iki šiol kovojo prieš bol
ševikus ir Rusus okupan
tus, nuolat bolševikų priža
dais viliojami sutiko pasi
duoti su ginklais. Apie 55,-
000 esą pasidavę, paklausy
dami sovietų prižadų ne
bausti. Dar tūkstančiai pa
siliko tęsti požeminę kovą 
prieš pavergėjus. 

Amerika patyrė kad so
vietai surengė savo kariš
kus manevrus Sibire netoli 

CIO vadų kurie yra Mas- Alaskos, kur dalvvauja ar-
kvos agentais, su pagalba !ti 250,000 raudonarmiečių. 

S žuvo. Terre Haute, Ind. 
Kasyklos sprogime užmuš
ta aštuoni darbininkai. 
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Tokiais ir panašiais šūkiais Lietuvių tremtinių stovyklos 
Vokietijoje "pasipuošė" Amerikos Valstybės Sekretoriaus 
Marshall vykimo proga j Maskvą, norint parodyti pasauliui 
kad Lietuviai geriau sutinka badauti ir net mirti iš bado, 
negu kęsti tautos paniekinimą ir laisvės netekimą. Tai bu
vo organizuotas protestas prieš Lietuvos neteisėtą okupaci
ją ir priminimas pasaulio politikams kad Lietuviai tisada 
protestuos prieš visus žygius kurie bus nukreipti prieš jos 
laisvę ir nepriklausomybę. 

KOMUNISTAI IŠVYTI 
IŠ KABINETO 

Paryžius. — Prancūzijos 

KOMUNISTAI DAR 
VIS NEIŠVALYTI 

WasMngtone pradedama 
Socialistų partija, kuri su rūpintis kada bus išvalyti 
komunistų pagalba galėjo j raudonieji ir jų šalininkai 
gauti sau premjero vietą ir iš valdiškų įstaigų. Prez. 

Sovietai skelbia kad Lat
viai skaitomi sovietų pilie
čiais, ir tuomi viliojami pa
bėgėliai Latviai Vokietijo
je ir Austrijoje iš Britų, 
Amerikos ir Prancūzų zo
nų gryžti atgal kaip pilna
teisiai Latvijos Sovietų na
riai. NKVD šnipai išdirba 
visokiausius viliojimo bu
dus. 

Federaliam kalėjime, Ft. 
Leavenworth, Kan., įvyko 
suKilimas baudžiamųjų ka
riu dalvje. Riaušes pakėlė 
apie 800 kalinių, kurii? vie
nas nušautas, keli sužeisti. 
Riaušės kilo del pastaro 
patvarkymo kad baltieji ir 
negrai kaliniai valgytų tuo 
pačiu kartu krūvoje. 

ŠANGHAI, Kinijoje, per 
mėnesį laiko badu mirė net 
3,410 žmonių, tokia bloga 
ten maisto padėtis. Mirš
ta daugiausia vaikai. 

kitas vietas, po kelių savai
čių tąsynių priėjo išvados 
kad su komunistais rimto 
darbo dirbti negalima, to
dėl premjeras Ramadier iš
metė iš kabineto visus pen
kis komunistus ir jų vietas 
padalino kitoms partijoms. 

Komunistai būdami val
džioje tik trukdė darbą ir 
sukėlė šalyje krizę, iš ku
rios išeitis pasirodė tik at
sikratant komunistų. 

(Daugiau apie tai ant 5 
puslapio.) 

Amerikos Darbo Federa
cija su CIO susijungti ne-
pajiegė, kai prie uždarytų 
durų John L. Lewis susi-
kito su CIO vadu Murray. 
Pirmas klausimas buvo su
tartinai dirbti už sulaiky
mą Kongrese pasiūlytų įs
tatymų suvaržyti unijų va
dų" sauvaliavimus. 

Truman paskelbė tą planą 
keli mėnesiai atgal, bet iki 
šiol nieko tikro nėra pada
ryta. Viešos žinios nepa
rodo kad butų paleista ko
munistai, fašistai ir kiti 
kenksmingi gaivalai iš tar
nybų. Visa bėda, žinovai 
sako, tame kad niekam ne
pavesta tas darbas vykdy
ti, nors apie apvalymą pri
šneka daug, \ 

PALESTINOJE, iš Acre 
kalėjimo išsilaužė 200 Žy
dų ir Arabų, kurie išlaks
tė po kalnus. Tame išsi-

BLOGUMAS Amerikoje reik
menų brangumo atžvilgiu yra 
sekančiame palyginime: 

Vienas statybos kontrakte* 
tius paskelbė laikraštyje pa-
jieškojimą mūrininko, garan
tuodamas jam darbą trejetui 
fnetų, su užmokesčiu po $23 | 
dieną. 

Kitas skelbimas buvo p&jtefc 
ko j imas knygvedžio, kuriam 
algos siūloma tik po $50 už vi
są savaitę. 

Kodėl plytų ffttiiytojas "ttįf 
liauti po $23 i dieną, o ilgesnį 
fnokslą išėjęs knygvedys tik 
po apie $8 j dieną? 

čia ir įvyksta nesusftaiky-
Unas: namų kaina pasidaro la
bai brangi, ir $50 uždirbantis 
knygvedys nepajiegia nei nu
sipirkti namo nei gyventi pa
doresniame name, kurio nuoma 
labai brangi. 

Mūrininkas (ir kiti aukštas 
algas gaunanti amatininkai) 
pajiegia mokėti brangias mais
to ir rubų kainas, ir tos kainos 
Iškeltos sulyg tų kurie uždir
ba didelius pinigus. Visi kiti 
kurie gauna mažas algas turi 
skurdžiai verstis. 

ŠALYJE prasidėjo bruzdėji
mas mažinimo pragyvenimo 
reikmenų kainų. Bet pasirodo 
kad taip negalima , toli nueiti* 
nes reikmenų kainų mažinimas 
turi sulygti su tų reikmenų iš
dirbinio kaštais. Jeigu reikme
nų išdirbėjams, kaip pa v. tam 
murininkui, reikia mokėti auk
štą algą už darbą, kaip gali bu
ti atpiginta namai — arba ki
tos reikmenys kurių gaminto
jai ima nesutaikomai aukštas 
algas ? 

DARBO Statistikų Biuras 
skelbia kad pereitą savaitę vi
soje šalyje bendrai imant kai
nos apie 900 pragyvenimo reik
menų buvo šiek-tiek nupigu* 
sios. 

Didesese maisto parduotuvė 
se matėsi skelbimas sviesto ir 
kitų namams reikmenų kainų 
nupiginimo. Biznio žmonės su
tiktų piginti kainas jeigu ga
lėtų gauti pigesnį patarnavimą 
ir darbą. 

JOHN L. LEWIS padovanojo 
mainerių unijos pinigų $100,-

veržime užmušta apie 10 OOO streikuojantiems telefonų 
Žvdu. Pabėgusieji išlakstė; darbininkams, po to kai Fede-

kalnus, kur juos Britai 
jieško lėktuvais. 

RUSIJA, kaip p a a iški, 
rengiasi pasijungti neku-
rias Europos šalis patiek
dama jų gyventojams mai
sto, kurio ji turi surinkus 
tam tikslui. Sovietai turi 
slaptai surinkę didelius kie
kius grudų. Duonos trūk
sta pačioje Rusijoje, bet 
lai Rusijos mužikai gaišta, 
Kremliui svarbu palošti po
litiką pasiulymu dar neuž
kariautoms šalims maisto. 

ANGLIJOS karalienė su savo dukteria, Princese Elizabeth, 
savo apsilankymu Afrikoje. Kai motina vaikščiodama po kal
nus suplėšė savo batukus, duktė atidavė savo batukus motinai 
ir pati stovi* tik kojinėse. Su jais vyriškis yra vienas iš jų 
oficialiu šeimininkų Pietų Afrikoje. % 

"Amerikos Motina 1947 metų. 
Mrs. Frederick G. Murray, iš 
Grand Rapids, Iowa, tapo iš
rinkta kaip tipinga Amerikie
čiu motina. Ji išaugino penkis 
vaikus ir pašvenčia daug laiko 

Apie 8,000 išvietmtų as
menų iš Britų zonos Vokie-, • « • _ • n • VttiAUS XI yttovciitiii UO-UK 
tijoję esą pei vežami į Bii-1 va^u gerovės darbams, šitų 
tamją darbams,^ sekančių motinų išrinkimu užsiima Gol-
trijų savaičių bėgyje. den Rule Foundation. 

ralis Teisėjas sumažino jo ir 
mainerių unijos pabaudas už 
teismo paniekinimą. 

Lewis vėl apkraus maineriUs 
didesnėmis duoklėmis kai jam 
užeis noras —ir čia maine
rių nepasiklaug. 

STREIKAI* 
NEW YORKE telefono pa

tarnavimas sugrvžo į normalų, 
37,000 telefono streikerių su-
gryžo dirbti, gaudami po $4 į 
savaitę algų pakėlimo. 

DETROIT, Mich., sustreika
vo apie 11,000 AFL namų sta
tybos darbininkų. 

Briggs Mfg. Co. 30,000 dar
bininkų graso streiku reikalau
dami daugiau algų. 

CHICAGO, 111., buvo sustrei
kavę pieno iš vėžio to j ai reika
laudami daugiau algų. Laimė
ję pakėlimą, streiką baigė. 

Sustreikavo apie 14,000 CIO 
Inland Steel Co. darbininkų už 
algų pakilimą. 
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TRAFIKO MIRTYS MAŽĖJA 
HARRISBURG. — Trafiko 

nelaimėse žuvimų Pennsylvni-
joje ant vieškelių šymet įvyks-
ta trečdaliu mažiau, kaip skel
bia valstijos policija. 

Peę Balandžio mėnesį užmu
šta 60 žmonių ant kelių, arba 
33 nuoš. mažiau negu tą pati 
mėnesi pernai. 

Taipgi per visus pirmus ke
turis mėnesius šymet užmuši
mų trafike buvo bendrai 34'v 
mažiau negu per tą patį laiko
tarpį 1946 metais. 

750® * PASIRUOŠĘ STREIKUI 
• ALLENTOWN. — Apie 7500 
cemento darbininkų rytinėje 
Pennsylvanijoje ir New Yorko 
valstijoje, reikalaudami pakėli
mo algų, nutarė streikuoti. 

Algų klausime susitarta, pa
kelta 15c valandai, bet dar ki
tomis smulkmenomis deramasi. 

RUBIKIŲ MIRIMAS 
PHILADELPHIA. — šioje 

apielinkėje pradėjo siausti kū
dikių diarrhea, nuo kurios mi 
rė jau apie 30 kūdikių plačio
je apielinkėje. Liga paliečia ir 
New Jersey. 

APIE SIUNTINIŲ H 
IŠVOGIMĄ 

NEBIJO! Mrs. Marion Chase 
parodoma su boa veislės gyva
te, kuriai leidžia apsivynioti 
sau aplink kaklą. Ta gyvatė 
nesenai lėktuvu atgabenta iš 
Pietų Amerikos į Chase lauki
nių gyvūnų ukę, Egypt, Mass. 
ninku jaukto, manageriu 

TRAUKIMO NELAIMĖ 
Ant Pennsylvania geležinke

lio ištiko ypatinga nelaimė ku
rioje žuvo penki pasažieriai ir 
46 kiti sužeista. Pasažieriniam 
traukiniui lekiant pro šalį pre
kinio, netoli Huntingdon, Pa., 
ant prekinio vagono sukrautos 
plieno plotvės nuslydusios j pa-
sažierinio traukinio pusę, per
pjovė vieną šoną pasažierių pil
no vagono, nuo ko ištiko sužei
dimai ir mirtys. 

DUMŲ ĮSTATYMAS 
PRAĖJO 

HARRISBURG. — Po aud
ringo svarstymo Allegheny ap
skrities dumų kontrolės biliaus 
Legislatura pagaliau tą bilių 
priėmė vienbalsiai. Bilius pa
tiektas gubernatoriui pasirašy
ti. 

Tas laimėjimas yra naudin
gas Allegheny apskrities ir 
Pittsburgho gyventojams. Tą 
įstatymą Allegheny apskrities 
valdyba imasi tuoj vykdyti. 

Durnus turės reguliuoti ir 
naikinti visi, kartu ir geležin
keliai, kurie prieš tą Įstatymą 
kovojo. 

BROOKLYN, N. Y. 

LIETUVIS SUGALVOJO 
ŽIAURŲ BUDĄ 

New Yorko policija sugavo 
Brooklynietį mechaniką, Adol
fą Kulikauską. 26 m. amžiaus, 
kuris išgalvojo sekanti žiaurų 
budą lytiškai iškoneveikti mo
teriškas : 

Kovo 16, jis automobiliu už
gavo vieną 26 metu amžiaus 
moterišką, tuoj pasisiūlė nu
vežti ja i ligoninę, bet vietoje 
to išsivežė ią i tuščią užmies-
tę ir ten ją išgėdino. Užrišęs 
jai akis išmeti iŠ automobilio 
ir paliko. 

Keturios dienos vėliau jis ta 
pat padarė su kita 23 metų 
amžiaus moteriška, bet po to 
nabagas pats pakliuvo polici
jai ir tapo apkaltintas pasalin-
gu sumušimu, išgėdinimu, ir 
pagrobimu asmens. 

Apie šį atsitikimą "plačiai ra
šė Amerikoniški laikraščiai. 

PHILADELPHIA 

PAGERtfTOfAS UKR \INIEčlO 
DR. L. CEGELSKIO 

Bal. 15, Benjamin Franklir 
viešbutyje, susirinko apie pus
šimtis Dr. Longino Cegelskio, 
Ukrainiečių veikėjo, draugų it 
bičiulių, jo pagerbimui, proga 
50 metų sukakties jo visapusiš
ko darbavimosi savo tautiečiu 
tarpe. Bankete, be kita ko, 
kaip dovana jam buvo įteiktas 
puikus jo portretas, artisto pie
šėjo Prof. P. Andriksovo darbo. 

Jubiliatas L" Cegelskis yra 
teisiu dakatas. Jis Čia yra vie
nas iš redaktorių vietinio Uk
rainiečių laikraščio, Amerika. 
Pirm atvykimo į Ameriką, jis 
yra buvęs ir nariu atstovu nuo 
savo Ukrainiečių tautos Aus
trijos seime. Po pirmojo karo 
jis buvo vięnu tarpu net mini-
steriu suvienytos didžiules Uk
rainos. 

Lietuviams ir Lietuvai jis 
yra nuoširdus, ir visuomet pa
sistengia ką nors apie Lietu
vius ir -Lietuvą įtalpinti savo 
redaguojamame laikraštyje. 

K. V. 

KAS DARYTINA KAI DING 
STA ARBA BUNA DALINAI 

IŠPLĖŠIAMI SIUNTINIAI 
EUROPON 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdyba gavo atsakymą 
iš Office of Military Govern
ment for Germany (U. S.), į| 
parašytą skundą kąslink siun
tinių tremtiniams dingimo ar 
išplėšimo. 

Jei dingsta ar buna išplėštas 
siuntinys, pravėdinsiu jieškoji-
mo reikalingi šie daviniai: da
ta kada siuntinys išsiųstas, 
kaip buvo tas siuntinys adre
suotas, kas jame buvo siunčia
ma, kaip siuntinys buvo supa
kuotas. 

šituos davinius prisiųskite 
LVS pirmininkui, 1434 Claren
ce ave., Lakewood 7, Ohio, ar
ba galite ir tiesiai siųsti šiuo 
adresu: Office of Military Go
vernment for Germany (U.S.), 
Office of the Secretary Gene
ral, APO 742. 

Ta Įstaiga pasižada kiękvie-
ną pranešimą priimti ir del 
kiekvieno pražuvimo ir išplė
šimo padaryti investigaciją. 

Tat padėkime sugauti žemos 
rūšies vagilius, kurie skriau
džia vargstančius musų tautie
čius. LVS. Pirmininkas. 

Iš VIETINĖS NELIETUVIŲ 
SPAUDOS 

P h iladelphijoje leidžiamame 
Lenkų savaitraštyje Gwiazda, 
Gegužės 1 tilpo trys praneši
mai liečianti Lietuvius. Vie
nas, antgalviu "Opi Lietuvos 
padėtis", antras, "Lietuva turi 
savo Sovietą, bet ją Valdo Ma
skolius". 

Trečia žinutė buvo apie at
vykimą Bhiladelphijon Profe
soriaus Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus. ši žinutė taipgi tilpo ir 
vietiniame Ukrainiečiu laikraš-
tvje Amerika, Gegužės 3. 

S. P. 

BALTIMORE, MD. 

WATERBURY, Cf, 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

SEKRETAI IXYKAI 
" (FREE) 

kttrie užsirašys 32-jų po«k 
Liętuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir saiderį. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
832 N. Olh St. Philadelphia (3, Pa. 

ATLETŲ POKILIS LEGIO
NIERIŲ NAUDAI 

Lietuvių Amerikiečių Atletų 
Klubas rengia savo name, 539 
Washington Blvd., šeštadieni, 
Gegužės 10, nuo 8:30 vai. va 
kare, parę ir šokius, naudai 
Amerikos Legiono, Lietuvių 
Posto No. 154. Bus skanių val
gių, gerų gėrimų ir įvairiany-
bių. šokiams gros gera orkes
trą. Atletai ir Atletės deda 
visas pastangas gražiai palink
sminti Legionierius. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

VAKARAS B ALF NAUDAI 
Baltimorės Lietuvių Moterų 

Piliečių Klubas rengia lošių 
vakarą, kurio pelnas skiriamas 
BALF naudai. Atsibus šešta
dienį, Gegužės 10, nuo 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Salėje, 851 
Hollins street. 

Pilietės visuomet parengia 
smagias sueigas. Bet šį kar
ta jos dirba issijuosusios ne tik 
surengimui gražios pramogos, 
bet ypatingai nori suteikti ir 
paramą išvietintierhs Lietu
viams Europoje. Todėl daly
vaukime jų parengime kas tik 
galime. Rep. 

DAUG DIRBA ŠELPIME 
Waterburiete Mrs. Elizabeth 

Matelunas, LVS narė, ir Lithu
anian Care and Relief komite
to darbuotoja, šią savaitę pa
siuntė 8 paketus maisto ir au
dinių Lietuvių DP vargstan
čioms šeimoms. Iki šiolei iš 
tos šelpėjų grupės ji viena pa
ruošė ir pasiuntė virš 30 pake
tų, įskaitant tuos 8 pasiųstus 
šią savaitę. 

Daugiau tokių darbošių Lie
tuvaičių! 

Waterbury American patal
pino atvaizdą Lietuvių Care ir 
Relief Klubo, kuris naujai pra
dėjo dirbti gaminimui siunti
nių Lietuviams išvietintiems 
Europoje paremti. Iš Europos 
pabėgėlių ateina vis daugiau 
pranešimų apie skurdų pabė
gėlių gyvenimą, apie jų nuola
tinį persekiojimą, apie bolševi
kų agentų laisvą siautimą tar
pe pabėgėlių, ir apie prastą ne
laimingųjų maitinimą visose 
zopotp. Rep. 

. / 

NEWARK, H. J. 

LIETUVIŲ VETERANŲ 
ŽINIOS 

Lietuvių Amerikos Veteranų 
Postas pasiryžo dalyvauti pir
mame savo parade Newarke, 
Birželio 15, metinėje Flag Day 
iškilmėje. 

Birželio ^ d. bųs atlikta iš
kilmingas pašventinimas Rie
tuvių Posto vėliavų, iškilmin
gomis mišiomis Holy Trinity 
bažnyčioje, 10:30 v. ryto. Pos
to nariai ir draugijos susirinks 
prie 180 New York avenue tą 
rytą ir numaršuos į bažnyčią, 
kviečiamos dalyvauti draugi
jos Newarko, ir apielinkių. 

Lietuvių Amerikos Veteranų 
Postas rengia pirmą savo meti
nį pikniką sekmadięnį, birže
lio 29, Kenilworth, N. J. Nu
važiavimui busai bus parūpin
ti prie 180 New York ave. 

Kurie veteranai Lietuviai no
ri įstoti j šį postą prašomi at
vykti į susirinkimą antradieni, 
Gegužės 27, Šv. Jurgio salę j e. 

F. V. 

UNRRA SUTEIKĖ DAKTARO 
LAIPSNĮ LIETUVIUI 

Gautomis iš Europos žinio
mis, Miuncheno UNRRA Uni
versitetas suteikė Garbės Dak
taro laipsnį Prof. Jonui šimo-
liunui už pasižymėjimą staty
boje ir technikoje. 

Gavęs daktaro laipsnį,; Prof, 
šimoliunas kuriam laikui buvo 
nuvykęs į Baltic Universitetą 
Hamburge. Kaip žinome, ta
me universitete mokosi daug 
ir Lietuviu. 

JAUKI SAVIšALPĄ 
Nelaimei ištikusį Lietuviai 

tremtyje laikosi įsikibę į gyvy
bę. štai minėto Prof, šimoliu-
no brolis Inž. Juozas šimoliu
nas beviltiškai serga ir pagul
dytas privačioje klinikoje. Jo 
gyvybę palaiko nuolatinė krau
jo transfuzija ir stropus maiti
nimas. Kadangi visi jo gimi
nės ten nieko neturi tai jie 
parduoda gautus už jų darbą 
iš UNRRA cigaretus, kurių į 
savaitę gauna po 30 štukų, ir 
pinigus skiria ligoniui gelbėti. 
Taip daro ne tik jo brolis,bet 
ir kiti tolimesni giminės. 

Tremtiniai iš visų zonų ra
šo nusivylimo laiškus. Jie jau 
negali ištverti nuolatinio skur
do, bado ir moralinio slėgimo. 
Sako, žmonės kasdien smunka 
j didesnį nusiminimą ir nevil
tį. Viena mergaitė iš Vokie
tijos rašo kad ji įsivaizduoja 
jog jos visi giminės palikę Lie
tuvoje išmirę, kad ji juos pa
laidojus apverkus tūkstantį 
kartų. Jos nuolatinės mintys 
taip stipriai į ją paveikė kad 
rodos jai tikrai taip vra, ir ji 
viena pasilikus tarp svetimų, 
nors apie savus likusius Lietu
voje nieko negirdėjus^ Gal but 
nuolatinis badavimas ir rūpes
tis sukėlė tokias vaizduotes. 

Jeigu mes smarkiau nesu-
krusime Amerikoje, tai tūks
tančiai Lietuvių tremtyje, ku
rie išsigelbėjo nuo'kruvino Sta
lino verguvės* galutinai su
smuks fiziniai ir moraliai. 

Kas tik gyvas Amerikoje, 
susispauskime ir siųskime ne
laimingiesiems maisto. Neati-
dėliokime šių šelpimų nei vie
nai dienai, nepalikim savo bro
lius žiauriems likimo nasrams! 

RAUBŲ SVEČIAI 
Par Antaną ir Heleną Rau-

bus viešėjo Antano Raubos bro
lio sunus Edwardas Riauba su 
savo nuotaka, Stella Dambrau-
skaite-Riaubiene, iš Chicagos. 

Jaunieji čia atvyko tuoj po 
vestu viii ir pabuvoję keletą 
dienų išvyko į Niagara Falls 
ir Buffalo, N. Y. Gryždami 
jie dar kartą aplankys Antaną 
ir Heleną Raubųs įį: pasisve
čiuos Detroite. 

Antano Raubos pusbrolis, 
Kun. Damijonas Mozeris, kaip 
gabus Lietuvis, mokino. Catho
lic Universitete Washingtone, 
dabar yra Chicagos vyskupo 
padėjėjas. 

CHICAGIETft 
DETROITE 

P a si r o džius Detroit News 
aprašymui apie LVS darbus, 
man paskambino viena Lietu

vaite, kuri lankėsi Detroite sų 
savo vyru. Tai Stasė Titus, 
kuri jau per 15 metų su Lietu
viais nesusiėjus. Ji ištekėjus 
už turtingo vyro, bet ne Lietų-
vip. tai su Lietuviais nesimai-
šė. Ji visgi domisi Lietuviais 
ir pasiryžo juos šelpti. Kaip ji 
sąko, "Jau kad Lietuvis tai vi-
šada Lietuvis". Stasė gryžta 
prie Lietuvių tada kai jie la
biausia reikalingi pagalbos ir 
pašalpos. Taip, Stasės Titus 
Širdyje dar daug Lietuviškos 
ineilės savo tautai. Ji jau pa
skyrė $50 vienai Lietuvaitei 
studentei Šveicarijoje. 

Ne tik Lietuvės užjaučia mu
sų tautai. Štai dvi Vokiečių 
kilmės moterys parašė laišku
tį, palinkėjo gerų pasekmių ir 
pasisakė kad jos kilę iš Lietu
vos. Viena atnešė į namus po
rą dolarių ir prašė nusiųsti ką 
nors Lietuviams tremtiniams. 

Bet tai mažai, tik lašelis ju
roje. Musų reikalai dideli ir 
mums aukos reikalingos gau
sesnės. Musų reikalams mes 
patys turime gausiai aukoti. 

M. Sims. 

LOS ANGELES, C AL. 

IŠVYKSTA CHICAGON 
Los Angeles Lietuviai apgai

lestauja kad Bruno Gedminas 
išvyksta atgal į Chicago. 

Nors jis ir nepersenai čia at
vyko, bet kaip gferas patriotas 
ir darbštus jaunas Lietuvis, 
susidaro daug draugų. Tikime 
kad jis bedirbdamas Marguty
je prisimins mus ir bent į sve
čius vėl atvažiuos. Neužmiršk, 
prieteliau, kad mes čia turime 
visokių pavardžių, tik trūksta 
Gedmino. Jonas Uždavinys. 

VĖL NUŽUDYTĄ GRAŽI 
MOTERIS : į 

Nuo Sausio 15, kai ląttvo su
rasta nužudyta ir supjaustyta 
gražuolė Elizabeth Short, šy 
met Los Angeles srityje žiau
riu budu nužudyta jau keturios 
moteriškos, kurios visos buvo 
lytiškai iškoneveiktos, ir kurių 
žudikų policija nesuranda. 

Pastara žudystė įvyko Geg. 
3, kuomet rasta nuogas, suko-
nevęiktas kūnas vedusios gra
žios moteries, Dorothy Mont
gomery tuščiame lote netoli 
jų namų. Policija nustatė kad 
ji buvo lytiškai užpulta ir po 
to pasmaugta. Jos rūbai bu
vo visi nuplėšti ir gįdva, sudau
žyta. 

DARBININKŲ savaitinės al
gos šioje šalyje šymet pasiekė 
bendrą aukštą laipsnį, kuomet 
pasirodė kad vidutiniai algos 
per savaitę siekia $47.47. Tas 
vidutinis lygis gaunamas sudė
jus algas tų*kurie gauna aukš
tą mokest| w tiį ięurie uždirbą 
mažai. 

KAS JŲ GIMINĖS? Iš Vo
kietį] os rašoma: Dirva ilgus 
metus buvo siuntinėjama į Lie
tuvą Juozui piaulokųi, Vaite
lių km. Jam užprenumeruocia-
vo laikraštį jo giminės, t. y. 
fumis, Stasys Piauiokas, gyv. 
^Ymerikoje, Samulių ir Kvek-
skų šeimos, nuo 3ęnai įgyvenan
čios Amerikoje. 

Stasys Piauiokas, ar kurie 
kiti Juozo Piauloko giminės at
siliepkite į Dirvos redakciją, 
gausite adresą. 

Y y tautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimanją 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MIČH. 

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

a r g u t i s  
55 So. Western Ąve. 

Chicago, 111. 

rr.Sj&f. 
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Konstitucijos Aikštė Meksikos sostinėje, su katedra priešakyje 
Rašo Ona Karpienė. 

Šis 102 metų senis, Charles Phillips, iš San Francisco, atsime
na kad turi šešis vaikus, bet kiek jų yra vyrų ir kięk moteriš
kų nežino. Jis čia parodoma ligoninėje, kur buvo paimtas ma
žo sunegalavimo ataukime. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
PIRMADIENIS, Vas. 24. — 

šį rytą buvau išbudinta nepa
prasto garso — gaidžio giedo
jimo! Mexico City, didelis me
tropolis iš suvirš pustrečio mi
lijono žmonių, aš esu kosmopo
litiniame viešbutyje beveik pa
čioje širdyje miesto ir štai taip 
aiškiai ir garsiai pasiekia ma
no ausis gaidžio giedojimas an
kstyvą rytą. Nieko panašaus 
neatsitiktų net ir bent kokiame 
mažesniame Amerikos mieste, 
Ypatingai vidurmiest.vje, nes 
mes turime sanitarinius įstaty
mus draudžiančius laikyti gy-
fulius tWtai apgyventose da
lyse. 

Tačiau gaidžio pragydimas 
nebuvo man nemalonus garsas, 
pirmiausia, jau senai, senai 
esu tai girdėjus, nes labai re
tai pasitaiko išvažiuoti į ukes, 
o dabar, žinant kad esu sveti
moje šalyje tas priminė man 
apie mano pirmą apsilankymą 
Kaune 1928 metais, nes tada 
turėjau tą patį patyrimą. 

Musų kelionės palydovas iš 
vakafo pasakė mums susitikti 
su juo viešbučio lobbėje 9:45 
yal. ryto musų pirmam apžiū
rėjimui miesto jo vadovybėje. 
Negaišindamos laiko mudvi su 
Petronėle Joniliene apsirengėm 
ir nusileidom apačion į lobbę, 
kur pirmiausia pasirupinom iš
sikeisti savo pinigus į Meksi-
koniškus. Gavom 4 pesos ir 
80 centimes už kiekvieną dola-
rį. Natūraliai musu pirmas rū
pestis buvo susipažinti su peso 
verte. Mano mintys tuoj per
simetė link Lietuviško Lito, ir 
paprastu apskaičiavimu ąusta-
Čiau kad kiekvienas peno yra 
vertas arti 20 centų. 

Dabar, turint Meksikoniškų 
pinigų, reikėjo pradėti juos lei
sti. Vienoje pusėje lobbės už
tikome viešbučio valgomą kam-
Iparį. Jis buvo labai užsigrudęs 
šį rytą, taigi mus pasitikus iš-
vedžiotoja nuvedė per eiles sta
lu i tolimą pusę kambario prie 
stalo kuris tik ką buvo anįųš-
tėjes. 

Valgomasis kambarys buvo 
didelis, šviesus ir orus, ir išde-
koruotas tipišku Meksikoniškų 
stilium, su dideliais pąveikslais 
storuose paauksuotuose rėmuo
se įvairių Meksikos vaizdų. 

Nebuvo galima išvengti ne
pažinus didumos tų valgytojų, 
iie buvo daugiausia Amerikie
čiu turistų tinai, ir kiekvienas 
kalbėjo Angliškai. Mums pa
davė valgių sarašą, ir tą pat 
minutą persitikrinau kad vis
kas surašyta Angliškai. Juk 
čia Mexico City, ir valgiai pri
valėjo buti sužymėti Ispaniško
je kalboje, tačiau viešbučio sve
čių patogumui, kurie daugumo
je buvo Amerikiečiai, valgių 
surašas buvo Angliškai. 

Pasijutau visai kaip nąrnie. 
Vedant akim,is per surašą, bu
vo Orange Juice, Melon and 
Fruit, Cereals, Pancakes and 
Sausages, French Toast, ir tas 
visada Amerikiečių mėgiamas 
nusr.včiams, Ham or Bacon and 
Eggs! Tikrai supratingi musų 
Meksikiečiai šeimininkai kad 
aprūpina raus priprastu valgiu 
ir musų pačioje kalboje. Vie
natinis nepaprastas ženklas ant 
valgių surašo buvo tai kainų 
pažymėjimas, ka3 iš pirmo pa-
žiurėjūno stebinę. Mačiąų df>-
larip ženklą $ ir centus, paveiz-
dan: Orange Juiče, Toast and 
Coffee — $1.75. Taeiau netru-. 
kus dąsiprotčįau kas tas reis-
kia 1 peso ir 75 centus, kas 
sudaro apie 35 centus. 

Stalų patarnautojos visos 
buvo Meksikietės ijięrginps ir 
čia prasidėjo musų patyrimai 
su kalbos keblumu, nes daugi*-
raa, jų nemokėjo Angliškąi, 
nors jos gerai suprato valgių 
užsakymus; ti,k jęigu norėjai 
sužinoti ką daugiau arba pa

klausei ko tai negalėjai su jog
inis toli nueiti. Taigi viskas 
kas liko tik paduoti musų u$* 
sakymą ir užmiršti viską kitą. 

Kaip 9:45 mudvi buvom su
tartoje su palydovu vietoje gl-
tavos kelionei apžiūrėti miei-
to įdomybes, čia mes susiti
kom savo palydovus ir kitus 
turistus kurie vyks su mumis. 

Musų automobilyje važiavo 
palydovas ir mes keturi: Pet
ronėlė, aš ir vedus pora, Mr. 
ir Mrs. Warner, iš Los Ange
les, kurie atvyko į Meksiką ap
vaikščioti savo sidabrines ves
tuves ir turėti atostogas. Jie 
buvo draugingi ir įdomus žmo
nės, taigi mudvi pamėgom juos, 
ir čia pat patyrėm kad jie tg-
ri pasiskvrę tą pačią apžiūrėji
mų kelionę kaip ir mudvi. 

DIENA buvo puiki ir skais
ti, ir mes galėjom jausti kad 
čia klimatas daug šiltesnis ne
gu Los Angeles srityje. Mus 
pradėjo vežti iš vienos gatvgs 
į kitą, ir pagaliau į platų me
džiais nusodintą bulvarą. Mu
sų hotelis buvo apie 20 blokų 
nuo vidurmiesčio sekcijos. Ma
no pirmas vaizdas Mexico City 
skaidrios dienos metu pakeitė -
mano vakar nakties įspūdį apie 
šį miestą, šiądien galėjau ma
tyti jog tai yra puikus ir gra-; 
žus miestas, su plačiais, išsuk
tais bulvarais, parkais, gėly
nais ir palmų medžiais bei tro-
piškais žalumynais. Matėme 
daug naujų modernistiškų pa
statų ir puikių viešbučių. Tra-
fikas buvo tirštas ir greitas, 
žmonių pilna visur. 

Aikštėse ir gatvių susikry
žiavimuose stovi dailus monu
mentai dedikuoti Meksikos kar
žygiams ir įvairių istoriniu įvy
kių atžymėjimui. Labai puoš
nus pastatas yra Meno Rūmai,. 
kurie yra tipiškos Europinės 
architektūros, su spalvuoto sti
klo doma. 

Paseo de la Reforma yrą 
Meksikos sostinės išskirtinas 
rezidencinis bulvaras ir tie gy
ventojai kurių puošnus namai 
Stovi prie šios gatvės yra tai 
Meksikos aukštuomenė. Man da
rė įspūdį tų namų architektų- . 
ra, jie išrodė modernistiški, gi
jų pavidalai yra visai, savotiš
ki, galima pavadinti juos Mek-
sikoniška architektūra. Plytų 
ir plasterio, nbaltai arba gels
vai nudažyti ir apvedžioti aš
triai raudona, mėlyna, žalia 
kokia kita skaidria spalva. 

Specialė ypatybė kuri trauki 
mano dėmesį tai didelės geleži
nės dailiai išdarytos grotos ant 
kiekvieno namo lango, ir sto- ' 
ros, aukštos aklinos plytų ir 
plasterio tvoros aplinkui. Na
mai yra puikus ir matomai la-^ 
bai brangus, ir iš visko gąli 
matyti kad kiekvienas savinifi- „ 
kas nori turėti sau privatišku-
mą ir atskirumą apsistatyda-
mas kiemą tomis tvoromis. 

Musų nelaimei pirmą dieii{j 
musų palydovas buvo Mek.sC : 
kietis kuris nemokėjo Angliš
kai, išskyrus ką galėjo aiškin
ti su smulkmenomis apie įdo
mesnius dalykus, ką jis išmo
kęs atmintinai, ir kartojo . lyg 
eilėraštj. 

Mes įdomavomęg viskuo ką 
tik matėm ir natūraliai klausi
nė jom jo daugiau informaciją 
bet jis mandagiai atsakydavę ' 
"yes" į viską, taip kad pag% 
liau aš lioviausi klausinėjus, ir 
kiti iš musų būrelio bandė iš
siaiškinti dalykus kas sau. 

(Bus daugiau), 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart l&vd. 

LOS ALGELES, GALIF. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
Lamar St. Dayton, O. 
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L/ Tegul mei!£ Lietuvos 
f Dega milsij širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 

Kaip Danguje Taip ir' 
V 

ant Žemes 
Tarybininkų Priekaištai LVS — ir Europiečių 

Folitikieriukų Keisti Straksčjimai prieš Mus 

U35 SAVO KLAIDAS KITUS 
KALTINA 

GYVENIME dažnai ir labai 
dažnai atsiranda tokio tipo as
menų ir grupių kurie gerus 
darbus prisiima sau, o kaltes 
del nepasisekimų meta ant ki
tų. Kitais žodžiais, pagal pa
saką, kai mirė turtingas žmo
gus, jis visą turtą užrašė sveti
miems, o visas skolas saviems. 

•Taip darosi ir musų gyvenime. 
Amerikos Lietuvių Taryba 

apkaltino Lietuvai Vaduoti Są
jungą ir Amerikos Lietuvių 
Misiją kad šios sukliudė Tary
bai surinkti $250,000. Gi tik
renybėje LVS ir ALM nepakė
lė nei piršto to darbo trukdy
mui. Norėčiau trumpai pana
grinėti kodėl tas Tarybos va
jus nepavyko. Pirmiausia, va
jaus laiką paskirti tada kada 

tikrai žinome ka» jai niekados 
dideli vajai nepavyks. O po 
visa ko, jie visada jieškos ant 
ko nuversti kaltę del nepasise
kimo, nes jie juk yra "neklai
dingi". ^ 

KAIP DANGUJE TAIP 
IR ANT ŽEMĖS 

KAS dedasi anoje puseje 
vandenų tas pats yra ir pas 
mus. Kaip ten varoma klas
tinga veikla, ardomos Lietuviš
kos pajiegos, varomos demago
giškos kalbos, tas pats atsi
spindi ir Amerikos Lietuvių 
gyvenime. 

Mes gerai žinome liaudinin
kų užsimojimus iš tų dienu kai 
jie buvo Lietuvos valdžioje. Jų 
artimumas kairėn ir palinki
mas visada buvo veikiamas pa
saulinio socializmo ir net ko-

turėjo buti renkama aukos munizmo. Jų valdymas Lietu 
BALF'ui buvo labai netaktiška 
ir ne vietoje. Visiems yra aiš
ku kad tokios organizacijos 
kaip B ALF reikalai turėjo bu
ti statomi pirmoje vietoje, nes 
musų tautiečiai-pabėgėliai yra 
skubiai reikalingi sušelpimo. 
Tik po svarbaus ir visiškai apo
litinio visiems bendro tikslo, 
galėjo eiti rinkliavos politinėms 
grupėms. Bet deja, Tarybos va
dovai, kurie yra taip pat įsi-
gavę į BALF valdybą, taip pa
kreipė visą tvarką kad pir
miausia jie norėjo iššukuoti iš 
žmonių visus pinigus savo siau
riems partiniams rateliams 
praturtinti, o bendrą tremtinių 
sušelpimą statė paskutinėje 
vietoje, ir tik likučius palikti 
BALF'ui. 

Šituos ALT tikslus Amerikos 
Lietuviai permatė ir todėl Ta
rybos savanaudiškus ir grynai 
partinius užsimojimus nerėmė. 
Tat matome kad čia nei LVS 
nei ALM nėra kalti, bet kalti 
patys tie Tarybos vadai, kurie 
norėjo apgauti Amerikos Lie
tuvius. . ' 

Antra nepasisekimo priežas
tis yra ta kad nebuv6 nei vie
nu žodžiu paaiškinta kam tie 
pinigai bus naudojami. Ameri
kos Lietuviai yra papratę ver
tinti sunkiai uždirbtus pinigus 
ir aukoti tik aiškiems ir išank-
sto praneštiems darbams. Jei 
visa tai laikoma paslaptyje tai 
žinoma, toks vajus niekada ne
pavyks. 

TARP pabėgėlių Europoje 
yra paleista "gegutė*' kad LVS 
Amerikoje eina išvien su ko
munistais. To nereikia daug 
įrodinėti, kiekvienam padoriam 
ir garbingam Lietuviui yra ai
šku kad tai yra demagogiška 
nesąmonė, pagrysta klasta, me
lu ir visai netinkanti civilizuo
tiems ir garbingiems vyrams. 
Tai matyti pagrysta senu klas
tingu nusistatymu: "Tikslas 
pateisina priemones'", reiškia 
tikslas sukompromituoti LVS 
pateisina šlykščiausius šmeiž
tus. 

Mes nieko neturfhie prieš A. 
I • L. Tarybą kaip prieš organissa-
» ciją, joje yra daugybė musų 

pačių žmonių; jos tikslai ir už-
simojimai yra rimti ir geri, bet 

% mes turime daug ką priešingo 
* 7 dabartinei ALT vadovybei, nes 

|jie labai dažnai pasirodo savo 
^smulkiais partiniais užsimoji-

lais, pirmoje vietoje statyda-
fmi savo politinės grupės into-

v^jresus, o paskutinėje vietoje 
v jkovą už Lietuvos laisvę ir pa-

- Kjbegėlių žmogiškas teises. Kol 
; A. L. Taryboje bus tokie vadai 

tokie partiniai tikslai mes 

-"'ft: ' , ••• • 

voje butų paruošęs gerą dirvą 
komunizmui. Jų reikšmė ir 
įtaka į Lietuvos atsikūrimą ir 
nepriklausomą gyvenimą buvo 
beveik bereikšmė. O dabar jie, 
skelbdamiesi demokratinių idė
jų atstovais, nori pašalinti ki
tų grupių atstovus iš vadova
vimo ir atstovavimo vietų, ku
rios jiems priklauso pagal de
mokratiškus principus, kaip 
grupės atstovams. 

Manau skaitytojui gali buti 
neaišku iš kur tokios mintys 
kyla, tat paduodame čia ištrau
ką iš mums prisiųsto raporto 
apie Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto veiklą: 

"Kovo 26-27 dd., Vokietijo
je įvyko VLIK'o sukviesta kon
ferencija. Joje dalyvavo 101 
atstovas iš visų okupacinių zo
nų. Atstovai buvo parinkti 
taip kad jų butų iš kiekvienos 
stovyklos. Konferencijos tik
slas buvo painformuoti Lietu
vius tremtinius apie Lietuvos 
laisvinimo bylą ir apie visą ak
cija kurią vykdo VLIKas.... 
Didelę konferencijos dali už
ėmė diskusijos del Vykdomo
sios Tarybos prie VLIKo suda
rymo. Tas reikalas , pasidarė 
aktualiu, kai buvęs pirminin
kas atsisakė iš pareigų. 

"Liaudininkams vis tebesta-
tant reikalavimus neįsileisti 
tautininkų į Vykdomąją Tary
bą, tas organas negalėjo buti 
sudarytas. Toji grupiniai siau
ra, bet principiniai labai svar
bi problema buvo konferencijo
je ilgokai ir karštai diskutuo
jama. Liaudininkai iškarto už
ėmė ofensyvinę poziciją prieš 
tautininkus ir bandė įtikinti 

ji veto teisė prieš tautininkus 
yra pateisinama tarptautinės 
politinės konjunktūros sume
timais ir visokiais kitokiais ap
skaičiavimais .... Užpuolimai 
atsiduoda paprasta demagogi
ja ir sroviniais išskaičiavimais. 

"Tautininkai į tai karštai re
agavo. Po ilgų diskusijų, bu
vo prieita prie rezoliucijos kad 
Taryba turi buti sudaryta Dar
bo Principu, t. y. sudaryta iš 
asmenų kurie tam tikslui ge
riausia tinka ir nepriklausan
čiam jokiom partijom. 

"Konferencijoje kairi o s i o s 
grupės iškėlė kaltinimą ALM 
ir LVS, kad jos neremia ALT 
vajaus, to vajaus kuris yra 
skirtas Lietuvos vadavimo rei
kalams. Liaudininkai tą elge
sį bandė nušviesti kaip nepat
riotišką ir mėgino visa tai su-
tapdinti su komunistais, girdi, 
i r  t i e  i r  t i e  v a j a u s  n e r e m i a . .  
Buvo išaiškinta santikiai ir vi
sos eigos priežastys, kodėl L 
VS, ALM ir ALT negalinčios 
drauge dirbti. Buvo prikišta 
kad VLIKas elgėsi netoleran
tiškai ir siaurai neparodydamas 
noro sueiti į glaudesni kontak-
ta su LVS ir ALM.' VLIK'o 
atstovas esąs Amerikoje nera
do reikalo iki šiol sueiti į kon
taktu su LVS ir ALM vadovy
b e . . . .  

"Buvo pareikšta kad pats 
vajus nėra pristatytas Ameri
kos visuomenei kaip žygis del 
Lietuvos išlaisvinimo, bet jis 
žinomas kaip ALT vidaus or
ganizacijos veiksmas. Kadan
gi ALT sudaro atskirą organi
zaciją visoje Lietuvos vadavi
mo sistemoje tai nei LVS nei 
ALM, būdamos taipogi atski
ros ir savarankiškos organiza
cijos, negali remti finansiniai 
ALT' vajaus, kuris skirtas jos 
vidaus reikalams. LVS ir A 
LM jos vajui nekliudo, jo ne
niekina ir neneigia, bet jo ir 
neremia." 

TAI MATOTE kokia verč
ia ten vedama. Jei ten esan
tieji nori kad Amerikos Lietu
viai skaitytųsi su jais, jei jie 
nori kad tfe kurie visą laiką 
kovoja del Lietuvos laisvės ir 
pabėgėlių teisių apgynimo, ku
rie apgynė Lietuvos Preziden
tą nuo komunistiškų užpuolė-
lių, ir tuo pačiu apsaugojo Lie
tuvos prestyžą ir garbę Ame
rikos valdžios, visuomenės ir 
veikėjų akyse, eitų su jais, jie 
dar turi atsiklausti ALT ir ki
tų ką daryti su LVS, ar ji turi 
buti pripažinta ir toleruojama 
ar ne. 

štai vėl duodaraė raporto iš
trauką: 

"VLTKas ruošiasi artimu lai
ku sukviesti viso pasaulio Lie
tuvius atstovus kad aptarus 
visus klausimus kurie susiję 
su Lietuvos išvadavimu. Nori
ma kad toje konferencijoje da
lyvautų ir tremtinių ir Lietu
vių atstovai iš viso pasaulio. 
VLIKo pirmininkas pasiuntė 
kvietimą ALT ir atsiklausia 
ALT ir kitų ar reikalinga į tą 
konferenciją kviesti LVS ir 
ALM. Matote kaip keistai žiu
ri VLIKas į visą tą reikalą 

LVS SKELBIA LITE-
RATUROS KON

KURSĄ 

Frederikas IX, Danijos nauja
sis karalius, užėmęs sostą po 
savo tėvo mirties, kuris valdė 
per 35 metus ir mirė prieš ke
lias savaites, č 

rina su tikraisiais Lietuvos iš
laisvinimo uždaviniais". 

Pasitikiu kad mano balsas 
nenueis veltui, ir kad Ameri
kos Lietuviai atkreips į visą tą 
padėtį pilną dėmesį, ir supras 
kur teisybė ir kur yra šmeižtai 
ir užkulisiniai darbai. Aš ti
kiu kad ateis laikas kada veik 
la bus vertinama ne iš skam
bių kalbų bet M nuveiktų dar
bų. 

P. J. žiuris, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

Pirmininkas. 

DŽIAUGIASI GAU-
D AMI DIRVA IR 

KNYGŲ TOLI 
, INDO-KINIJOJE 

konferenciją kad jii skelbiamo- Tokia politika visiškai nesirie-

K 

>•&? 

Atsižymėjusios Amerikos gyvenime moterys, kurias išrinko 
'tai garbei Moterų Nacionalis Spaudos Klubas. Tos žymiosios 
yra: stovinčios iš kairės į dešinę: Mrs. Josephine Tighe Wil
liams, Eva Le Gallienne, Dr. Esther Cąukin Brunauer ir Bea
trice Blackmer Gould. Sėdi, iš kai*6& į dešinę: Dr. Helen 
Brook Taussig ir Agnes E. Meyer. 
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TRIS METUS 15UVO NEMA
TĘ LIETUVIŠKOS KNYGOS 

Dirvos redaktorius gavo se
kantį laišką nuo. Lietuvio tar
naujančio Prancūzijos Užsie
niečių Legione, tolimoje Indo-
Kinijoje, Azijoje. Laiškas ra
šytas Balandžio 3: 

Vakar kaip tik gavau taip 
ilgai ir nekantriai lauktą tam
stos išsiųstą paketėlį. Tas ma
žas, bet labai brangus paketė
lis mums Lietuviams buvo tik
ras šviesos spindulys į musų 
tamsų čia Indo-Kinijoje kampą. 

Atitaisius paketėlį visi tar
tum sustingę žiūrėjom į 
"Alpis, Kęstučio Išlaisvinto
jas". Lietuviška knyga, ir dar 
visai nauja naujutėlė! Tikras 
stebuklas! 

Taip, p. redaktoriau, turbut 
negalėtumet įsivaizduoti koks 
jausmas buvo laikant knygą 
rankoje. Jau trys metai pra
ėjo kaip jokios Lietuviškos 
knygos nesu turėjęs savo ran
kose, o štai šiądien aš vėl lai
kau prieš save brangią lietu
višką knygą. 

Anksčiau Lietuvoje, kada 
knygų buvo iki valiai, galėjai 
pirkti ir skaityti, tada atrodė 
kad knyga neturi tokios dide
lės reikšmės, bet dabar yra vi
sai atvirkščiai. Tas dabar be
veik pritinka Adomo Mickevi
čiaus žodžiams: "Tėvyne Lie
tuva! Kaip sveikata Tu bran
gi. Įvertina Tave tik svetimo
je padangėje, Tavęs, netekę". 

Laikraščiai, knyga ir žody
nėlis, iš jusų gautas, buvo va
kar tikras musų laimės ir švie
sos šaltinis. . 

POnas redaktoriau, mes tiki
me kad tamsta musų vargšų 
neužmiršite ir toliau siųsite 
mums laikraščių, ir tikime kad 
Amerikos Lietuviai padės savo 
aukomis tamstai, tamstos sėk
mingame darbe pi'usų gimtaja
me žodyje. 

Linkiu tamstai, Dirvos ben
dradarbiams ir visiems Ameri
kos Lietuviams kuogeriausių ir 
laimingiausių šv. Velykų. 

' "' Legionierius Saletis. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, norėdama paskatinti Lietu
vių tremtinių, esančių Europo
je, veiklą ir vykdydama savo 
darbo planą, skelbia literatū
ros konkursą parašyti beletri
stikos veikalui-romanui, apysa
kai ar novelių rinkiniui. Vei
kale turi buti pavaizduota ko
va dėl Lietuvos laisvės ar Lie
tuvių kulturos. 

Už geriausias veikalus ski
riama dvi premijos. Pirmoji 
premija RM. 15,000, ir antro
ji RM 8,000. Premijuotieji vei
kalai pereina Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos nuosavybėn. Juos at
spausdinus autoriams sumoko-
mas papildomas honoraras. 

Konkursui pateikiami veika
lai turi buti dar niekur nespaus
dinti. Rankraštis turi buti ra
šytas rašomąja mašinėle ir pa
žymėtas slapyvarde. Prie ran
kraščio, uždarytame voke, turi 
buti pridėta autoriaus tikroji 
pavardė ir adresas. Konkurse 
gali dalyvauti visi Lietuviai 
r a š y t o j a i  t r e m t i n i a i ,  g y v e n ą  
Europoje. 

Konkursiniam veikalui pre
mijuoti bus sudaryta jury ko
misija iš keturių narių. Du na
rius skiria Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga ir du narius Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų Draugijos 
Valdyba. 

Rankraščiai konkursui pris
tatomi iki 1948 metų Sausio 
mėn. 1 dienos. Rankraščius 
siųsti šiuo adresu: L.V.S. Li
teratūros Konkursui, (14b) Pfu-
llingen. Goethestr. 22. 

LVS Skyrių Veikla 

RUSIJOJE per šį karą Vo
kiečiai bombardavimais išnai
kino ir išgriovė 1,710 miestų 
ir miestelių, 70,000 kaimų, 6 
milijonus visokių pastatų; 25 
milijonai žmonių liko be namų, 
gyvena urvuose, nes nepajiegia 
atstatyti namus; išgriovė 35,-
000 dirbtuvių ir 40,000 ligoni
nių. 

Todėl tai Rusai viską iš vi
sur grobia, gabenasi, norėda
mi atsigaivelioti. 

Los Angeles, Cal., LVS 
Piknikas Pavyko 

Balandžio 27 d., LVS 11-tas 
Los Angeles skyrius surengė 
Lietuvos vadavimo bei pabėgę* 
Iių reikalams paremti pavasa
rinį pikniką. 

Rengėjams kiek rūpesčio tei
kė paskutinės prieš pikniką vė
sios dienos, bet turėjome žmo
nių daugiau negu tikėjomės. 
Jautrių vietos Lietuvių dėka 
beveik viskas piknikui buvo 
sudovanota: Mr. ir Mrs. Ma
sonai turkę ir kumpį; Mr. Ku
rnėta—kumpį ir 4 dėžes alaus; 
Mr. Gedminas ir Mr. Kataus-
kas susidėję kumpį; Mr. ir 
Mrs. Waitek — 4 dėžes alaus, 
duonos, kavos ir kt.; Mrs. O. 
Gillis — kavos ir pyrago; Mr. 
Archis — 3 dėžes saldžių gė
rimų ir plunksną išlaimėjimui; 
Mr. šilumas — vyno; Mrs. Prue 
— ice cream; Mrs. žilinskie 
nė — dėžę skanių ausukių ir 
jos rankų darbo paduškaitę iš
laimėjimui'; Mr. ir Mrs. Rač-
kai — vyno ir kt.; Mr. West— 
piniginę išlaimėjimui. Buvo ir 
"nuo galvos skaudėjimo". Tuo 
pasirūpino Žilinskas, Pocius ir 
Petrauskas. Todėl piknikas da
vė gero pelno. 

Skyrius širdingai dikoja vi
siems aukotojams, pikniko dar
bininkams, ypatingai Mr. ir 
Masonams, kurie be to kad da
vė stambias dovanas, dar visa 
dieną rūpestingai dirbo prie 
valgių patiekimo; taipgi ir da
lyviams kurie šį pikniką parė
mė savo atsilankymu. 

Taigi. Oras buvo nei šiltas, 
nei šaltas, nors piknike turėjo
me ir šaltį ir šilumą: Mr. ši
lumą, kuris nesenai Los Ange
les apsigyveno, ir Mr. šaltį, tik 
ką parvykusi atgal į Los An
geles iš ten kur nėra šilumos. 
Čia jiedu ir susitiko. 

Jonas Uždavinys. 

Clevelando LVS skyriui 
Rengia Koncertą 

Cleveland. Ohio, LVS l-mas 
skyrius pasiryžo pralaužti le
dus rengimui didelių koncertų, 
žymiems Lietuvos artistams, 
teikimui Amerikos Lietuvių vi
suomenei ir kulturiškos nau- ' 
dos. Tai pradėjimas ineiti f 
Lietuviškąjį aukštąjį meną, ir 
tikima tuo galės pasinaudoti ir<< • 
kiti LVS skyriai, jei ne šį pą- -
vasarį tai ateinantį rudenį. 

Clevelando LVS skyrius ren
gia koncertą sekmadienį, Bir
želio 8 d., naujai iš Europos 
atvykusiai Vilniaus ir Kauno 
operos dainininkei Sofijai Ado- ' 
maitienei ir žymiai koncertinei 
pianistei Birutei Smetonienei. 

Prie šių artisčių, šiame kon
certe bus ir vietinio muzikalio 
talento, ir trumpą kalbą pasa
kys Inž. Martynas Laurinavi
čius, kuriam Clevelande dar 
nebuvo progos kalbėti. 

UALTTMORE, Md,. LVS 4-
tas skyrius rengia linksmą. Ge
gužinę, šeštadienį, Gegužės 24, 
Lietuvių salėje (antrame auk
šte), Darbšti skyriaus komisi
ja užtikrina dalyviams smagų 
laika visą vakarą. 

Rengiasi LVS Seimui 
WATERBURY, Conn., LVS 

9-tas skyrius užimtas darbu 
ruošiantis dideliam ir pasek
mingas LVS 7-tam metiniam 
seimui, kuris bus per dvi die
nas, Hotel Elton, Birželio 28 
ir 29. Sąryšyje su seimu ren
giama didelė vakarienė, kurios 
metu be kalbėtojų bus dar ir 
muzikalė programa, kurią iš
pildys pp. Sofija Adomaitiene 
ir Birutė Smetonieal. 

DETROIT, Mich., LVS 6-tas 
skyrius rengiasi smagiam pa
vasariniam jjšvažiavimui penk
tadienį, Gegužės 30, p. Kriau
čiūnų vasarnamyje. 

šie LVS skyriai dirba ture«-
darni mintyje LVS busiantį 
metinį seimą, norėdami sukelti 
aukų seimui. 

Darbštieji skyriai taipgi nu
mato siųsti į seimą skaitlingas 
delegacijai. " a 

Pastaba "Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: 
gavau pereito numerio," bet . . 
paiymėkit aiškiai: Negavatt 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47*%.' ' 
Tas palengvins be jokių su*"*" 
klydimų greit pasiųsti jumgp:. 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administraciją -

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

Kaina $3.00 

Platinkit Dirvą! 
KAS platina Diręą taa 
platina apš vietą. 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. Na* 
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

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

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
(80 pusi., m paveikslais, m Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo*. 
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai ret 
Jtalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę. 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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J. Jazminas. 

B O M B O S  K R I N T A  
(Tęsinys iš pereito nr.) 

XII. Gyvenimas Kretingoje 
AŠ BENDRAVAU daugiausia su S, 

nes musų palinkimai daugiausia sutiko. 
Gražiam orui esant drauge eidavome į 
paupį pasikepinti saulėje. Vakare gaudy
davome žinias ir gandus: kur yra frontas 
kas dedasi Vokietijoje Taip praslink
davo diena. į • # 

Gulti eidavome 10 v. Fonas š 
užimdavo savo lovą, ponas 2 — sudedamą, 
o musu su S pasitiesdavome ant grindų. 
Bet vos sugulus, apie 11-12 beveik kas nak
tį imdavo staugti sirenos. Tuomet visi 
krtogreičiausia pašokdavome ir bėgdavo
me už miesto. Prasėdėdavome pagriovy
je valandą, dvi, klausydami bombardavimo 
griaudimo ir žiūrėdami į tolimų gaisrų 
pašvaistes. Po to grįždavome namon ir 
likusią nakties dalį jau ramiai miegodavo
me. 

Slinko vienodos dienos. Frontas pa
mažu artėjo. Kretingoje pasirodė pabė
gėlių iš Šiaulių Naktiniai aliarmai 
darėsi vis dažnesni. Bėgiojimas iš miesto, 
pagaliau, tiek įgryso, kad mudu su S nu
tarėme pasijieškoti nakvynes kaime. Vie
ną popietę išėjome už miesto ir čia apsi-
dairėm kur gražesnė sodyba. Pasirinkę 
viena, raudonai nudažytu stogu, patraukė
me jon. Tai buta vienuolyno ūkio. Vie
nuolis ūkvedys mus sutiko labai maloniai, 
pavaišino dešra ir gira, bet nakvynės ne
davė, nes, sakė, nebesą vietos, kelios šei
mos iš miesto jau miegančios. Patarė 
kreiptis pas kaimyną — stambų ūkininką. 
Šis, daug nekalbėdamas, leido nakvoti dar
žinėje ant šieno, su sąlyga, žinoma kad at
sargiai apsieisime su ugnimi.... v 

Dabar kas vakarą pasiėmę pultus 
traukdavome nakvoti porą kilometrų iš 
miesto, ir skaniąi miegodavome ant kva
paus šieno, visai jiesirupindami aliarmais. 

Ūkis, kuriame nakvojome, buvo stam
bus ir tvarkingas. Visos trobos buvo nau
jai pastatytos. Paties ūkininko sunus tar
navo Kretingoje, o duktė mokinosi gim
nazijoje. Pas tą ūkininką vakare gauda
vome litrą pieno. 

XII. Gyvenimo Normavimas 
TAIP nieko neveikdamas išgyvenau 

Kretingoje keletą savaičių. Frontas su
stojo kažkur apie Šiaulius, apie įvykius 
Vokietijoje sklido įvairus gandai Ne
toli Kretingos, prie Kartenos, pradėjo kas
ti apkasus. Iš pradžių iš Rytprūsių atvy
ko medžiokliniais šautuvais ir kastuvais 
ginkluoti seni baurai, o paskui -r- būriai 
uniformuotų vaikų, Hitlerio jaunimas. Ne
trukus ir vietos gyventojus pašaukė dar
bams. Gatvėse prasidėjo vyrų gaudymas 
ir paupyje kepintis pasidarė nesaugu.... 

S negalėjo pakęsti tokio netvarkingo 
gyvenimo, jis būtinai norėjo jį kaip galima 
greičiau sunormuoti. 

Nutarėm bandyti įstoti geležinkelių 
tarnybon. Plieš kiek laiko mačiau skel
bimą kad Vokiečių geležinkeliams darbui 
vietoje ir reiche reikalingi įvairus darbi
ninkai. Man tai atrodo geriausias būdas 
išvykti Vokietijon. Taigi, mudu patrau
kėme stoties link. 

S turėjo pažystamą geležinkelių poli
cijos • viršininką, pas kurį už sukome in
formacijų. Šis tuojau paskambimo Lie
tuvių stoties viršininkui (buvo ir Vokie
čių stoties viršininkas), kuris paprašė už
eiti — pažiurėsias, ką galima padaryti. x 

Tuojau nuėjome. Atvirai išdestėme 
reikalą. Pasakėme kad norime pasidaryti 
gelžkeliečiais, kad evakuacijos atveju ga
lėtume išvykti Vokietijon. Stoties virši
ninkas suprato reikalą. Jis paaiškino kad 
laisvos yra tik kelios darbininkų vietos, 
kurioms'galėtų priimti mus, tik reikia pa
duoti prašymą ir, svarbiausia, gauti Dar
bo įstaigos paskyrimą. 

Dar tą pačią dieną parašėme prašy
mus ir kitą rytą nuėjome į Darbo įstaigą. 
Čia raštinės kambaryje radome vieną Lie
tuvį tarnautoją, kuriam ir pasakėme rei
kalą. Jis tarė: 

— Blogu laiku pataikėte — Vokietis 
yra.... Žinot, dabar jokių skyrimų neda
roma —- visi siunčiami apkasų kasti. Na, 
bet palaukit, gal kaip nors sutvarkysiu.^ 

Jis paėmė kortelę ir ėmė pareit rašyti 
mano paskyrimą. Bet tuo metu, kaip ty
čia, atsidarė kabineto durys ir raštinėn in-
ėjo ruda uniforma užsivilkęs raudonskruo
stis storulis. 

Jisai tuojau užklausė: "Ko šie žmo
nes nori?" 

Tarnautojas ėmė aiškinti kad esame 
Nepakeičiami specialistai, ̂  reikalingi Kre
tingos geležinkelio stočiai. 

— Dabar, — storulis tare, — jokių 
skyrimų. Visi turi apkasus kasti! Pa

dirbėkite porą savaičių, — jis kreipėsi į 
iiius, — po to ateikit," gdtišit paskyrimą. 
Išvykstama ryt 7 valandą iš miesto aikš
tės. 

Mes pažadėjome atvykti if pasiskubi
nome išsinešdinti. 

— Užeikite vėliau, kai jo nebus — 
burbtelėjo Lietuvis tarnautojas. 

Nutaikę progą, kada rudmarškinis iš
ėjo, mudu įslinkome vidun, i* vyrukas sku
biai išrašė paskyrimus. * 

— Tik dinkite greičiau iŠ čia, — tare, 
mums bedėkojant. 

Malonusis stoties viršininkas tuojau 
savo ranka parašė laikinus tarnybos pažy
mėjimus ir išdavė rankos raiščius. 

^— Dabar galėsite drąsiau vaikščioti, 
— šypsodamas tarė. — Jeigu kas sulaiky
tų, prašykite, kad paskambintų man, 6 aš 
jau savo tarnautojus pasistengsiu išvaduo
ti. O pirmą prašau ateiti į darbą. As 
tuo tarpu pagalvosiu, kur jus dėti. 

XIII. Darbas stotyje. 
RUGPJUČIO pirmą prisistatėme sto

ties viršininkui ir tapome paskirti darbi
ninkais į siuntinių skiriu. Musų darbas 
buvo pakrauti ir iškrauti" siuntinius. Ka
dangi kalbamu laiku beėjo pora keleivinių 
traukinių, Kretinga-Klaipėda ir atgal, tai 
darbo buvo neperdaugiausiai, ar visai ne
buvo. 

Vienas mudviejų pabūdavo stotyje iki 
pietų, antras — nuo pietų iki 6 v. v. Per 
visą tarnybos laiką tik kartą teko sunkiau 
padirbėti — iškrauti alaus siuntą apkasų 
kasėjams. 9 šiaip dažnai tekdavo padėti 
keleiviams, kurie nešykščiai atlygindavo 
cigaretėmis, degtine, maisto kortelėmis, 
ar, pagaliau, pinigais Tokiu ekstra 
uždarbiu ypač džiaugėsi S, kuris mėgdavo 
sakyti kad jis kaip nešikas per dieną už
dirba daugiau, negu kaip tardytojas per 
mėnesį.... Ypač gerai buvo dar tai kad 
netrukus pradėjome gauti karišką sausą 
davinį maisto. 

Be musų siuntinių skyriuje dirbo dar 
du seni darbininkai. " Seniau jų būdavo 
šeši, bet keturi iš darbo pasišalino.... Su
sipažinome su naujais darbo draugais. Tai 
buvo seni Kretingiškiai, jie į darbą ateida
vo svarbiausia todėl kad stotis buvo ne
bloga vieta paprekiauti. Ypač gaudydavo 
mieles, kurių reikalavo tiaminės virėjos 
duonai kepti. 

Vienas darbininkas buvo senas neši
kas, tą darbą dirbęs įvairiose vietoje, tu-
rys Kretingoje namelį ir sklypą. Antras 
buvo nedidelio ūkelio prie pat Vokiečių 
sienos savininkas. Bolševikų laikais buvo 
patekęs kalėjiman už žmonių gabenimą 
per sieną. Dabar jų bijojo ir nežinojo ką 
daryti. 

Mums pradėjus dirbti netrukus gavo
me dar du viršininkus, Vokiečius, kurie 
visą parą pasivaduodami budėdavo, nieko 
neveikdami. Buvo*tai jauni vyrukai, pasi
traukę su kažkokiu centru. 

Geležinkelių tarnybon norėjo įstoti ir 
Ž, bet jo, kai}) invalido, nepriėmė. Kretin
goje buvo evakuotų geležinkeliečių nukrei
pimo punktas. Jis visus Kretingon pate
kusius gelžkeliečius paprastai nukreipdavo 
Į Breslau. Ta proga stengėsi pasinaudoti 
ir daugelis negeležinkeliečių. Ta proga 
patarėme pasinaudoti ir Ž. 

XIV. Naujas Butas 
MUMS stotyje bedirbant ponas š iš

vyko į kaimą, išgabendamas dalį mano 
turto.!.. Vieną popietę į stotį atėjęs S 
ėmė aiškinti: 

— Žinai, ponas š mudviem butą at
sakė. Savo daiktus išsivežė, musų iškrau-
Ftaė ir duris užrakino. Reiškia netekom 
buto. 

S turėjo pažystamą girininką, kuris, 
išsikraustydamas gyventi į kaimą, butą 
paliko ponui J., buvusiam teisėjui. Buvo 
tai apysenis žmogus su gausia šeima, bol
ševikų kalėjime praradęs sveikatą. Dabar 
jis buvo pasidaręs musų bendradarbiu — 
g e l e ž i n k e l i e č i u .  P a p r a š ė m e ,  k a d  l e i s t ų  
mums nakvoti daržinėje ant šieno. Mie
lai sutiko, s y sąlyga kad vėliau gausime 
paties girininko sutikimą (kurį vėliau ir 
gavome). Taigi, dar tą patį vakarą atsi-
kraustėme daiktus į girininkiją ir apsi
nakvojome ant šieno. 

Dabar dieną praleisdavome stotyje ir 
paupyje. Vakare susirinkdavom girinin
kijoje. Taip gyvenome kurį laiką, kol vie
ną dieną viršininkas paskelbė kad naujai 
priimtieji turi užsiregistruoti išvažiavimui 
į Breslau. O netrukus tapo paskirta iš
vykimo data ir padavė porą prekinių va
gonų, bet pasikrovė tik ponas J — ištiki
mas duotam pasižadėjimui. Vagonai dar 
porą dienų stovėjo, bet daugiau norinčių 
važiuoti neatsirado., 

Dalykas toks kad kaip tik tuo metu 
pro Kretingą ėjo Vokiečių kariuomenės 
pastiprintimai. Antra, į Kretingą atva
žiavo firirios "Bauhuete Litauen" atstovas 
ir rinko da^bumkus ęUu'hams į Vie«#os 
apylinkes. 

XV. Išvykimas iš Lietuvos. 
m)RS gatvėmis fronto linkui dabar 

ttuolat dardėjo įvairus vežimai, vis tiek 
biįvau nusiteikęs skeptiškai.... Skaičių 
kad Vokiečiai šį karą jau pralaimėjo. To
dėl sakiau kad reikia pasinaudoti gera pro
ga ir važiuoti Viennon. 

— Jeigu kur kitur, — S tarė, — tai 
dar nevažiuočiau, bet į Vienną visuomet. 
Reikia pamatyti tą garsųjį miestą. 

Jau ilgai laukėme išvykimo dienos. 
Bet išvykimas vis buvo atidedamas. Galų 
gale tapo paskelbta galutinė išvykimo da
ta — Rugpjūčio 19 d., 10 valandą ryto. 

Mudviejų bagažas jau buvo supakuo
tas — kartą pasijudinus, kaip sakoma, to
liau lengva riedėti. Gerų pažystamų, su 
kuriais reikėtų apsisveikinti, Kretingoje 
kaip ir neturėjau. Tik drauge su S pada
rėme vizitą vietos teisėjui, kuris kelionei 
dar įdavė puodą taukų 

Užrakinę butą ir raktą padavę kai
mynystėje gyvenančiam eiguliui, ištraukė

me į stotį.' Čia platformoje susirinko ne
mažas būrelis žmonių su ryšuliais ryšulė
liais. Buvo keletas žilų žmonių, buvo šei
mų su vaikais, bet daugiausia buvo jauni
mo 

Stotyje iškioksojome iki vakaroj pas
kui mums užleido prekių sandėlį — jame 
prasnaudėme iki ryto. Visą naktj į va
gonus krovėsi kariuomenė su savo arldiais, 
vežimais ir kitais rakandais. Jie vyko iš 
vieno frdnto į kitą. Kareiviai buvo išvar
gę ir blogai nusiteikę.*... 

Mums vagonus tepadave kitą dieną 
apie 10 v. Buvo penki prekiniai vagonai 
ir vienas keleivinis. Mes užėmėme vieną 
prekinį vagoną, kurį paskelbėm skirtą vien
gungiams vyrams.... Tokių susirinko ne
mažas būrys, tik paskui dar į vagoną įsi
prašė pažystama Kretingiškių šeima, po
nai K, paskutiniu momentu nusprendę iš
vykti. Vagonan prisinešėme šiaudų guo
liams, pasidarėme improvizuotus suolus.. 

Taip mums besiruošiant staiga pasi
girdo aliarmas, ir danguje pasirodė keli 
lėktuvai. Tolumoje pradėjo šatidyti prie-
šlėktuvimės patrankos.... Po laimingai 
pasibaigusio aliarmo musų vagonus netru-
Kus prikabino prie Klaipėdos traukinio ir 
pagaliau, pasijudinome. ̂  

( Toliau seka: Kretinga — Viena) 

IMIGRACIJOS VIZOS EUROPOS 
IŠVIETINTIEMS 

Bendrus Affidavitus Galės Išduoti ir Lietuviški 
Susivienijimai* Pranešimas Sako 

(L. P. N.) 
Tokia antrašte šm. Balandžio 

10 d. Congressional Record bu
v o  a t s p a u s d i n t a  M a r  y  l a n d ' o  
Kongresmano Edward T. Mil
ler susirašinėjimas tuo klau
simu su J.A.V. Valstybės De
partamentu. Hon. Edward T. 
Miller laišku užklausė Valsty
bės Departamentą apie dabar
tinę J.A.V. politiką kaslink iš-
vietintųju asmenų imigracijos į 
J.A.V. To laiško tekstas, drau
ge su atsakymu, gautu iš G. 
J. Raering, Valstybės Departa
mento Vizu Skyriaus viršinin
ko, rašytu Balandžio 2 d., 1947 
m., minimama Congressional 
Record talpinami ištisai. 

Hon. Miller savo laiške rašo 
kad jis gavęs informacijų iš 
Bremeno, iš kur daugumoje 
vyksta DP transportai i J.A.V. 
jog didelė dauguma tų DP imi
grantų esą nepaprastai bloga
me sveikatos stovyje; jog tarp 
jų esama daug daugiau seno 
amžiaus žmonių, negu jaunų, 
darbingų žmonių; ir kad iš 12,-
000 lig siol įplaukusių DP imi
grantų skaičiaus, 90 nuošim
čiu sudaro žvdai. Hon. Miller 
laiške prašo Valstybės departa
mento informacijos dėl viršmi-
nėtų klausimų, ir ypač teirau
jasi, ar Valstybės Departanien-
tas yra Įvykdęs kokius nors 
pakeitimus bendrose imigraci
jos taisyklėse. 

Valstybės Departamento Vi
su Skyriaus viršininkas G JJ. 
Haering taip atsako: vykdant 
DP imigracijos programą, nu
statytą Prezidento Trumano di
rektyva iš Gruodžio 22, 1945 
m., Amerikos konsuliariniai val
dininkai, išduodantieji vizas, tu
ri laikytis esamų imigracijos 
įstatymų ir taisyklių, įskaitant 

ir taisykles del finansinių ga
rantijų ir prisilaikant esamų 
"quota" ribų. Imigrantas pri
skiriamas j to krašto "quota," 
kuriame jis gimęs. Visų imi
grantų sveikata stropiai tikri
nama. Asmenys, sergą džiova 
ar kitomis pavojingomis ligo
mis, neisileidžiami. Jei asmuo 
turi šiaip kokių fizinių defek
tų, tai iš jo reikalaujama doku
m e n t a l i a i  Į r o d y m a i  k a d  j o  s p o n - j  
šorio garantija yra pakankama j 
jo užlaikymui užtikrinti. De
partamento pareigūnas prime
na kad Prezidento direktyva iš 
GYuodžio 22, 1945, Įgalina A-
merikos labdaringas organiza
cijas išdavinėti "corporate" af
fidavitus; tai rejškia, affidavi
tus pasirašytus ne tik indivi
dualiu sponsorių (garantuotoji!, 
rėmėjų), bet ir lab d a r i n g ų 
dnvigiju bei susivienyjimu var
du. Laiško Angliško teksto iš
trauka seka: "The President's 
directive of December 22, 19 
45, provides for the issuance 
by American welfare organiza
tions of corporate affidavits of 
support approved by the • At
torney General." 

Išduodami vizas pagal Pre
zidento direktyvą, J.A.V. kon
sulatai duoda pirmenybę vai
kams našlaičiams. Konsuliari
niai valdininkai stengiasi, skir-
stydanaj* vizas, išlaikyti visiš
ką Įleidimų lygybę tarp Įvairių 
DP religiniu grupiu, neduodant 
pirmenybės nei vienai religijai. 
Tačiau dėl didesnio žydiškų or
ganizacijų sugebėjimo sudary
ti savo žmonėms "corporate" 
affidavitus, yra praktiškai taip 
išėję kad dauguma Įvažiuojan
čių DP imigrantų yra žydai. 
Kita to fakto priežastis yra ta, 
kad dauguma asmenų, galinčių 
pasinaudoti buvusia Vokietijos 
"quota," yra Vokiškieji .žydai. 

Ponas Haering paduoda sekan
čius skaitmenis, parodan č i u s 
kiek įvairių religijų išvietintie
siems išduota imigracijos vizų 
nuo Prezidento direktyvos įei-
galėjimo pradžios Kovo 31, 
46, iki Sausio 31, 1947: 

Kataliku 2,173 
ž y d ų  . . . . ;  9 , 6 2 7  
Protestantu 1,969 , 
Kitų 705 

Viso 14,474 
Baigdamas ponas Haering pa

žymi, kad statistinės ir kito
kios žinios apie svetimtaučių 
imigraciją Į J.A.V. randasi De
partment of Justice, Immigra
tion and Naturalization Service. 

Amerikos Lietuvių šalpos bei 
labdaros organizacijos, kaip B-
ALF (naujas adresas: — 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.) 
ir susivienijimai, kaip S. L. A. 
(307 W. 30th St., New York 
1, N. Y.) ir L.R.K.S.A. (73 E. 
South St.,' Wilkes-Barre, Pa.) 
turi geros progos patarnauti su 
"corporate" affidavitais trem

tiniams, kaip kvotos imigran
tams. Dėl to patarnavimo jos 
galėtų padaryti žygj Į Attor
ney General arba bent efek
tingai santykiauti su kuria iš 
žemiau nurodytų organizacijų, 
kurios turi Attorney General 
pritarimą: 

a) United Stated fcbmmittee 
for the Care of European Chil
dren, 215 Fourth Ave., New 
York 3, N. Y. 

b) War Relief Services — 
National Catholic Welfare Con
ference, 350 Fifth Ave., 'New 
York 1, N. Y. 

c) International Rescue and 
Relief Committee, 103 Park 
Ave., New York, N. Y. 

d) Church World Service, 37 
East 36th St., New York 16, 
N. Y. 

Finance it the Cleveland 
Trust Bank Way—through 
us, and plaee your ear In
surance locally, too. You'll 
receive personalized serv
ice from start to finish. 

Before you buy your new 
car, see us for a low-cost 
Cleveland Trust Auto Loan 
and keep your flrtancing 
costs down. 
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ši raudona višta pradėjo dėti visokio pavidalo kiaušinius, kaip 
jie apačioje parodomi. Tą vištą paėmė Į savo globą jos savi
ninko dukrelė. Savininkas yra Alex Pretzer, Fresno, Calif. 
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PALECKIS SKAITO 
DIRVĄ 

Kaip jau Dirvos skaitytojai 
žino, j Vilnių ir į Maskvą so
vietai prenumeruoja Dirvą — 
| milžinišką sovietų imperiją 

vis tik patenka du Dirvos nu
meriai, iŠ kurių tie aukštieji 
komisarai, kuriems "tėvas" ir 
"saulė" Stalinas pavelija Dir
vą matyti, bent sužino ką tik
rieji Lietuviai Amerikoje, ku
riems bolševikai negali uždary
ti burnų ir užslėpti žinių, ži
no ir gali pasakyti apie raudo
nuosius barbaruš-skerdikus. 

Kad Justas Paleckis, Stalino 
vergutis, skaito Dirvą žinoma 
iš to kad pastaromis dienomis 
Amerikos Lietuvių komunistė
lių laikraštyje tilpo Paleckio 

SOCIALISTŲ-KOMUNISTŲ KAMAROTY3-
T£ PRANCŪZIJOJE SUIRO 

pRANCUŽIJOS vyriausybėje įvyko perversmas ta 
* prasme kad premjeras Ramadier^ išmetė iš hiihistrų 
kabineto visus penkis komunistus ministrus ir pasiryžo 
toliau dirbti be komunistu, nors jie pastaruose finki-
mUose laimėjo pirmą vietą kaip paskira partija. 

Socialistai, kurie kaip visur nori geriau dirbti su 
komunistais, ir Prancūzijoje po pastaro seimo rinkimų 
prisiplakė prie komunistų; po įvairių derybų stojo dirb
ti su jais bendrai, nors kitur visur pokarinėje Europoje 
aiškiai matosi kad su komuhištais airbti negalima. 

Komunistai praeitus rinkimus laimėjo 31% prieš 
Populiario Republikonų Judėjimo 30%, o socialistai bū
va trečioje vietoje. Stt kuo socialistai susidėjo su tais 
sudarė valdomąją didumą. Bet jie veik prisiekė kad 
jiems geriau bus dirbti turint kabinete komunistus, ir 
užteido jiems net penkias vietas, už tai kad komunistai 
sutiktų išrinkti socialistą Ramadier vyriausybės pirmi
ninku. Komunistai sutiko, ir tuo pastatė užpakalyje 
pasilikusią partiją priešakin. Bet su komunistais dirb
ti tikrąjį darbą niekas nesutars, ką ir patys Prancūzijos rašinys> kuriame jis, paminė-
socialistai jau ne pirmas kartas patiria; tačiau nuo jų, /1aTnaa n,Wa 

kaip savo "raudono kraujo brolių", atsiskirti nenori. 
Panašia budu Lietuvoje 1926 metais susidarė ir gar

sioji Griniaus vyriausybė, kuriai paremti liaudininkai 
sutraukė visas mažumas aplink save, už tai mažumoms 
turėdami suteikti visokias privilegijas. Liaudininkai iš
ėjo priešakin, bet juos valdė pasalingos mažumos, kurios 
vedė Lietuvą prie pražūties, ir prireikė griebtis vieno 
tirok išsigelbėjimo — grynai Lietuviško posūkio. Nors 
tauta del to tenkinosi, musų partijų vadai Lietuvoje ir 
Amerikoje ir po šiai dienai užmiršti negali. 

Prancūzijos atsitikime, komunistams esant kiek pir
miau Populiarių Republikonų, socialistams buvo geraš 
pasiteisinimas prisiplakti prie komunistų. Jeigu komu
nistai butų buvę ir trečioje ar ketvirtoje vietoje, bet so
cialistams, kurie irgi yra Marksistai, dėtis su tautine 
partija yra priešinga jų principams. Su komunistais su
siplakę, jie gali laisvai griauti visas dešiniųjų tradicijai 
ir tvarką, kaip jų Marksistinė politika reikalauja. 

Jeigu jie kur prisiplaka prie dešiniųjų, ypač katali
kų kaip kuriose šalyse, ir ten naudojasi savo pozicija 
savo Marksistinei politikai vykdyti. Tuomi, žinoma, jie 
paruošia kelią komunizmui, nors to griežtai ąinasi. 

Prancūzijoje komunistai dabar valdo darbo unijas, 
ir gali pasišokėti apšaukfi generalinius streikus, išverti
mui vyriausybės ir įsigalėjimui visiškai Už jt| stovi sii 
visa reikalinga pagalba Maskva. 

Šiuo momentu Prancūzijoje pradėjo smarkiai gryžti 
| politiką Prancūzijos kariautojas Gen. Charles de Gaul
le" Jam gali prisireikti pastatyti savo gerą vardą ir po
puliarumą šalyje jurkš komunisto. Surasim k% ryto
jus parodys. ~ 

KITAS STALINO "PABUČIUOTAS" 
\/EIK kartu su Wallace, iš Europos HstfoM E. 
* Stassen, pats save apsišaukes kandidatu Republiko

nų partijai į prezidentus. Kaip seniau Wallace, taip da
bar Stassen* apsilankė Maskvoje, pasikalbėjo su Stalinu, 
ir pargryžo skelbti kad Stalinas nori taikos, kad Rusi
ja Amerikai drauginga, ir kad sovietai niekad nemano 
prieš Ameriką kariauti. Stassen, kaip ir Wallace ir ki
ti pro-sovietiški Amerikos siauramačiai, skelbia kad gel
bėjimas Turkijai ir Graikijai atsilaikyti prieš komuniz
mą yra nedraugingas žygis link sovietų. Bet jie nei vie
nas nepermato kad pati Maskva, visais savo darbais ir 
siekimais, yra nedrauginga ir net pražūtinga Amerikai, 
bet sovietams nedaro jokių užmetimų, tik kaltina kiek
vieną savo šalies pasielgimą, jeigu tas netaikomas Mas
kvos naudai. 

Tokį nepatyrusį jauną žmogelį kaip Stasseną, senis 
vilkas Stalinas apvyniojo sau ant piršto, paglostė, pa
laimino, ir paleido atgal į Ameriką, čia skelbti sovie
tams naudingą evangeliją. 

Tuo pačiu metu tarp Stalino klastingi flaldliėžuviš-
kų išvedžiojimų ir tikrųjų Molotovo darbų yra neper
žengiamas skirtumas. Molotovas vykdo visa tai ką Sta
linas ir jų .politbiuras nustato, bet kaip tik kas pasiro
do peraštru, pats Stalinas tuoj pasirūpina dalykus ap-
glostyti ir kiekvienu atveju randa sau reikalingų Ame
rikiečių šioje šalyje plėsti Kremliaus raudoniems carams 
reikalingą propagandą Amerikiečių mulkinimui, suve
džiojimui ii* klaidinimui. 

BUVĘS Amtrikos ambasadorius Lenkijai, Arthur 
Bliss Lane, sugryžęs iš Varšavos ir išstojęs iš diploma
tinės tarnybos, atvirai skelbia sovietų klastas su perei
to Sausio 19 Lenkijos visuotinais rinkimais, tikrindamas 
kad tokios apgavystes kokios įvykdyta Lenkijoje yra 
sovietų vykdoma visoje Europoje. 

Bandymas nuraminti Rusiją ir tupčiojimas jai 1947 
metais yra taip pat pavojingas kaip buvo pavojingas 
1940-41 metais, pasakė Lane. 

KONGRESE iškilo trukšmas del dalyvavimo Ame-
Hkos armijos karių komunistų demonstracijoje Gegu
žės 1 dieną New Yorke. Kongresmanas Thomas reika
lauja kad dalyvavę toje demonstracijoje karininkai bu
tų paimti karo teismui, o visi dalyvavę rezervistai ka
rininkai ir kariai privalo buti visai išmesti iš rezervo. 

damas Dirvą, stengiasi įtikin
ti Amerikos raudonukus kad 
Lietuvoje nesama tokios parti
zanų kovos apie ką pereitą ru
denį Dirvoje buvo aprašyta. 

Tačiau ir dabar ateinančios 
žinios vis mini kad Lietuvoje 
partizanai kovoja prieš sovietų 
okupantus. Tą rašo ir pačių 
bolševikų laikraščiai, kurie pa
mini apie sugaunamus ir tei
siamus "banditus". 

Dirvos redakcija dar turi 
vieną paties Justo Paleckio 
rašytą straipsnį, iš nepriklau
somos Lietuvos laikų, kuriame 
Justas labai išgarbina ir išgi-
ria Prez. Smetonos laikų Lie
tuvos klestėjimą. Už tą strai
psnį, jeigu jis Dirvoje butų iš
spausdintas, ir Maskvoje gau
nantieji Dirvą NKVD šnipai 
pasiskaitytų, jiems gal panorė
tų ir Justą išgabenti į Sibirą, 
kaip "liaudies priešą'* ii- "sme-
tonininką", Atsargiai, Justai! 

Ša 

AMERIKOS Darbo Federaci
jos ir CIO vadų pastangos su
sijungti ir sudaryti vieną ben
drą darbo organizaciją nedavė 
pasekmių: vadai nerado gali
mybių sudaryti vieną organi
zaciją. 

Nors tarp AFL ir CIO skir
tumų negali buti, abi lygiai rū
pinasi darbininkų reikalais, ir 
tai susitarti negali. 

Ką norėti iš LVS ir ALT, 
ir kaltinti jas už nesuėjimą į 
vieną, kurių politinės pažiūros 
visai skirtingos! 

t t i 

TRVS lėktuvai padafė grei
tumo rekordą skridime iš Ame
rikos į Ęuropą, pereitą savai
tę perskrisdami Atlantiką iš 
Nev/foudlando, paskutinio pa
kraščio Amerikoje, į Airiją, 
per šešias valandas.* 

D I R V A 

ROOSEVELTO AP. 
SIRIKIMAS PRA-
ŽUDĖ TAUTAS 

1*AST4R0MIS dienomis 1S-
leista nauja knyga, apimanti 
karo metu Prez. Roosevelto su
sirašinėjimus su Popiežium. 

Iš Prez. Roosevelto išvedžio
jimų apie sovietus ir komuniz
mą pasirodo kaip mažai jis su
prato tą pavojų tautoms, tiky
bai ir pasauliui, nes jis tikrino 
popiežiui buk nacizmas arba 
Hitlerio diktatūra esanti pavo
jingesnė negu Rusija ir komu
nizmas. 

Rodsevelt&s viename laiške 
išvedžfoja: "Mano opinijoje 
faktas yra kad Rusija valdo
ma diktatūros tokios griežtos 
kaip Vokiečių diktatūra. Aš 
tikiu, tačiau, kad ši Rusiška 
diktatūra yra mažiau pavojin
ga kitų tautų saugumui negu 
Vokiečių diktatūros forma. 

"Vienatinis ginklas kokį Ru
sų diktatūra vartoja už savo 
ribų yra komunistinė propa-
paganda, kuri, aš suprantu ir 
pripažystu, praeityje buvo pa
naudota tikslu sugriovimo ki
tų šalių valdžios formų, religi
nių įsitikinimų, ir tt. 

"Aš-tikiu kad Rusijos išliki
mas yra mažiau pavojingas re
ligijai, bažnyčiai, ir žmonijai 
bendrai negu butų išlikimas 
Vokiečių diktatūros." % 

Rooseveltas taip klaidingai 
buvo įsitikinęs ir norėjo kad 
taip tikėtu višoa Jtrierikos 
bažnyčios. 

Rooseveltas, užimdamas auk
štą vietą reikšmingais pasauli
nių įvykių laikais, nemokėjo 
atskirti paskirų asmeninių am
bicijų kokios apsireiškė Napo
leono galvoje, vėliau Mussoli-
nio galvoje, paskiau Hitlerio 
galvoje. Tai buva paskirų am
bicingų asmenų pasišokimai, 
žybtelėjimas kaip - šiaudų krū
vos užsidegimas. Su Napoleo
nu baigėsi jo užkariavimai, ir 
taip lygiai atsitiko su Mussoli-
niu ir su liitleriu. 

Tačiau kas kita komunizmas, 
kaip kad buvo krikščionybė ir 
mohametonizmas, kurie palie
čia ne paskirą tautą, bet visą 
žmoniją. 

Tačiau komunizmo nereikia 
lyginti nfei prie vienokios ar ki
tokios tikybos: tai yra tik su
žvėrėjimo ir gyvuliškais geidu
liais paverstas tikinimas, pri-
gavingai žadantis visa tai ko 
nupuolęs, apsileidęs, besąžinis 
latras geidžia. To pažadėji
mas, ir priedui dar leidimas 
latrui paneigti viską kas yra 
padoru, tvarkinga ir prakilnu, 
paakstina j j visu įšėlimu remti 
pasalingai galybės siekiančius 
žadėtojus, pasiklojusius griau
ti kitų sukurtą tvarką. 

# # # 

ŠIOJĖ šalyje pagaminama 
apie 9 tOiiai minkštos anglies 
ant kiekvieno toną kietos ang-
lifes. 

S K A I T Y M A I  

" U ž  G e l e ž i n e s  U ž d a n g o s  i9 
Rašo NERIS J.  ŠIMKUS. 

, r / -

DARBO SAVAITĖ 
/ (B. Brazdžionis) 

Šešios dienos kaip sunkus šeši 
I'iikrauti kieto plieno vežimai* 

* Kuo tamsos lig tamsos juos ve jį : 
Kol širdis kaip liepsna gesti ima. 

' Tartum žiežirbos blėsta Svajonės,, 
Viltys, norai, troškimai, sapnai, 
Ir tu, verge beprasmes kelionės, 
Kur nueisi rytoj, nežinai. į " 

V' 

Kas nukels tavo kruvinu našt| į ;? 

Nuo pavargūsiiį dieną pečių, J : 
KaS atneš, tartum laišką iš, pašt<į| 
Žinią: Baigta Mlionisi kančių!..;; / 

\įe§ios dienos kaip sunkus šeši 
Jcięto plieno, kaip skausmas, vežimai, 

; Nuo tamsos lig tamsos juos veži, 
^iCol kaip žvakė širdis gesti ima, • 
/ y. M N ' - , 

REDAKCIJOS PASTA&A 
šio rašinio autorius yra paruošęs visą seri

ją straipsnių, kuriuose jis vaizduoja Lietuvos 
Nepriklausomybės paneigimą, Sovietų okupaci
ją* jos užkuli
sinius p 1 a nus. 
Neris J. Šim
kus, sunus žy
maus kompozi
toriaus S t a sio 
Šimkaus, Ame
rikoje gimęs ir 
Lietuvoje užau
gęs, pats išbu
vo už tos "ge
ležinės uždan
gos" p u santrų 
metų ir y r a 
daug patyręs ir 
pergyvenęs. Jis 
nori atvaizduoti 
paprasčiausiu budu visus tuos tragiškus įvykius 
ir pergyvenimus, kaip visa tai atrodė ten esan
čiam ir tiesioginiai ar netiesioginiai visų tų įvyA 

kų eigos paliečiamam. 
Tikimės kad šie straipsniai duos skaityto

jui vaizdą kas tai yra gyvenimas už tos "gele
žinės uždangos". Jei žmonės tai supras tai jiems 
pasidarys labai daug kas aišku. Jiems paaiškės 
daugybės tremtinių atsiradimo priežastis, paai
škės ir visi didieii tarptautiniai nesutarimai. 
Visko to pagrinde pamatysite, yra tik vienas — 
tai Sovietų Sąjungos baisus tikslai ir dar baises
nių priemonių naudojimas tų tikslų įvedimui vi
same pasaulyje. 

Kaip Amerikoje gimęs, autorius galėjo gry
žti į šią šalį, nors ir tai su dideliais vargais, ir 
stojo darbuotis su mumis. 

Neris i. ifmkus 

JIE SMERKĖ AGRESIJĄ — IKI JI 
PASIDARĖ JIEMS NAUDINGA 

NORĖČIAU čia supinti savo asmeniškus 
pergyvenimus ir Lietuvos nelaimes kada ji buvo 
Sovietų klastingiausiais budais užgrobta ir oku
puota. Norėčiau čia atvaizduoti visą tą musų 
tautos tragediją kaip ji atrodo paskiro žmogaus 
akimis žiūrint, kuris pats tampa tos baisios poli
tinės suirutės ir įvykių eigos stebėtojas ir daly
vis. Visa tai bus paimta iš asmeniškų mano per
gyvenimų. Neminėsiu to ko aš tikrai nežinau. 
Visa tai yra mano paties išgyventa ir matyta 
bei patirta; visa ta medžiaga kurią čia panau
doju yra autentiška ir pagrysta dokumentais ir 
autoritetingais šaltiniais. 

Mano tikslas yra kaip falini lėiigvesne ir 
įdomesne forma duoti skaitytojui vaizdą bolše-
vikinio-komunistinio režimo — už tos geležinės 
uždangos. Noriu lygiagrečiai vesti tris veiks
nius: Sovietų politika ir komunizmas praktiko
je; kiek visa tai paliečia eilinį žmogų (tai paim
siu iš savo asmens); ir, Lietuvos Valstybės ir 
tautos kančių keliai po Sovietų-letena. 

Jei šie mano rašinėliai bent dalinai duos 
skaitytojui vaizdą kas tai yra bolševizmas-komu-
nizmas, aš jausiuos kad mano pareiga skelbti 
matytu ir patirtą teisybę bus išpildyta. 

Tat, jei visa tai atrodo kad bus įdomu, pra
dėkite skaityti, tik prašyčiau, jei jau paėmėte 
tai į rankas, tikėkite tuo ką čia rasite, nes aš ne
turiu jokio tikslo jus klaidinti, niekas man už 
tai nemoka ir jokios garbės nesuteikia. Mano 
vienintelis tikslas papasakoti tai ką aš pats ma
čiau, patyriau ir pergyvenau, tikslu duoti jums 
supratimą kas ten yra už tos "geležinės uždan
ga*", už kurios aš išbuvau pusantrų metų. 

MAČIAU daug Amerikoniškų laikraščių su 
antraštėmis: Ar galima Sovietų Sąjungai tikėti? 
Taip, tai yra klausimas. Aš noriu iš pat pradžių 
duoti įrodymą kad Lietuva negalėjo tikėti Sovie
tams ir štai del ko: 1920 metų Liepos 20 d., pa
gal Maskvoje sudarytą sutartį tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, Sovietai pripažysta Lietuvos 
Nepriklausomybę. Akto punkte I Sovietai pa-
iako: "Sovietų Sąjunga, atsižvelgdama į tautų 
Apsisprendimo teises, atsisako bent kokių teisių 
kurios išplauktų iš to kad Lietuva buvo Carų 
Rusijos dalis, ir pripažysta Lietuvos suverenu
mą ir nepriklausomybę su 'visomis prievolėmis, 
einančiomis iš to pripažinimo, ir atsisako laisvai 
ir ant visados tų teisių kurias Rusija turėjo ant 
Lietuvos žmonių ir teritorijos. 

"Tas faktas kad Lietuva buvo Garų Rusijofc 
dalis, jokiu budu neuždeda jokių pareigų Lietu
sių tautai ir jos teritorijai prieš Sovietų Sąjun
gą." 

Tai buvo pirmutinis Sovietų pareiškimai 
1926 metų Lapkričio 2S d. Sovietai garantavo 
untru kartu Lietuvos sienas. Ta garantija bu

vo 1931 metais atnaujinta. Vel viskag buvo pa-
kartota 1933 m., kada buvo apibrėžta kas tai 
yra agresija. Tame apibrėžime buvo pasakyta: 
"Negerbimas kito politinių, militarinių ir eko
nominių ar bent kokių kitokių pagrindų, turi bu
ti traktuojamas kaip agresija". 

Štai visa eilė sutarčių, paktų ir ffripareigd-
jimų kuriuos Sovietai sudarė su Lietuva. Jie 
laikėsi jų tol iki jiems tai buvo naudinga. 

1939 m. ̂ Spalių 10 d., Sovietai jau ultima-
tyVe forma pareikalavo Lietuvos sudaryti su ja 
"savitarpinės pagalbos" paktą, pagal kurį buvo 
pareikalauta kad Lietuva įsileistų Sovietų ka
riuomenę į savo teritoriją ir leistų įsteigti ka
riškas bazes, čia Sovietai dar kartą iškilmingai 
pasižada gerbti Lietuvos nepriklausomybę ir su
verenumą, bei pabrėžė kad jokiu budu nesfld-
šią į Lietuvos vidaus reikalus. 

Buvo einama ir toliau su tuo gražių žodžių 
vaidinimu. 1939 m. Spalių 31 d. Molotovas sa
vo kalboje, kurią jis pasakė Aukščiausioje So
vietų taryboje, paliesdamas tarpusavio paktą su 
Pabaltės Valstybėmis, pareiškė: 'Tas paktas 
nėra žingsnis kištis į tų valstybių vidaus tvar
ką. Bus remiamasi respektu tų valstybių val
džios socialinėms bei ekonominėms laisvėms. 
Mes esame pasiryžę garbingai pildyti tą sutartį 
kurią mes pasirašome, ir niekingi gandai kurie 
šneka kad mes sovietizuojame Pabaltės kraštus, 
yra skleidžiami musų bendrų priešų ir 
vietiškų provokatorių.'* 

&o visų tų gražių kalbų ir politinių žaidi
mų, Sovietų bazės išdygo daugelyje Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vietovių. Buvo užimti visi 
tų kraštų aerodromai, visi centriniai geležinke-
lų mazgai, visi pagrindiniai kelių susikirtimai ir 
panašai. Vienu žodžiu, Lietuva pateko į visišką 
Sovetų karišką kontrolę. 

GAUROTAS SOVIETAS PRTE MUSŲ STALO 

ATSIMENU, pirmą kartą sovietų karius pa
mačiau Kaune, Lietuvos laikinoje sostinėje. Nu
ėjome vieną vakarą į gerą restoraną pavalgyli 
ir pašokti. Aš, vienas mano draugas ir dvi pa
nelės. Prie musų stalelio buvo laisva viena kė
dė. Staiga ineina į vidų vienas sovietų karinin
kas, kiek pažinau kapitono laipsnyje, jis pasi
dairęs kažin kodėl pasirinko musų stalelį, ir nie
ko nelaukęs ir nepasiprašęs užėmė laisvą vietą* 
visai nekreipdamas dėmesio į musų buvimą. 

Jis sėdėjo su kepure, buvo gal savaitę nesi
skutęs, nagai nekarpyti ir buvo nevalyti ir ne
prausti; jo rūbai dvokė įvairiais kvapais. Ka
dangi visi žmonės visur bijodavo sovietų pasiro
dymo, nes jie būdavo visur labai arogantiški ir 
greitai prikibdavo visiškai be jokių priežasčių, 
todėl niekas ir nedarė jokių žygių musų staleli 
nuo tos invazijos apsaugoti. 

Prie jo prisistatė patarnautojas ir padavė 
Menu sąrašą; sovietas jį ilgai skaitė, kadangi 
ten buvo daugel valgių Prancūziškais ir kito
kiais vardais, matyti jis jų visai nesuprato, ir 
galų gale išsirinko patį paskutinį, pasakydamas, 
"Pažaluista, bifsteks i vodka". Po kurio laiko 
j&m TJUVO viskas atnešta. Jis visą laiką sėdėjo 
su kepure ir putė papiroso durnus mums tiesiai 
į akis. 

Atnešus valgi, jis susipylė degtinę f nl&m 
stiklą, paėmęs peilį ir šakutę taip kaip pas mus 
ir kitame kultūringame pasaulyje niekas nelai
ko, susismulkino į gabaliukus visą mėsą ir pra
dėjo su didžiausiu pasigardžiavimu, garsiai čiap-
nodamas ir laikas nuo laiko užgerdamas degti
nės, valgyti. 

Mes žiūrėjome ir nežinojome kas daryti; 
juoktis buvo pavojinga, nesijuokti sunku išlai
kyti. Kentėjome, iki jis pabaigė valgyti, išgėrė 
paskutinį gurkšnį degtinės, nusišluostė rankove 
lupas, nusispjovė atsistojo ir išėjo. Lengviau 
atsikvėpėme, nes juokas taip kuteno.... 
atsikvėpėme, nes juokas taip kuteno gerklę, kad 
jau negalėjome išsilaikyti. Pradėjome kvatotis, 
bet tas elgesys buvo pavojingas, nes jei butu tai 
pastebėję jų sekliai tai musų jau butų laukę 
prie išeinamų durų automobilis ir keletą palydo
vų, tat nors tais laikais taksi jau buvo išnykę, 
mes butume buvę pavėžėti, bet jau ne namo, O 
\ tokią įstaigą iš kurios nėra lengva išeiti. 

(Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 

Kaina su prisiuntimu $1.25. 
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visoftlttfc 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvojen 



KAZYS $K1R<*4H 

K o v a  s u  N a c i  u  A u d  ra 
(TAUTOS SUKILIMUI ĮVYKUS) 

Tautos Sukilimą 1941 metais paruošiant nebuvo vaduojamasi jokiais pažadais iš Vo
kiečių pusės, pasitikėta vien musų tautos pasiryžimu atstatyti Nepriklausomybę 

(Tęsinys iš pereito nr.) / 

TOžIURIU tarptautinės teisės memorandu
mo jteikimas buvo dalykas normalus. Lietuva 
formališkai kare nedalyvavo ir todėl galėjo pa
laikyti santikius su abiem kariaujančių valsty
bių pusėm, kaip, pavyzdžiui, tai darė Šveicarija, 
Švedija ir kitos neutralios valstybės karo metu. 
Todėl Lietuvos Pasiuntinio Berlyne aktas nebu
vo joks nepaprastas dalykas. Jis nebuvo nukrei
ptas prieš jokią kitą valstybę, išskyrus sovietiš
ką musų krašto okupantą, kuris tada dar nesi
skaitė didžiųjų demokratiškų valstybių sąjungi
ninku. šiaurės Amerika, kaip žinoma, tada i 
karą išviso dar nebuvo įstojus ir jos Ambasada 
tebeveikė Berlyne. 

Memoranduno Įteikimas buvo padiktuotas 
praktiško Lietuvos reikalo, atsižvelgiant kad III 
Reichas ruošėsi žygiuoti per musų kraštą, oku
puotą Sovietų Rusijos, prieš kurios agresiją sa
vo laiku Lietuva buvo pareiškus protestą. Bu
vo loginga reikalauti iš Vokiečių kad jie skaity-
tųsi su Lietuvos kaip valstybės teisiniu kontinui 
tetu, o ne patys puldami Sovietų Rusiją, oku
puotų. 

Iš Čia darosi suprantamas reikalas formališ
kai pareikšti Berlynui jog esame numatę suda
ryti naują Lietuvos Vyriausybę ir kad mes pa

žas — Vidaus; Inž. E. Galvanauskas — Finan
sų ; Adv. R. Skipitis — Teisingumo; Dr. P. Kar
velis — žemės Ūkio; Inž. Kl. Brunius — Darbo 
ir Socialinės Apsaugos; Prof. A. Maceina — 
švietimo; Inž. Vyt. Augustaitis — Susisiekimo; 
Dr. A. Gerutis — Propagandos, ir Prokuroras 
K. Žalkauskas — Valstybės kontrolės. . / 

Savaime suprantama, tai butų buvus tik 
laikina vyriausybė. Jos pagrindine užduotimi 
buvo numatytas pasirašymas atsišaukimo į Lie
tuvių tautą visuotinam sukilimui už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą "ir skubiai perimti 
krašto valdymą. Po to ji butų buvus pertvar
kyta, užleidžiant vietą kitai, sudarytinai iš as
menų faktinai įvykdžiusių sukilimą bei jame 
pasižymėjusių savo pasiaukavimu kovoje ui tau
tos laisvę. 

Tačiau čia aukščiau suminėtu laikinos Vy
riausybės sąstatu pasinaudoti neteko ir jis nie
kur nebuvo paskelbtas bei Vokiečiams notifi-
kuotas, nes jie nepanoro skaitytis su mano Įtei
ktu jiems memorandumu, apie kurį aukščiau mi
nėjau. 

Vokietijos Užsienių Reikalų Ministerija, pa
sirodė bejiegė atsispirti prieš partijos imperia
listinius planus, išanksto paties Hitlerio knygo
je 'Mein Kampf' išgarsintus ir įskiepintus kiek-

kus — Prekybos; Dr. J. Pajaujis — Darbo ir 
Socialinės Apdraudos; Inž. Vyt. Liandsbergis-
Žemkalnis — Savivaldybių; Dr. K. Vencius — 
Sveikatos; Inž. A. Novickis — Susisiekimo; ir 
Ekon. P. Vainauskas — Valstybės Kontrolės. 

Reikia pastebėti jog šis Vyriausybės sąsta
tas iš mano pusės nebuvo kraštui primestas. To 
nebuvo padaryta, pirma, iš principo jog tokio 
dalyko sukilėliams negalima primesti, ir, antra, 
del to kad praktiškai man iš Berlyno. to padary
ti nebuvo įmanoma, kadangi negalėjau buti tik
ras ar išanksto numatyti kandidatai dar galės 
buti dispozicijoje kai sukilimas bus vykdomas, 
nes raudonasis okupantas be atodairos naikino 
musų inteligentiją: vykdė nuolatinius areštus 
ir trėmimus į Sovietų Rusiją. Del šios tai prie-
žasties net pats Kauno sukilimo paruošimo cen-
tras; kuriam, pavaduojant Vilniaus centrą, teko 
rolė sakytą Vyriausybę paskelbti, padarė didelę 
klaidą: paskelbė ministeriais V. Statkų ir VI. 
NaseviČių, nežinodamas kad jie paskutiniu mo
mentu buvo bolševikų sugriebti ir deportuoti. 

Šiai skaudžiai klaidai paaiškėjus, buvo į p. 

Nasevičiaus vietą pakviesti Vidaus Reikalų Mi-
nisteriu Ats. Pulk. J. Šlepetys, o Prekybos Mi-
nisterio V. Statkaus, portfelis buvo paleistas P. 
Vainauskui. 

Išanksto, būtent Lietuvos Aktyvistų ^Fron
to Kovo 24 d. (1941 m.) slaptoje instrukcijoje 
apie sukilimo paruošimą, buvo sukilimo paruo
šimo. Centrams, okupuotoje Lietuvoje nurodyta 
kad, skelbiant Vyriausybę revoliuciniu budu, ga
li atmesti, jei ras tinkama, ir mane, kad pasta
tyti Vokiečius j sunkesnę padėtį, jei jie su suki
lėlių sudaryta Vyriausybe nepanorėtų skaitytis. 
^ Nematant jog Vokiečiai darys sunkumų, suki

lėliai paskelbė Vyriausybės nariais net tris as
menis iš tada buvusių Berlyne Lietuvių tarpo. 
Apart manęs, dar buvo paskelbti Ministeriais 
Adv. R. Skipitis (Užsienių Reikalų) ir Generolas 
St. Raštikis (Krašto Apsaugos). Tai jie padarė 
tuo sumetimu kad turėčiau Berlyne su kuo pa-
Clforfl lroi V\Oait«Al1fn ~ - i i .* 

Decken's Galinga Mostis 
Gaunama Cleveland, Ohio 

Pagelbės tau nuo Reumatizmo 
ar taip gėlimo rankų, kojų, nu
garos, strėnų. Vienas iš ge
riausių vaistų. 4 

Clevelando Lietuviui Reikalaukit 
pas mane. (17) 

PRANĖ MAČIENĖ 
656 E. 131 St. Cleveland 8, Q. 

Telefonu užsakykit: MU. 3285 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa-

^ ^ vyje galingą šilimą, šildydama ga-
sitarti kai pasireikš numatytas naciu įtūžimas linffai' «tarpins Keumatjškus skaus-
prieš sukilėlių paskelbtą musų Vyriausybę ir mus' rankq' koW. ricaudej™, ir.t.r-
prisieis atsilaikyti prieš Vokiečių spaudimus. 

• (Bus daugiau) 

tam susidarys sąlygos bei sovietiškas okupantas 
bus išvarytas iš Lietuvos teritorijos. 

Buvo tačiau kilęs klausimas kas tą naują 
Lietuvos Vyriausybę paskirs, jei jos sudarymas 
pasidarytų įmanomas dar prieš musų tautos su
kilimą. Respublikos Prezidentas A. Smetona 
tada buvo, kaip žinoma, šiaurės Amerikoje. Tai
gi greitai nepasiekiamas, ypač atsižvelgiant jog 
susisiekimas su tolimu užokeaniu karo metu bu
vo begalo apsunkintas. Antra, ar kalbama Vy
riausybė pavyks išanksto, t. y. Rusų-Vokiečių 
karo išvakarėse, arba net ir jam jau prasidėjus, 
sudaryti, nebuvo tikras, atsižvelgiant Vokiečių 
piktų planavimų į patį musų kraštą. Velti gi 
Respublikos Prezidentą į netikrą dalyką butų 
buvę negerai: Prezidento negalima statyti į ri
zikingą padėtį. 

Iš kitos betgi pusės buvo svarbu laikytis 
Lietuvos valstybės tęstinumo.'' taigi pasiremti 
paskutiniaja Lietuvos valstybės konstitucija, 
kad, pirma, butų lengviau atsispirti prieš Vokie
čius ir, antra, kad sudaromos Vyriausybės pa
saulis nepaskaitytų kokiu nors nacių padaru, 
Vyriausybės pastatymo klausimas buvo išspręs
tas tuo budu kad Lietuvos Tautinio Komiteto 
Pirmininkas adresavo man, kaip pirmajam Lie
tuvos Kariuomenės Savanoriui, atitinkamą raš
tą, pakviesdamas kad imčiaus iniciatyvos Vy
riausybę sudaryti, skaitantis su ano meto fak-
tina padėtimi, jog konstitucinis jos paskyrimas 
wra praktiškai neįvykdomas dalykas, štai to 
rašto tekstas: 

"Lietuvos Tautinis Komitetas, po to kai 
Sovietų Sąjunga, klastingai sulaužydama visas 
sutartis su Lietuva, okupavo musų kraštą, yra 
perėmes Lietuvos valstybės reikalų gynimą ir 
jungęs* Lietuvių tautos pastangas išlaisvinti mu
sų kraštą nuo bolševistinės okupacijos ir atsta-
tvti nepriklausomą valstybę. _ 

"Įvertindamas Rytų Europos politinius bei 
karinius įvykius, gyvybiškai liečiančius Lietuvą, 
Lietuvos Tautinio Komiteto vardu kreipiuosi į 
Tamstą kviesdamas šia lemiama musų tautos ir 
valstybės gyvenimo valanda, paimti sunkią naš
tą ir sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausy
bę, jai vadovauti bei atstovauti, pasiremiant 
1938 metų Vasario 12 d. Lietuvos Konstitucija 
(Vyr. žinios Nr. 600). 

"Kadangi Lietuvos Respublikos Preziden
tas yra išvykęs į Amerikos Jungtines Valstybes 
ir del karo sudarytų sąlygų greitai su juo susi
siekti negalima, tai Lietuvos Vyriausybės pasky
rimas pagal Lietuvos Konstituciją yra neįvykdo
mas dalykas. O tuo tarpu Vyriausybės sudary
mas yra gyvybinis ir neatidėliotinas Lietuvos 
reikalas. 

"Kviesdamas Tamstą imtis taip didelės at
sakomybės del musų tautos likimo, Lietuvos 
Tautinis Komitetas yra tvirtai įsitikinęs kad 
Tamsta paaukuosi visas savo jiegas šiam di
džiam uždaviniui, aukščiau už viską branginda-
mac Tpvvnac laiava ir orinHarnoa T.iofmnu 4-qh+/V 
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tys ruošiamės perimti krašto valdymą, kai tik vieno nacio sąmonėje. Mat, Lietuva perdaug reze 

naciams akis, stodama su saivo nepriklausomy
bės reikalavimu skersai kelio Vokiečių "Drang 
Nach dem Osten". Todėl Vok. Užs. Reik. Mi 
nisterija į mano įteiktą jai memorandumą, kurį 
ji pati iš manęs priėmė, nesiteikė duoti atgarsio, 
bei palaikyti kontakto su manim. 

Vėliau paaiškėjo jog geros valios ten ne
truko. Buvo žinių kad net von Ribbentrop bu
vęs linkęs skaitytis su Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymu, bet jam nepavykę perkalbeti vi
sagalio savo Fuehrerio Hitlerio: Ant kiek tai 
yra tikra nesiimu spręsti neturėdamas formalių 
Įrodymų kad von Ribbentrop, prieš tai prekiavęs 
Lietuvos kailiu su Maskva, butų pasidaręs Lie
tuvai toks palankus.... 

Kaip ten bebūtų buvę, Vok. Užs. Reik. Mi
nisterijai nepasinaudojus memorandumo proga 
aptarti reikalą su manim kaip Lietuvos Pasiun
tiniu ir kaip dera tarp kaimyninių tautų, naktį 
iš 22 į 23 Birželio Lietuvoje įvyko tai prie ko 
planingai, išanksto Lietuvos Aktyvistų Fronto 
buvo pasiruošta. 

Birželio 23 d. apie 10 vai. ryto pagavome 
radio žinią iš Kauno kad sukilimas pasisekė, ta
po deklaruotas Lietuvos nepriklausomybės at
statymas, ir sudaryta nauja Lietuvos Vyriau
sybė. Pranešimas kartojosi keliais atvejais, iš-
pradžios Lietuvių kalba, o paskui ir svetimomis 
kalbomis. Protarpiais aidėjo iš Kauno per eteri 
musų Tautos Himnas, "Lietuva Tėvyne Musų", 
arba buvo paduodama eilinių žinių apie tai ką 
sudaryta vyriausybė veikia ir šiaip žinių apie 
padėtį krašte. Visa tai rodė jog sukilimas lai
mėtas ir kad kruopštus vienų metų darbas, pil
nas visokių rizikų ir dirksnių įtampos nenuėjo 
bergždžiai. 

Tai buvo begalo džiugi žinia. Sutikome ją 
spontatišku "Valio!" ir Aktyvistų šūkiu "Ko
von!" Visi buvę tuo metu prie radio, LAF na
riai, galėjome širdingai paspausti vienas kitam 
rankas. Nors patys tuo metu negalėjome buti 
Tėvynėje, bet savo mintimis ir visa musų siela 
buvome su tais kurie, statydami savo gyvybę Į 
pavojų, laimėjo tą svarbų politinį aktą, kuris vi
siems laikams liks musų tautai keliarodžiu kaip 
kovota už tautos idealus. Ilgoms prakalboms 
tada nebuvo laiko. Štai tie keli žodžiai kurie ta 
proga išsiveržė iš mano lupų, mano bendradar
bių aky vaizdo je: 

"Esame liudininkais ir dalyviais istorines 
reikšmės Įvykio musų kraštui ir musų tautai. 

"Nepriklausomybės paskelbimo niekas jau 
neišdildys, ką Vokiečiai del to bedarytų, nes už 
ją pralietas musų tautos geriausiųjų sunų krau
jas. 

"Musų idėjos draugai tuo atliko savo parei
gą Tėvynei. .. • 

"Nauju musų tautos didvyrių pasiaukavimu 
vienkart tapo nuplauta gėdos dėmė nuo dabar
tinės musų kartos už tai kad buvo nepriklauso
mybę praradus". 

RUSIJOJE STOKA 
MAISTO 

Bendras Sovietų Sąjungos 
atsistatymas ir jos politinis 
pajiegumas del bado gavo sun
kų smūgį. Pereitą vasarą Uk-
rainoje ir Kaukaze buvo nepa
prasta sausra. Apie bent kokį 
derlių ten negali buti ir kalbos, 
ši sritis nedavė nei javų, nei 
cukraus, nei alyvos (trūksta 
saulėgrąžų sėklų). 

Gyvuliai kurie po karo .iš Si 
biro buvo čia atvežti, del sto
kos pašaro nyksta, ši sritis 
yra didumo kaip Vokietija. 
Nederlius čia buvo daug dides
nis kaip 1921 metais, kada 
daug milijonų mirė nuo bado. 

Iš Sibiro ir Kazakstano čia 
traukiniais veža maistą. Bet 
kaip ilgai? Pasekmės jau šią
dien matosi: maisto normavi
mas (racionavimas) lieka ir 
toliau. Per tai ir svetimos va

liutos įplaukų nėra, maitini
mas blogėja ir produkcija pra
monės vietose kaip Stalingrade, 
Kharkove ir Dombuse žymiai 
krinta ir daug atsiliepia Į nau
jo penkmečio plano vykdymą. 

KINIJOJE, Gen. čiang Kai-
šek pažadėjo duoti kiekvienam 
valstybės tarybos nariui po 
puikų naują automobilį ir po 
gyvenamą namą. To tikslas 
matomai yra privalioti komu
nistų ir liberalų vadus įstoti į 
perorganizuojamą vyriausybę. 

Tas gal veiks Kinijoje, tik ne 
Amerikoje, kaip pastebi vienas 
laikraštis, nes Amerikoje ku
rnu nistai turi ir namus ir auto
mobilius, bet yra gana kvaili 
dirbti už sugriovimą dabratinės 
tvarkos kuri jiems tą viską 
duoda, ir už įvedimą tos tvar
kos kuri padarys juos ubagais, 
kuri iš jų atims namus ir au
tomobilius, o už pasipriešini
mą ir ir kulką į kaktą duos. 

Finansuokit Savo ... 
Karą * Namų Padargui * Namų Taisymą 

Ž E M O M I S  B A N K O  R A T O M I S  
Kai perkas naujus padargus ar taisot, tik prašykit sa-* 
vo pardavėją ar kontraktorių "Finansuoti Per National 
City Bank". Jųs sutaupysit laiką ir pinigus ... nebūna 
čia jokių keblumų... žemos kainos, • k 

Tm; JIATIOIH CITY BMK 
O F  C L E V E L A N D  

CHerry 2140 Euclid prie East 6th 

PRANCŪZIJA nutarė pirkti 
vaistų iš užsienių už 15 mili
jonų dolarių bėgyje pusmečio. 

pimą, dieglius, šaltj. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau jsigyk — 
DEC K E MS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė —• 
16 oz. $5.00. (26) 

DECKEN'S OINTMENT 
P. O. Box 668 Newark 1. N. J. 

- DABAR 
GAUNAMI 

Moncrief's 1947 Eile 
Automatiško Šildymo Padargų 

GAS ^ OIL ^ COAL 

mamMMiimiumi. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Vyrams ir Vaikinams Naujos 

Pavasarines Skrybėlės 
Visų naujausių Pavidalų ir Spalvų 

Plačiai žinomos KINGSLEY ir 
3.95 BARCLAY y.95 MERRIMAC 

Skrybėlės 
Didelis pasirinkimas Kaklaraiščių $1.00 ir $1.50 
Tikros Odos Diržai S1.00 ir $1.50 

Margi ir Vienodų Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4.95 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, 
čia galit iškeisti savo StamD Books. DYKAI 

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

Prisimenu kad po šių žodžių, kiek apsimąs-
tęs, pridėjau jog vistiek dar nežinia kuo tai pa
sibaigs, nors tuo kas atlikta turime pagrindo 
džiaugtis. Nujausdamas kad naciai gali ant MiiUUVIIUUl, UUUUVAUU KAiA V-IOJYCį. Wllfe v — vij ^ V 

mas Tėvynės laisvę ir gindamas Lietuvių tautos manęs labai Įkaisti už jų planų sukliudymą, įspė 
teises. jau kad-sukilėliams laimė jus ginkluotą kovą lie -

"Lietuvos Tautinis Komitetas linki kad ka dar laimėti nelengvesnę diplomatinę kovą 
Tamstai kuogreičiausia pavyktų atstatyti kraš- Berlyne. Pabrėžiau kad jos laimėjimui yra rei-
to turėta santvarka ir sujunerti visus Lietuvius kalingas nemažesnis Lietuviu susiklausymas, 

THE MAY CO's Basement 
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to turėtą santvarką ir sujungti visus Lietuvius kalingas nemažesnis Lietuvių susiklausymas, 
į brolišką vienybę, vairuojant Lietuvių tautą ir kaip tas koki L. A. Frontas parodė paruošiant 
valstybę tokiu keliu kuris užtikrintų visokiario- 1r cnL-iiiima aiSL-., 
pą Lietuvos gerovės klestėjimą. 

"Lietuvos Tautinis Komitetas kviečia visus 
Lietuvius padėti Tamstai, vykdant šiuos didžius 
uždavinius ir aukoti viską Tėvynės laisvei pa
tikrinti ir Lietuvių tautos gerovei sukurti. 

"Berlynas, 1941 m. Birželio 22 d. 
(pasirašo) E. Galvanauskas, 

Lietuvos Tautinio Komiteto Pirmininkas." 

PASIREMIANT šia legitimacija, buvo su
projektuota Vyriausybė šios sudėties: man bu
vo numatytos Ministro Pirmininko ir Užsienių 
Reikalų Ministro pareigos, Generolas St. Rašti
kis — Krašto Apsaugos; Ats. Pulk. Adv. P. Gu-

ir j vykdant pat j sukilimą. Man buvo aišku jog 
šiame naujame kovos etape teks pakelti nemaža 
jos našta ir atsilaikyti prieš didžiausius iš na
cių pusės spaudimus, kai Vok. Užs. Reik. Minis
terija s u pasavo del mano jai Įteikto memoran
dumo. 

SUKILĖLIŲ paskelbtos Vyriausybės sudė
tis buvo sekanti: Gen. Št. Pulk. K. Škirpa — Mi-
nisteris Pirmininkas; Ądv. R. Skipitis — Užsie
nių Reikalų Ministeris; Generolas St. Raštikis — 
Krašto Apsaugos; Adv. VI. Nasevičius —- Vi
daus; Ekon. J. Matulionis — Finansų; Dr. M. 
Mackevičius — Teisingumo; Inž. A. Darnusis — 
Pramonės; Prof. B. Vitkus — žemės Ūkio; Prof. 
J. Ambrazevičius — švietimo; Advt Vyt. Stat-
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

Krautuvės Valandos Kasdien 
10 A. M. iki 5:30 P. M. 

VISIEMS JUSŲ VASARINIO SIUVIMO REIKALAMS 

Mis llllllllticr MES 
Kaip Kad Matėte į 

"Saturday Evening Post" 59c YD. 

Visoje Salyje išgarsintas "Quadriga" perkelis yra žinomas savo ge

ra rūšimi . . '. patogus siuvimui . . ir tvirtas prieš saulės ir skal

bimo nušutimus! Dabartiniu metu turime pasirinkimui daugiau ne-
/ 

gu kada iki šiol po karo! Vienodos spalvos nuo baltos iki juodos . . . 

šimtai marginių Ir spalvų. Trisdešimt šešių colių pločio. 

Mes R<tcr*tiafhMe~T<!toe AprilxWi Pfrkimo Daugumą.. 
Neparduodama Kitiems Tarpininkams. 

Yard Goods Department J 
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Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi j: 

^ CONSULATE GENERAL. Of 
LITHUANIA 

Street 
, N. % 

41 West 82nd Str 
New York 24, 

Augustinavičiutfg, iš Vesalavos 
Igliškėlių vat, Marijampolės; 

ĄH4*uską», Juozas ir Jurgis, il On* 
oęlių vai., Marijampolės ąps. 

Ardickas, Jurgis, iš Vilkaviškio ąfyf 
gyv. Shenandoah. 

Ardickas, Karolis, s. Vinco, iš Vil
kaviškio aps., gyv. Shepandoah. 

Augustat, ftichąrd, gimęs Lietuvoje 
brolis Heinrięh 

Vesalavos k., 
*P 

gyv. Chicago. 
Azarovičiai, giminės Felikso Herma

no ar Armano, iš Pivašiūnų, Aly
taus ims., prašomi atsiliepti. 

Baisiene^ Jankevičiūte, Natalija, iš 
Šaukėnų vai., Šiaulių aps. 

Bakšys, žentas Balserių, gyv. Pitts
burgh, Pa. 

Balčius, Mykolas, iš Kutimų k., Ši
lalės vai., Tauragės aps., gyv. New 
York. 

Balseris, Stasius ir Izabelė Balfte-
rąitė, vaikai Igno ir Domicėlės, 
gyv. Pittsburgh. 

Baltaragis, Juozas, iš Joniškėlio v., 
Biržų aps. 

Balutienė - Galinauskaitė, Oną, gyv. 
Boston ai^YValtham. 

Banevičius, keli broliai Roza 1 i j o s 
Malkevičienės, gyv. rodos netoli 
New York. 

Banionienė, našlė Jono Banionio ir 
keturios dukterys. Velionis bu
vo iš Paršelių k.t Šunskų vai., 
Marijampolės aps., turėjo resto
ranu Shenandoah. 

Bartaševičiai, giminės Felikso Ar
mano ar Hermano, ar Germano, 
iš Pivašiūnų, Alytaus aps., pra
šomi atsiliepti. 

Bartaška, Jonas, iš Salako vai., 
Tarasų aps., gyv. Chicago. 

Bartkevičius (Barker), Stasys, gyv. 
Brooklyn. _ ' -J 

Bartkienė, su šeima, iš. Tauragės 
aps., dukterys gimusios Ameriko
je, išvažiavusi iš Lietuvos apie 
] 924-25 m,, gyv. Washington. 

Barziloski, Leo, gyv. Tunkhannock, 
Pa. 

Bendikas, Martyhas, ii Šilalės vai., 
Tauragės aps. 

Bataitis, Jurgis ir žmona Agnięš-
ka, iš Raseinių, ir jų vaikai, ku
r i ų  v i e n a s  A l ę k s a n d r a s ,  g i m ę s  
Amerikoje. Gyveno Boston. 

Bernotas, Vincas. 
Blmmberienė - Globaitė, Marija ir 

jos vaikai Juozas, Kazys, Emili
ja ir Ona, gyv. Pittsburgh. 

Bolna, iš Kupiškio m., Panevėžio a. 
Borutaitė, Eleonora, duktė Tekory-

tes-Borutienės. gyv. Brooklyn, N.Y. 
Bucevičius, Vladas, gyv. Homestead, 

Pa. 
Budgin, T. gyv. Brooklyn, N. Y. 
Burgailienė - Radvilavičiųtė,' Kon

stancija, gyv. Iowa vai. 
Burneikienė - Tamošiūnaitė, Pauli

na, duktė Petro ir Ievos. 
Buručienė - Luinytė, iš Skurliškės 

k., Kuršėnų vals., Šiaulių apsk., 
gyv. Boston, Mass. 

Bučinskas, Stasys ir Vladas, iš Vie
vio vai., Trakų ap$. 

Cibulskis, Boleslovas ir Jonas, iš 
Janapolio k. 

Čegis, Vladas, kunigas, Meškuičių, 
Šiaulių aps., klebonas, prašo at
siliepti asmenis kilusius iš Meš
kuičių parapijos. 

Čiapulis, Ignacas, iš Laukstučių k., 
Kuršėnų vai., Šiaulių aps., gyv. 
New York. 

Dąbašinskiai, giminės Felikso Ar
mano (Hermano), iš Pivašiūnų, 
Alytaus aps., prašomi atsiliepei. 

Danicevieius, Juozas, iš Nąvadol^s 
k., Virbalio vai., Vilkaviškio aps. 

Debesaitis, Juozas ir sunus Leonas, 
žmona Marija Kasperavičiutė mi
rusi. 

Dereškevičius, Stan, gyv. Scranton. 
Didžiakis, Antanas, iš Joniškėlio, 

Biržų aps., Chicago. 
Dirvelis, Jonas, spėjamai kilęs ar 

turys giminių šakių aps. 
Dudą, Antanas, gyv. Chicago. 
Dzikienė - Sliucaitė (ar Slincaitė), 

Kaziunė, iš Josvainių vai., Kėdai
nių aps. 

Enskaitienė - Endriulaitytė, Marija, 
duktė Jurgio ir Julijos, gyv. Ma
dison ar Collinsville, 111. 

Frederavičiutė, iš .Švenčionių aps., 
rodos iš Adutiškio, gyv. Chicago. 

Gaitralaitė, Bronė, iš Vėžaičių k., 
Kretingos aps. 

Galinauskas, Kazimieras,- gy?. Bos
ton ar Waltham. •-

Gedgaudaitė, Gertrųda, iš Rygos, 
buvo baleto šokėja, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, gyv. New York. 

Girstautienė - Paikotaitė, Julijona, 
iš Gasčiunų vai.. Šiaulių aps., 

Gečas, Walter,, gyv. Chicago, 
gyv. rodos Pittsburgh. 

Gulbinąs, Lionginas, ,sųnqg Bęin
dikto. ^ 

Grioviškytė, Ona, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Pandėlio vai., 

Rokiškio aps., gyv. Boston. 
Gudžiunas, Jurgis ir Vaclovas. 
Hermazinienė - Luinytė, Jadvyga, 

iš Skurliškių k., Kuršėnų vai., 
Šiaulių aps., gyv. Boston, Mass. 

Hepnerienė - šimelpfenigytė, Mari
ja, iš Jurbarko. 

Ivaškevičius, Antanas, Jonas, Sta
sys, iš Tryškių, Šiaulių aps., An
tanas gyv. Boston. 

Jankauskas, Pranciškus ir Vincas, 
iš Mažeikių aps., gyv. Boston ar 
Cambridge, Mass. 

Jankevičius, Petras, iš Žagarės. 
Jankevitz, Cecilija, iš' Žagarės, gyv. 

New York . 
Janušaitienė - Ivonaitytė, Agota. 
Javoišaitė, Jadvyga, ir kit: vaikai 

Jeronimo Javoišo ir jo sesers Bro
nės Javoišaitės, kurios ištekėju
sios pavardė nežinoma. Juodu 
jau yra mirę, buvo iš Ukmergės, 
gyv. prie New York ar Chicago. 

Jokubšnas, Benediktas, gyv. Cleve
land, O., dabar Los Angele?, Cal. 

Joniškaitė, Elena, riuktė Kazimiero, 
iš Papilės vai., Šiaulių aps. 

Juodgudis, Antanas, iš Vidgirėlių k., 
Gudelių vai., Marijampolės aps. 

Juozapavičius, Robertas, iš Narčių 
k., Kruopių vai., Šiaulių aps., spė
jamai gyv. Cambridge. 

Juraitis* Jonas ir MateušaS, iš. Abš-
rutų k., Vilkaviškio aps. 

Jurkšas, Petras, iš Kenstaičių k., 
Alsėdžių vai., Telšių aps., gyv. 
New York. 

Juškauskienė -• Straukaitė, Emilija, 
gyv Waterbury. * 

Juto, Juozo, iš Žemaitkiemio vai., 
Ukmergės aps., giminės ir pažy
stami prašomi atsiliepti. 

Račkauskienė, Morta, iš Mažeikių 
aps., gyv. Boston ar -Cambridge, 
Mass. 

Kalvaitienė, Agota. 
Kalvaitis, Martynas ir žmona Mina 

Kalvaitienė, sesuo Švarcienės, gyv. 
Nanticoke, Pa. 

Karalevičius, iš Adomavo - Pum
pėnų vai., Panevėžio aps, { 

Karsokienė - Civinskaitė, Marija, 
gimusi Amerikoje, gyv. Water-
bury. 

Kaulius, Andriejus, iš Pupsiu k., Rie
tavo vai., Telšių aps., gyv. N.Y. 

Kazlauskas, Jonąs, iš Pažalvaičių 
k., Panevėžio v aps., gyv. rodos 
Chicago. 

Didmiesčių vaikai, toli nuo ūkių gyvendami, pradėjo nežinoti 
iš kur paeina pienas, kiaušiniai ir tt. Šiame vaizde parodoma 
Brooklyn, N. Y., pradinėje mokykloje paleistas gaidys, kurio 
net kojos plunksnuotos. Tas gaidys yra vienas iš keleto gy
vūnų kurie vežiojami po mokyklas jaunamečiams parodyti ir 
vaikams duodama paaiškinimai apie tuos gyvunus. 

Ka^anewsky, Mike, ii žiežmarių» 
Trakų aps., gyv. Chicago. 

Kiverienė - Ivanavičiutė, Anastazi
ja, duktė Karolio^gyv. Cleveland, 
O., iš VilkaviškiP aps. 

Klimavičius, Jurgis, sunus Jurgio. 
Kavaliauskas, Julius, sunuš Vinco., 

gyv. Philadelphia. 
Korsakas, Antanas, iš, Biržų aps., 

gyv. Chicago. 
Krušinskaitė, Marija Magdalena, bu

vo Kauno "Saulės" gimnazijos di
rektorė, gyv. Philadelphia. . 

Kuželis, Jokūbas, iš Rimšės vai.. 
Zarasų tips., gyv. Chicago. 
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Gauk nuostabia naują jiegą iš savo 
per ta išdeveto inžino 

į 

i 
RSluos Seminį užteršimą Ir jief*r naikinantį 
ęąrbcųi ąų sensaciniu nauju SOHIOTONE! 

' y *  *  t  "  

Dabar, gaukit geresnį veikimą koki# reikalinga^ greitesniam 
pavasariniam judėjimui . . . pajuskim tą aeną jiegą po 
automobilio motorų uždangalu. 

Niujas Sohiotone yra 39 minutų. išvalymas kuris tikrai išvalo. 
Jis įsigraužia tiesiog į varnišį ir carbon suodžius . . . paliuosuoja 
sukietėjusius sluogsnius ir paskui išplukdina juos laukan su senu 
aliejum. Viskas tas padaroma Sohio stotyse. 

Karų savininkai viekas pę kito sako, "Jaučiasi tikras skirtumą*?" 
Beveik kiekvienas karas kuris šiądien dar ant kelio važiuoja gaii 
gauti šį pagerinimą smarkesnio važiavimo ir jiegos. * Įr tas be 
abejo apima, ir jusę. 

Visiškas Stohiotone lniino Išvalymas 

DUOS UŽTIKRINTA APSAUGĄ, TAIPGI. SAUGIAM ŠILTO ORO VAŽINĖJIMUI 
Gauk tikrai apsaugot?, ilgesnį inži-
nui j(^\^iimą—n^ują Sohio Motor 

Oil su Pentosul 

Tai svarbus naujas pokarinis mo
torui aliejus su dadėtu Pentosul Pa
skirų laboratorijų bandymai ir ant 
kelių važinėjimai įrodė kad jis lai
kosi švariai—palaiko inžjną švares
niu. Naudok jį ilgesniam inžino gy
venimui. Pirmenybė rūšimi—ne-pir-
menybčs kabia. 

Sohio Specializuota Lubrikacija 
prašalina cypimus, suteikia, geresnį 

"važinėjimą" 
Švieži, nauji specialiauoti lubri-

kantai ir Sohio's punktas-po-punkto 
nužymėtu lubrikacijos metodu sutei
kiama visiška apsąuga jusų karui 
nuo dėvėjimosi. Dingsta cypimai. 
Karas buna saugesnis. Lengviau bu
na vairuoti ir važiavimas boua vi
sai švelnus. 

Jusų artimoje Sohio 
Stotyje rtgv'iare kaina 

Ištuštins žiemą nudėvėtą gear lubri-
kantą—pridės reikalingą, vasarinu : 

'• protekcijtv^ 

Bus prašalinti žiemos gear 
kantai. Užpildys geru, vasarines in-
šies Sohio gear aliejai. Tie svarbus ^ 
transmission ir differential gears 
bus aprūpinti geru, laisvai plaukiar»- > 
čiu protektyviu lubrikantu. • .... 

$1,43 ' r 
(^įiuguinos karų) 
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Kuhnhenen - Endriulaitytė, Augustė, 
duktė Jurgio ir Julijos, gyv Ma
dison ar Collinsville, ill. 

Kųšiliauskienė - LuinytC, Kaziunė, 
iš Skurliškės k., Kuršėnų vai., 
Šiaulių aps., gyv. Boston, Mass. 

Latvis. Kazimieras, iš Mokiugalių 
k., Molėtų vai., Utenos aps. ir 
jo sunųs Alfonsas ir Kazimieras, 
gyv. Brooklyn, N. Y. 

Laurinavičius. Vaclovas, i£ Mažei
kiu. gyv. Chicago. 

Lenkutis, Vincas, iš Bebrininkų k., 
Pilviškių vai. 

Levanavičius (ar Leonavičius), Juo 
zas, Lietuvoje ir jo žmona Mag
dė' Karsokaitė, gyv. Worcestery. 

Likas, Adėlė, turėjo prekybą Bos
ton, bet ruošės'keltis kitur. 

Lukoševičienė - Pomilaitytė, duktė 
Vinco ir Onos iš Lankeliškių v., 
Vilkaviškio aps. 

Mackevičius, Pranaš ir Uršulė. 
Maclauskas, Vladas,. gyv. Elizabeth-

port, N. J. 
Maksvytat, Berta, <$uktė Augusto, 

iš šakių vai., Zubriu k., gvv. 
Pittsburgh. " 

Malkevičius, brolis Alpmerto, spėja
mai iš šiauli^ aps., gyv. New 
Verk. 

Martdravickas, Motiejus, iš Šiluvos 
vai , gyv. New York ar Chicago. 

Marcinkevičienė - Vasiliauskaitė, Ma
rijona, Kauno aps. - > t 

Margevičenė Jankevičiūte, Julija, 
iš Šaukėnų^ vai., Šiaulių aps. 

Markvartas, brolis Emilio, turėjo 
didelę farmą. 

Masalskas Augustas, sunns Marty
no, iš Žiežmarių vai. 

Matulaitis, Juozas, spėjamai kilys 
iš Šakių ^ps. 

Matulaitytė, {Petrė, iš Norvaišių k., 
Bubelių vai., šakių aps. 

Mayer, Johann, gyv. Bridgeport. 
Merkelienė - Venckutė, Kazimiera, 

iš Ylakių vai. 
Merkelytėį, Ona ir Rozalija, iš Yla

kių vai. 
Mickevičiene, Michalina. 

Priekalnupio k., Raseinių aps. 
Mikutavičienė - Brazauskaitė, Ieva, 

gyv. Boston ar Pittsburgh. 
Mileris, Vilius. 
Milimavičienš - Blažytė, Teklė ir 

Milimavičius, Antanas, iš Daugė
liškio vai., Švenčionių aps. 

Myžetaitė, Ona, is Lažininkų k., 
Darbėnų vai., Kretingos aps. 

Narvičiutės (Narvic), Pranė ir Sta
sė (Stella), iš Julijanavos k., 
Jėzno vai., Alytaus aps. 

Niederštrasienė - šenraukaitė, Ona, 
iš Luksn^nų k., ;^yv. Washington. 

Noreika, Aleksandras ir Jonas, iš 
Šilalės vai., Taurągės aps., ir jų 
brolio Prano sunus Stasys Norei
ka. 

Ožechauskas, Edvardas, gyv. Brook
lyn. 

PalaiminienJ - Ivaškevičiūtė, Mar
celė, iš Tryškių, • Šiaulių aps. 

Paštauskienė - Liškevičiutė, Uršulė, 
duktė Jono ir Gertrūdos Povilai-
čiutės, iš Alvito vai., Vilkaviškio 
aps., gyv. Detroit, turi saliuną. 

Pastemokas, Jurgis, iš Vilkaviškio. 
Pauliukas, Jurgis, iš Obelių, Rokiš

k i o  a r s .  . . .  
Pavilionis, su šeima, iš Papieviesių 

k., Pasvalio vai., Biržų aps. 
Petkaitis. Jonas, gyv. Vištyčio ir 

Pajevonio pafap. 
Petrauskai, iš Paberžių k., Pasva 

lio vai. # 
Petrauskas, Jonas, iš Pasvalio, Bir

žų aps. 
Petreuskas. Jonas, sunus Vinco ir 

Onos, gimęs 1914 metais East 
Chicago, lnd. 

Petrauskas, Vladas, iš Tihndzių k., 
Betygalos vai., Raseinių aps. 

Petrauskienė • Vosyliūtė, Elzbieta 
ir jos sunus % Pranas Petrauskas, 
dirbęs apdraudos įstaigoje New 
York. . . 

Petrauskienė, Julija, iš Mažeikių a.. 
gyv. Boston ar Cambridge, Mass. 

Petrikienė. Elzbieta ar turėjusi gi
minių Kretingos ap. 

Petroule, Jurgis, iš Kadugynų k., 
Darbėnų v., Kretingos aps. 

Pilipavičiutė, Paulina, duktė Igno, 
iš Rokiškio aps. 

Filiponienė - Musalskaitė, Leonora, 
duktė Tomo, ūkininkavo Bayonne 

Pleskus, Petras ir Stanislovas, iš 
šukiškių dv., Želvos vai. 

Poškienė, Ona, iš Pumpurų, k., Ma
žeikių aps., gyv. Brooklyn. 

Povilaitis, Jonas ir Vincas, sun. 
Vinco ir Onos, iš Lankeliškių v., 
Vilka-'iSkio aps. 

Poznokaitis, JuO-«ąs Ro&alij*, «yv. 
Philadelphia. 

$1000 ATLYGINIMO 
ie Ohio Bell Telephone Com

pany paskyrė šį didelį atlyginimą su
moje $1,000 bent kuriam asmeniui 

. kuris galės suteikti informacijų pri- * 
vedančių prie suareštavimo ir nubau
dimo tokio asmens kuris kerštingais 
sumetimais gadintų bent kurias vie
las ar kabelius priklausančius The 
Ohio Bell Telephone Company. 

DIAL 611 ARBA OPERATOR' 

Visi atlyginimų reikalavimai pri
valo buti padaryti The Ohio Bell Te

lephone Company bėgyje 30 dienų 
nuo to kai kaltininkas bus rastais kal
tu ir nubaustas. 

The General Plant Manager vado
vaujantis sios Kompanijos Cleve-
lando įstaigas bus galutinis sprendė
jas bent kokiuose nesusipratimuose 
iškilusiuose už atlyginimą asmeniui 
ar asmenims, jeigu tokių pasitaikys, 
kam atlyginimas priklausytų. Jo nuo
sprendis kiekviename atsitikime sx-
ryšyje su tokiu atlyginimu bus pas
kutinis ir dalyką užbaigiantis. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 

' J 

P J IiLtiKSIS | 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio H 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. § 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- E 
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jrai- => 

S riuose apdratūlcs-insurance reikaluose. s 
5 Sutaisau paskolas pirmo morgecio. Patarnavimas ir išpildymas 5 
2 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 
rHiiiimiiiiiiiiuiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiMiiiimiiiiii.i 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone EX. 0417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefęmu vąkarais ta^'p 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuvė, gatava jums patarnauti visokiais 
vėliausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

HE, 9418 7502 St. Clair Avenue 
Frank Suopis* William Hraster — Savininkai. 

Automatinis G A S U  o i  
ANGLIM šildymas 

3 Lengviau — Pigiau — švelniau §j 
! TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASU8 | 
5 Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas ~ 
I Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. | 
1 Automatic Controls Tools Hardware Ej 

1 TRI-VET APPLIANCE SERVICE 1 
| 7502 St. Clair Avenue Cleveland S 

j PO. 95.48 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 0237 S 
: AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 = 

! VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas rnusų pą> 

ttrtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 

Bąus negu ugniagesius (iiremonus). 

f. P, M U L I O L I S 
V»natin« Vietinė Pastovi Lietuviška Real Ebt&te 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

-
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KONCERTAS KURIO OHIO LIETUVIAI 
NEKANTRIAI LAUKIA 

Clevelando ir net visos Ohio r:anistė, taip pat iš Lietuvos, 
Lietuviai labai pasiilgę ko nors tik atvykus čia karo metu, p. 
tikrai meniško, dailaus, žavė- j Birute Smetonienė. 
Jančio, ko pirm karo laikas nuo Prie ju dadedama ir vietinio 
laiko musų publikai buvo patie-' jauno talento, pianistės Aldo-
^ia^a *ai Lietuvių salėje, tai na Tamošaitytė ir Dorothy 
kartais kitoje didesnėje vieto- žiurytė. 
,)e. Karas musų meniškus pa
rengimus nutraukė. 

Bet dabar už tai lyg atsily
ginama, nes pasidarė gal i m y- Į lėtu tą pat vakara sugryžti. 
bes Lietuvių visuomenei duoti 
ko tikrai gražaus ir vertingo. 

Parengimas daroma po pie
tų, kad ir iš kitu miestų galė
tu atvažiuoti dalyvauti ir ga-

SVEčIAI 
šiomis dienomis su reikalam 

lankėsi Clevelande Peter Mil* 
tenis, New Yorko policijos na
rys, seniau buvęs Clevelandio 
tis. Jis< su tėvais apsigyveno 
Brooklyn, N. Y., ir ten jie pre
numeruoja Dirvą. 

Iš Montreal, Kanados, atvy
ko paviešėti pas savo sunus W, 
ko paviešėti pas savo satnu, W. 
skaitytojas. • 

W. Kayackas paaukojo SI 50 
BALF'ui, Lietuvių šelpimui. 

Pas Dirviečius K. Leimonus 

u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: Ettcticott' 4488 

NEWS FROM SOVIET-OCCUPIED 
LITHUANIA 

London Economist Describes Situatidtf 

(Reprint from the artcfte ^tn the 
Baltic Republics" which appeared ir 

s the London ECONOMIST) 
V 9 

UTHUANIA, Latvia and Estonia 
have been curtained from the out
side world more effectively than any 
other įjĮĖįrts of Europe. No foreign 

štai, Lietuvai Vaduoti Sa-

correspondents work there; no for 
J»Tikesi sesutės Lydia ir Ruthleign Representatives are admitted; 

2-S
P0°vg

aTTfHa?radŽia bUS "U° Genclrdiute;; iJ m. 

Tikietai'gaunami iSanksto: LAuJ°™'!L^™?"ai...s"s^az': IFcw Ba,ts have in «-
jungos 1 skyrius rengia didelę Dirvos redakcijoje ir pas komi-
menišką pramoga, muzikališką sijos narius. 
koncertą sekmadieni, Birželio-
June 8 d., didelėje Slovenian 
.Auditorijoje, 6417 St. Clair av. 
(toje pat kur rodyta Motuzų-
Bebckų filmos). 

Programą išpildys naujai iš 
Europos atvykus Kairno ir Vil
niaus operos dainininkė p. So
fija Adomaitienė, ir koncertinė 

Kaina tokia: 6Cc., 75c., ir 
keletas po $1.00. 

Perkantieji išanksto, gaus 
75c tikietą už 60c. (kitų tikie-
tų kainos nepiginamos). Prie 
durų koncerto dieną tikietai 
bus pilna kaina. 

(Apie tą koncertą plačiau ki
tame numeryje.) 

no 1932 metais laive važiuojant 
j Lietuvą, kai jos su tėvu va
žiavo Lietuvon. Nuo to laiko 
tarp ju ir pasiliko draugišku
mas, vieni kitų aplankymas. 

K. Leimonas išraše jiems i 
Collinsville Dirvą. 

VĖL ATEINA "SAUSI* 
LAIKAI 

Kalbėdamas Clevelande Dr. 
Colvin, "sausųjų" vadas, tikri
no kad šioje šalyje vėl bus su
grąžinta prohibicija bėgyje se
nkančių 10 metų. Jis sako kad 
žmonės jau pradeda reikalauti 
prohibicijos grąžinimo. 

IŠVYKO I BOSTONĄ 
Pianistė Birutė Smetonienė 

išvyko j Boston, Mass., kur už
kviesta soliste pianiste katali
kiško laikraščio Darbi n i n k o 
koncerte šį sekmadieni, Gegu
žės 11, Jordan Hall. Ten dai-

j nuOja ir Polvana Stoškiutė. 
I Ponia Birutė Smetonienė iau 
I skambino Clevelande Amerikie-

Ar jųs esate tarp tų kurieičių salėse, viename dideliame 
to reikalauja ? j Vengrų koncerte, ir kitose Lie-

j tuvių kolonijose, bet dar iki 
' šiol nebuvo progos plačiai Cle-

velando Lietuvių visuomenei 
ją girdėti. 

Clevelandiečiams ta proga 
padaroma sekmadienį, Birželio 
8 d., Slovenian Auditorijoje. 

PADĖKA 
Moterų Labdarybės Draugi- Į 

ja šiuomi dėkęjja visiems už 
parėmima jų rengto vakaro 27 
Balandžio, naujoje parapijoje. 

Pirmininkė A. Navickienė ir 
rengimo komisija labai širdin
gai dėkojam visiems musų prie-
teliams ir rėmėjams, ypač pro
gramos dalyviams. 

Pirmiausia tariam tikrą Lietu
viuką ačiu musų klebonui* Kun. 
J. Angelaičiui už jo bendradar
biavimą parengime ir ūž sutei
ktą mums paramą. 

širdingiausia ačiu pianistei 
p. Birutei Smetonienei, kuri 
teikėsi dalyvauti šiame paren
gime su savo žavinga piano 
muzika, ka visi dalyviai taip 
šiltai ivertino. 

Taipgi ačiu bažnytiniam cho
rui ir vargoninkei R. Brazaitie-
nei už jos trusa paruošti cho
rą pa dainavimui: ačiu Mairo
nio vyrų kvartetui, kuris pir
ma sykį pasirodė, bet gražiai 
padainavo. Ačiu Jonui Alek
nai ir Florence Aleknaitei už 
ju dainų duetus. Ačiu A. Mi
liauskaitei už šiems daininin
kams akompanavimą. 

Pagaliau ačiu visiems auko
tojams, darbininkams, ir sve
čiams. 

Draugijos pirmininkė ir 
Komisija. 

NAMŲ ATSIRAS 
Clevelando srityje sako na

mų krizė palengvės bėgyje se
kančių 12 mėnesių. Jeigu val
džia paliuosuotų dabar laikomą 
varžymą statybos reikmenų tai 
namų atsirastų greitu laiku, 
sako toje srityje žinovai. 

r 1 KAIMYNAI TĖMYKIT 
Restaurantas esantis 

8429 Broadway 
dabar jau naujų savininkų globoj 

POINDEXTER and ELIO 

Duodame įvairius valgius gerai 
^ pagamintus, kasdien iki 1 A. M. 

Kvietimas Lietuviams 
Kaimynai Lietuviai apsilankykit 

TREASURE GIFT SHOP 
5817 Superior Ave. 

Turime 2,000 puikiu naudingų do
vanoms dalykų tinkamų vyrams 
ir moterims už žemas kainas. 
Anthony Giedrys, Sav. (21) 

LIETUS KENKIA ŪKIAMS 
Nuolatinis lietus ir šaltas 

oras šį pavasarį labai atsiliepia 
į ukius ir į daržovių auginirna 
Cuyahoga ir šiaurrytinėje Ohio 
dalyje. 

Jeigu greitu laiku nesušils, 
pasidarys žymių nuostolių dar
žams. Gegužės 7 d. šaltis dar 
padidėjo ir pasirodė sniego. 

ESU NAŠLĖ, noriu susipažinti su 
viduramžiu ar senesniu vyru, kuris 
norėtų apsivesti. Pageidautina gy
venantis Warren, Ohio, apielinkėje. 
Esu katalikė ir noriu susipažinti su 
tos pačios tikybos vyru. Mano šei
ma visa išaugus, gyvenu prie savo 
dukters. Rašyti arba apsilankyti: 

Mrs. Helen Brazitis 
C of Mrs. Frances Kirkwood, 
R. D. 2 South Main Ext. 

Warren, Ohio. 

PARSIDUODA RAKANDAI 
Lietuviai parduoda Dining 

room setą, ir studio couch, ge
rame stovyje. Kreiptis: 

1095 E. 71 STREET 

Sunai — užfundykit savo 
tėvams 

Gausite tikrai gero vyno 
pirkdami iš 
PARISSI'S 

FAMOUS WINE HOUSE 
#404 Denison Avenue 

Nuo puskvortės iki gallons 

PRALINKSMINKIT TĖVĄ 
Nupirkit jam mėgiamą 

pypkę 
Užkviečiame jus atsilankyti i 

SUPERIOR SMOKE SrfOP 
7031 Superior Ave. 

Mes parduodam srerus cigarus, 
tabaką pypkei. Rūkytojams 

reikmenys. Kainos žemos. 

AKINIAI 
galima gauti pa? 

O-RĄ MATULAITĮ 
(LaiU 

?£2K Euclid Avenut-

KLAIDOS PATAISYMAS 
Pereitame Dirvos nr. skel

biant aukotojų vardus, dalyva
vusių LVS 1 skyriaus kortavi-
mo vakarėlyje Bal. 27, p. žiū
riu namuose, praleista nepažy
mėta šios aukos: 

K. Leimonas $5.00 
Alekas Banys $6.00 

(Buvo jo pažymėta tik $1, jis 
gi dar aukavo $5 leidimui iš-
laimeti.) 

GANSON PARKVIEčIA 
MOTERIS IMTIKES 

Promoteris Jack Ganson pa
siryžo patenkinti vietos imty
nių mėgėjus patiekiant mote
ris stipruoles, kurios čia pradė
jo tik dabar pasirodyti. 

Nell Stewart, graži stiprųo-
lė iš Pietų, susikibs su žavinga 
stipruole Violet Valentine, ku
ri paeina iš New England. Lai
mėtojai teks imtis vėliau su 
moterų čampione Mildred Bur
ke, kada vėliau čia pat - Cleve
lande. 

Kita svarbi pora šiose imty
nėse bus čampionas Frank Sex
ton, kuris šią savaitę nugalėjo 
Prancūzą Angel. Sexton imsis 
su Bobby Bruns. 

Tėmykit: Jack Ganson im
tynes dabar rengia Central Ar
mory, mieste, skersai Public 
auditorium. 

šios svarbios imtynes atsibus 
antradienio vakare, Geg. 13. 

REIKALINGA DU AR TRYS 
KAMBARIAI 

del dviejų suagusių Lietuvių. 
Pranešti adresu: Agota Kim
ball, 69Z6 Zoeter Ave. City. 

7 KAMBARIŲ PAVIENIS 
6210 Edna ave., parsiduoda; 

lotas 33x133, su vaisių me
džiais, viskas gerame stovyje. 
Parsiduos prieinamai ir galima 
tuoj eiti gyventi. Kreiptis 12 
iki 5 vak., ir visą dieną šešta
dienį. (19) 

» REIKALINGI TRYS 
UPHOLSTERERS 

Nuolatinis darbas, mokestis 
nuo valandų; švari darbo vieta. 
Kreiptis tuoi tarp 8 ir 12 

16610 ft'adison Avenue 
(Madison streetcar) 

KAIMYNAI TĖMYKIT 
£ia vieta pirkti geriaaaį 

VYNĄ 
LEIGHTON'S 

GOOD WINE STORE 
12900 Lorain Avenue 

Mes parduodam Vyną, Alų, ir 
Cordials prieinamom kainom-

caping from this second Russian 
occupatidn. Few letters sent from 
the West are ever answcredi Prac
tically the only source of infor
mation is the Soviet press and ra
dio. This gives a clear tyut by no 
means a complete picture. 

Baltic republics has gone on apace. 
But it has not been easy. The 
political attitude cf these peoples 
is democratic in the Western sense. 
The economic attitude is based on 
peasant proprietorship; they are na
tions of small owner-farmers, link
ing their econo#iy through co-opera
tive societies or the Scandinavian 
model. Their standard of educa
tion and of living was very high. 
The only way of bringing them un
der Communism is by force in the 
short run and possibly bf indoctri
nation in the long run. 

The Russians have not been spar
ing of force. Most of the Baltic 
recruits were conscripted into the 
Red Army and are not yet demobiliz
ed. W^ny thousands of civilians 
were is&ued with green passports 
as "untrustworthy persons" and then 
deported to the interior of the So
viet Union, most of them apparent
ly to Arctic and Siberian regions. 
Thousands, holding more respectable 
passports have been sent to "volun
tary" labor in the East. 

The exact numbers of such peo
ple cannot be ascertained, but the 
Soviet radjo declared that 83,000 
Lithuanians alone departed in this 
way in the early month.'; of 1945. 
At the . general elections of Feb., 
1946, no candidates stood except all 
those nominated by Communist-con
trolled bodies, and the franchise 
was extended to Russian soldiers, 
officials and NKVD agents who hap
pened to be in the constituencies. 
Almost all industry and land has 
been "nationalised." Only a few 
small tradesmen and farmers have 
been ],«$£. as owners, and they are 
being pressured out of existence by 
discriminatory taxation. No non-
Cornmunists are allowed in admin
istrative positions. 

Indoctrination in the Communist 
creed has been rapid but not very 
thorough. There is a shortage of 
teachers; the Soviet wireless and the 
newspapers are constantly complain
ing of the lack of Marxist instruc
tion for school children. At the 
universities there has been more 
progress. Courses in Communist 
doctrines are compulsory for all the 
students, and a chair of Marxism-
Leninism has been established* in 
each university. The wider spread 
of propaganda has been handicapped 
by material difficulties. There are 
few wireless receiving sets, and 
daily newspapers cannot spread out
side the towns of their issue be
cause the transport system is not 
repaired. But it is hoped that be
fore lonę the full weight of radio 
and press propaganda will be able 
'o make itself felt. Meanwhile, of 
course, no non-Communist propa 
gandft or instruction may be giv 

en. Priests are banned from the 
schools. Seminaries and Sunday 
schools are closed. The churches 
are open, but for the administration 
of the sacraments rather than for 
sermons. 

All this differs ią $t> way frotri 
the Russian policy during the 1940-
41 period of occupation. The Rus
sian language is now used in all 
official transactions, although only 
a very small proportion of Baits 
can read or write Russian. There 
is a new influx of Russians settlers 
into the Baltic republics. Ovef 20.-
000 have already been settled in 
Kaunas, over 40,000 in Vilna . . . 
if the present rate* of deportation 
is maintained for a few more yea/a 
the national characteristics of Es
tonia, Latvia and Lithuania will 
disappear. This probably is what 
Moscow intends. 

The economic policy of the So
viet Government is harder to un
derstand. Moscow is depleting the 
Baltic republics of industrial equip
ment and of agricultural st«ck. Live
stock and horses have been taken 
from the Baltic farms and trans
ported tt> the interior. The stan
dard of living in all three republics 
is appallingly low. Of the rationed 
goods, only rye bread is regularly 
available. The average wage is 
about 300 roubles a month, which 
is about the cost of a couple of 
kilograms of butter. The housing 
shortage is so acute that few pri
vate citizens have rooms of their 
own. There is no clothing or foot
wear in the shops. The people live 
by barter — my old pair of shoes 
for your farm butter. 

In all this fear there is no hope. 
No evidence exists to show that 
any but a handful of the*aBltic 
people imagine that life can get 
any better for then* while they are 
part of the "Soviet Union. Of the 
refugees and displaced persohe now 
in Sweden and the western zones 
of Germany and Austria — most 
of them farmers and fishermen and 
their families, not one in a hundred 
will consent to go back to the home
land under Russian rue. The Wes
tern Powers have urged them to 
return, but will not force them. 
Britain and the United States have 
never recognized the Soviet incorpo
ration of Lithuanian, Latvia or Es
tonia. 

Baltic-Scandinavian 
Society of /Washington^ 

D. C., Hears Chaplain 
Prūdeli on Iceland 

MOTINOS DIENOJE 
Nupirkit Gražių Gėlių Motinai 

Mes turim gausų pasirinkimą vi
sokių šviežių gėlių. 

STEVEN'S 
FLOWERS and GIFTS 
12303 Buckeye Road 

Vestuvėms ir laidotuvėms gėlės. 

Major Harold P.mdell on the staff i 
of the Chaplain's Office, War Dept. | 
was the guest speaker before the! 
Baltic Scandinavian Society, on Mon
day, March 31st. Fr. Prudell spoke 
in place of Mr. Hakon Kinck, Nor
wegian architect . who was to dis
cuss Norway's post-ward reconstruc
tion, but could not attend due to! 
illness. I 

Chaplain Prudell was with the Į 
American Task Force which landed 
in Iceland to replace the British 
and to protect the shores of Iceland 
atfd the route over which Ameri
can supplies were being sent thru 
the Lend Lease agreements. 

He, like the other Americans, 
found the place rather desolate witlr 
no trees and volcanic mountains 
which constitute two-thirds of the 
island. The mean temperature is 
around 50 degrees and with the 
Gulf Stream ch'cling Iceland, it 
makes the island livable on the 
coast and . in the inward valleys. 
The warmth from the Gulf Stream 
and the cold from the Arctic, cause 
a wind most of the tinie. In thy 
winter, the wind goes up as high 
as 130 miles an hour. Then, too, 
when it rains, it just pours hori
zontally. So it is natural that the 
homes have to be constructed in 4 
way to be weatherproof. 

Iceland has its summer with tts 
long days during which people seem 
to lose all sense of time. Here the 
winter, of course, is just the op
posite when they catch up on their 
reading and education. During the 
summer months, Iceland has day
light for 23 hours with the sun 
shining for 22 hours. The people 
naturally utilize this time to their 
best advantage, farming, fishing, 
etc. Meals in Iceland consists of 
fish and more fish/sort of perpetual 
Icelandic Lent. 

Due to scarcity of materials, Ice
land has to import much from the 
outside. Iceland has learnt how to 
harness the hot water from her 
volcanic mountains to heat the homes 
of Reykjavik and even her green-* 
houses where different kinds of 
vegetables are grown. 

Iceland is Lutheran in religion 
and the ministers are supported by 
the State. Out of a population of 
160,000, there are "about 500 Catho
lics. Bishop Johannes Gunnarsson 
is the first native Catholic Bishdį) 
siftce 1550. 

The people of Iceland are descen
dants of the Norse and Irish whc 
settled there. They are well edu
cated, and well up on current events. 
An average native can speak sev
eral languages. Outside of a noisy 
communistic minority, the Icelanders-
want to maintain a friendly and a 
"erv close relationship with the 
United States, Major Prudell said. 

The Society had its regular meet
ing on April 28, where the mem
bers listened to Secretary of State 
Marshall's radio talk after which 
a paper was read which was writ-

GARDEN CHAMPION. Wayne Del-
venthal, 15, Brighton, Colo., win
ner of national youth and high 
school gardening honors presented 
by the National Gerden institute in 
the "national green tl^n<b contest 
for best gardens. 

ten by Dr. Allan Harrison Fry, "Rolo 
of the Lithuanian and Latvian lan
guages ir Linguistic Studies." It 
was suggested that the next meet
ing be held on Monday evening. May 
26th at the Y.W.C.A., 17th And K 
Sts. , L. J. E-

)Radio Savininkams 
Pristatykit savo sergančius radio 
i ekspertų radio mechanikų vietą 

nataisymui už mažus kaštus, dar
bas garantuotas. Turime nuoma
vimui Loudspeakers. 

WONDER RADIO SERVICE 
5602 Harvard Avenue 

Telef. DI 3060 
IIIIIIMHMNHHIM WMfllNIHIHIIIMIIIIIHIIiniNIIHM 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kąmbarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas ~ 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. u 

Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e  t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Nepaprasto Programa Geg. 18, Naujoj Parapijoj 
Rengia Sąjungietės, Lietuvos Išvietintų žmonių sušelpimui 

ien užgirsi-ne K. M.iterų Chorą, naujai persiorganizavus} ir sustiprėjusi, 
vedamą K. štaupo. Idejingos moterys nesigaili savo brapgaus laiko nei 
Jlegų, važinėja tolimą kelią pamokoms, kartais pemešdamos labai nepalan
kų orą, bet ryžtingai mokinasi numylėtą Lietuvių tautos dainą ir aukoja 
tai geram tikslui — išvietintų Lietuvių sušelpimui. Todėl tai iš visuome
nės priklauso pilnas jų triusui pritarimas skatlingu atsilankymu j ruošia
mą programą sekmadienį, GEGUŽĖS-MAY 18, Naujoje Parapijoje. 

Ten bus ir daugiau įdomybių. Kas nežino Marytės Trainauskaitės ga
bumų, kuri mun->s surprizą padarys; o juokdaris Petras Luiza jau ruošiasi | 
visu smarkumu publiką pajuokint. Tikimės ir daugiau naujo turėti, šioje 
programoje užkviesta iš Pittsburgho Vyčių grupė Lietuvi&kų šokėjų, kurie 
tikrai bus Clevelandiečiams naujenybė. 

Todėl ir tikimės visų gerų norų Lietuvius matyti šiame parengime, ne 
tik Clevelandiečius, bet ir iš apielinkų. Visus šį vakarą remti įpareigoja tai 
kad visas jo pelnas skiriamas, su pritarimu Klebono Kun. Angelaičio, iš
vietintų Lietuvių tremtinių šelpimui, nes be musų paramos jiems gyvybė 
butų sunku išlaikyti. Tat, gerbiamieji, padėkime visus tos dienos savo 
gerovei skiriamus reikalus i šalį, pasiaukokime tiems kurie ne tik "alksta Į 
ir trokšta, bet net ir be žmoniškų teisių laikomi. Ištieskime jiems savo j 
pagalbos ranką. K. M Choro Pirm. P. Staupąs. J 

MOTINOS DIENAI K 
Tik ką gavome siuntini šviežių saldainių 

BOX CHOCOLATES * Motinos Dienai 

TOEDTMAN fir FOM.IS 
P h a r m a c i s t s  

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, O. 
Registruotas Pharmacistas visada gatavas patarnavimui. 

' KING PIN CLUfe* 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 
A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

• 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolia, SSt 

DO DROP INN 
DEGTINĖ - V YNAS - ALUS 

78 Northfield Rd. Route 8 
BEDFORD, OHIO 

Užkviečiam Lietuvius savo 
pažystamus atsilankyti. 

Atidaryta iki 1 vai. ryto 
I Magdalen Zdanis & Ethel Riley į 

Lietuviška Vasarvietė 

PI N E VIEW RESORT 
Vasarnamiai, Cabins, ir 

Maudymasis' 
Nelson Road 

POOT DOVER, ONT. Canada 
Bill Nareviče, Lietuvis sav. 

Rezervacijų rašykit išanksto. 
, Phone: 94-J. (19) į 

ŽMONĖS IŠ VISŲ 
PASAULIO 

KRAŠTŲ 
atvyko ir apsigyveno Cleve-
lande, taupė ir dėjo pinigus 
J. ' Society for Savings Bank, 
far tėmijo kaip jie augino 
Jiems nuošimčius. 

Public Square 
Tai Žmonių Bankas ant 

Įsteigta 1849 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
#09-12 Society for Savings BM. 

Telef.: MAin 1773. 

I. J. SAMAS - JEWELER 
Persikėle į Bau ją didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave, Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesnį rinkini Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

/ ' „ • „ " ' 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. s. KARPIUS . 
682(X Superior Ave. 

ENdicott 4486 
, Į>«įl» 
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Wilkelis Funeral Home 
i PILNAS LAIDOTUVIŲ 
Į r PATARNAVIMAS į 
5 —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

| 6202 Superior An. HEnderson 9292 | 
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