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• -r 1 
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6820 Superior Ave. Cleveland Ž, OM* 

Subscription par Year in Advance 
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In Foreign Countries f4.90 

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the act of March |t 18W 

Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO May-Gegužės 23, 1947 (32-ri metai :: 32nd year) 

(Mūsų kowspondenlb Bavarijo 
je pranešimas Dirvai) 

STALINO RANKA PASIEKIA 
IR AUSTRIJOJE GYVENAN
ČIUS LIETUVIUS. 

AUSTRIJOJE gyvenančių Lie
tuvių padėtis yra labai bloga, 
žymiai blogesnė net kaip Vo
kietijoje. Austrijos valdžia, in
spiruojama bolševiku iš Mask
vos, daro jvairius spaudimu? 
prieš mūsų tautiečius. Ta val
stybė, kuri dar taip nesenai vi
somis išgalėmis pataikavo pa
čiam Hitleriui ir kuri dovanojo' 
Vokiečių tautai "Fūhrerį", 
d a b a r  n e t u r i  g ė d o s  a p š a  ū k t i  
naciais Lietuvius.... Visa lai
mė kad Austrai dar nėra visiš
kai nepriklausomi: jų piktus 
sumanymus ir nedorus darbus 
dažnai sudraudžia Amerikonai 
su Anglais. 

"Jeigu Austrai butų laisvi ir 
turėtų galios mus gyvus suės
tų", taip rašo mums iš Aus
trijos Lietuviai. Nenuostabu 
tat kad Lietuviai daro žygius iš 
Austrijos išvažiuoti, deja, tai 
nėra jau taip lengva. O truk 

CIO Vadas Draudžisr Plieno Striikus 
Porai Metu 

%*>% 

TAS ĮSAKYMAS APIMA 3,000 PLIENO 
DARBININKŲ UNIJOS ŠKYRIU 

TUO UŽTIKRINAMA 
DARBINGUMAS 

• KITOSE INDUS
TRIJOSE 

Earl O. Shreve, naujai išrink
tas U. S. Chamber of Commer
ce pirmininkas, pareiškė kad 
Prez. Trumano raginimas ma-

_ žinti reikmenų kainas yra tu,®-
do dažniausia per Austrus tie ^as užsipuolimas ant biznio 
patys Rusai, kurie nenustoja zmoniŲ> J^es kainos priklauso 
vilties laimėti Lietuviu kailį. 1 aukstų darbininkų algų ir 

Nesenai In^bruke (Aiistrijo-jv 0 *itko brangumo. 
je) lankėsi Brazilijos komisija,' ~ 

VIS NORI ATOMINĖS 
BOMBOS 

SELPIMUf^O MILI
JONŲ UŽTVIR-

TINTA 

kuri verbavo iš pabėgėlių tar 
po specialistus i Braziliją, šį 
kartą priėmė apie 50 žmonių, 
kuriu tarpe buvo ir keli Lie
tuviai. Balandžio 18 d. buvo 
pranešta kad vagonai paruošti 

Sovietų atstovas Gromy-
v. . • • , . , U. N. saugumo tarybo-
y suslrln!«> ! ftoti susėdo ^ vėl reikalavima už-1 vagonus ir lauke traukimo Li«„ • - aviI"4 
išvykimo. Gegužės 3 d4-jie tu
rėjo išplaukti laivu. Staiga, 
prieš pat traukiniui išeinant, 
atėjo valdininkai ir pranešė kad 
ešalonas negalės išeiti, nes už
protestavę Rusai. Visi žmonės 
iš vagonų buvo išsodinti ir nu
varyti į tam tikra vietą, kur 
susirinko "patikrinimo" komisi
ja. Komisijoje dalyvavo ir Ru
sai. Vienus pradėjo tikrinti 
tuojau, kitus vėliau. Lietu
viams buvo pranešta kad juos 
patikrins po 2-3 savaičių.... 
Taip ir neteko vargšams musų 
tautiečiams patekti į Brazili
ja, nes kelią pastojo toli sie
kianti Stalino ranka. 

KIEK YRA LIETUVIŲ 
VORKUTOS KONCENTRACI
JOS STOVYKLOJE. 

LATVIŲ laikraštis, leidžia
mas Stockholme, "Latvių Ži
nąs" Nr. 177 praneša, kad 1946 
m. Vorkutos KZ stovykloje jau 
buvo 95,000 Lietuvių, 60,000 
Latvių ir 50,000 -Estų. 

O kur dar kitos Rusų kon
centracijos ir kankinimo stovy
klos? Kiek ten musų tautie
čių kenčia? Ten ir tavo gimi
nės, mielas brolau Amerikieti 
Lietuvi, jau išvežti.... O tu 
ar visa padarai kad galimai 
greitesniu laiku butų pajudin
tas šis klausimas ir kad butų 
atidarytos šios baisios kanki
nimo vietovės? Oi, kada tai 
įvyks, visi Buchenwaldai, Dac
hau, Stutthofai ir kitos kon
centracijos stovyklos bus patys 
vieni niekai prieš bolševikiš
kas stovyklas. 

DP SPAUDA VIS DAR 
NELAISVA. 

TUO tarpu, kai Amerikos lai
kraščiai turi pilną veikimo lais
vę ir gali apie bolševizmą ar 
kitą bjaurią sistemą rašyti tai 
ką tik nori, DP laikraščiams, 
lyg piktam ir pavojingam šu
niui, yra uždėtas antsnukis. Jų 
tiražas yra ribojamas 2000 egz. 
Tai maža mėgstantiems skai
tyti laikraščius musų tautie
čiams. Juk mes ne laukiniai 
.... Be to, jiems draudžiama 
ir vienu žodžiu užsiminti blo
gai apie bolševizmą, nors tai 
butų ir tikriausia tiesa. 

Laikraščių redaktoriai, kurie 
kai ką apie tai parašo, yra 
Amerikiečių valdininkų išbara
mi. Be to, jiems pagrasinama 

drausti atomines bombos 
naudojimą, nors pirm tai 
savo kalboje net per radio 
paskelbė pasauliui kad Ru
sija atsisako leisti neribo
tą prižiūrėjimą jos atami-
nių šaltinių, atomo energi
jos tobulinimui taikos me
tu. Rusija atsisako užlei
sti savo veto teisę tarptau
tinei atominės energijos ko
misijai, sako Gromyko. 

Tačiau jis vėl pagrąsino, 
kaip seniau Stalinas, kad 
Amerika negalės viena iš
laikyti atominės paslapties 
ir tas įsivaizdavimas yra 
bergždžias. 

Sovietai lyg nori pasisa
kyti kad jie jau atranda 
atomo paslaptį. 

United Nations posėdy
je U. S. stengiasi užkirsti 
kelią Rusų ir jos šalininkfų 
valstybių atstovų trukdy
mui vykdyti U. N. komisi
jos tyrinėjimą komunistų 
kenksmingos veiklos Grai
kijoje ir kitur Balkanuose. 

ITALIJOJE ministry ka
binetui suirus, tęsiasi vy
riausybės krizė. Sakoma, 
ministru pirmininku gali 
tapti I pasaulinio karo vei
kėjas Orlando, apie 80 m. 
senukas. 

AtJantie Ciiy. N. ^ Ge-
guzes 21 d, plieno darbi
ninkų unijos vadu suvažia

vime nutari sulaikvti plie-
ni fVjvM^;rv,7 streikai __ 
stai Philip Mm-ray, plieno 
darbininku unijos vadas ir 
CIO njrrvįjv^Vpg paskelbė 
savo CT^ T^ite(J Stee|wor_ 
kers unij-ii draudimą šauk
ti ir rengti streikus per 
du metu. CIO plieno uni
ja turi anie 3 000 skyrių ir 
apima kelis šimtus tūkstan
čiu darbininkų. 

. Murrav pranešė uniių lo
kalų vadams kad dabarti
nis kontraktas su plieno 
industriia yra patenkinan
tis porai metų, plieno dar-
T)inirikai gavo algų pakėli
mą 15c valandai ir pasiek
t a  t a i k u s  s u s i t a r i m a s  s u  j  r d t t ' «  
plieno kompanijomis, taipLi^f- - - . m?lst.° 
kad streikavimaa pasidaro rvt. vIS jau i** taip 
beprasmis. . mažas, dar labiau sumaži-

Unijos skyriai raginami m.eto 

prisilaikyti griežtai sutar- .turėti-v-maisto 
ties su kompanijomis, jo- tS^ 
kiose sąlygose neprivalo S u? ^ar ne" 
trukdyti darbus bėgyje tos S1IJJ ? zym.!^ .tačiau 

sutarties tęsėjimo. Ragina saK.°, to galima tikėtis, nes 

Kongresas galutinai už
tvirtino $350 000,000 skyri
mą šelpimui kitų šalių ku
rios nuo karo nukentėjo. 

Taipgi norima kad val
džia darytų paskolas ir ki
tokius paskyrimus kitoms 
šalims, kad jos galėtų eko
nominiai atsigaivinti. 

^ Tie $350,000,000 yra šel
pimui žmonių, ne rėmimui 
salių valdžių kuriose pašal
pa bus dalinama. Buvo no
rėta nukirsti nuo tos su
mos $150 milijonų, tačiau 
tas pravesta nenukirsta. 

MAISTUI iš Amerikos* į 
Vokietiją vežti paskirta 50 
laivų, kurie iki galo Gegu
žės mėnesio turės pervež
ti 392,000 ttmų maisto mi
lijonams alkanų Vokiečių 
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DABARTINIS ilgas lietus daugelyje šalies daliu privedė prie 
potvinių. Viršutinėje dalyje matyti smėlio maišais nutiestas 
Missouri upės pakraštis prie Albridge, 111., prieš lietų. Apa
tinėje dalyje ta pati vieta parodoma upės vandens išsiliejimu 
apsemta 36 valandos vėliau, kai prasidėjo lietus, ir apsėmė 
2,000 akrų plotą. 

PLANUOJA REMTI 
IR STIPRINTI KITAS 

ŠAUS 

UKRAINOJE, tautiniai 
kovotojai prieš sovietus pa
degę mišką, kuris apima 30 
ketvirtainių mylių plotą, 

484,000 Ukrainiečių gy
venančių rytinėje ir piet
rytinėje Lenkijoje, įsakyti 
persikelti į Rusiją. 

Gen. Clay pradėjo Vokie
tijoje skelbti kokią pagalbą 
Amerika duoda Vokiečius 
maitinant. Tas mažai pa
darys gero, nes Amerika 
žudo Vokietiją, kaip leido 
pražudyti kitas šalis, / 

visus nesusipratimus sprę
sti su kompanijomis taikiu 
budu. 

Negalima sakyti kad vi
si unijos skyriai prisilai
kys to griežtai, nes nesusi
pratimų galės iškilti už pa
prastus vietinius įvykius, 
tačiau unijos vadų prisa
kymas darbininkams veng
ti streikavimo užtikrina 
darbingumą ir ramumą ne 
tik plieno industrijoje bet 
ir tuose darbuose kur rei
kalingi plieno produktai. / 

HITLERIS norėjo vėl su 
Stalinu taikytis, karo eigo
je, kai jau buvo užpuolęs 
Rusiją, parodo Amerikos 
turimi dokumentai, paimti 
iš Vokiečių. Jis pradėjo 
ta prasme skymuoti 1943 
metais, kai numatė kad ga
li pralaimėti karą. 

laikraščių uždarymu. 
Ar gi tokia yra Amerikos 

demokratinė spaudos laisvė? 
K. Pelėkis. 

apgauti Rooseveltą, tikri
nant kad jis taikysis su na
ciais jeigu nebus duodama 
sovietams viskas ko Stali
nas reikalauja. 

, ^ vAiįvviu^ llCjj 

maisto klausimas Britani
joje visai kritiškas. 

Prancūzijoje apie 50,000 
mažų ir vidutinių biznių 
įstaigų pasiryžę streikuoti 
Birželio 4 d. protestui prieš 
valdžios ruošiamus ekono
minius patvarkymus. Biz
niai nori kad valdžia nesi
kištų tiek daug į kainų 
kontrolę ir duotų daugiau 
ekonominės laisvės. 

Gen. Marshall, Valstybės 
Sekretorius, praneša " kad 
State ir Karo Departmen
tal ruošia visuotiną planą 
gelbėti kitas šalis ekonomi
niai sustiprėti, ir sako U. 
S. turės išleisti po $5 bilijo
nus kas metą per tris ar 
keturis metus to plano pra-
vedimui. 

Tuo klausimu eina rimti 
pasitarimai. Amerika nu
mato reikalą sušelpti ir pa
remti nekurias valstybes 
kad jos galėtų ant kojų at
sistoti ir pradėti prekybą 
ir darbingumą. 

RUSAI MANO AUS^ 
TRIJA TEKS JIEMS 

ŠIOS šalies lėktuvų in
dustrija susilpnėjo, o Ru
sijoje, kaip žinovai tikrina, 
lėktuvų gamyba yra tokia 
milžiniška kad netrukus 
sovietai galės Angliją su
naikinti savo lėktuvais į 48 
valandas, be atominės bom
bos pagalbos. 

INDIJOJE siaučia savi-
Stalinui tas'davė progą SfužSf'15

P^ icauti Rooseveltą. tikri- savaitę uzmusta l5 asme-
nų Lahore mieste. 

Oro paštu laiškų siunti
mas vėl pabranginamas iki 

Buvo padaryta 5c. 

Glen L. Martin, lėktuvų 
išdirbėjas, sako jog moks
lininkai Amerikoje gamina 
radio aktyvę "debesį" ku
ri yra dar pavojingesnė už 
atominę bombą, nes gali 
buti paleista virš miesto iš 
lėktuvo aukštai ore, b# 
kio sprogimo. 

Romoje, filmų industri
joje kilus gaisrui, sudegė 
26 asmenys. 

Gyventojų skaičius šioje 
šalyje nuo 1940 paaugo 11 
milijonu ir dabar skaitoma 
142,000,000. 

500 Lenkų kareivių,kurie 
buvo laikomi Anglijoje ir 
kurie atsisako gryžti Len
kijon, atvežti į Kanadą į 
ukes. 

Gen. Andres Lenkiu ar
mijos 1,000 vyrų kurie ra
dosi Italijoje, pergabenti į 
Britaniją, iš ten gi vežami 
į Kanadą. 

Sovietai laukia kad Ame
rikai nusibostų kišimasis į 
Austrijos reikalus, kaip į 
neapsimokantį dalyką, ir 
kad ištrauktų iš ten savo 
kariuomenę. 

Komunistai ruošiami už
imti visas vietas ir valdžią 
į savo rankas. 

MIRE. Baltimore, Md., 
mirė Arkivyskupas Cur-
ley, 67 m. 

UŽDRAUDĖ CIGARE-
TUS Į VOKIETIJĄ 

S. militaris valdytojas 
T}en.v Clay uždraudė siun
timą Amerikoniškų cigare-
tų į Vokietiją, tuomi norė
damas sulaikyti juodosios 
rinkos biznį, kuris remia
si daugiausia cigaretais. 

Amerikos kariai galės 
gauti cigaretų pirkti nu
skirtose karių reikmenų įs
taigose, bet namiškiai ne
galės kariams cigaretų į 
Vokietiją siųsti. 

Bet kadangi karių daug 
yra nerūkančių, jie ims sa
vo cigaretų kiekį ir vistiek 
varys juodos rinkos bizni. 

Visą reikalą valdžia tu
rėtų pertvarkyti iš pat pa
grindų. Kai pernai buvo 
siūloma pravesti tyrinėji
mą Amerikos karių speku
liacijų ir kitų niekšysčių 
Vokietijoje, tam pasiprieši
na Prez. Truman ir kiti. 

BRAZILIJON atvyko iš 
Vokietijos pirmutinė gru
pė iš 860 išvietintų asme
nų. Brazilija pasiryžus įsi
leisti apie 1,000 šeimų, ne-j; 
daugiau 5,000 asmenų. 

Iš Sovietų ateina gandų 
kad karo maršalas Žukov 
už suokalbiavimą prieš so
vietu vyriausybę nuteistas 
15 metų kalėjiman. 

DEL BRAZILIJOS ko
munistų partijos uždarymo 
raudonieji sako tame buvo 
U. S. pastangos. 

TABAKO streikas Win
ston-Sales, N. C., pasirodo 
yra komunistų sukursty
tas, nes ten komunistai už
valdė tabako darbininkų 
uniją ir suriiošė streiką. 

Vokietijoje, Britų zono
je, amunicijos stotyje spro
gime užmušta 11 Vokiečių 
ir vienas Britų karys. 

^Michael L. Munk, pirmas rabi
nas po karo pabaigos sugryžęs 
į ,Berliną, kur jis gimęs. Jisai 
atstovaus žydų reikalams Ame
rikos valdomoje Berlyno zono
je. Jis pabėgo iš Vokietijos 
1938 metais, kuomet ten žydų 
persekiojimas buvo aukščiau
siame laipsnyje. Butų gerai 
kad tas rabinas pereitų į Rusų 
bolševikų valdomą Berlyno zo
ną ir patyręs pasakytų žydams 
teisybę apie soviet*} vialdymo 
sisterrią. 

z. j 
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Valdžia Naikina 1&Į7 
Metų Bulves 

VALDŽIA ragina biznius ir 
išdirbėjus mažinti pragyveni
mo reikmenų kainas, bet pati 
valdžia stengiasi dirbtinai pa
laikyti maisto kainas aukščiau 
kiek galima. 

Jau žinot apie naikinimas 
bulvių derliaus perviršio per
nai. žinot apie kiaušinių kai-

! iškėlimą, žinot apie kornų 
i ir kitų grudų užarimą, apie 
paršiukų naikinimą, ko ūkinin
kai priaugina ir ko esant pa
kankamai, jų kainos butų pi
gesnės. 

Valdžia betgi už tai užmoka 
ūkininkams grynais pinigais iš 
taksų mokėtojų kišenių, ir vi
sokį perviršių sunaikina, tiktai 
retais atvejais kam parduoda 
ar išveža kitur. 

Pietinėse valstijose jau atsi
rado naujos bulvės, kurių der
lius pasirodė geras. Dabar jau 
visuose laikraščiuose paplito 
žinios ir atvaizdai parodanti tų 
bulvių kalnus suverstus sunai
kinimui. Vienas bulvių kalnas 
iš 50 tonf perviršiaus surink
to Baldwin apskrityje, Alab&. 
moj, sunaikintas užpilant aat 
jų aliejus kad jos nebūtų ga
limos niekam sunaudoti. v 

Už tas bulves pirmiau 3^ au
gintojams užmokėjo. Likusias 
gi bulves ūkininkai parduoda 
brangia kaina, nes jų "mažai" 
yra. Net bulvinio alkoholio da
rytojai turi pirkti bulves aukš
ta kaina; tų sunaikinimui nu
skirtų bulvių negali nupirkti. 

• 
ANGLIES kasykly operato

riai pradėjo derybas su John L." 
Lewis naujai sutarčiai su maf» 
nerių unija, nes Liepos 1 (t, 
kaip Lewis anksčiau yra skel
bęs, jis vėl gali iššaukti minky
tos anglies kasyklų darbinin
kus streikuoti. 

Nors pirmiau kasyklų savi
ninkai atsisakė su Lewis taJfl-
tis, dabar sakoma apie 75 nuoš. 
jų jau eina į derybas norėda
mi užbaigti iki šiol užsitęsusi 
kasyklų operavimą po valdžios 
priežiūroje. 

• 
statyba šioje šalyj# 

prieis prie bankroto del bran
gumo statybos medžiagų ir la
bai aukštų statybos darbininku 
algų. Paveizdan, medžio sta
tybos darbininkų (carpenters) 
algos New Yorke siekia $2.75 
valandai. 

Pridėjus brangumą statybai 
reikalingų medžiagų, namų sta
tymas ^prieina laipsnio kur jau 
turės sustoti. 

Prie to, statybos srityje pri
trūksta pagelbinių darbininku 
negaunama gana norinčių m^* 
kytis statybos darbų, o iš di|V 
tiančių pusės apsireiškė neno
ras padaryti tiek darbo kiak 
jie gauna mokėti. 

Kontraktoriams niekaip ' iS6-
apsimoka imtis namų statyboj 
nes jie niekaip negali išsiveji 
stt. ' 

• 
AUTOMOBILIŲ darbai Det

roite vėl atnaujinti, kai gaut* 
plieno reikalingo automobilių 
viršams daryti plieno plotvu§. 
Gryžo j darbus 26,000 darbi
ninkų Briggs ir Chrysler iMą* 
bystėse. 
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D I K V A 

PENNSYLVANIJOJE 
\-

Detroit?, Mich., Naujienos MEKSIKOJE APSILANKIUS 

PITTSBURGH 

BALF SKYRIUS PRADEDA 
VEIKIMĄ 

Pirmas viešas BALI? susi
rinkimas įvyko čia Gegužės 15 
d., L. P. salėje, S. S., kur da
lyvavo Pittsburgho ir apielin-
kės veikėjai. BALF skyriaus 
pirmininku yra išrinktas Adv. 
Ed. Schultz, kuris gana ener
gingas ir veiklus; jis pasiryžo 
sukelti Pittsburghui nustatytą 
kvotą. Jis patiekė susirinki
mui ir darbui planus, kuriuos 
dalyviai užtvirtino ir pasiža
dėjo kartu veikti. Tarp svie-
tiškių dalyvavo ir pora kuni
gų, kaip Kun. Lunekis ir Kun. 
Girdis, kurie pasižadėjo vardu 
visų Pittsburgho parapijų pa
remti darbą ir kooperuoti. 

Pirmiausia, nutarta turėti 
formalį BALF vajaus atidary
mą su vakariene, sekmadienio 
vakare, Birželio 8, L. P. salė
je. Tikietas j tą vakarienę bus 
$2, ir kviečiami dalyvauti visi 
Ljetuviai be pažiūrų skirtumo 

Antras, tai milžiniškas išva
žiavimas arba piknikas Rugpj. 
17 d., Lietuvių Ukėje (Country 
Club). Jus visi gerai pamenat 
kokie esti piknikai kada juos 
vadovauja Adv. Schultz. Taip 
ir šis bus visų Lietuvių demon
stracija prieš mūsų tautos pa
vergėjus. 

Trečias ir svarbiausias daly 
kas tai "Lithuanian Tag Day 
arba rinkliava po Pittsburgho 
miestą, Rugsėjo 15 d. čia tai 
milžiniškas darbas ir prie jo 
reikia gerai prisirengti, kad bu
tų pristatyta aukų rinkėjų vi
sos Pittsburgho gatvės, gavi
mui gerų pasekmių. 

Taigi, Pittsburghiečiai, mu
šti priešakyje stovi dideli dar
bai, kurių įvykdymas gula ant 
miusų pečių. Stokim visi kaip 
vienas tikri Lietuvos* sUnai ir 
dukterys, savo vargstantiems 
bfoliams į pagalbą. 

Juozas Virbickas. 

LIETUVIŲ TREMTI
NIŲ MOTERŲ PA
DĖKA AMERIKOS 

LIETUVĖMS 

Lietuvės tremtinės moterys 
j a u t r i a u s i a i  p e r g y v e n a  s a v o  
skurdą ir vargą. Jos ir jaut
riausiai supranta ir įvertina tei
kiamą joms paramą. Jos pa
rašo daug laiškų BALF vado- Pa&ą dien% ji buvo gražiai pri 

ANNA KASKĄS DAINAVO 
ANN ARBOR 

Gegužės 9 d. Ann Arfeor,  
Mich., dainavo musų mylima 
(Lietuvaitė, operos artistė An~ 
$a Kaskas-Katkauskaitė. 

Ją pasitiko Lietuviai studen
tai, kurie čia nepersenai susi
organizavo, ir kaipo savo tau
tietei iškėlė pietus. Ji atvyko 
į Ann Arbor Gegužės 7, ir tą 

UmI 
Mrs. Mildred (Babe) Zuharias, 
nacionalė moterų golfo čampio-
nė, išbando kitą sportą. Ji čia 
parodoma važiuoja arkliu trau
kiamu dviračiu, vartojamu to
se lenktynėse. 

BALSAS ĮŽYMIOS VIEN
GENTĖS 

PHILADELPHIA, Pa.—Vie
nas vietos visuomenės veikė
jas Čia gavo laišką iš Romos 
nuo ponios Vincentos Lozorai
tienės, Lietuvos Ministro žmo
nos Italijoje, kuriame ji tarp 
kitko pabrėžia: 

"Iš Amerikos laikraščių ma
tom kad Amerikiečių nuomonė 
apie bolševikus labai pasikeitė 
jų nenaudai, o naudai musų; 
tik tas eina labai lėtai, o Lie
tuvai ne tik metai, bet dienos 
atneša nelaimes. 

"Vis ateina žinios iš tėvy
nės kad reguliariai iki trijų 
tūkstančių žmonių bolševikai 
kas mėnesi išveža iš Lietuvos į 
Sibirą. Viską galima butų iš
kentėti, bet tas tautos naikini
mas yra mums pavojingas. 

"Mes su malonumu perskai-
tėm Kravčenkos, Bullito ir Cie-
chanowskio knygas. Maskva ir 
vėl parodė kad susitarti ne
įmanoma; kas pamažu priarti
na naują konfliktą. 

"Žmonės (žydukai) pasakoja 
kad Sovietuose netvarka vieš
patauja, bei kyšių, papirkimo 
keliu galima ten viską gauti." 

Labai džiuginančiu reiškiniu 
yra tas faktas kad, kaip ma
tosi, Italijos valdžia ir vėl pri-
pažysta Lietuvą kaip savisto
vią valstybę. Tas jos laiškas 
atėjo voke ant kurio matosi iš
spausdinti šie Itališki žodžiai: 

"Legazione Di Lįtuąnia In 
Italia". 

XX. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

TieTOB kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-fa me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vynsį, ir saiderj. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

BALTIMORE, MD. 

METINIS VYKIMĄS i 
ANNAPOLIS 

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba rengia 11-tą meti
ne kelionę į Annapolis, prie 
Lietuvišjo Ąžuolo, kuris paso
dintas prie State Capitol, at
minčiai Lietuvos Nepriklauso
mybės, nuo to kai Maryland 
Valstijoje įvesta minėti Vasa
rio 16-tą. 

šios kelionės dalyviai, sek
madienį, Gegužės 25, bus pri
imti Gubernatoriaus Wm. Pres
ton Lane, Jr., State House pa
talpose. 

Automobilių ir busų paradas 
išvažiuos nuo Lietuvių salės 
9:30 v. ryto; ceremonijos An-
napolyje prasidės nuo 11 vai. 

Po sugrvžimo, Lietuvių sa
lėje bus pietus, 2 vai., kur už-
kviečiami dalyvauti kas tiktai 
nori. Rep. 

LOWELL, MASS. 

BALF TUR8S "TAG I)AY' 
Pastarame BALF susirinki

me nutarta surengti mieste 
"Tag Day" Birželio 21, kam 
jau gautas leidimas, ir tik da
bar priklausys nuo visų Lietu
višku mergaičių ir moterų kiek 
jos pasidarbuos. Reikia apie 
100 aukų rinkėjų kurios galėtų 
tą diena pasidarbuoti. Prašo
me užsiregistruoti pas P. Sau-
lina ar pas A. Raudeliuną, D. 
L. K. Vytauto Klube. Mes vi
si Lietuviai turime stoti į dar
bą, nes iš musų kolonijos rei
kia sukelti $2,000 kvotą. 

D. L. K. VYTAUTO Klubo 
mitinge buvo padaryta svarbus 
nutarimas — statyti naują na
mą, kas vienbalsiai priimta. Iš
rinkta komitetas parinkti vie
tai ir darbuotis išstatymui vie
no iš geriausių klubo namų vi
soje Naujoje Anglijoje. 

PASTARU laiku čia pradėjo 
užsidarinėti daugel įmonių ir 
daugelis Lietuviu netenka dar
bų. Viena iš didesnių tai "Te-
kronio" fabrikas, kuris užsida
rys Liepos 1 d. ir bus paleista 
apie 8 )0 darbininkų, tame tar
pe daugelis ir Lietuvių. 

PRIMENAM kiekvienam Sio 
miesto Lietuviai būtinai rašyti 
musų Kongreso Atst. Mrs. E. 
N. Rogers raginimą kad rem
tu Bill H. R. 2910, nes tas bi-
lius atidarys duris į Ameriką 
atvykti dausreliui Lietuvių pa
bėgėlių iš Vokietijos. 

DLK. Vytauto Klubas jau 
pasiuntė telegramą j Mrs. Ro
gers. primintina ir kitoms or
ganizacijoms tai padaryti. 

ŠAUNŲ šios vasaros pikni
ką rengia DLK. Vytauto Klu
bas, apie kurio dieną ir vietą 
bus pranešta vėliau. 

LAUKIAMA atvažiuojant iš 
Vokietijos daugiau Lietuvių. 
Viena šeima pasiuntė net lėk
tuvo trkietus, kad jų giminie
čiai greičiau galėtų atvažiuoti. 
Garbė tiems žmonėms kurie 
tiek daug darbuojasi pabėgė
lių reikalais. / 

Vyt. Ramanauskas. 

J. ŽemantauskiMi 
N o t a r a s  

/ "Dirvos" Agentas 
130 Congress Aveniu 

Waterbury, Conn. 

vybei ir visiems, kurie duoda 
bet kokią paramą jų vaikams 
ir kūdikiams, joms ir jų vy
rams, jų broliams ir seserims. 

Lietuvės tremtinės per savo 
įgaliotinę, šiomis dienomis savo 
padėką Amerikos moterims iš
reiškė ypatingu bųdu. 

Gegužės 19 d. New Yorker 
viešbutyje, New Yorke įvyko 
BALF Valdybos ir Lietuvių 
Našlaičių Komisijos narių po
sėdis, kurio proga neseniai A-
merikon atvykusi Aleksandra 
Košubienė įteikė Lietuvių trem
tinių moterų padėkos raštą ir 
skulptoriaus Vytauto Košubos 
pagamintą kurinį, vaizduojantį 
dėkingą Lietuvę. 

Aleksandra Košubienė jaut
riai perskaitė moterų padėkos 
žodį ir įteikė dovaną, kurią 
BALF ir Amerikos Lietuvių 
moterų vardu priėmė Nora Gu-
gienė, BALF sekretorė. P. Gu-
gienė savo žodyje pabrėžė A-
merikos Lietuvių, moterų pasi
ryžimą, darbą ir pasiaukojimą 
Lietuvių tremtinių gerovei. 

Be jų kalbėjo Lietuvos Qen. 
Konsulas, Pulk. Jonas Budrys 
ir BALF pirm. Kun. Dr. Juozas 
B. Končius. Dovanos įteikimo 
apeigose dalyvavo ir skulpto
rius Vytautas Košuba. 

Posėdyje dalyvavo, be pami
nėtų asmenų, BALF vicepirmi
ninkai Kun. N. Pakalnis, Adv. 
N. Rastenis ir V. J. Količienė, 
Ižd. Patricia Beverage, Fin. 
Sek. A. Žilinskas ir L. Našlai
čių Komisijos nariai, Kun. J. 
Balkunas, Dr. Aid. šliupaitė, E. 
Trečiokienė, V. žilevičienė, St. 
Subatienė, Pr. Lapienė, O. Va
laitienė ir Sal. čerienė. 

Tremtinių moterų padėkos pa
reiškimas, įrašytas specialiame 
popieriuje, yra sekantis: 

Amerikos Lietuvei 
Neapsakoma tremtinės mo

ters dalia. Atplėšta nuo tė
viškės namų židinio, karo aud
rų atblokšta į nesvetingą kraš
tą, kiekvieną dieną, kai vargo 
paženklinti rūpesčiai perveria 
l'os širdį — ji gal nustotų tikė
jusi gera žmonių valia, tiesos 
buvimu ir giedresne ateitim. . 

Tačiau Lietuvė tremtinė tu
ri tave, mylimoji Amerikos Lie
tuve! Kai tu savo jautria šir-

imta 
Ann Arbor Lietuviai studen

tai pasikvietė ir Detroitiečius 
bendriems pietums su artiste 
Anna Kaskas. Buvome . nuvy
kę Helena Rauby, Marytė Na
vickaitė, Stephajiia C. Douvan, 
Tomas Dambrauskas, Dr. Jo
nas Sims ir Marė Sims. 
• Priėmimo hostess buvo $en-
tistė Carolyn Rovas iš Amster
dam, N. Y. ši jaunutė, ką tik 
dentisteriją baigianti panelė, 
gražiai prakalbėjo Angliškai ir 
Lietuviškai. Ji pakvietė kal
bėti studentų garbės narį Dr. 
Saule, jų universiteto profeso
rių, ir viešnią solistę Anna 
Kaskas. Daininkė irgi kalbė
jo Lietuviškai ir net išreiškė 
džiaugsmo kad Lietuviai stu
dentai taip gražiai organizuo-

Uąio Ona Karpienė. LOS ANGELES, C AL. 

Ida Lupino, filmų artistė, pa
rodoma Los Angeles teisme lai
ke priėmimo U. S. pilietybės. 
Ji yra gimus Londone, įgijus 
pasižymėjimą filmose Ameri
koje. . ' ••• 

į W-'.r" 

kraustyti, sugrąžinami siuntė
jams, kiti gi dingsta. Stalinas 
savo komisarus ir jų pačiules 
aprengia. 

/ 

SERGA AKSOMAITIENĖ 
Ona A'ksomaitienė, šio mies

to Lietuvių veikėja, sirgo plau
čių uždegimu ir paguldyta ligo
ninėje. Ligos pavojus praėjęs 

jasi. Ji padainavo dvi Lietu- Laukiame Onos pasveikstant ir 
viskas dainas, "Kur Bakūžė Sa-; Šutant iš ''K01™®"-
manota" ir "Mano Rožė". Jai! 

Lietuvis ATVYKSTA POETAS 

irgi nieko apie tai nesako. P&-
kietėlis gryžta ir tiek. 

Buvo visokių spėliojimų, bet 
dabar gavome tikrų žinių ko
dėl pakietėliai gryžta arba pra
žūsta. Pakietėlius į Lietuvą 

_ _ _ Amerikos paštas pristato visus, 
dim įsijungi į didžiąją musų Bet ten komunistai uždeda to-
tautos nelaimę, kai tu prisime- kius muitus kad žmogus per iš

tisą metą negali to 11 svarų ni mane, tvankiam stovyklos 
kambarėlyje vargstančią Nemu-

akompanavo jaunas - KASTYTIS GLIAUDA 
studentas Frank Janeck, ponios . _ 
Rauby sesers sunus. i . Nekartu skaitėme Dirvoje 

r ,  .  ,  « . . .  j a u t r i u s  K a s t y č i o  G l i a u d o s  e i l e -
Po pietų svečiai ir studentai J

raMius Kastytis-Jurgis Gliau-
pasiliko Red Couch restorano gyvendamas Šveicarijos kal-
privatiniam kambaryje, ir pla- n'UOse sukurė daug tremtinio 
čiau susipažink ir pasikalbėjo. 1 dalią apdainuojančių eilėraščių. 

Miela artistė prašė parvežti Dabar jis su žmona ir šuneliu 
linkėjimus ir kitiems Detroi- Jurgučiu atvyksta į Ameriką, 

. pas savo tautiečius, kur po 7 
r , j . - i.- metų visokių iškentėjimų gales 
Studentams misiorpnizuoti ]aiJai atsid

ų
usti 

pagelbėjo muŠ!| veikėjas Juo
zas Kripas, kuris visuomet at- yisi Į SUSIRINKIMĄ 
eina studentams į pagalbą. j Geguž§s 28 d., 8 vai. vaka-

Į šiuos pietus buvo atvykęs re^ įvyks masinis susirinkimas 
ir kitas Ann Arbor Lietuvis rengiamas Michigan Commit-
mokytojas, Petras. Barauskas, tee on Displaced Persons (iš-

vietintų tremtinių reikalais) 
pry»ta PAKIETfc- Rackham auditorijoj, 60 Farn-KODEL GRYŽTA PAKIblE- gworth tik skersai gatvę nu0 

LIAI Iš LIETUVOS institute. Čia kalbės Na-
Daugeliui žmonių buvo kku- tional Chairman, Citizens Com-

simas kodėl gryžta siuntiniai mittee on Dispplaced Persons, 
iš Lietuvos? Siuntėjų giminės Ea^ 9\ Harrison. 

Susirinkime taipgi bus pri
imta rezoliucija, kurioje reika
laujama įsileisti tremtinius li
kusius be tėvynės į Ameriką, 
užpildant užsilikusią karo me
tais kvotą. 

Visi Lietuviai prašomi daly
vauti tame susirinkime, nes 
reikalag labai svarkųs. Kas gy
vas į mingtą susirinkimą! 

M. Sims. 

siuntinuko išpirkti. Pavyzdžiui, 
.1" kainų ir klonių dukrą - drabužiu siuntinukas 

Tu padedi mano mažiem ir 11 

alkaniem vaikam, 
Tu atneši jaukumo, ir šili

mos į mano šeimą, 
Tu sustiprini mano tikėjimą 

ir viltį, 
Tu parodai gerąją žmogaus 

valią, 
Tu man tari: tiesa, kurios 

pažemintieji ir nuskriaustieji 
laukia ateis: 

Tiesa — gyva kaip saulė! 
Tuo pačiu tu įsilieji į žūtbū

tinę kovą už laisvą ir neprik
lausomą Lietuvą, už gimtųjų denyrio platybę nuoširdžiausiai 
namų sugriauto židinio atku- noriu sušukti: 
rimą. Ir aš tada ne tik visa Tu esi geriausioji mano se-
šinlim tau dėkoju, Im'1 jut vari- suo! Lieluve Tremtinė. 

apdedamas 3680 rublių muito 
Kaip jie rašo, žmonės labai 

nori tų siuntinukų, nors pasi
žiūrėti, pačiupinėti, žinoaami 
kad tai nuo jų artimųjų prisių
sti daikteliai, bet prakeikto 
burlioko ranka į jį įsikirtus ir 
Lietuvis su ašaromis akyse tu
ri jo atsisakyti. 

Vieni tų pakietėlių, kiek ap-

TAUTININKU CEN* 
TRO METINIS SU. 

VAŽIAVIMAI 

v /*£, t'' 

Mississippi upės potvinyje pateko šis darbo traukinys. Vaizi-
das imtas iš oro. šie potviniai vėl sukėlė reikalavimą Kori* 
grese skirti reikalingus pinigus didžiųjų upių porinių kon-
trolavimui. 

BROOKLYN, ft. f, -- Ame
rikos Lietuvių Tautininkų Cen
tro metinis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, Birželio 8, nuo 12 
v. dieną, Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 28.) Union avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

Į šį suvažiavimą kv|ečįamos 
visos Tautininkų Centrą suda
rančios organizacijos ir pavie
niai veikėjai. Taip pat visos 
tautinei idėjai prielankios or
ganizacijos ir asmenys kurįe 
dar neineina i Tautininkų Cen-
trą. . 

Po dieninio posėdžio, vakare 
j vyks viešos prakalbos, nuo ,7 
vai. Kaltyša iymųg ąelegatai 
ir svečiai. 

Prieš, Lietuvių tautą stovi 
eilė didelių problemų: Lietuvos 
laisvinimas, tremtinių šalpa ir 

f, imigracija įr eilė kitų. Tauti-
/;:' nės idėjos visuomenė, kuriai 
% visada buvo Lietuvių tautinių 

reikalų vadovybėje, šiuo mo-. 
mentu ypatingai turėtų skai
tyti savo pareiga pašvęsti vie
ną dieną tų svarbių problemų 
apsvarstymui ir veiklos užsi-

. brėžimui. Privalėtų dalyvauti 
' suvažiavime kiekvienas. 

Kviečia 
Taptininkų Centro Valdyba, 

Vyt. Abrąitis, 
k J. Sagys, 

J. Baltus. 
D. Klinga, Spaudos 

Komisijos narys. 

(fęsinyą iš pereito nr.) 
MAN teko buti daugelyje 

bažnyčių ir katedrų Europoje, 
taigi mane neėmė jokia ypatin
ga nuostaba del didumo ir ypa
tingo šios katedros Meksikos 
sostinėje; bažnyčios yra labai 
panašios viena kitai, išskyrus 
ką vienos yra puošnesnės ir 
didingesnės už kitas. Jose ran-
dasit altoriai pasieniais ir kam
puose įvairiems šventiesiems, 
dedikuoti specialiams tikslams 
finansuojami bei apdovanoja
mi turtingųjų. 

šios katedros vidus buvo tai 
somas ir buvo išstatytas pa-
laipais ir. visur pilna dulkių. 
Kas padarė į mane įspūdį tai 
kad ši diena pasitaikė buti dir-
mavonės diena ir katedra buvo 
užpildyta tūkstančiais vaikučių 
kurie stovėjo begalinėse eilėse 
išsirangiusiose per visą bažny
čią. Mums praeinant greta tų 
vaikučių eilių ir apžiūrinėj ant 
bažnyčios centralinę domą iš
puoštą religiškais piešiniais žy
mių Meksikos artistų, ir klau
sant musų vadovo paaiškinimų 
apie tai ką mes apžiūrinėjame, 
man kaip tai tas nebuvo tiek 
įdomu, mano susidomėjimas nu
krypo į tuos rimtus gyvus vei
dus tėvų ir motinu kurie laukė 
su savo vaikučiais palaimini
mo. Nę tik aš jaučiau tą jau
dinantį momentą, ir mano 
draugė Petronėlė priartėjo prie 
manęs ir pakuždėjo kaip kan
trus šie vaikučiai yra, laukian
ti palaiminimo. Jų veiduose 
matėsi nuovargis, • nes aišku 
buvo jie šiose eilėse laukia ke
lias valandas, ir gal but dar 
turės laukti valandas, nes bu
vo dar tik vos po vidurdienio, 
ir tų vaikučių ten buvo daugy
bė. 

SEKANTIS musų sustojimas 
buvo Mexico City gėlių rinka. 
Ji randasi skersai aikštę prie
šais katedrą ir greta vienos šo
ninės gatvės. Tai tikrai buvo 
puikiai įspūdingas vaizdas, nes 
neatsimenu kada nors mačius 
tokią gausybę spalvų ir įvairy
bę gėlių bent kokioje rinkoje. 
Mes lankome gėlių parodas pa
matyti įvairių gėlių, tačiau gė
lių parodoje gėlės yra artistiš
kai suruoštos parodymui, čia 
gi jos puokštėmis sudėtos par 
davimui. Išrodė lyg eitum per 
uolų tarpą nutiestą gėlių viso
kiausių spalvų ir pavidalų. 

Moterys ir mergaitės priei 
dinėjo prie musų lėtai važiuo 
jančio automobilio ir siūlė kor
sažus po 2 pesos. Mano drau
gė Petronėlė neišsilaikė prieš 
tą pagundą ir nusipirko vįeną 
korsažą iš fijolkų ir vienos ru-
žavos, nežinomos rūšies gėlės. 

Su tuo paskutiniu reginiu 
grožės ir spalvų, musų palydo
vas pranešė kad musų šios die
nos turas pasibaigė ir kad li 
kęs dienos laikas yra musų pa
čiu nuožiurai. Jau buvo gero 
kai po pietų ir mes jautėmės 
alkani, taigi paklausėm jo kur 
jis patartų mums nueiti užval
gyti. Jis patarė vietą vadina
mą Sandborn's. Musų kelionės 
draugai Warners girdėjo pir
miau apie Sandborn's, taigi pa-
prašėm palydovo kad jis mus 
ten nuvežtų, 

KAS tik atsilanko į Mexico 
City niekad neaplenkia Sand
born's. Tai mekka turistų iš 
viso pasaulio. Ta valgykla už
ima taip vadinamą House of 
Tiles, 16-to šimtmečio rūmai 
Maderia gatvėje. Sienos iš lau
ko yra iš Ispaniškų keturkam
pių degintų žibančių plytų, mė
lynų ir baltų, tam tikrai su
taikintų. čia yra dovanėlių 
parduotuvė, vaistinė, ir resto
ranas. 

Mes atvykom kaip tik paties 
pietavimo laikotarpiu, kiekvie
nas stalas buvo užimtas, o ne: 

ilgai trukus patyrėm kad nėra 
išvedžiotojos, taigi pradėjom 
dairytis kur pamatysim žmo
nes baigiančius valgyti ir ėjom 
laukti to stalo. 

Restoranas oringąs ir švie
sus, su dienos šviesa paeinan
čia iš lubų išdarytų spalvuoto 
stiklo, apie trijų aukštų viršu-
je. 

Vieta labai patraukianti, da-
dėjus dar patarnautojų kostiu
mus, kuriuos jos dėvėjo ilgus 
iki pažemės, smulkiai kvolduo-
tais sijonais iš bryžiuotų plonų 
vatos medžiagų. Kiekvienas 
kostiumas skirtingos spalvoą 
pridavė kambariui smagią ir 
spalvingą išvaizdą. Ant galvų 

•jos dėvėjo iš tos pačios medžią-

MIR£ PREL. JULIUS 
MACIEJAUSKAS 

Gegužės 14 d. mirė Prelatas 
Julius Maciejauskas, 79 metų 
amžiaus, Los Angeles Šv. Ka
zimiero Lietuvių parapijos įkū
rėjas ir pirmutinis Još klebo
nas. 

Jis yra buvęs švekšnos kle
bonas ir dekanas, Kauno Arki
vyskupijos garbės Kanaunin
kas, Telšių Kapitulos Prelatas, 
apdovanotas Gedimino Ordenu 
už nuopelnus tautai. 

Prel. J. Maciejauskas gimė 
1868 m. Liepos 1 d. Pasvalio 
parapijoj. Mokslus ėjo Ryg<S-
je ir Kaune. 1891 m. Liepo® 
20 buvo įšventintas kunigu. Vi* 
karavo Ramygaloje ir Panevl-
žyje. Klebonavo Švėkšnoje, kur 
pastatė didžiulę murinę bažny
čią, kleboniją, pradžios mokyk
lą, senelių prieglaudą ir gim
nazijos rumus. 

Velionis buvo gabus organi
zatorius ir turėjo gerą iškalbą. 
1938 metais persikėlė gyventi 
Amerikon, kur pirma to buvo 
lankęsis šešiais atvejais. 1941. 
metais Liepoj 1 d. Los Ange
les mieste įkūrė šv. Kazimiero 
Lietuvių parapiją, kurią išau
gino ir sustiprino, mokėdamas 
gražiai su visais Lietuviais su
sitaikinti. 

A. a. Prelato kūnas buvo pa
š a r v o t a s  L i e t u v i ų  p a r a p i j a s  
bažnyčioje. Iškilmingos gedu
lingos pamaldos įvyko Gegužes 
17, šv. Vabianos katedroje. Pa
laidotas Los Angelės miestu 
Kalvarijos kapinėse. 

Pereitą vasarą į šią Lietuvių 
parapiją prie Prel. Maciejausko 
vikaru prikviestas Kun. J. Ku
činskas, tada tik ką buvęs at
vykęs iš Europos. Tikima šis 
jaunas kunigas liks šios para
pijos klebonu ir toliau palaikys 
a. a. Prel. Maciejausko įvestą 
gražaus su visais patriotais 
Lietuviais sugyvenimo dvasią. 

Rep. 

gos kepuraites, kuriose mergi
nos išrodė lyg Egiptietės kuni
gaikštytės. 

Kuomet patarnautoja atėjfc 
paimti musų valgio užsakymą 
mums buvo smagiau kad ji kal
bėjo šiek-tiek Angliškai, o val
gių surašas buvo vienoje pusė
je Ispaniškai, kitoje Angliškai. 
Tas palengvino mums užsisa
kymų reikalą. 

Petronėlė ir Warners j ieško
dami Meksikoje įvairianybių 
ėjo iki to kad užsisakė Meksi-
konišką valgį, tačiau ne aš: aš 
geriau žinau, aš nujaučiau kad 
Meksikoniškas maistas bus ko
kis nors karštas-aštrus, taigi 
aš užsisakiau paprastą Ameri
konišką "beef stew", žinodama 
kad tame neapsiriksiu. Ir tia
rai, su pirmu kąsniu Petronė
lės akys iššoko, ir ji pradėjo 
pūsti ir nuplauti kąsnį šaltu 
vandeniu, o aš kaip tik galėjau 
susilaikyt nuo juoko. Tačiąu 
ji ir ponia Warner panaudojo 
visą savo drąsą ir pasiryžo tę
sti toliau; po dviejų ar trijų 
daugiau kąsnių jodvi nuspren
dė kad tas jų valgis nėra jau 
toks aštrus ir kartus nuo pipi
rų. Prie tokių dalykų reikia 
pripratimo. Ponas Warner, kaip 
vyras, nesakė nieko, tik pripa
žino kad jo valgis vis tik ai
trus ir kartus. 

Meksikoniškas jų valgis su
sidėjo iš mažų porcijų keleto^ 
pačiu žinomiausių Meksikietii-
kų dalykų: mažos karčios tą-
male, enchillada, tortilla; Mek-
sikoniškų pupų ir tomatų sosę. 

PO UŽKANDŽIO, įm buvo 
vėlyvas popietis, mes susitarėm 
eiti kas sau savo keliais pasi-
dairinėti ir. pirkinėti, vieni ki- ' 
tems laiko negaišinant, ir su
tikti vakarienei savo hotelyję. 
Aš džiaugiausi kad taip padį-
rėm, nes aš labai norėjau nusi
pirkti sau porą žemais kulnaįs 
Meksikietiškų batukų, žygiui 
dama maždaug į tą^pųaę įajr 
radosi musų hotelis." 

(Bus daugiau) 

Vincent B. Archis 
' Dirvos Atstovas 

Pfenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGĘLES, GALIf. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytont 

ir apielinkėje. v 

1302 Lamar St. Dayton, O. 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse — L A I S V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilki! 

Tie į Kuriuos 
Pabėgėlių Akys 

TUO laiku kai kiekviena diena 
neša šimtams tūkstančių visko 
nustojusių žfnonių vis daugiau 
skausmų, skriaudų ir nusivy-
limų, yra jų gyvenime reiški
nių kurie stiprina jų pasitikė
jimą žmoniškumu, didina jų vil
tis sulaukti geresnės ateities, 
o tuo pačiu vėl atnaujina jų 
atsparumą ir jėgas. Prie šio 
dvasinio ir fizinio pabėgėlių sti
prinimo. pirmoje eilėje prisi
deda jų tautiečiai, kurie gyven
dami tolimuose kraštuose, vis 
tik neatitruko nuo savo tautos, 
nenusigryžo nuo savo tautiečių, 
atsidurusių sunkiose sąlygose ir 
ištiesė jiems pagalbos ranką. 

Ju pagalba neapsiriboja vien 
medžiagine parama, bet taip 
pat stipriai reiškiasi jų spau
doje, kuri deda visas pastangas 
tiek pavergtai tėvynei, tiek ne
laimingiems tautiečiams padėti. 

Visa tai gali buti pasakyta 
beveik apie visų tautybių pa
bėgėlius vakarų Europoje, ku
rie daba* jaustųsi daug nelai
mingesni, daug labiau apleisti 
ir užmiršti, jei ne jų tautiečiai, 
kurių parama siunčiama jiems 
iš laisvojo pasaulio Įvairiausio
mis progomis ir pavidalais. Iš 
tų visų pabėgėlių masių, kurios 
dabar vargsta ir skurta primi-
tyviškiauiose sąlygose ir blo
giausiose stovyklose, neabejoti
nai laimingiausi yra Lietuviai, 
nes jų tautiečiai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse rodo pa
vyzdį kitų tautų išeiviams sa
vo susiklausymu, organizuotu
mu ir pasiryžimu ginti ir rem
ti savo nelaimingus brolius) ir 
seseris. Amerikos Lietuviai f|au 
daug kartų įrodė kad jie moka 
aukotis, gali ir nori dalintis su 
tais, kurie dabar nieko neturi 
ir ryžtasi net pradėti kovą su 
jų senosios tėvynės pavergė
jais. 

AR daug kitų tautų išeivių 
gali tokiais privalumais pasi
girti, mes nežinome, bet tai kas 
buvo padaryta ir yra padaro
ma Lietuviams pabėgėliams, ma
tomą ir jaučiama jų visų. Jau 
dabar yra aišku kad Lietuviai 
pabėgėliai nekuomet nesugebės 
atsilyginti savo laisviems tau
tiečiams už visą tą pagalbą, 
kurios iš jų susilaukė. Jei pa
galiau kur nors emigravę, pri
sitaikę prie naujų gyvenimo 
sąlygų ir atsistoję ant savo ko
jų, jie ir galėtų atsilyginti už 
jiems suteiktą medžiaginę pa
galbą, tai vis tik* nekuomet ne
galės atsidėkoti už moralinę pa
ramą, rupėstingumą, paprastą 
nuoširdumą ir užuojautą, ku
rių tiek daug randama beveik 
visuose Amerikos Lietuvių lai
kraščiuose ir pavienių asmenų 
laiškuose, šios dvasinio pobū
džio dovanos beteisiams pabė
gėliams yra tiek pat svarbios, 
kaip šilti rūbai, avalinė, mais
tas ir piniginės pašalpos. 

Paskutinieji keli metai pri
pratimo pabėgėlius prie įvai
riausių sunkumu ir negalima 
pasakyti kad dabar jų sąlygos 
daug kuo pagerėjo. Laisvėje 
ir gerbūvyje gyvenę ir gyveną 
žmonės neįsivaizduoja, ką per
gyvena ir dar pergyvena dau
gelis pabėgėlių, todėl nėra pras
mės stengtis juos varginti vi
su tuo, kas nesiduoda nei apra
šoma, nei atpasakojama. 

PABĖGĖLIŲ fizines jiegas, 
sveikatą ir pasirengimą busi
mam darbui galima sustiprinti 
ir palaikyti medžiaginiais veik
sniais, tačiau jų pasiryžimą iš
tverti ir sulaukti dabartinio be
teisiškumo bei nesaugumo lai
kotarpio galo, paskatina ir at
naujina tik žmonių nuoširdu
mas, užuojauta ir teis i n g a s 
Įvertinimas. Visiems kurie pra
deda galutinai nusivilti, kurie 

pradeda abėjoti žmoniškumu ii? 
savo artimųjų bei savo rytoju
mi, tie dvasiniai veiksniai turi 
neįkainuojamos vertės ir reikš
mės. 

Pabėgėliai Europoje* o pir
moje eilėje Lietuviai, supran
ta kad jų tautiečiai užjuriuose 
juos globoja ir remia kaipo 
tos pačios tautos brolius, ku
rių kelias nuo tėvynės iki pa
bėgėlių stovyklų yra ten žino
mas ir suprantamas. Jie ten 
užjuryje žino kad pabėgėlių ke
lias stovyklose nesibaigia ir 
kad pabėgėliams reikės dar to
li keliauti kad jų tolimesnis 
gyvenimas turėtų kokios nors 
prasmės ir tikslo, šios antros 
kelionės dalies sulaukti ir ją 
sėkmingai užbaigti, nori trem
tiniams padėti visi tie, kurie 
jaučiasi esą su jais surišti ta 
pačia kalba, ta pačia kilme ir 
tuo pačiu laisvės sąvokos su
pratimu. 

Pabėgėliams teikiama medžia
ginė ir dvasinė parama yra ne
paprastai svarbi ir vertinga, ta
čiau kartu ji yra ir suprantama 
tarp tos pačios tautos sunų, ku
rių tarpusaviai ryšiai buvo ir 
yra nesusilpnėję. šiuo atvėj'u 
tenka pasakyti kad be savų tau
tiečių, be savų ištikimų ir iš
mėgintų rėmėjų ir globėjų už
juriuose, pabėgėliai pažino ir 
daugiau draugų, kurių pastan
gos šiuo sprendžiamu momentu 
visiems benamiams padėti, yra 
atydžiai sekamos visose pabėgė
lių stovyklose, šie tremtinių 
draugai nėra jų tautiečiai, nė
ra su jais turėję jokių tiesio
ginių ryšių, tačiau jų domėji
masis nelaimingųjų padėtimi, 
sąlygomis ir troškimais, yra 
tiek pat jaudiną, o jų tremti
nių dabartinių rūpesčių ir sie
kimų pažinimas, leidžia many 
ti kad jie mokėjo visą tai iš
skaityti tiesiai .iš beteisių žmo
nių širdžių. 

PABĖGĖLIAI žino, pasaulyje., 
svetimtaučių tarpe, yra labai 
daug žmonių norinčių jiems pa
dėti ir darančių ta kryptimi vis
ką, ką jie gali ir kaip gali. Esa
momis sąlygomis pabėgėliams 
neįmanoma pažinti visus, ku
rių užtarimu, rupesčiu ar net 
pagalba jie naudojasi, tačiau 
iš visų savų geradarių jie visi 
pažysta tris kilnius svetimtau
čius, kurių pasakomi ar para
šomi žodžiai randa atgarsį šim
tų tūkstančių nelaimingųjų žmo
nių širdyse. 

Tremtiniai norėtų tikėti kad 
tie trys žmonės yra garsus ir 
žinomi savame krašte ir savų 
piliečių tarpe, tačiau nėra abe
jonės kad tik toli esa n č i o s e 
tremtinių stovyklose, tik gy
venimo nuskriausti žmonės taip 
aiškiai mato ir jaučia tų žmo
nių atliekamo darbo reikšmę. 

Šiais didžiais nuskriaustųjų 
draugais yra: Eleonora Roose
velt, Anna McCormick ir G. 
Harrison. 

Jei pabėgėliai galų gale su
lauks sau prieglaudos kur nors 
laisvojo pasaulio plotuose, jei 
pagaliau galės pradėti dirbti ir 
gyventi savo bei savo artimųjų 
labui ir. jau nesijaus niekam 
nereikalingomis elgetomis, tai 
didelę dalį nuopelnų dėl šios jų 
laimės teks priskirti šių trijų 
asmenų širdims, protui ir pa
laimos vertam darbui. 

Tremtiniai norėtų kad ti# as
menys galėtų pa j tįsti visų tau
tybių šimtų tūkstančių masės 
dėkingumą, kuriam išreikšti jie 
neranda ir neras tinkamų žo
džių. . Vyt. Naujenis. 

Aukštagirės Dvasia, 

Seedorfo Stovykla Išskirstyta 

LONDONE mirė tūlas Wil
liam Olney, 96 metų amžiaus, 
veteranas evangelistas, kuris 
sakoma perskaitė bibliją kiau
rai kas metą nuo 1902 metų. 

-/ r 

SEEDORFO stovykla buvo 
pati didžiausia Anglų zonoje. 
Čia gyveno išimtinai Pabaltie-
čiai. Sunkią žiemą stovyklos 
gyventojai praleido su dideliais 
vargais. Artėjo pavasaris. Sto
vyklos nuotaikos giedrėjo, nes 
atrodė kad atsilankantis pava
saris ne tik gamtą pažadins iš 
šalto miego, bet ir pasaulinę 
sąžinę pasuks iš blogai pasirin
kto kelio. Vadinasi, dipukams 
(DP) artėjantis pavasaris- kS-
lė ateičiai daug vilčių. 

Tik vieną pavakarį, tiksliau 
kalbant, Kovo -22 vakare, pa
sklido gandai kad Seedorfo sto
vyklos gyventojai greitu laiku 
bus iškelti. Visokių gandų su
sidarė. Vieni sakė kad stovy
kla yra likviduojama todėl kad 
Čia Anglų kariai pareis, kiti 
tvirtino kad Seedorfo stovyk
loje bus apgyvendinti Vokie
čiai atvežti iš Anglijos, o dar 
kiti įrodinėjo kad ta stovykla 
bus paversta pereinama stovy
kla išvykstantiems dipukams į 
Angliją. Vienu žodžiu, bu
vo įvairiausių spėliojimų. Bu
vo ir optimistų kurie manė kad 
tie visi plepalai yra tušti gan
dai ir kad stovyklos gyventojai 
nebus keliami. Tie optimistai 
savo pažiūrą grindė tuo kad 
anksčiau ne vieną kartą buvo 
panašus gandai pasklidę, tuo 
tarpu stovyklos gyventojai li
ko nepaliesti. 

i .  
KOVO 24 dieną UNRRA di

rektorius, pasikvietęs tautybių 
lyderius, pranešė kad stovyk
la bus likviduojama ir visi jos 
gyventojai turi biiti perkelti 
prieš Velykas | kitas stovyk
las. Lietuviai numatomi kelti 
į Rotenburgą, Latviai į Stadę, 
Estai ir asmenys be pilietybės 
į Heslingen. 

Kadangi Rotenburgfe galima 
sutalpinti tik 1400 žmonių, o 
Seedorfe Lietuvių buvo virš 
2000, todėl buvo leista kas no
ri pasirinkti vykti į kitas sto
vyklas. šiuo perkėlimu tai sto
vyklai vėl buvo suduodamas 
smarkus smūgis, nes persikėli
mas sudarys ne tik daug var
go, bet labai nuo to nukentės 
ir nekuriam laikui austoj kul
tūrinis gyvenimas. 

Po poros dienų Vel kaž kokie 
neaiškumai užgulė musų UNR 
RA vadovybę. Buvo pranešta 
kad iškėlimas pakol kas sustab
domas. Gyventojų nuoltaikų 
įtempimas atslūgo ir ramiau 
visiems pasidarė. Bet tai ne
ilgai truko. i 

KOVO 30 4. bavo pranešta 
kad stovyklos gyventojai iki 
Velykų švenčių turės apleisti 
šią stovyklą, bet kur tie gyven
tojai vyks ir kurią dieną, ne
buvo pranešta, nes, matyti, ii* 
UNRRA vadovybė to nežinojo. 

Kovo" 30 vakare UNRRA di
rektorius per gimnazijos abi
turientų išleistuves taip susi
žavėjo mokinių tautiniais ir 
plastinias šokiais ir kitais kul
tūriniais pasirodymais kad sa
vo kalboje pažymėjo jog pasi
stengs sudaryti tokias sąlygas 
kad Lietuvių gimnazija galėtų 
ir toliau veikti ir apgailestavo 
kad jis negalėjo apginti, nors 
tam dalykui daug pastangų 
padėjo, kad musij stovykla ne
būtų likviduota. 

Artinasi Balandžio 1 dięna. 
Nieko aiškaus dar nebuvo ži
noma. Taip atslenka Balandžio' 
2 dieną. Tik vakare sužino gy
ventojai kad Balandžio 3 ryt
metį tie žmonės kurie yra pa
skirti gyventi į Stadę, bus ve
žami. Kilo didelis sujudimas 
gyventojų tarpe. Mat, dar nie
kas nežinojo kas važiuoja į 
Stadę. Vėlai vakare buvo pra
nešta kas turi buti pasirengęs 
rytmetį į kelionę. 

Joseph Dodgę, Detroito ban-
kierius, paskirtas specialiu mi-
nisteriu Austrijai kur jis at
stovaus Gen. Marshallą, suda
rymui su Austrija taikos su
tarties. 

BAISUS darbylaikis užeina. 
Plušo žmonės per kiaurą naktį. 
Nors tų daiktų yra nedaug, bet 
kai imi pakuoti tai susidaro vi
sokių skarmalų bei lukutų ne
maža krūva. Rytmetį žmonės 
išsinešė savo daiktus prie ke
lio ir laukė mašinų. 

Mašinų skaičius atėjo nedi
delis, todėl „negalima buvo pa
imti iškarto visus persikelian-
čius. Reikėjo skirstyti į kele
tą transportų, žinoma, kiek
vienas norėjo patekti į pirmą
jį transportą, nes nuvažiavu
sius niekas nelaukia, reiks pa
tiems susitvarkyti ir apvalyti 
barakuose gaunamas patalpas. 

Ta diena buvo pakenčiama, 
nes nelijo, bet tik dalis žmo
nių tą dieną teišvažiavo. Gy
ventojai buvo vežami iki Vely
kų. Tuo tarpu Balandžio 3, 4. 
5 dienomis oras buvo lietingas, 
taigi daugeliui per kelionę tu
rimi daiktai kiaurai permirko. 

Lietuviai, apytikriais skai
čiais kalbant* liko išskirstyti 
šiaip: j Stadę — 600, į Roten
burgą —ę 550, | Peinę — 150, 
į Anderloesen —• 150, į ^Bevern 
— 100; Seedorfe pasiliko 300. 
Išskryningavo (perkėlė į II-
ceną) 180. 

Mokyklos persikėlė į Stadę. 
Vadinasi, UlNRRA direktoriaus 
pažadas liko ištęsėtas. 

Velykų pirmą dieną iš See
dorfo stovyklos persikėlė UN 
RRA vadovybė į Rotenburgą. 
Tokiu budu, oficialiai kalbant 
Seedorfo stovykla liko likvi
duota Velykų pirmą dieną. 

t , 

LVS 7-tas Metinis Sei
mas Atsibus Birželio 
28-29, Waterbury, Ct. 

Cleveland, Ohio, Gegužės 18 
d. įvyko nekuriu LVS centro 
valdybos narių posėdis aptari
mui visų smulkmenų sąryšyje 
SU LVS 7-tu metiniu seimu, 
kuris įvyks Waterbury, Conn., 
per dvi dienas, Birželio 28-29, 
Hotel-Elton. 

šiame pasitarime nustatyta 
seimo dienotvarkė, aptarta ki
ti su seimu surišti reikalai ir 
taip pat padaryta tuli svarbus 
tarimai bendrais LVS reika
lais, kurie yra Centro valdybos 
kompetencijoje. 

Apie tą posėdį pranešta ki
tiems visiems valdybos nariams 
kurie negalėjo Clevelande da
lyvauti. 

SEIMO ŽINIOS 

Waterbury, Conn., LVS f-to 
skyriaus Seimo Rengimo ko
misija praneša apie savo įtem
ptą darbavimąsi seimo paruo
šimui. 

Komisija seimą rengto gra
žiame vietos hotelyje, Hotel 
Elton, kur atsibus seimo posė
džiai ir šeiminė vakarienė. 

Seimas numatyta atidaryti 
Birželio 28 d. apie 10 vai. ry
to. Seimo dienotvarkė ir visi 
reikalai bus aptariami abi die
nas, Birželio 28 ir, 29. 

šeštadienio vakare, Biržetfo 
28, Hotel Elton bus įspūdinga 
šeiminė vakarienė, kurioje ti
kimasi svečių iš plačios Ameri
kos, daugiausia iš Naujosios 
Anglijos, ir keleto žymesnių 
Lietuvių atvykusių iš Europos. 

Vakarienėje pasižadėjo kal
bėti Conn, gubernatorius, Wa-
terburio mayoras ir dar vie-
nas-kitas Amerikietis. 

Vakarienė turės ir muzikalę 
dalį, kurią išpildys pianistė p. 

* 

LVS SKYRIAMS PRANEŠIMAS 
Lietuvai Vaduotf Sąjungos 7-tas metinis seimas šymet 

sibus šeštadienį ir sekmadienį, BIRŽELIO-JUNE 28-29, HOTEL 
ELTON, WATERBURY, CONN. 

šiuomi kviečiame LVS skyrius rengtis f seimą visais gali
mais budais: 

Rengti aukų vajų savo kolonijoje pasiuntimui seimui, pa
rėmimui išleidimo Angliškos knygos "LIETUVA TIRONŲ PAN
ČIUOSE". Ta knyga tikima turėti seime gatava. (Lietuviška 
laida bus gatava tikrai). 

Delegatai prašomi isanksto rūpintis užsisakyti sau hotely
je kambarius ir Šeiminei Vakarienei tikietus, kreipiantis |: 

Dr. M..J. Colney, Seimo Rengimo Komisija * 
148 Grand Street Waterbury, Conn. 

Vakarienei tikietas po $5.00 asmeniui. Kambarių prašant pa
žymėkite tikrą atvykimo laiką ir kiek asmenų atvyks. 

šaukite susirinkimus delegatų rinkimui ir seimui įnešimų 
pagaminimui. 

f 

x LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio. 

Birutė Smetonienė iš Clevelan-
do, ir nesenai iš Europos atvy
kus operos dainininkė p. Sofija 
Adomaitienė, dabar gyvenanti 
Gary, Indiana. 

DELEGATŲ IR SVEČIŲ 
DĖMESIUI 

LVS skyrių delegatai kurie 
vyks į seimą, ypač iš tolesnių 
miestų, prašomi užsisakyti ho
telyje sau kambarius ir vaka
rienei tikietus iš Seimo Rengi
mo Komisijos. 

Svečiai kurie vyks j seimą 
ir norės dalyvauti šeiminėje 
vakarienėje, taip pat privalo 
pasirūpinti sau tikietus išanks-
to, kreipiantis į komisiją. 

LVS skyriai ir visuomenė 
aukas LVS seimui prašomi sių
sti šiuo adresu: 

Aukas prašomi siųsti Lietu
vos vadavimo akcijai, Angliš
koms knygoms leisti ir kitiems 
svarbiems' darbams sąryšyje 
su Lietuvos byla* 

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

Waterbury, Conn. 

VEŽA RUSIJON. Kaip ten
ka girdėti, 'Rusų zonoje Vokie
tijoje baigiamas Baltų surinki
mas į lagerius, iš kur jie grą
žinami į "tėvynę". Tuose la
geriuose randasi nemaža Lie
tuvių kurie vykstant karui ne
spėjo pabėgti į vakarus. La
geriai esą aptverti spygliuota 
viela, per kurią eina stipri ele
ktros srovė, be to saugojama 
sargybos. 

Grąžinamieji yra pakrauna
mi į gyvulinius vagonus, kurių 
durys ir langai užkalami. Pats 
vežimo būdas nieko nesiskiria 
nup 1941 metu iš Lietuvos ve
žimų. Tie ešelonai yra perve
žami pro tėvynę ir gabenami 
į gilumą Rusijos. 

Skelbimai Dirvoje 

Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius* daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

NEPRARAS DP 
STATUSO 

HANAU Lietuvių leidžiamas 
Informacijos Biuletenis prane
ša: Vyr. štabo G-5 Viršininko 
Pulk. Frost Kovo 3 d. rašte yra 
sakoma kad: faktas jog kuris 
DP yra rastas negalįs buti to
liau šelpiamas, nebus aiškina
mas ta prasme jog jis būtinai 
turi prarasti DP teises. Ly
giai taip pat šio veiksmo pasė
koje jis nebus verpį&nas gryž-
ti į tėvynę. 

&iuo metu štabas studijuoja 
budą užregistruoti ir aprūpinti 
dokumentais DP, gyvenančius 
už stovyklų ribų. Kai bus įs
teigta tam speciali įstaiga, ji 
galės sutvarkyti dokumentus 
ir išsereeninguotų (išsijotų). 

1 Pastaba Skaitytojams1 

Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
paiymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47!'. 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 
Jf ftnu) j M i in i 

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvošv 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. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

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

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

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga 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. 

, *, 
S*? 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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4 D I R V A  

KAZYS ŠKIRPA. 

K o v a su N aci u Aud ra 
(TAUTOS SUKILIMUI ĮVYKUS) 

Tautos Sukilimu 1941 metais paruošiant nebuvo vaduojamasi jokiais pažadais iš Vo
kiečių puses, pasitikėta vien musę tautos pasiryžimu atstatyti Nepriklausomybę 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

flSGALVOJĘS tai kas atsitiko, priėjau iš
vados jog pavartota prieš mane iš Vokiečių pu
sės policinė priemone kol kas tereiškė paprastą 
spaudimą padarymui mane nuolaidesnių. Tatai 
pasitvirtino sekančią dieną. Birželio 26 d. pa
skambino man telefonu į butą Dr. Bruno Kleist 
asmens sekretorė, pranešdama jog jos šefas 
prašo mane pas jį užeiti. 

Dr. Kleist nors ir nesiskaito Vokiečių Už
sienių reikalų Ministerijos pareigunu, bet buvo 
artimas von Ribbentropui žmogus ir dirbo na
cių partijos vadovybėje kaip referentas Rytų 
politikos klausimais. Buvau tuo gerokai nuste
bintas. Kad nepatekčiau ant kokios nors pro
vokacijos, atsakiau mirimai sekretorei kad te
gul Dr. Kleist pirmiausia pasirūpina kad galė
čiau išeiti iš savo buto. 

Pasinaudodamas ta proga, pradiktavau jai 
telefonu Dr. Kleist'o žiniai savo telefonogramą, 
ką tik pasiųstą Vokiečių Kariuomenės Vadui, 
Generalfeldmaršalui von Brauchitsch'ui, sąryšy
je .su turėjusiomis įvykti Birželio 25 vakare 
Kaune iškilmingomis Lietuvių sukilimo aukų lai
dotuvėmis. Čia paduodu tos telefonogramos es
minę dalį, išverstą į Lietuvių kalbą: 

"Kaip karys, žmogus ir Lietuvių Aktyvistų 
Fronto vadas skaitau aš už savo pareigą ir mo
ralinę teisę dalyvauti mano kovos draugų laido
tuvėse. • ^ 

"Aš dėjau daug pastangų kad gauti atitin
kamą sutikimą Vokiečių įstaigų, bet iki šiol vi
sa tai liko be rezultatų. Priešingai. Vakar man 
buvo Valstybės Saugumo policijos pranešta kad 
aš, be atskiro leidimo, neapleisčiau savo buto iki 
tolesniam parėdymui. 

"ši aplinkybė ir trumpumas laiko iki laido
tuvių verčia mano prašymą nukreipti betarpiš
kai į Tamstą, ponas Generalfeldmaršale. 

"Mano garbės pajautimas, kaip kario, nėra 
•lipnesnis už Vokiečių karių garl>ės pajautimą. 

"Todėl apeliuoju į tamstą, Generalfeldmar
šale, ir nuolankiai prašau Tamstą neatidėliojant 
suteikti man galimybę nuvykti į Kauną." 

Atsakymą į tai, tiesa, sulaukiau, bet jis bu
vo pavėluotas. Vienas generolas laišku pasiaiš
kino kad nebuvę įmanoma von Brauchitsch'ą 
greitai pasiekti, kaip buvusį kur tai toli fronte. 

Įdomesnis, tačiau, buvo rezultatas šios te
lefonogramos pradiktavimo Dr. Kleist sekreto
rei. Vieton telefoninio skambuko iš Dr. Kleist 
ar tiesiog iš Dr. Legat įstaigos kad galiu iš bu
to išeiti, atsiskubino pas mane į mano butą vie! 

nas Vokiečių Gestapo valdininkas, jieškodamas 
Generolo St. Raštikio. Jį kaip tik rado pas ma
ne. Man*paklausius kame dalykas, suminėtas 
Vokiečių slaptos policijos pareigūnas atsakė jog 
jam pavesta perduoti generolui pakvietimą į vie
ną skubų pasitarimą. 

Generolui paprašius patarimo kaip jam pa
sielgti, pasakiau jog negalima policijos šauki
mo neklausyti. Įspėjau Generolą Raštikį kad 
butų pasiruošęs atsilaikyti prieš Vokiečių spau
dimą, nurodžiau kad gerai įsidėmėtų ką jam Vo
kiečiai pasakys, tačiau kad nieko jiems, nepasi
tarus su manim, nepažadėtų bei nepadarytų jo
kių nuolaidų. 

DEJA, Generolas Raštikis nei tuojau po pa
sitarimo su Vokiečiais, nei sekančią oieną pas 
nu-no nebeužėjo, nors ir buvo laisvas, t. y. Vo
kiečių neizoliuotas. Taigi aš taip ir nežino
jau nei su kuo jis kalbėjosi, nei ką jam Vokie
čiai tokio pasakė, nei, pagaliau, ar jis jiems ką 
pažadėjo bei prisiėmė iš jų kokius nors įsiparei
gojimus. Buvau tuo begalo nustebintas ir ne
galėjau surasti motyvų kodėl Gen. Raštikis, ku
ris buvo sukilėlių paskelbtos Vyriausybės narys, 
nematė reikalinga mane tokiu ar kitokiu keliu 
painformuoti, kaip tos Vyriausybės galvą. 

Dar daugiau buvau nustebintas kuomet pa
tyriau iš kitų jog Gen. Raštikis Birželio 27 d. iš
skrido Vokiečių lėktuvu į Kauną, palikęs mane 
Berlyne neorientuotą kame dalykas. Nors netu
rėjau pagrindo suabejoti del Gen. Raštikio pat
riotiškumo, kaip Lietuvio ir kario, tačiau tokiu 
jo pasielgimu pasijutau smarkiai parblokštas. 

Turėjau pagrindo susirupinti kad naciams 
nepavyktų įvaryti kokio nors kylio į pačios mū
sų Vyriausybės stipinius, suparaližiavimui jos 
veikimo. Jų planas, atrodo, bus buvęs sekantis: 
izoliavus mane naminiu areštu Berlyne, suvilio
ti kitą sakytos Vyriausybės narį, kad šia intri
ga ir spaudimu iš viršaus, pasiremiant visa III 
Reicho galia užgulus kalbamą Vyriliusybę ir 
privertus ją arba pasišalinti, o jei ^8 tai pasi
daryti nacių politikos įrankiu. 

Reikia, pasakyti jog pasirinkimas Gen. Raš
tikio buvo iš nacių pusės judošiškai gudrus 
triukas. Kaip žinoma, Gen. Raštikis skaitėsi 
sukilėlių paskelbtos Vyriausybės Krašto Apsai* 
gos Ministeriu. Seniau jis yra buvęs musų Ka
riuomenės Vadu, taigi ne eilinis karininkas. Po
litiniu požiuriu, jis buvo artimas katalikiškosios 
pakraipos Lietuvių visuomenės daliai ir naudojo
si jos simpatijomis ir pasitikėjimu. 

Kol nebuvo paaiškėję kuriais tikslais jį Vo
kiečiai taip staigiai nusigabeno į Kauną, kilo 
Lietuvių tarpe Berlyne nuomonė, greičiausia 
Gestapo agentų pakišta, kad Vokiečiai patikėjo 
Gen. Raštikiui Vyriausybės vadovavimą, supy
kę ant manęs už tai kad tapo pastatyti prieš Lie
tuvos nepriklausomybės deklaravimo fafcta. 

Kai kurie Gen. Raštikio adoratoriai iš bu
vusių krikdemų liogerio trynė sau rankas iš 
džiaugsmo kad susidaro aplinkybės suminėtą vy
riausybę "sukatalikinti'. Iš kitos pusės, tauti
niai - liberališkosios Lietuvių Aktyvistų Fronto 
pakraipos žmonės, ypač buvusieji Voldemarinin-
kai ir tautininkai, del to aliarmavosi ir darė 
man aštrių priekaištų už neapsižiūrėjimą. Nei 
vieni nei kiti išsyk nesusiorientavo jog Generolą 
Raštikį naciai siekia panaudoti ne sakytos vy
riausybės legalizavimui, bet jos' numarinimui. 
Todėl nebuvo pagrindo nei vieniems džiaugtis, 
nei kitiems aliarmuotis: pareiga buvo laikytis 
vienybės. 

KAD neatsitiktų Kaune kas nesrfro, refle#-
jo buvo skubiai pasiųsti į ten ryšininką su nu
rodymais ir kad atneštų informacijų ką galvoja 
pati Vyriausybė. Tai buv® nelengva ir rizikin
ga. Bet neturėjau kitos išeities kai Gen. Rašti
kis išskrido man nieko nepaaiškinęs. Reikalin
gas ryšininkas, tačiau, susirado ir tuojau išsi
skubino į Kauną, žinoma, ne lėktuvų bet pa
prastesne susisiekimo priemone: per "žaliąją 
sieną", su "knygnešio" misija, kaip tatai buvo 
daroma paruošiant patį sukilimą. Tegul, kol 
kas, pasiliks jo pavardė nesuminėta. Nurody
mai kuriuos jis gavo del perdavimo Vyriausybei, 
ir kurie taip pat buvo mano persiųsti kai ku
riems Lietuvos Pasiuntiniams, mano kolegoms, 
su kuriais dar šiaip-taip galėjau palaikyti susis 
siekimą laiškais per patikimus tarpininkus, yra 
užfiksuoti mano "Didžiųjų Dienų" užrašuose, pa
darytuose Birželio 28 d., 1941 m. Pirmiausia čia 
pacituosiu tą vietą kuri pavaizduoja ano memen
to padėtį ir kurioje atsispindi pasiryžimas nesu
pa su oti: 

"Kai pagavau radio žinią jog Lietuvoje įvy
ko sukilimas ir paskelbta Vyriausybė, aš spon
taniškai pasakiau stovėjusiems prie radio mano 
draugams jog tai reiškia man kelią į visišką 
laisvę, arba į kalėjimą. Bet Vokiečiams paso
dinti mane šiądien i kalėjimą yra sunku. Todėl 
jie su manim žaidžia gaišdami laiką, nors ma
ne nepaprastai iškamuodami. Ar jie vis tik. ga
lų gale, mane pasodins, parodys ateitis ir tai 
kaip jiems seksis musų tik ką atgautą laisvę 
vėl užgniaužti, ko jie siekia, deja, ne savo jiega, 
bet musų pačių rankom, praktikuodami Dekano
zovo metodą. Musų visų Lietuvių politikų už
davinys šiądien rodyti maksimalinio atsparumo, 
bet nepasiduoti ištižimui ir skaldymuisi. Ar iš
laikys musų žmonės Lietuvoje šį egzaminą, nuo 
kurio priklausys ar atgautą Nepriklausomybę 
turim, ar ją prarandam. Patikrinu Jums kad 
savo parašo nepadėsiu tos Nepriklausomybės iš
sižadėjimui, kai visa tauta stovi šiądien su ma
nim. Jei pateksiu į kalėjimą tai žinokite kad 
nueinu ten su aukštai iškelta Lietuvos Nepri
klausomybės vėliava, kuri vienkart yra visu 
Lietuvių patriotų širdyse...." 

Atitinkamai šiam pasiryžimui buvo duoti ir 
nurodymai kaip laikytis Vyriausybei ir musų 
diplomatijai. štai tų nurodymų pagrindinės 
gaires: 

"1) Mobilizuoti viešąją pasaulinę opiniją už 
Lietuvos nepriklausomybę, reklamuojant Lietu
vių tautos sukilimą ir jo atsiektus rezultatus; 

"2) Operuoti Vokietijos savimeile, sklei
džiant visur kur tik galima žinų kad Lietuvos 
klausimas yra Vokiečiams egzaminas, tai yra 
ai' jie laikysis savo viešo pažado kad Naujoje 
K u ropoję mažoms tautoms bus suteikta galimy
bė laisvai kurti savo tautinį-valstybinį gyveni
mą; 

"3) Energingai vykdyti krašto valdymą ir 
skubiai užimti ir įsitvirtinti visose pozicijose; 

"4) Derybose su Vokiečiais laikytis tvirtai 
nedarant jokių koncesijų, kurios siektų Nepri
klausomybės panaikinimo; jei jos praktiškai ne
turėtume tai svarbu ją išlaikyti nors formąliš-
kai; ' , 

"5) Ginkluotų .konfliktų su Vokiečiais ven
gti ir laikytis su Vokietija galimai švelnesnių 
santikių; 

"6) Populiarinti Lietuvoje ir užsienyje Lie
tuvių sukilėlių didvyriškumą, sukilimo vadus bei 
kurti naujus autoritetus, kad privertus Vokie
čius su jais skaitytis: 

"7) Kai del propagandos užsienyje, tai Vo
kiečius piktai nepulti, nebent Vokietija ryžtųsi 
musų atgautą laisvę brutališkai, jiegos pagalba, 
užslopinti. Tuomet virau ventiliu* butų galima 
atidaryti." 

Reikalinga pažymėti jog ši instrukcija buvo 
surašyta pačiame kovos įkarštyje, kada dar ne
buvo tikra ar Vokiečiai išdrys ant Lietuvos klau
simo išsišifruoti prieš visą pasaulj jog yra ma
žų tautų laisvės slopintojai. Todėl buvo nuro
dyta santikiuose su Vokietija laikytis "švelnios'' 
taktikos, kol viskas nebaigs išryškėti, t. y. kol 
gyvenimo faktaį nepasakys kaip yra tikrumoje. 

SUMINĖTAS ausčiau "knygnešys" savo ke
lionę atliko laimingai. Gryžęs į Berlyną, jis pra-
neše LAK vadovybei jog Vyriausybė laikosi to
kio pat nusistatymo kaip mano; kad Ministerio 
Pirmininko pavaduotoju tapo Vyriausybės nu
tarimu pakviestas švietimo Ministeris Prof. J. 
Ambrazevičius, žmogus politiniai sumanus, gi;-

•na atsargus ir rodo prideramo kietumo, ir kad 

Gen. Jtaštikia, patyręs vietoje tvirta .Vyriausy
bės nusistatymą, su ja solidaruoja tei yrą pa
reiškęs Vokiečiams kad nuo tarpininke rolės, 
kurią jam naciai buvo uikergę, atsisakė, ši pa
stara žinią man buvo ypač maloni, nes ji parodė 
kad nacių intriga panaudojant Raštikį, kuris bu
vo tik karys, o ne politikas, pasibaigė jiems 
fiasco. 

Atrodė jog po tokio nepasisekimo Vokie
čiams nebebuvo likę kitos išeities kaip, arba mu
sų Vyriausybę nušalinti jiega, arba su ja skai
tytis, taigi skaitytis su Lietuvos pepriklausomy-
bės atstatymu ir visais reikalais tartis su ma
nim, kaip su Vyriausybės galva, nors ir buvau 
ių pačių užlaikytas Berlyne naminiu areštu. 

Del prestyžinių motyvų jiems kreiptis į ma
ne nebuvo jauku, tačiau buvo ryžęsi tai pada
ryti. 

Liepos 8 d, gavau laišką iš Dr. Schutte, auk
ščiau suminėto Dr. Kleist padėjėjo. Dr. Schutte 
pasisiūlė atvykti pas mane pakalbėti ir paprašė 
kad nurodyčiau kada. Mane tai nustebino: 
ne tiek del to kad Dr. Schutte užsiprašė, kiek 
del to kad jis tai padarė raštiškai, o ne papras
tu telefoniniu žodžiu. Atsakiau telefonu per jo 
sekretorę jog gali atsilankyti pas mane kada 
jam tinkama, nes esu visą laiką savo bute. Bet 
Dr. Schutte nesiskubino pas mane ateiti ir tai 
vertė mane statyti sau klaustukus ką tai galė
tų reikšti ?.... 

Neužilgo paaiškėjo kame dalykas. Įvyko du 
nauji faktoriai, kurie pridavė naciams vilčių 
musų Vyriausybę išsprogdinti Lietuvių rankom. 
Nuo pat Vokiečių kariuomenės pražygiavimo per 
Lietuvą, nacių politikos voratinkliai, kurie spie-
čių-spiečiais sekė paskui tą kariuomenę kad eks
ploatuoti jos militarinius laimėjimus III Reicho 
piktoms užmačioms prieš musų kraštą, griebėsi 
pastangų sudaryti Lietuvių nacionalsocialistų 
partiją, kaip savo laiku Rusai buvo suskubę su
kurti pas mus komunistų partiją, kai įų raudo
noji armija 1940 metų Birželio 15 d." okupavo 
Lietuvą. Tačiau, kadangi Vokiškieji naciai ne
buvo jų Fuehrerio Hitlerio įgalinti duoti even-
tualiams Lietuviškiems naciams pažadą jog III 
Reichas pripažvsta Lietuvos nepriklausomybę 
tai joks padoresnis Lietuvis prie rudojo okupan
to kuriamos Lietuvių nacionalsocialistu partijos 
nesidėjo. Todėl šį sumanymą naciai turėjo pa
laidoti. 

(Bus daugiau) 

SOVIETUOSE VIS
KAS PAREMTA 

ŠNIPINĖJIMU -

B Maskvos gryižę Amerikos 
ir Britų laikraščių reporteriai 
pasakoja kaip pastaros Mas
kvos konferencijos metu atvy 
kusius ten kitų šalių atstovus 
sovietų šnipų organizacija no
rėjo apsupti paleistuvėmis Ru 
sėmis, kurių tikras tikslas yra 
šnipinėti viską sovietų naudai 

Viešbutyje apsistojusius re
porterius jų kambariuose pra
dėjo telefonu pasišaukti Rusės 
mergos, kurios šiek-tiek Ang
liškai sukalba. Jos tuoj pradė
jo kalbint Amerikiečius ir An
glus "atsilankyti į jų kambarį 
susipažinti". Bet iš anksčiau 
kitų jau yra patirta kad taip 
pakvietimą gavus geriausia yra 
atsisakyti. 

Vienas svetimos šalies diplo
matas papasakojo savo patyri

mą Maskvoje. Jis buvo taip 
pat telefonu pakviestas "ateiti 
išsigerti ir susipažinti". Jis 
sutiko nueiti, bet nusinešė mig
domų vaistų, ir prisitaikęs už
taisė Rusei šnipei, kada ji iš-
sigėrus užmigo, jis iškrėtė jos 
krepšelį, kuriame rado jai pa
tiektus raštu klausimus ku
riuos ji turėjo iš to diplomato 
išgauti ir raportuoti NKVD 
viršininkams. 

Amerikiečiai ir kitų šalių 
diplomatai Maskvoje žino kad 
įsakyta juos šnipinėti Rusėms 
virėjoms, šoferiams ir visiems 
kas tik yra sovietų pilietis. 

& 
ŽMONIJOS ISTORIJA 

610 pusi. didumo knygą ~ kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvęs didieji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį, 
valstybių persitvarkymus. 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
•i 

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

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior A v®. # Cleveland 3, Ohio 

PERSERGEJIMAS 
MUSŲ KOSTUMERIAMS 

Dabartiniu laiku apsireiškė laikinas trukumas gaso beveik vispse didelėse natū

ralinio gaso distribucijos srityse Suvienytose Valstijose. 

N Stengiantis išspręsti šią problemą, paskirstymas naturalio gaso tape lalsvano-
riai sutartas per paipų linijos ir išskirstymų kompanijas bendruose pasitarimuo-

% se kurie buvo atlikti prieš Federal Power ir įvairių Valstijų Publie Utilities Ko
misijas, > 

Daugelis PuMfc Utiflftes Commissions išleido ypatingus įsakymus apriboti jve-
% 

dimą į namus ir įstaigas gaso šildomų padargų kurie buvo taikomi užimti vietą 
dabar turimų tuose namuose angltes ir aliejaus dabargų vartojamų šildymui. 

Apsaugojimui savo dabartinių naminių kosi umer i ų, The East Ohio Gas Compa

ny taipgi priėmė panašius apribojimo suvaržymus. 

Tokių suvaržymų įvedimo teisė dabar tapo iškelta teisme kaip negaliojanti ir 
byla tuo klausimu tardoma Summit County Court, šis suvaržymas, kaip autori

zuotas per Ohio Utilities Commission yra sekantis: , * 

EMERGENCY RULE (Amended) 
(26) A. Nuo Balandžio 1, 1947 iki ii emergency rule bus dapil-
dyta ar atšaukta, ši Kompanija neteiks gaso del gaso šildymo 
prietaisų taikomų užimti vietą kitokiu kuru šildomų įrengimų. 

B. Specialiuose medikaliuose svarbiuose atsitikimuose, pa-. • 
rėmus daviniai^ kurie pasitarnautų patenkinančiais Kompanijai. 
įrodymais, paragrafas (A) gali buti pkeistas. 

Musų rekordai atidengs visus peržengimus taisyklių, ir jeigu musų teisė vykdyti 
šią Emergency Rule bus palaikyta, visokis gaso teikimas asmenims kurie įsive
dė tfa.su šildymo padargus neprisileikant šios Emergency Rule bus nutrauktas, 
jeigu tie padargai nebus išimti arba išjungti pačių kostumerių arha namų savi
ninkų kaštais. 

Jeigu |vedimai gasu šildymo padargų nebus suvaržyti ir sulaikyti bėgyje atei
nančios vasaros ir rudens, labai gali bu-ti kad apsireikš visuotinis gaso trukumas 
visoje East Ohio sistemoje ateinančią žiemą, o tokiu atbeju daugybė musų kos» 
tuinerių gali neturėti pakankamai gaso per pačius šalčius ateinančios žiemos mė

nesiui*, 
> « 

Persergejimas -

T N E EAST OHIO GAScmph Y 



Klausimais 
Redaktorius—K. KARPIUS—Editor 

KUR TOS MOTERĖLĖS DABAR? 

/^ERAI atsimename kad šio karo metu įvairiose kolo-
VJ nijose- skambėjo Lietuvių moterų būrelių, komitetų 
ir Amerikos Raudonojo Kryžiaus vienetų darbų vaisiai. 
Vienur skelbė surinkta tūkstantis dolarių, kitur du tūk
stančiai, kitur — net penki tūkstančiai. Vis tai labda
ringam tikslui — Amerikos Raudonajam Kryžiui, per 
ištisą karo laikotarpį. 

Kaip žinome, Amerikos Raudonasis Kryžius karo 
metais, kaip ir dabar, daro savo visuotiną vajų vieną 
kartą į metus, surenka sau nusistatytas sumas, ir &tų 
sumų tęsia savo darbą per ištisą metą. 

Nors Raudonasis Kryžius tiesioginiai nepraši riftk-
ti priedines aukas — jis prašė tik darbo talkos iš mote
rų, — tačiau musų Lietuvės moterys, gabios aukų rin
kime, nedrąsios eiti į darbą Raudonojo Kryžiaus įstai-

fose su Amerikietėmis, vis rinko pinigines aukas Rau-
onajam Kryžiui, parodymui jog ir jos neapsileidžia ir 

.dirba karo metu iš visų laukiamą labdaros darbą. 
Bet kur tos musų smarkios Lietuvės dabar — kada 

po karo liko mums musų pačių sunki našta — gelbėjimas 
\favo pačių brolių-sesučių Lietuvių ir jaunu Lietuvių vai

kučių ir našlaičių, kurių arti 100,000 randasi Vakarų Eu
ropos šalyse įr laukia pagąlbos tik iš mušu, Lietuvių? 

Raudonajam Kryžiui ne vajaus metu kaišiojimas 
šimtais ir tūkstančiais dolarių nesudarė jokios reikšmės 
organizacijai kuri per vajus surinkdavo ne tiktai šimtus 
fliilijonų dolarių nuskirtų sumu, bet ir milijonus pervir
šių. Betgi šimtai ir tūkstantėlis dolarių surenkamų sa
voms šalpos_ organizacijoms padarytų didelę reikšmę. 

Moterėlės, jųs skaitėt ir skaitot musų spaudoje kaip 
žiauriai prilaikomi Lietuviai tremtiniai, kaip ju vaikai 
ir net suaugusieji serga džiova del stokos maisto, dra
bužių ir vaistų. Skaitot kaip Amerikiečių ir sovietų glo
bėjai grasina ir vykdo žiauresnį ir žiauresnį spaudimo, 

Saniekinimo, nedamaitinimo budą prieš musų pačių bro-
us-seseris. Kodėl tas jusų nesujaudina, kodėl neužde

ga noru šokti jiems į pagalbą, renkant aukas šimtais ir 
tūkstančiais dolarių, saviems fondams? 

Nežiūrint kaip karo metu kentė, vargo Amerikos 
kariai, kuriems visi rūpinomės pagelbėti, jų vargai pa-

• Sibaigė; didumoje jų reikalais apsirūpino valdžia, ypač 
maitinimu, aprangalu, gyvenimo patalpomis. O kas rū
pinasi mūsiškiais tremtiniais, kurių tėvynę svetimi už
grobė, ir Amerika v&ai nesirūpina jų trągingo^gyyeai-
mo gerintif vietoje ^blogina. \ -

Lietuvės moterys veikėjos, stokite į darbą — sf kar
tą į butinesnį darbą, nes šis darbas yra musų pačių dar
bas, paliktas mums vieniems! Jeigu mes savųjų neįel-
bėsime jie palengva vienas po kito MIRS! 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Prof. Krėvė-Mickevičius 
ir Komunistų Ruošia

mas Perversmai! 
_ Amerikoje 

yOKIETIJOJE siaučia badas, ir Amerikos militariniai 
gubernatoriai Bavarijoje ir Hesse išleido persergėji

mus darbininkų unijoms kad vengtų rengti streikus pro
testui prieš maisto trukumą. Dar ir toliau Amerikoniš
kas gudrumas plečiamas Amerikos zonoje Vokietijoje: 
militarinis komandierius Gen. Clay, tas kuris paskelbė 
pabėgėliams jog jų nemaitins ir jog duos 60-čiai dienų 
maisto išteklių tiems tremtiniams kurie sutiks gryžti į 
savo tėvynes, dabar sugalvojo uždrausti siuntimą Vo
kietijon Amerikoniškų cigaretų, kurie tenaitinių žmo
nių. vartojami vietoje pinigo. 

Cigaretais bizniavimas yra tik viena priemone des
peracijoje atsidūrusiems Vokietijos žmonėms misti ir 
palaikyti savo gyvastį. Juk jau praėjo du metai kai 
karas baigtas, o Amerikos diplomatai ne tik nepajiegfc 
grąžinti Europai nei Vokietijai taikos padėties, bet dar 
leidžia toliau sovietams sunkią padėtį bloginti, kas ir 
verčia žmones prie streikų. Leido sovietams išvogti-iš» 
vežti į Rusiją daugelio dirbtuvių mašinas, ir dabar Vo
kietijoje nėra kaip atnaujinti industrinius darbus. 

Ukėms nėra kaip padoriai atsigaivelioti, maisto ne
galima prideramai pasigaminti. Buvęs Prezidentas Hoo
ver, kuris tyrinėjo Europos ir Vokietijos maisto padėt} 
raportavo kokia tragiška ta padėtis yra. Žinovai sak© 
lead Amerika turės šelpti maistu Vokietiją dar iki 1949 
metų. Bet ir dabar ir toliau tas maistas yra tik bada
vimo maistas, ir tas neprisidės prie Europos atgaivini
mo, nes Amerikos valdžia nesiima padėties taisyti taip 
kaip reikalinga taisyti. 

M0LLYW00D*0 Kalifornijoje, filmų industrijoje ei
na Kongreso skirto Un-American Activities komite

to tyrinėjimas skandalingos komunistų įtakos toje in
dustrijoje. Tardymuose, platesniam dalykų atidengimui 
apie komunistų veiklą Hollywood'e pakviestas ir Victor 
Kravčenko, tas Rusas kuris pametė sovietus ir pasirin
kęs laisvą Ameriką, pradėjo atskleisti vigus pasalingus 
Kremliaus planus prieš Ameriką. 

Kravčenko ir nekurie filmų artistai sutiko liudyti 
tai ką jie žino. Kravčenko vykdamas į Hollywood'ą pa
sakė, "Aš tikiuosi kent kada šūvių patamsėję, nuodų ar 
ko kito ką kohunistai sugalvos manęs nužudymui". # Ji* 
įrodinėja kad Hollywood yra intelektualis komunizmu 
frontas Suvienytose Valstijose. 

' Filmų artistas Adolph Menjou, tikrina kad Holly
wood'e yra daugybė komunistų ir jiems pritariančių, 
kurie uždirba po kelis tukstančius dolarių savaitėje, ir 
jie niekad į Rusijos "rojų" nevažiuotų, tačiau čia uoliai 
dirba komunizmui ir visada sutiktų pasitarnauti komu
nistavai išvertime- Amerikos, valdžios k tvarkos. . -

Kaip iš pranešimų žinome, į 
Ameriką atvyko Prof. Vincas 
Krėvė-Mickevičius, ir dar vė
lesnės žinios praneša kad jis 
tapo pakviestas University of 
Pennsylvania, Philadelphijoje, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
dėstymui. Tai smagi žinia. 

Ką Amerikos Lietuviai atsi
mena apie Prof. Krėvę-Mickevi
čių? Kiti jau pamiršo: Jis bu
vo vienas iš Paleckio ministrų 
kabineto narių, po to kai Mas
kva okupavo Lietuvą ir įsteigė 
'sovietams palankią" Lietuvos 
vyriausybę. Prof. Krėvė-Mic
kevičius yra vienas iš laimin
gųjų kuriems pavyko, patyrus 
ir apsipažinus giliau su Mas
kvos klastomis, išlikti gyvam 
ir išvykti į pasaulį kur jis ga
li drąsiai sakyti ką jis žino apie 
Kremliaus žudeikų gaujos ma
chinacijas. Yra žinoma kad p. 
Mickevičius, patyręs kad Mas
kva įsake Lietuvai "prašyti 
priimti į laimingą sovietų šei
mą", dar važiavo, bevilčiai, 
pas Molotovą derėtis kad to ne
būtų daroma. Po laikui, jis 
dar dėjo pastangas gelbėti Lie
tuvos nepriklausomybę iš bol
ševikų nasrų. 

Apie tai rašoma LVS leidžia
moje knygoje "Lietuva Tironų 
Pančiuose". 

Tarp Prof. Krėves-Mickevi-
čiaus ir Maskvos ruošiamo per
versmo Amerikoje nėra jokio 
bendro, nors šio straipsniuko 

4M"i tgal vy j e Jj&a? sujungiamą. 
Tačiau dabar, p. Mickevi

čius galėtų net daug Ajrnerikai 
pasitarnauti savo patyrimais su 
Kremliaus rieznikais, apsaugo
jimui Amerikos nuo to ką. so
vietų vadai padarė su Lietuva 
ir su daug kitų šalių. 

Prof. Krėvė-Mickevičius be 
abejo pats Amerikos Lietu
viams pasistengs plačiau išaiš
kinti visus savo patyrimus su 
Lietuvos vyriausybės išverti
mu, Lietuvos pavedimu Palec
kiui, paskyrimu tokio ministrų 
kabineto kuriame ir p. ilViicke-
vičius sutiko užimti vietą — ir 
kodėl jis ją užėmė. 

Amerikos žmonės, net aukš
tieji vadai, apgaudinėja save 

p i R v A. 

tikrindami kad čia komunizmo 
perversmas negalimas, nes čia 
žmonės gerai gyvena-, niekas 
komunistinės sistemos nei so
vietų nenorės. 

Tame ir yra klaida ir net 
galima pražūtis Amerikai. 

Kaip p. Mickevičius gali pa
sakyti, niekas Amerikoje ne
siūlys komunizmo, bet gali vi
sus lengvai apgauti pastatant 
priešakyje Maskvos parinktos 
valdžios Amerikai, kada tam 
laikas ateis, tokių gerų, rimtų, 
nekaltų, ir niekad komunizmo 
nenorinčių žmonių kaip buvo 
p. Mickevičius ir kiti tuli į tą 
Paleckio kabinetą inėję asme
nys JJetūvoje. Maskva tikrai 
nepastatys nei vieno Amerikos 
komunisto vado viešai fronte, 
net nei tokio Wallace nei nieko 
iš Rooseveltų šeimos. 

čia sąlygos kitokios, Ir Mas
kva, imdamasi žygio Ameriko
je perversmui įvesti, paskelbs, 
per savo parinktą valdžios va
dovybę, tokius prižadus kokių 
žino Amerikos žmonės labiau
sia nori: daugiau algų, trum
pesnes darbo valandas, užtikri
nimą vietų, panaikinimą taksų, 
daugiau autęmobilių, gerą glo
bą ir pensijas senatvėje, kas 
neatitinka komunistų progra
mai ir niekas nenužiurės kad 
čia yra kas bendro su komunis
tų perversmu. 

Amerikoje gali tas ir neat
sitikti, dar gaU kiti, ankstyves
ni įvykiai suardyti Kremliaus 
planus, tačiau visi kas supran
tame komunizmo pavojų priva
lome kovoti prieš j| be atolai-
dos. 

Prof. Krėvė-Mickevičius yra 
vienas iš žymių Lietuvos rašy
tojų. Tuli kiti ateiviai Ameri
koje, taipgi ir sovietus ptametę 
Rusai padėjo pastangų paruoš
ti Angliškas knygas apie Mas
kvos skerdikus; jos išspaus
dintos ir platinamos gelbėji
mui Amerikoje atidaryti žmo
nėms akis apie tai kas verda 
Kremliuje^ 

Prof. Krėvei-Mickevičiui to
kio veikalo parašymas Ameri
kos publikai bus labai pelnin
gas, gi savu keliu bus atsilygi
nimas už savo klaidą kurią pa
darė Lietuvių tautai stodamas 
į Paleckio kabinetą, ir atsilygi
nimas Amerikai kad gali čia 
laisvai gyventi ir džiaugtis sa
vo per plauką iš bolševikų iš
gelbėta gyvastimi. 

Lauksime iš Prof. Krėvės-
Mickevičiaus tokio veikalo An
glų kalboje! 

S K A I T Y M A I  

f f U ž  G e l e ž i n e s  U ž d a n g o s  
Rašo NERIS J. ŠIMKUS. 
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TRUKUMAS transportacijos 
ir žaliavų sumažino Kinijos in
dustrinį veikimą iki mažos da
lies to ką buvo normaliai prieš 
karą. 

ILGESYS 
(B. Brazdžionis) 

Vis man rodos, ten šaukia kažin kas, 
Vis man rodos, vadina vardu, 
Ar svirtis kaip senelė palinkus, 
Ar sodybos prie Mūšos krantų! 

Ar piliakalnių lieknos pušelig, 
Ar pagojai, ar ji, Baltija, 
Ar pusnynuos šaltuos nesušalęs 
Tik skaudus ilgesys širdyje? 

JI LIKS GYVA . . . 
tikėjimas taip pažystamas, 

Tas tikėjimas visų širdyj; 
Toji nuotaika, svajonių vystoma, 
Taip sava ir taip skaidri. 

Ir kiekvienas mųs tos pat nuomonė; 
Mes gal žūsime, ji liks gyva; 
Nuo dangaus aukšto nužengs kariuomenė, — 
Stos kariauti angelai. 

Nuo ugninių kardų kovotojų 
Piktas šventvagis prasmegs-pražus. 
Virš gimtųjų laikų, išvaduotųjų 
Laisvas rytas gims gražus. 

- Kastyti* matda. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

VISŲ klausytojų veidai ištyso, pirmininkas 
paraudo, pagriebė arkliavagį už rankovės ir iš
tempė iš salės. Tai tik vienas, o kiek tokiu bu
vo visoje Lietuvoje. Visi iš kalėjimų paleistieji 
skaitėsi politiniai kaliniai, visi jie privilegijuoti 
ir gerbiami, o kokie jų darbai niekas neklausė, 
gana kad Laisvos Lietuvos laikais sėdėjo, kalė
jime. 

Taip dabar yra žinių iš Lietuvos kad ftau-
no slaptosios policijos vadas yra toks Stukas. O 
tą Stuką aš labai gerai atsimenu. Jis Lietuvos 
laikais buvo pagarsėjęs bankų plėšikas, vieną 
sykį jį pagavo ir buvo nuteisę iki gyvos gal
vos kalėti už plėšimus ir žmogžudystes, dabar 
jis policijos viršininkas! Ar ne likimo ironija 
iš tų vargšų Lietuvių juokiasi? 

Visi tie politiniai kaliniai buvo pagrindi
niai rėmai komunistų partijai Lietuvoje. Jie va
rė visą propagandą, veiklą ir pradini siekimą ir 
šnipinėjimą. Kai jau jie turėjo sau visiškai iš
tikimų sėbrų gaują, buvo pradėta varyti propa
ganda del "liaudies seimo" rinkimo. Kadangi 
komunistų partija, pasivadindama komunistais 
nenorėjo gąsdinti ir atstumti žmonių tai jie pa
sivadino "Dirbančiosios Liaudies Sąjunga". 

žmonės nesuprato kas tai per organizacija 
ir pradžioje jos nesibaidė, nes juk visi Lietuviai 
kilę iš liaudies ir visi dirba. 

Toje organizacijoje tai ir buvo# visi tie iš
laisvintieji iš kalėjimų, o vadovybė buvo komu
nistinė, kai kurie net iš Maskvos atsiųsti, nes 
kaip vėliau paaiškėjo, tos organizacijos tikslai 
buvo nemaži ir labai svarbus Sovietų planams. 
Ji turėjo suruošti rinkimus į "liaudies seimą". 
Rinkimai buvo paskirti Liepos 14 ir 15 dd. Vi
si rinkimai buvo suorganizuoti po Maskvos pa
reigūnų priežiūra, aktyviai paremiant raudona
jai armijai. Prieš rinkimus jau buvo visos ki
tos partijos uždraustos, kaip fašistinės. Pasi
liko tik viena "Dirbančiosios Liaudies Sąjunga". 
Taip buvo išstatytas tik vienintelis sąrašas, jo
kios opozicijos neegizistavo. Sąraše buvo tik 
tiek asmenų, kiek buvo reikalinga išrinkti, reiš
kia jokio pasirinkimo nebuvo, nei sąrašais nei 
sąraše asmenims. 

Atsimenu kaip žmonės ėjo j rinkimus vieni 
su juokais, kiti su ašaromis, bet visi suprato 
kad čia jau iš tokių rinkimų nieko gero negali 
išeiti. Daugelis kandidatų turėjo pakeistas pa
vardes kad žmonės nežinotų kas jie tokie yra. 
Pav. Grossman pasikeitė į Didžiulį ir panašiai. 

Kas nėjo į rinkimus, buvo skelbiamas fašis
tu ir liaudies priešu. Tas reiškė kalėjimą ir 
mirtį. Kiekvienas turėjo dalyvauti ir patiekti 
asmens dokumentus, į kuriuos buvo dedama 
stampas kad balsavo. Kas po rinkimų tokio 
štampo neturėjo buvo liaudies išdavikas. 

bai prašo kad jie butų įjungti j Sovietų Sąjun
gą. 

žinoma tokia rezoliucija, kuri buvo sureda
guota Sovietų pasiuntinybės namuose, kurią pa
ruošė Sovietų Sąjungos "politiniai kupčiai" Poz-
dniakovas ir Dekanozovas su saujele Lietuviškų 
parsidavėlių, seime prąėjo. Ir kaipgi ji nepraeis 
jei seimas buvo tai meistriškai "išrinktas". Tk 
komedija buvo tikrai gudriai ir labai paprastai 
suvaidinta. Lietuviai nežinojo ką daryti. Juk 
tikrieji šalies ponai buvo Sovietai, jų kariuo
menės buvo pilni Lietuvos kampai ir laukai. VI* 
sas tas rinkimų ir balsavimų teatras buvo rei
kalingas kad apgauti tikrai demokratišką pa
saulį, kad apgauti Amerikos ir Anglijos žmo
nes kad šie manytų jog tikrai Lietuva pati nu
vertė "fašistinį" režimą ir laisvu noru entuzias
tiškai prisijungė prie Sovietų Sąjungos. Liet#* 
viai matė visa tai, bet buvo bejėgiai ka nors 
daryti. 

% LABAI visi stebėjomes kai buvo paskelbti 
rinkimų rezultatai, kurie buvo 95.51% už Dir
bančiosios Liaudies Sąjungos sąrašą. Buvo 
tikrai žinoma kad balsai visiškai nebuvo skaito
mi, o tiesiog naikinami. Visa tai paryškina ži
nios iš Londono, kur tenykščiai laikraščiai davi
nius apie rinkimų rezultatus Pabaltyje iš So
vietų oficialių šaltinių gavo 24 valandomis prieš 
tai kada buvo uždaryti rinkimo lokalai. Tai 
aiškiai įrodo rinkimo duomenų suklastojimą, ir 
tai pamini to laiko Anglų spauda. Kaip žinovai 
vertina, tuose rinkimuose dalyvavo ne daugiau 
kaip 16-18 nuošimčių. 

Komunistai dėl šitų rinkimų eigos labai šir
do, nes kai kur bežiūrint balsus buvo rasta kor
telių su įvairiais šūkiais ir piešiniais. Jau tada 
Sovietai matė kad geruoju su Lietuviais neapsi
dirbs. Į rinkimo urną buvo įmesti vaizdeliai vaiz
duoją " tėve ir mokytoją" Staliną pakartą kar
tuvėse, Molotovą pamautą ant j iešmo ir t.t. ir 
t.t. 

Sovietu pasiuntinybė su priekyje Dekanozo
vu ir Pozdmakovu diriguoja toliau gerai paruo
štą ir surežisuotą komediją. Ju pagelbininkai 
pradžioje ant pirštų suskaitomi, prisidėjus, kaip 
minėjau, visokiausio plauko politiniams kali
niams, daugumoje kriminalistams,^ sudarė patį 
pagrindą ir branduolį komunistinei veiSlai ir 
Lietuvių komunistų partijai. 

S 
TAIGI po tokių rinkimų "laisvų ir be prie 

vartos", atsiranda taip pavadintas "liaudies sei
mas", kurio pirmas posėdis buvo Liepos 21 d 
1940 m. Jo dienotvarkėje buvo tik vienas vie
nintelis punktas, būtent, pravedimas rezoliuci
jos kad Lietuva ir visi Lietuviai laisvu noru la 

ŠTAI dabar man kyla mintis apie jau ne 
kartą girdėtus prieskaištus Lietuviams kad, ko
dėl Lietuva nesipriešino Sovietų okupacijai. Jei 
ji ginklu nesipriešino reiškia ji sutiko su taii 
Įvykiais. Aš ta proga norėčiau iškelti tok% 
mintį. Man, kuris pats ten buvau, kuris gerai 
žinojau visą Lietuvos padėtį atrodo visa tai 
daugiau iš gyvenimiškosios pusės. Pirmiausia, 
kiekvienam lengva sakyti kad reikėjo kovoti, jei 
pats tas asmuo sėdėjo saugioje vietoje. 

Gi padėtis buvo sekanti: Sovietai įvedė i 
Lietuvą kariškas bazes, pirmoje vietoje užėmė 
visus tai vadinamus strategiškus punktus, kaip 
gelžinkelių, kelių iš susisiekimo mazgus, dides
nes vietoves, aerodromus ir pan. Praktiškai Lie
tuvoje jau nebūtų buvę galima pravesti mobili
zaciją. Su taikos meto esamu kariuomenės kon
tingentu butų buvę tik kelių valandų beprasmiš
kas pasipriešinimas: Tam kas matė kokiomis 
jėgomis inėjo Sovietų kariuomenė į Lietuva yra 
aiškų kad pasipriešinimas butų buvęs tik sker-
ci3rnėmis Lietuvių didžiausiai nenaudai. 

Dabar, jei iškelti pradą simbolinio pasiprie
šinimo, kad parodyti pasauliui kaip Lietuvių 
tauta myli laisvę, ir už ją nors beviltiškoje ko
voje žuva, panagrinėsiu ar tai butų pateisina
ma. Jeigu butų kovota, Sovietai butų turėję iš 
pirmos okupacijos dienos pretekstą suiminėti, 
žudyti ir deportuoti Lietuvius i Sibirą. Gi da
bar, vežimai ir masinė deportacija prasidėjo tik 
Birželio mėn 14-16 dd. 1941, reiškia metais vė
liau, kitaip sakant, metai laiko buvo išlošti ir 
po to meto Sovietai jau nespėjo- įgyvendinti sa
vo naikinimo planus, nes kilo Yokiečių-Sovietu 
karas. 

Iš kitos pusės, jei butų pasipriešintą di
delė tautos dalis butų traukusis iš Lietuvos, 
kur? Ne į Baltijos jurą, bet j Vokietiją. Gi 
Vokiečiai butų visus surinkę ir sugrudę į savo 
kariuomenę ir karišką mašiną, kuri butų visus 
Lietuvius greit ir lengvai suvirškinus. O kas 
svarbiausia, dėl tos padėties Lietuviai dabar 
butų skaitomi tikrais nacių tarnais ir bendrinin
kais, nes butų laisvu noru perėję į Vokietiją ir 
laisvu noru prisidėję prie kovos su "aliantu" 
Sovietu. Tat prieš kaltindami Lietuvius, pana
grinėkime pagrindinai, nešališkai visu# iakto
rius. ' 

Visi tie faktai leistų sakyti kad Lietuvių 
visi fašistai perbėgo į Nacių Vokietiją. Tad 
kitaip sakant DP pabėgėlių visai nebūtų, o vie
toje jų butų taip vadinami "kolaborantai" ir 
"karo nusikaltėliai". Reiškia, viso ko išvadoje, 
jei butų priešintasi, Lietuvių tautos jau butų 
daug daugiau negu dabar išnaikinta. Ar tai 
butų pateisinama prieš tautos išsilaikymo prin
cipą? 

(Bus daugiau) • 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

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

Reikalaukit Dirvoje 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kaina su prisiuntimu $1.25. 

* Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokiai 
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. 
Su užsakymu siųskit pinigus. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland % Ohif 
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D I R V A  

LIETUVIŠKŲ KULTURINIU SENIENŲ 
IŠSAUGOJIMO REIKALU * 

Amerikos Lietuvių Kulturinio Archyvo Žodis 
Visuomenei 

Svetimų j 11 priespaudai ilgą 
laiką Lietuvoje tebesiaučiant ir 
jos visų laisvo gyvenimo sri
čių laimėjimus naikinant, mums, 
Amerikos Lietuviams tenka di
di ir atsakinga pareiga: kovo
ti už Lietuvos atvadavimą ir 
surinkti bei apsaugoti doku
mentus, susijusius su Lietuvių 
tautos kovomis už laisvę, už 
savą kulturą, tos kulturos sri
tyse pasiektus laimėjimus, o 
taip pat ir už Lietuvių išeivių 
Įnašą į šį kulturos lobyną. 

Tuo tikslu jau kelinti metai 
yra įsisteigęs Amerikos Lietu
vių Kulturinis Archyvas (366 
W. Broadway, S. Boston, Mass.). 
Jau yra surinkta nemaža Lietu
viškų knygų, laikraščių, įvai
rių dokumentų, organizacinės 
veiklos pažymėjimų, fotografi
jų, šiek tiek tautinių rubų, Lie
tuviškų rankdarbių ir modelių. 
Dabar su pagyvinta energija 
norima rinkimo ir tvarkymo 
darbą paspartinti. 

Amerikos Lietuvių Kulturinis 
Archyvas, trumpai — ALKA — 
prašo tad visus Amerikos Lie
tuvius patriotus siųsti šiai Įs
taigai visokią medžiagą, kuri 

Nosi pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

galėtų buti vertinga ir įdomi 
ne tik musų Lietuviškosios veik
los istorijai, bet ir išsilaisvinu
siai ateities Lietuvai. Reikia 
prisiminti kad musų tėvų že
mės pavergėjai sąmoningai nai
kina, išveža ir slepia visą me
džiagą, kuri galėtų buti nau
dinga. teisingam istorikui ir 
mums patiems. Gelbėkime, kas 
dar galima išgelbėti! Be to, 
Lietuvių kulturinės senienos ga
lės buti įdomios ir naudingos 
ir Amerikos mokslo žmonėms, 
kurių vienas kitas, be abejo, 
atsiras taip pat iš musų čio
nykštės jaunosios kartos. 

Kiekviena Lietuviška knyga, 
rankraštis, fotografija, tautinis 
drabužis (juostos, kakliaraiščiai 
priejuostės, rankšluosčiai, stal
dengtės ir t.t.), frankis ar pa
našus prisiminimas bus mielai 
f archyvą priimamas kaip au
ka. 

Archyvas keletą reikali n g ų 
kambarių nemokamai turi lai
kraščio Darbininko name. Bet 
reikalingi dar kai kurie baldai, 
spintos ir seifai. Taip pat ar
chyvas reikalingas sistemingo 
tvarkymo, šiems reikalams yra 
įsteigtas ALKA Fordas. Ar
chyvo vadovybė, prašydama ir 
piniginėmis aukomis ši| kultu
ros įstaigą remti, nori pabrėž
ti, kad tos aukos bus vertina
mos kaip taurių patriotinių šir
džių garbės aukos. Jos bus 
skelbiamos spaudoje. Siųsti: 
Dr. A. L. Kapočius, 

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 

JHiid-americą « 

exposition I 

Clevelande Geg. 22-31 

Antrai metinei Mid-America Ex-
poziicijai atsidarius 10 dienų laiko
tarpiui Clevelande, dalyviai turės 
progą pamatyti daug įdomybių. 

iVsa ta paroda atsibus žinomame 
Great Lakes atostogų plote, ir tai 
bus palinksminantis ir pamokinan
tis dalykas labai nepaprastais at
žvilgiais. 

Vienas iš įdomiausių Mid-Ameri
ca Exposition dalykų bus parodymais 
pirmą kartą taikos metu atominės 
energijos ir. supažindinimas kaip 
tikrenybėje veikia televizija. 

Mid-America Exposition atvaiz
duoja produktyvę vadovybę visos 
šios šalies srities žinomos kaip Mid-
America. Bet čia taipgi bus išsta
tyta dalykų kurie yra tipiški visai 
šiai saliai. 

Bus parodoma automotivų indus
trijos veikimas, kurias atstovaus 
General Motors, Ford, ir Willys-
Overland, bus parodoma naujausi 
automobiliai ir jeeps. 
to padarytus namus, taip vadinamus 

Prie to, matysit įdomius išanks-
pre-fabricated, kurie galime pirkti 
ir pasistatyti kur nori. 

Prie visko kito, bus taipgi ir gy
lių paroda su tam tikrais atvaizda
vimais ūkės dargų, ir apvainikavimas 
"Ohio Dairy Queen", Agrikultūros 
Dienoje, Gegužės 27. 
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LITHUANIA VICTIM OP AGGRESSION 
KIWANIANS TOLD 

Kun. P. M. JuraS, Pirmininkas 
Br. Budreikaitė, Sekretorė 
Dr. A. L. Kapočius, Iždininkas 

Plight of Country Cited by Consul at Chicago Office 

(Reprint from The Elmhurst Press) 

"Lithuania is a victim of Nazi-
Soviet conspiracy and aggression 
— a victim of nonfeasance of well-
meaning leaders of democracies," the 
Elmhurst Kiwanis Club was told on 
Tuesday at its meeting at the Green
house restaurant by Petras Dau-
zardis, consul of Lithuania at Chi
cago. 

"Rights Violated" 
The plight of Lithuania can be 

very moment, and they, together 
with those who will keep on fight
ing until they attain their freedom 
or perish in the attempt, say to 
the world: , „ 

The Lithuanian nation, heroical
ly fighting for its existence and 
for its freedom, appeals to the con
science of the world, pleading that 
a voice of protest be raised against 
the cruel process of physical and 
spiritual annihilation of the nation. 
The blood of partisans and the tears 

compared with that of a kidnaped of their, women are a black spot 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

\ 

HIPPODROME 
—_ ^ 

'The Two Mrs. Carrolls* 
"The Two Mrs. Carrolls", kurioje 

vadovaujamas roles vaidina Humph 
rey Bogart, Barbara Stanwyck ir 
Alexis Smith, yra tai nauja War
ner Bros.' filmą kuri bus pradėta 
rodyti Hippodrome Theatre kitą tre
čiadienį. Tai yra meilės drama, at
vaizduojanti keistą Geoffrey Carroll 
(Humphrey Bogart) pergyvenimą, 
kurio meilė dviem moterim įtraukia 
jį į eilę visokių prietikių. 

Veikale Bogart vaidina Amerikie
tį artistą, gyvenantį Anglijoje. Ato
stogaudamas Škotijoje jis įsimyli į 
Sally Morton (Barbara Stanwyck). 
Kuomet Sally dasiproti kad jis yra 
vedęs, jis greitai pasiaiškina kad jo 
žmona yra invalidė ir kad jis ren
giasi ją divorsuoti. 

Jo pirmoji žmona miršta; pora 
metų vėliau Geoffrey, vedęs Sally, 
gyvena su ja ir jos 8 metų dukrele 
Beatrice (Ann Carter) ukėje. Tarp 
svečių kurie juos lanko pas juos bu
na Cecily (Alexis Smith). Cecily 
pamėgsta Geoffrey ir prašo jį nu
piešti jos portretą. Jis atsisako, 
tačiau kiek vėliau sutinka piešti, ir 

„4 jis j^ pamyli. 
Nuo to prasideda įvairus pavojin

gi ir keblus prietikiai kurie kiekvie
nam bus įdomu pamatyti. 

"The Two Mrs. Carrolls" pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre Ge
gužės 28 d. 

Kaimynams Pastaba 
Pristatykit savo Skalbimą į 

Phone MElrose 5858 
Visi jusų skalbiniai Insured, 
MOTHER'S LAUNDRY 

4512 Clark Avenue 
Darbas Pirmos Klesos. 

Dideli Bargenai 
Naudotų baldų ir Pečių — 2000 
naudingų Įrankių pas 

JOHNSON'S 
2679 W. 25th Street 

Atdara iki 8 vak. Treč. iki pietų. 
Nuolaido duodama pirkėjams už 

|7.50 ar daugiau. 

10 SHOWS EVERY WEEK 
Mornings at 10 • WGAR 122 
tvenings at 10 • WHK 142 

Monday Through Friday 

P R E S E N T E D  F O R  Y O U R  P L E A S U R E  B Y  

A L W A Y S  I C E  v 

Vaikams ir Moterims 
Rūbai 

Dideli gausybė pasirinkimai! ui 
žemas kainas. 

Kreipkitės į patikimą Krautuvę ir 
gaukit savo pinigų vertės. 

M. ROTHMAN 
12407 St. Clair Ave. 

Musų Kaimynams 
Užkviečiame jus į musų didelę 

IRENE'S GIFT STORE 
8437 Broadway 

1500 Rusių Dovanoms Dalykėlių 
tinkamų visokiems reikalams. 
Taipgi dėvėjimui papuošalai 

CUSTOM JEWELRY 
10'/c nuolaida pirkėjams. ' 

Šventėms ir Vaišėms 
Gausite tikrai gero vyno 

pirkdami iš 
PARISSFS 

FAMOUS WINE HOUSE 
6404 Denison Avenue 

Nuo puskvortėg iki galiono 

person," he said1. "Lithuania's rights 
have been violated and her govern
mental functions usurped by an 
aggressive and imperialistic neigh
bor. 

"Lithuania has been occupied and 
is dominated by. Soviet Russian 
force and violence. During the first 
occupation, lasting from June, 1940, 
to June 1941, Lithuania lost more 
than 50,000 people in slain and de
ported to Russia. 

300,000 Lost 
"During the second—the Nazi— 

occupation lasting from June, 1941, 
until Oct. 1944, Lithuania's loss was 
more than 300,000 people, killed or 
removed to Germany. 

"Addling over 100,000 refugees to 
this figure, Lithuania was deprived 
of more than 500,000 of her people. 
The third and present occupation 
by Russia has already cost Lithuan
ia more than 100,000 people, 'liqui
dated' and carted away to the very 
depths of Russia. 

"The deportations continue — 
from two to three thousand persons 
are shipped out of Lithuania every 
month. The occupants have come 
to the conclusion that at least 70 
per cent of the Lithuania popula
tion is undigestable by them, so 
they determined to reduce the Lith
uanian population to such a degree 
that it would become a minority in 
its own country. 

"Conditions Appalling" 
"Economic, social, political and 

cultural conditions in Lithuania are 
appalling. Two bloody and devas
tating Soviet-Nazi engagements in 
Lithuania and six years of foreign 
armed occupation caused Lithuar a 
severe damages exceeding three bil
lion dollars. Farms, industries and 
business enterprises have been na
tionalized by the occupant. 

"The state has become the own
er of all real property, without 
any compensation to the private 
owners. 

"Human rights and fundamental 
freedoms are non-existent in Lith
uania and in the other two Baltic 
states. The people are treated there 
as they were in the notorious slave 
labor camps of Hitler and Tojo. 

% 
"Calls for Action" 

"The situation in the Baltic 
states calls for action by all those 
who believe in freedom, in right 
and justice. It affects not only the 
victims of aggression and injus
tice, but the world of decency and 
moral responsibility. 

"Tens of thousands of youth of 
Lithuania are engaged in 'live or 
die' warfare with the occupant. 
Many thousands of them have al
ready given their lives. Many of 
them are losing; their lives this 

CONCERT FOR OLD 
AND YOUNG 

on the fossilized Atlantic Charter 
and on the other beautiful and elo
quent declarations of justice. There 
is no road back for Lithuanians and 
they do not seek one. They will 
either perish from the terrible hand 
of the NKVD, die in far Siberia or 
by the Arctic Sea, to the greatest 
shame of the whole world, or else 
they will be victorious. The Lith
uanian nation will never waver in 
its determination and will not bow 
before the plans of the Kremlin, no 
matter in what beautiful phrases f 
they may be couched. The Lith
uanian nation prays that the ter
rors of this struggle and the hor
rors of the injuries committed 
against it by Bolshevism be exposed 
to the opinion of the world and that 
the freedom of Lithuania In Res
tored." 

The speaker was secured for the 
Kiwanis Club by Carl Bue who 
introduced him to the Club. 

ONE of the first Lithuanian Con
certs to be held in Cleveland at a 
public hall for a good many, years 
has finally been arranged. The nice 
thing about this concert is that 
foreign-born and American-born will 
both share the spotlight. This is 
one of the rfeasons, Americans of 
Lithuanian descent should make an 
effort to attend. 

On this well-arranged program, we 
have Birutė Smetonienė, an excel
lent pianist who performed through

out Europe before the war. 
Another foreign-born singttp 6f 

popular acclaim in Europe is Sofia 
Adomaitienė. This- capable young 
singer performed1 in various operas 
in and around her native Lithuania. 

Two talented young American-born 
Lithuanian pianists are Miss Aldona 
Thomas, daughter of Dr. Thomas of 
Cleveland and Miss Dorothy Zuris, 
daughter of Mr. P. J. Zuris of Lake-
wood. 

The only speaker on this program 
will be Martin R. Laurinavičius, an 
engineer, refugee from Lithuania, 
victim of World War II, although 
he is of American birth. He was a 
first hand witness of the Soviet at
rocities committed in Lithuania. Mr. 
Laurinacičius will give a short talk 
on conditions as they were then, 
and the way his friends still "over 
there" -write to him they are now. 

Make a date for Sunday after
noon, June 8th, at 2:00 P. M. It 
will be held at the Slovenian Audi
torium, 6417 St. Clair Ave. Pro
ceeds of this fine program will go 
toward Lithuania's cause. 

NEW DODGER MANAGER . . -
Burat Shctton, who has been ap
pointed as the manager of the 
Brooklyn Dodgers to succeed tha 
suspended Leo Durocher. Shotton 
went to Brooklyn from Pensacola, 
Fla., and took immediate charge 
of the "Bums." 

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 ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

KING PIN CLUB' 
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. Al Samolis, 

Floral Sistemos Tonikas 
Labai geras vaistas pataisymui 

suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. 
Jeigu jums maistas neskanus, arba 
jei vargina nevirškinimas ir gastri
tis, ar esat nervingas ir lengvai su
erzinamas, jei skauda galvą ir ju
sų miegas nesuteikia tinkamo pail 
sio, jei kenčiat nuo užkietėjimo, jau
čiat nuvargęs ir nevikrus, jei turit 
blogą kvapą, apvilktą liežuvį arba 
skaudėjimą strėnose ties inkstais. 
Florai System Tonic jums tikriausia 
suteiks greitą palengvinimą. 

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik 
augalų, šaknų ir žievių. Jis papras
tai suteikia puikias pasekmes beveik 
visose formoss skilvio ir inkstų ne
gerovėse ir geriausias nuo užsisenė-
jusio užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 
uncijų butelį. (21) 

FLORAL HERB CO., Dept. 7 
Box 305 CLINTON, IND. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI m 
(Lait) 

7829 Euclid Areno* 

Mes Duodam tr Iškeičiam Eagle Stamps 

3000 Yardų Puikios 50-Colių 

Decoratonams Upholstery ir 

m . * 

. * r * rsJC MAŽIAU * rwiwj 

NEGU 

Menkais Trukumais is 
4.95 iki 5.95 Vertes! Po 

yardas 

M* ^?r<: 

štai drapery tokios rūšies kad jųs turit susido 
mėti! Tandaus rayon kuris tinka langams dra
peries arba baldams apdengti—darytas origina 
liai parduoti už brangesnes kainas, bet del jo 
menkų nereguliarumų numažintas iki šios nuo
stabios kainos!22 Puikių marginių ant pilko, 
chartreuse ar naturalio dugno ir taip pat vie 
nodų spalvų raudonos, turquoise, cocoa, žalios, 
chartreuse ar rožinės. Pamatykit juos ir pri
pažinsit kad tai yra puikiausios vertybės kokią 
mes kada siulSm! 

9 Basement Drapery Dep&rtmfBt 
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D I R V A  

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

ifi&m apie mmm ta&vius šiame 4ykw. 

LEVONAS Jonas, 55 tp., mi
rė Geg. 8, Cleveland, Q. 

ItVlTKA'USKAS Jonas, 75 m., 
mirė Kovo 18, Grand Rapids, 
JMich. 

AfeMONIĘNis F*ąqė, f| metu, 
/ mirė Kovo 20, Grand Ęapida, 

Mich. 
CEPLEVIčIUS Bert, 76 metų, 

mirė Kovo 23, Grand Rapids, 
Mich. 

HAKUNIENĖ Ąnastązija (§i 
kevičįutė), pusamžė, mir 
Kovo 29, Chicagoj. (Rokiš-

, kio ąp. Pandėlio p. Martino? 
nių k.) 

fEUONIS Jurgįs, mirė Ęovo 
mėn., Sudbury, i^anadpj. 

VOLODKEVIČIUS Vladas J., 
mirė Bal. 1, Chicagoj. (šiek 
lavos par.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

. 8ARUNIENĖ Domicėlė (Kelp
šaitė), seno ąjnž., iftirė'Baį 
2. Chicagoj. 

IE GU'N A S Zigmantas, pusąrgt 
žis, mirė Bal. 20, Chicagoje. 

, (Vilniaus ap. Videnckių m.) 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnlo Gmiinga Mostis, sudaryta 
iŠ daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skauS-
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau jsigvk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00? 
4-oz. $2.00. Ekstra ' didelė dėžė —-
16 oz. $5.00. (2G) 

DECK EN'S OINTMENT 
P. O. Box 666 Newark 1. N. J. 

PAJ IEŠKOJIMAI 

JANULIS Antanas, pusamžis, 
mirė Bal. 2, Chicagoj. (Tra
kų ap. žąslių p. Ęlįvonių k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

KAZLAUSKAS Juoząs, 75 m., 
mirė Bal. 4, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Subačiaus p. Ra
mygalos k.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

MILAŠEVIČIUS Adolfas, seno 
amž., mirė Bal. 6, Chicagoj. 
(Šiaulių ap.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

KOčIUNIENĖ Marė (Rutkaus
kaitė), pusamžė, mirė Bal. 5, 
Chicagoj. (Panev. ap. Ramy
galos p. Pad varnų k.) Ame
rikoj išgyveno 34 metus. 

GEDMINIENĖ K a s t a n c i ja 
(Mažeikaitė), seno amžiaus, 
mirė Bal. 5, Chicagoj. Ame
rikoj išgyveno 37 metus. 

BREIDŽIENĖ Morta (Lesaus-
kienė), seno amž., mirė Bali 
•6, Chicagoj. (Panevėžio par. 
Oželių k.) Amerikoj išgyve
no 44 metus. 

OBEČIUNAS Antanas, senyvo 
amž., mirė Bal. 13, Chicagoj. 
(Alytaus ap. Mįroslavos p. 
Padžerminiškių k.) Ameri
koj išgyveno 58 metus. 

KRYŽIUS Antanas, 65 m., įpi-
rė Bal. 13. Chicagoj. (Telšių 
af). Nerindaičių par. Nerkių 
k.) Amerikoj išgyveno 44 m. 

ŠIREIKIS Juozas, mirė Bal. 14, 
E. St. Louis, 111. (Telšių ap. 
Luokės par. Palaipu k.) 

PLATAKEVIČIENĖ Pranė (No
reikaitė), 70 metų, mirė Bal. 
14, Chicagoj. (Raseinių ap. 
Laukuvos p. Vankių k.) A-
merikoj išgyveno 50 metų. 

^ieškomieji ar apie juos žfc 
oantieji prašomi atsiliepsi 

CONSULATE GENERAL. Qtf 
LITHUANIA 
41 West #2nd Street 

New York 24, % Y. 

Adomaitienė (Steponaitienė) - Jake-
laitytė, Magdalena ir jos vaikąi. 

Adomaitienė - Vaidžiulytė, Konstan
cija, iš Sereikių k., Lygumų v., 

- Šiaulių ap." gyv. Philadelphia, siu
vėja. 

Aidulis, Antanas, iš Tandžiogalos k., 
Grinkiškio v., Kėdainių ap., gyv. 
Philadelphia. 

Aleškevičiutė, Helena, iš Vilkokšnio. 
Alionis, Jonas, spėjamai gyv. Brook

lyn. 
Amsiejus, Adomas, iš Merkinės v., 

Alytaus ap. 
Andrulaitytės, Augustė ir Marija, 

iš Lindikų k., Jurbarko v,, Rasei
nių ap. 

Andziulis, Jonas, iš Palobhj'k., Jan
kų v., gyv. Chicago. 

Antanaitienė (Pratascb) - Bendoriu-
tė, Magdalena. 

Apanavičius, Agatonas, inžinierius, 
lankęsis Lietuvoje 1938 m. 

Ayvaz - Deimantaitė, Bronė, gyv. 
Washington. 

Bakšienė - Balserytė, Izabele, duk
tė Igno, gyv. Pittsburgh. 

Bankevičius (Bancavage), Antanas, 
iš Mariampoles ap., vedęs Regina-
Antasę Mažeikyte, iš Naujininkų, 
Vilkaviškio ap. * 

Baravykas, Viktoras, iš Trumpaičiu 
k., Rudiškių parap., Šiaulių ap. 

Baršauskas, Jurgis. 
Bartkienė - Pakalniškytė, Ona, iš 

Juodupio k., Vevirženų v., Kre
tingos ap. 

Barzelis, Stasys, iš Kuršėnų m.. 
Šiaulių ap., ir Barzelienė - Vaičiū
naitė, Juiija, gim. Amerikoje gyv. 
Boston. 

Baškevičiutė, Helena, & Semeliškių 
Baubi vte, Marijona, ištekėjusios pa

varde nežinoma, ir Kazimiera, iš 
Skroblių k., Rietavo v., Telšiij a., 
gyv. Philadelphia. 

Beranaitės, giminaites Kryžiau iš! 
Alsėdžių vai. 

Štai kiį žmogus gali padaryti. Vaizdas iš Lc Gaire, Iowa, kur 
šio namo savininkas, norėdamas išmesti iš namo nuomininką, 
kitais negalėdamas išgriovė virtuvės sieną. Panašių atsitiki
mų pasitaiko ir kitose šalies dalyse, kai savininkai negali iš
varyto namo gyventoją patys nusipirkę namą. 

BeržinienS - Stulpinaitė, On®* iš 
Draginm k., Papilės v., Šiaulių a. 

Blozevičius, Aleksas; iš Panevėžio a. 
Bostikytė, Marija, iš Mikutaičių k., 

Jurbarko v., Raseinių ap. 
Botyrius, Petras, iš Suvalkų Kal

varijos, gyv. Brooklyn ar Cleve
land, ir jo šeima. 

Budrevičius, Melchioras. 
Chadzinskas, Antanas, iŠ Bagdono-

nių k. 
Cernauckas, Juozas ir Viktoras, ir 

Černauckienė - Tupčeuckaitė, Ve
ronika, gyv. Chicago. 

Černeckienė, Elzbieta, ir sunus An
tanas, gyv. Scranton. ^ • 

čikauskas, Jonas, iš Panoškįty k* 
Onuškio v., gyv. New York. 

Čiužas, Antanas, Petras ir Vladas, 
iš Pakalupės k., Viekšnių vai. 

Dargaitės, ar Dargytės, dvi seserys, 
iš Pragalvojų k., Akmenės vai., 
Mažeikių ap. « 

Dorelytė, Marė, iš Kalnėnų, Rasei
nių ap., gyv. Boston. 

Dotschuweit, Eduard, ir vaikai Al
fred, Julius, Rkhard ir Ju 

adresas prieš kara buvo: ""Balwm 
Shop, Phil., Pa. 

Bervingas, Adomas, iš Marijampo- j Draugelis, Juozas, gyv. Brooklyn, 
les ap., gyv. Seymour, Conn • Dulckis, gyv. New York.. 

VEL LAISVA 
ant jusu telefono! 

MUSŲ NUOŠIRDI PADĖKA, OHIO BELL KOSTUMERIAI, UŽ 

JUSŲ PAKANTRUMĄ IR SUPRATINGUMĄ 

Streikas The Ohio Bell Company darbi
ninkų jau pasibaigė ir operavimas vėl ta
pą suorganizuotas taip kad pilnas telelo* 
m patarnavimas tuoj bus atsteigtas. 

Mes apgailaujame kad publika turėjo bu* 
ti taip sutramdyta ir esame labai dėkingi 
už jos supratingumą ir kooperaciją. Šis 
kooperavimas atlikti pasikalbėjimus tiktai 
tokiuose ręikąluose kurie buvo būtino po
būdžio davė mums galimybes suteikti pa
tarnavimą, kuris užtikrino saugumą ir ge
rovę bendruomenių kurias mes aptarnau

jame, . 

Mes jautėmės streiko bėgyje kad priva
lome pasakyti visuomenei apie nesusipra
timus ir reikalavimus kurie buvo iškelti 
bei apie pastangas kokia§ mes darome su
grąžinimui musų darbininkų atgal'į dar
bus sąlygose kurios butų teisingos publi
kai ir taip pat darbininkams. To pasieki
mui mes naudojome laikraščiuos© skelbi

mus gana gausiai perstatymui esančios 
padėties tiesiai ir atvirai ir suprantamais 
budais kaip mes geriausia galėjome t§t, 
padaryti. 

Per visas derybas su darbininkų vadais 
mes turėjome mintyje obligacijas kurias 
mes turime prįeš savo kostumerius," ka*-
dangi jie moka už patarnavimą kuris ųį-
moka operavimo algas ir kaštus. Telefo
no patarnavimo teikimo kaštai nuolatos 
kilo aukštyn pastarų kelių metų bėgyje 
be pabranginimo iš musų pusės už tele$a-
iio patarnavimą. Dabartinis susitarimas 
ir toliau dasidės prie kaštų patarnavimo 
telkimo, nes tas reiškia $3,500,000 daugiau 
į metą vien tik musų darbininkų algomis. 

Dabar mes visi jau vel stojome prie dar
bo—ir mes darysime viską geriausio, kaip 
yiaada, Nuteikimui jums geriausio telefo
no patarnavimo pasaulyje—už žemiausius 
galimus kaštus. 

Mes išreiškiame savę njjioširdžįą padėką tiems .musį tarnautojams kurie, 
nežiūrint visokių savo- asmeninių patogumų ir didelių nesmagumų, pasiliko 
prie darb kad publika gautų patarnavimą Reikalingą saugumui ir gerovei. 

T H E  O H I O  B E L l  T E L E P H O N E  C O .  
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Dovydaitienė - Viliušytė, Ona, iš 
Pentiškių k., Griškabūdžio v., gyv. 
Cleveland. 

Dulka, Teklė, iš Bagdanonių k. 
Dzinzaletą, Aleksander, py v. Boston. 
Eisingierienė - Tylertaitė, Jule, iš 

Ropinės k., Eržvilko v., Tauragės 
ap-, gyv. New York. 

Franewsky (Pranauskienė), Eleonora, 
iš Naumiesčio m., Tauragės ap. 

Franewsky (Pranauskienė), Eleonora, 
iš Naumiesčio m., Tauragės ap. 

Frejeris, Kostas, iš Karališkių k., 
Kiduliu v., Šakių ap. 

Freudenhamer, Albert, iš Obsrutų 
k., Vilkaviškio ap. 

Gapš.vs, Adomas ir Vincas, iš Ly
gumų v., Šiaulių ap., gyv. Phil. 

Garmus, Jurgis, iš Piliuonos. 
Gelžinaitė, Elena," iš Bazilionų, ne

toli Padubysio. 
Gerdis - Girdauskas, Jonas, iš Mel-

ninkų k., Šakių ap. 
Girdauskas - Gerdis, Jonas, iš" Mel-

ninkų k., šakių ap. 
Griegel, Eduard, ir vaikai Bruno, 

Eduard, Otto, Wilhelm ir Šeima, 
spejarqai gyv. Philadelphia. 

Grigaitis, Jonas, gyv. St. Louis ir 
Grigaitis, Justinas, gyv. Canada, 
kilę iš Janukiškių k., žvirgždai
čių v., šakių ap. 

Gfrubliauskienė - Gudaitytė, Pranciš
ka ir vaikai Benjaminas, Juozas 
Tadas ir Ona, gyv. Scranton, Pa. 

Gudaitytė, Stase, gvv. Chicago. 
Gudauskienė - Serapinaitė, Salomė

ja, gyv. Chicago. 
Gudonis, Antanas, iš Kaniūkų k., 

Aluntos vai., Utenos ap., gyv. 
Brooklyn. 

Gurklys, Jonas, iš Ginočių k., Pa
nemunio v., Rokiškio • ap. 

Imbrasas (ar Umbrasas), Antanas, 
iš Pabaisko vai., Ukmergės ap.; 

jo žmona Ona ir vaikai Antanas, 
Bronius, Jonas ir Jurgis. 

Jakelaitis, Juozas, iš Žymių k., Ža
liosios v., Vilkaviškio ap., ir jo 
vaikai. 

Jakubonis, Jurgis ir Valerijonas, iš 
> Druseikių k., Biržų vai. 
Janakienis, Adolfas ar Feliksas, ii 

Janakienė, Jadvyga ir josios duk
tė, iš Varėnos m. 

Jankauskas, Adomas, sun. Kazio, 
iš Paremunės- Kaunas, gyv. Chi
cago. 

Jar.ušaitienė, iš Suvalkų Kalvarijos, 
jos duktė Agnės ir kiti vaikai. 

Jekeliavičiuiės, Kristinos ir Jono ir 
Stanio Jekelevičių gimines prašo
mi atsiliepti. 

Jesas (Bervingaitė), Berta, iš Ma
rijampolės ap. 

Jocis, Edvardas, iš Rygos, batvijo-
. je, gyv. New Orleans, La. 

Jokimčius, Jonas ir Vincas, iš Šau
kėnų v., Šiaulių ap. 

Juknvs, Stasys, iš Ukmergės, gyv. 
Masreth, N. Y. 

Juo.dickas, Kazys, sun. Antano, |£ 
Jonavos v., Kauno ap. 

Jurevičaitė, Aleksandras, gyv. N.Y. 
Jurgaitis, Jonas, iš Žagarės. 
Jurgutis, Antanas, iš Podvarių k., 

Kretingos v. 
Kačevičaitė, Magde, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Kvietiškio k., 
Sasnavos parap., Mariampoles,. a. 

Kadlubauskienė - Nalivaikaitė, Vik
te, iš Semoškų k., Kapčiamiesčio 
vai., Seinų ap. 

Kalėda, Juozas, sųn. Jono. 
Kantanvičius (Kanton), Jurgis, iš 

Kazlų-Rudos, gyv. Chicago. 
Karkauskaitė, Liudvisė, , iš Kampų 

k., Merkinės v., Alytaus ap. 
Karosas, Ignacas ir Karosienė Ste

pan i ja, iš Grinkiškio. 
Kasabuiienė, Mikalina ir jos duktė 

Marija. 
I^asakaitis, Andrius, sun. Broniaus, 

gyv. Pittston, Pa. 
Kašuba, Antanas, iž Giniunų k., 

Klebiškio v., Marijampolės ap. 
Kavaliauskas, Pranas, iš Kretingro-

džio k., Kretingos v. 
Kepežinskaitė, Marija, is Jurgiškių 

k., Rumšiškių v., Kauno ap.., gyv. 
Brooklyn, Chicago1 ar Worcester, 
Mass. 

Kerbedis. Pranas, gyv. Boston. 
Kedšys (Keršiai), iš Giraitės k., 

prie Varėnos, "jų tarpe Adomo 
Keršio dūkti: ir Vinco Keršio se
suo. 

Klem-Kilataitė, Ona, iš Sugintų, prie 
Naumiesčio, Tauragės ap., gyv. 
New York ar Philadelphia. 

Klimavičienė - Kaledaito, Magdte, i», 
Liudvinavo, Mariampoles ap. # j  

Koreiva, Mykolas, survus Mykolo ir 
Barboros Norkaitis. 

Kraskauskas, Jonas, iš Slabadninkų 
k., Panemunio parap., Rokiškio a. 

Krokonienė - Tiškaitė, Veronika, iš 
Gaurylių k., Tirkšlių v., JVtažeikui 
ap.. jos vyras Antanas ir vaikai. 

Kulbušauskas, Kazimieras ir Jero
nimą, iš Skriaudžių Veiverių 
val- . . , Kumetis, Stasys -r JO brolis, is 
Garliavos v., Kauno ap. 

Kvedaras, Tomas ir Kvedarienė - Na
vickaitė, Antanina iš Kvėdarnos, 
Telšių ap. 

Kvederys, Pranaą, brojis Petro, gyv. 
Pittsburgh ar Chicago. 

Kvietkus, Aleksas, Pranas, 'Kviet-
- Qm JCvietkąitė, Adolfi

na? 

Lapinskas, Albertas, Eduardas, Gus
tavas ir Julius gyv. Bioklyn, N.Y. 

Lazauskienė - Nalivaikaitc, Antanina 
iš Semoškų k., Kapčiamiesčio v., 
Seinų ap. 

Lek^šys, Juozas, gyv. Chicago. 
Levinas, Antanas ir Levinaitė, Ona, 

iš Akmenės vai., Mažeikiu ap. 
Likas, Jtiozas ir Julius, iš Pažum-

bės dv., Paliuniškic v., Paneve-
žio ap., gyv. Chicago. 

Lisauskas, Jonas, iš Trakų ap. 
Lisauskai ir Lisauskaitės, broliai ir 

seserys Kazimiero Lisausko, gyv. 
Chicago. 

LukąusKietfe - Merkevičiųtė, Ona, 
iš Timinčiškes k., Antanavo v., 
Mariampoles, ap., cyv. Brooklyn 

Macaitis. Jonas ir Jurgis. 
Mačys (Mates ar Matsbis), Anta

nas, iš Padpaiesio k., Javaravo 
v., Mariampoles ap., gyv. Dixwel 
St.. New Haven, Conn; " 

Malakauskiene - Juškaitė, Leve, gyv. 
New York. 

Marazauskas (Morozowski), Juozas 
ir Stasys, iš Dagių vienk., Kovars 
ko v., Ukmerges ap. 

Markauskas, Zigmas, iš Moliškėlės 
k., Utenos v. ir ap. 

Marma, Juozas, iš Vidgmų k., Griš 
kabudžio v. ffyv.^ Chicago. 

Matulevičienė - Naiivaikaitė, Petru-
s§, iš Semoškų k., Kapčiamiesčio 
vai., Seinų ap. 

Mažeika, Jonas, spėjamai gyv. Chi
cago. 

Merkevičius, Anupras, iš Būdviečių 
k., Pajevonio v., Vilkaviškio ap. 

Mileckienė, Anelė, iš Judžių k., Kal
tinėnų v.r Tauragės ap., gyv. Chi
cago. 

Me jus, Augustas ir Jonas, gyv. Fair 
Oaks, Cal. ir Mejus Kristupas, 
gyv. Boston, visi iš Paševenčio 
k., Raseinių ap. 

Melenis, Jonas ir Juozas, iš Papile* 
v., Šiaulių ap. . 

Mileikienė - Liepaitėj Rozalija if JO# 
šeima, gyv. Chicago. 
Miliunienė, Katarina, iš Alytau*. 
Milkun (Bervingaitė), Ona, iš Mari

jampolės ap. 
Mockus, Andrius ir Jonas, iš Nau

miesčio parap., Tauragės ap/ 
Motiejūnienė - F irau tai tė, Sofija, 

gyv. Brooklyn. 
Nekrašovas, Jonas, iš Šiluvos v., 

Raseinių ap. 
Neniškis, iš Urliu k,, Rokiškio Šp., 

gyv. Chicago. : 

Nestauskienė - Svotelytė, Mare, iš 
Bajorų k., Vilkaviškio ap., gyv. 
Scranton, Pa. 

Niedvaras, Juozas, gyv. Chicago. 
Niedvaras, Petras, iš Gustonių k, 

Naujamiesčio v., Panevėžio ap., 
gyv. Chicago. 

' Novoselskienė - Marcinkaitž, gyv. 
Chicago. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuott 
dokumentus kreipkitės | 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Aff. 

ENdicott 4486 

Naujas Modernia Mamas Nebaigtas 

be MONCRIEF Automatinės šilun^os 
— HIT- — COAL 

RllRNACE CO., IHfDINA. O. 

T E V O D I 
Tuoj bus čia! Dovanok Jam ką Jis Įvertins 

ŠTAI KELETAS REIKALINGU DALYKŲ: 

KAKLARAIŠČIAI įvairių vėliausių marginių ir stylių $1.00 ir aukč. • 
MARŠKINIAI Parėdui ir sportui, margi ir vienų spalvų $2.95 ir aukš. 
DIRŽAI Rudi, Juodi, Baili, įvairių pločių $1-00 
KOJINĖS trumpos ir pilno ilgio, vienodų spalvų ir margos, pora 50c. 
SWfeATEIMAI be rankovių, užsimaunami, ir susegami priešais $4.95 

Taipgi turim daug kitų dalykų reikalingų vyrams dėvėti 
įurie tiks dovanoti Tėvo Dienoj|t 

IYVV Al QgEEN STAMPS su kožnu pirkinfcu DYKAI 
T Čia galit iškeisti savo Stamp Books. ™ 

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

f P J IvJ'ilvSlS Į 
| 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | 
E OFISO TELEFONAS: MAin 1773. E 
5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pricmiesčiuoee, kreip- jjjj 
= kites i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 5 
E riuose apdraudes-insurance reikaluose. E 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio.' Patarnavimas ir išpildymas s 
™ garantuojama. Kreipkitės  į mane telefonu arba asmeniškai. ~ 
Eiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii? 

Pilnai Padengta Apdrauda. Phone ĘX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefono vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

(•••••••••••••••i 

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 ^raster Sayininkai. 

>;ilU1lllllll|lllllllllllililllEnUII9ll3lir. l l l l31ISIIIIIi lHll l l l l l l l l l l l l l t l i l l i l l l l i l !lltlillllllll^ 

(Automatinis angIH. šildymas j 
1 Lengviau — Pigiau — švelniau \ 
1 TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FU RN ASUS = 
| Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas : 
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. [ 
I Automatic Controls Tools Hardware : 

TRI VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

E PO. 9548 Frank Orpse (Uifosaltfe) Sav. LI. 0237 E 
| ĄKRONE kreiptis: HANK HOLLISII — STadium 4793 E 

^S^%?WVVVWWyV^WVN^VWWVVWWWVVWJVVWVWWVVW^ 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 - Superior Ave. Cleveland HEnderson 

iwWWUVVWWWWVWiVVVVVWVWVWVWVWVVWWVV^ 
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D I R V A  

KONCERTAS KURIO OHIO LIETUVIAI NEKANTRIAI LAUKIA 

US POKARKS KONCERTAS 
RENGIA LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS l-mas SKYRIUS 

Mm. Braiiii-Jnne $ tl. llN'Iiiilll 
TIKI ETAI PO: 60°, 75c, $1.00 (TAX ,NC ) PRADŽIA *00 VAL. P. P. 6417 ST. CLAIR AVE. 

Dalyvauja LVS I-mo Skyriaus Koncerte 
Sekmadienį, Birželio 8, Slovenian Auditorium 

r n 

Birželio 8 Cleveland Lietuviams bus Atmintina 

nui/tii  Jl> •* « i  i  > ft t  a m t  i t  ̂  

Poni Sofija Adomaitienė yra viena iš geriausių jaunes-
nėsės kartos Kauno ir Vilniaus operos solisčių, ji su di
deliu pasisekimu koncertavo įvairiuose Vokietijos mie
stuose Amerikos ir Britų kariams. Ji tik kelios savai
tės kaip atvykus į Ameriką ir jau dainavo Chicago i e 

SVARBUS LVS 1 SKYRIAUS PADĖKA 
SUSIRINKIMAS 

LVS '1 skyrius t aukia * svar
bų savo narių susirinkimą šio 
penktadienio vakare, Gegužss 
23, nuo 8:15 vai.. Dirvos re
dakcijoje. 

Bus apkalbama reikalai ren
giamo koncerto Birzeliq 8 d., ir 
LVS seimo reikalai. 

Nariai ir komisijos nrašomi 
dalyvauti. Valdvba. 

SVEČIAI 
Pas P. J. ziurius svečiavosi 

ponia Šliūpienė, a. a. Dr. Jono 
Šliupo žmona, su sunum, nese
nai atvykę iš Europos. Dr. J. 
šliupas mirė Vokietijoje, pasi
salinęs nuo bolševikų iš Lietu
vos. 

Ponia Šliūpienė ir sunus iš
važiavo į Tabor Farm, Mich. 

Ona Baltrukonienė išvyko į 
Baltimore, Md., savaitei laiko 
paviešėti pas savo dukterĮ Ju
lę ir žentą Adv. Nadą RastenĮ. 

Gegužės 15 d. mirė Tadeušai 
Masilionis. ilgametis Clevelan-
do gyventojas. Velionis palai
dotas Gegužės 19 d., Kalvari
jos kapinėse, pamaldos atsibu
vo naujoje parapijoje. 

Šiuomi tariame ačiū visiems 
giminėms, kunigams, grabne-
šiams ir dalyviams šermenyse, 
pamaldose ir laidotuvėse. Ypa
tingai dėkojam Kun. Angelai
čiui, kuris daug rūpinosi ir ap
tarnavo dar prieš mirtį a. A. 
Tadeušą. 

Ačiu laidotuvių direktorei p. 
Delia E. Jakubs už jos prielan
kų patarnavimą. 

Velionis iš Lietuvos atvyko 
1905 metais. 

Visiems bent kuo prisidėju
siems prie laidotuvių ir pareiš
kusiems savo užuojautą dėka-
voja 

Sunus ir Mrs. Masilioniai. 

BRONIUS STAKUS, gyve
nąs Clevelande, prašomas krai-
ptis į Dirvos redakciją, jam 
yra laiškas. 

APSIVEDĖ 
Gegužės 17, apsivedė Frank 

Raizis su kitataute panele El
sie Silain. Jis yra sunus Ane
lės ir Juozo Raižių, nuo 1025 
E. 78th St. Vestuvių banketas 
buvo linksmas, buvo dideliame 
restorane, Fischer - Rohr Co., 
1111 Chester ave. Vestuvėse 
dalyvavo svečių iš kitų miestų, 
Frankio pusseserė Damutė su 
f:avo vyru Petru ir sunum Sla-
ninai, iš Perthamboy, N. J., ir 
Mrs. Petronėlė Zikuvienė, iš 
Frackville, Pa., Adv. P. J. Ker-
sis su savo šeima ii Peninsula, 
Ohio. 

Vestuvių puota linksmai už
sitęsė iki 1 vai. nakties. 

Linkėtina jaunavedžiams ge
ros laimės. Anelė Raižienė. 

CIO vėl pralaimėjo rinkimus 
Thompson Products Inc. dirb
tuvėje, kai 993 balsavo prieš 
prisidėjimą prieš CIO ir 419 už 
prisidėjimą. Tai ketvirta kar
ta nuo 1942 metų tos dirbtu
vės darbininkai parodė kad jie 
nenori bendro turėti su CIO 
ar su kokia kita išlaukine uni
ja. 

White Motor Co. darbinin
kai laimėjo 12c į valandą sl* 
gų pakėlimą. 

Kelių kitų dirbtuvių darbi
ninkai, pastaru laiku streika
vę ' gavo pakelti algas. 

Baigėsi telefono darbininkų 
streikas, pakeliant darbinin
kams apie $4.95 į savaitę dau
giau algų. 

•fcYDAI Clevelande dirba su
kėlimui savo žydų fondui net 
$4,415.000 kvotą. Jau sukelta 
virš $3.500,000. 

žydai tūkstantinėmis kloja 
savo žmonių reikalams ginti, 
o kiek Lietuviai aukoja Lie
tuvių reikalams ginti, kuomet 
renkama aukos ? 

Dvi Vietines Lietuvaitės Pirmą kartą Pasirodys. 
Užkviečiami Lietuviai iš'Plačios Ohio Dalyvauti 

BIRŽ. § KONCERTE 

KALBĖS INŽ. M. R. 
LAURINAVIČIUS 

ALDONA TAM 05 A IT Y T;> DARATA ŽIURYTft 

JAU ir pas mus atėjo pavasaris, "6T stt juo ir džiaugsmas. 
Lietuviai nuo amžių buvo vieni didžiausių dainos ir muzikos mė
gėjų. Tat štai LVS l-mas skyrius, žinodamas tai, ir norėdamas 
duoti progą atšvęsti Lietuviškai pavasario atėjimą, ruošia tam 
sekmadieniui, Birželio 8 d., dainų ir muzikos koncertą. 

Tai pirmas didelis rimtas Lietuviškas meno parengimas po 
ilgų karo metų, kuomet CIevelando4 Lietuviai nieko negalėjo su
rengti ir neturėjo kur sueiti kartu, vienas su kitu pasimatyti. 

Mums tas koncertas turi buti dar ir tuo įdomus kad jame 
pirmą kartą išgirsime Laisvoje Lietuvoje išsivysčiusią ir išgar
sėjusią dainininkę, p. Sofiją Adomaitienę, tik šį pavasarį atva
žiavusią į Ameriką. Ji mums patieks klasiškų ir tikrai Lietu
viškų dainų ir jas išpildys taip kaip jas- mūsų broliai Lietuvoje 
dainuodavo. 

Laurinavičius 

Antra menininkf, kuri jau mums yra žinčma, lai p. Birute 
Smetonienė, taip p a t  p a t i e k s  m u m s  " m u z i k a l i š k ų  d e i m a n č i u k ų " . ;  ~ p r į s i ė j o ~  b ė g t i k a r  
Ji skambins Klasiškus ir Lietuviškus kurinius, ir ją girdėdami j ^ su' tūkstančiais kitų, nors 
mes taip pat galėsime suprasti kaip gera buvo Lietuvoje, nes jijjis> Amerikoje gimęs, buvo pa 

savo meno išmoko ir pasiekė taip pat Laisvoje Lietuvoje. 
Šios dvi artistės duos mumą progą maloniai praleisti porą 

valandų, pasigerėti Lietuviškomis dainomis ir skambiais akor
dais. ' ~ ' 

Be to dar išgirsime ir musų Amerikos Lietuvaičių, musų 
vietinį talentą, tai dvi pianistes Aldoną Tamošaitytę ir Dorothy 
žiurytę. 

Tat nepraleiskime tokios geros progos, pagal Lietuvišką pa
protį su dain*i ir mušika sutikti pavasarį — ir visi sekmadienį, 
Birželio 8 d., nuo 2:00 vai. po pietų, skubėkime į Sloveniau Audi
torium, 6417 St. Clair Ave. Tai yra puiki salė, su patogiu bal
konu, toje salėje vietos yra virš tukstančiui publikos. 

Tėmvkit apie tikietus šiam koncertui: Kurie norite geres
nių vietų, nirkit išanksto 75c tikietus po 60c. Salėje tą pat die
ną tikietai bus po 63c., 75c., ir $1.00. 

Tikietai gaunami. Dirvos Administracijoje ir pas rengimo 
komijos narius. . -

siryžęs Lietuvoje dirbti ir gy
venti. 

AUTOMOLILIŲ nelai m ė s e | DEL DUOBKASIŲ streiko 
Clevelando gatvėse žuvusių šy- Lake View Kapinėse koplyčio-
rnet sumažėjo palyginus su žu-, je laikoma.apie 100 lavonų gra-
vimais pereitą metą. šymet j buose, nes streikuoja 63 tų ka-
iki Gegužės 19 užmušta 32, o 
pernai buvo užmušta 54. 

CIGARETAI bus aptaksuoti 
dar lc daugiau jeigu bus nu
tarta mokėjimas Ohio vetera
nams bonų, kaip to reikalauja
ma. Tuos bonus apmokės iš 
taksų už cigaretus. 

PARSIDUODA PIGIAI 
8 dalių Dining Room setas 
parduodamas iš priežasties 

išsikraustymo. Kreiptis 
6809 Bonna Avenue 

REIKALINGA MERGAITĖ 
keleto valandų darbui namuo
se. šeštadieniais, apvalyt virtu
vę, nevyresnė kaip iš 7 grade. 
Ateiti prieš šeštadienį apsipa* 
žinti su darbu. 

6028 Superior Avenue. 

RADIO SAVININKAMS « 
Duokit pataisyt savo RADIį^į 

ekspertams mechanikams 
THE SOUTHWEST RADTO & 

APPLIANCES SERVICE 
4914 Pearl Road 

Visokių išdirbimų radio taisoma 
pilnai patenkinančiai. 

pinių duobkasiai ir nekasa duo
bių. Koplyčia yra nedidelė, ir 
grabai sukrauti vienas ant ki
to. Grabai atsargiai sužymėti, 
kad neįvyktų sumaišymas ir 
kad nebūtų palaidota svetimas 
kūnas kitų žmonių kapuose. _ 

Siiil-'iiMTica 
Ui 

C L E V E L A N D  
• 

6 Parodos Vienoje 
• ATOMO ENERGIJA VEIKMĖ 
• TELEVIZIJOS VAIDINIMAS 
• PRE-FAB KAIMELIS 
• GYVULIŲ PARODA 
• AUTO PARODA 
• INDUSTRINIAI IŠDIRBINIAI 

piBLic AIDITORO 
Gegužes 22-31 

Kasdien nuo 1 iki 11 vak. 
šeštad., Sekmad., Decoration 
Day, 11 ryto iki 11 vakare 

Įžanga 85c. Studentams 60c 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEDIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6821 EDNA AVENUE ENdicott 1763 
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Dalyvauja LVS 1 -mo skyriaus Koncertu •*' J 
Sekmadienį, Birželio Slovenian Auditorium ji 

LVS 1-mo skyriaus rengia
mame koncerte, Birželio 8 d., 
bus ir ,vienas 
kalbėtojas, ži-'#s* 
nomas Cleve 4 J-
landiečia m s 
I n ž .  M a r t y n a ^  f ' ™  
R. Laurinavi 
čius, kuris bu 
vo vienas i> 
nedaugelio at
vykusių iš Eu 
ropos tremt' r 

nių laiminga -1 
susirasti č i; 
tarnyba suly., 
savo Lietuvoj i 
įgytos profesi 
jos:" jis gavo 
vietą Michigan 
valstijos keli'.i 
inžinierių de 
partmente. Jis 
sutiko ą.tvykt i  
i Clevela n d 
kalbėti Birže 
lio 8 d., Slove
nian A u d ito-
rium. Taigi koncerto dalyviai 
gaus progą išgirsti jo kalbą iš 
jo pergyvenimų Lietuvoje ir 

I>irutė Snii'funienė — Pianistė 
Ponia Birutė Smetoifienė, iš Lietuvos atvykus^ karo pra
džioje, yra viena iš žymiausių Lietuvos pianisčių. Čia 
Amerikoje skambino jau eilėje koncertų ir per radio 
Lietuvių tarpe ir Amerikiečiams. Clevelande bus jos 
pirmas vilačioje Lietuvių visuomenėje pasirodymas, nors 
mažesniuose vakarėliuose ji jau keletą kartų skambino. 

GEROS RŪŠIES VYNAS-
Pirkit Geros rūšies Vyną ir Alų 

iš 

A. B. C. WINE STORE 
5817 Denison Ave. 

Musų Kainos Jums Patiks. 

SPECIAL 

IŠPARDAVIMAS 
Vyrų Vilnoniai susegami 
coats $1.39 iki jų turime 

STONE KNITTING 
MILLS CO. 

7560 Stanton Avenue 
Netoli E. 7i)th Street. 

2 blokai šiaurčn nuo Woodland ave. 

Kvietimas Lietuviams 
Kaimynai Lietuviai apsilankyki^ 

TREASURE GIFT SHOįfrį 
5817 Superior Av«. 

Turime 2,000 puikių naudfngrj do
vanoms dalykų tinkamų vyrams 
ir moterims už žemas, kainas. 

Anthony Giedrys, S»v. <«i> 

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 

"C Javings wil l  always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

w i  t  h  a  f e e l i n g  o f  

security and personal 

independence!" 

Savers always welcome 

Member Federal Deposit Insurance Corp. 

Finansuoki! Savo . . . 
Karą * Namų Padargus * 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 jokiu keblumų ... žemos kainos. 

THE VITIO.HL f in I!IM 
O  F  C  L t  V  E L A N D  

CHerry 2140 ; Euclid prie East 6th 

T, J. SAMAS - JEWELER 
Persikele į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

+ Vaistų Receptai 
Tikriausia Išpildomi 

Tikram**, pasitiketir.umas, tyrumas — šio* yrli Uošą 
eilfi* ypatybes kiekvieno vaistų recepto išpildyme. 

TOEDTMAN & FOLLIS 
P h a r m a c i s t s  

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, O. 
Registruotai Farmacistas visada gatavas' patarnavimui. 

| WISkelis Funeral Home f 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ I 

PAT AR N A V? MAS 
—HAMMOND VARGONAI P£R ŠERMENIS— 

! 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
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