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LI ETUVI v^\ --
GILIŲ KRlNIKA 

(Musų korespondento Bavarijo
je pranešimas Pirvai) 

DIRVA 
••• 

THE FIELD 

The. only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Clevelaftd. 

No. 22 Kaina 6c. CLEVELAND, OHIO May-Gegužės 30, 1947 (32-ri metai :: 32nd year) 

Prez. Truman Raginamas Paskelbti Liepos 21 "Li Day" 
VOKTECIAI APIPLĖŠIA 
TREMTINIUS. 

VIENAS Lietuvis, Anglų zo-
116b gyventojas dr. K., buvo nu
vykęs į Frankfurtą. Viešbu
tyje, kur jis buvo apsistojęs, 
susipažino su dviem Vokiečiais, 
kurie pasiūlė jam pirkti akor
deoną. Tokiu budu jie nusivi

liojo Lietuvį dr. K. toliau nuo 
jo stovyklos. Nuėjus apie 1 
km. Vokiečiai staigiu smugiu 
pakirto dr. K. žemėn ir apsvai
ginę jį, pradėjo smaugti iki są
monės netekimo. Po to išvil
ko drabužius, atėmė pinigus 
ir, prigrasinę kiek atsigavusį 
Lietuvi, kad niekam nesakytu, 
pasišalino. Dr. K. turėjo atsi
gulti j ligoninę gydytis, o Vo
kiškieji banditai paspruko ne
susekti. 

Yra ir daugiau panašių Vo
kiečių "žygdarbių". Buna at
sitikimu kad Lietuvius išmeta 
iš traukinio vien dėl to kad jie' 
tarp savęs kalbasi Lietuviškai. 

Taigi naciu nebėra, bet jų 
dvasia gyva vien jau dėl to kad 
b o l š e v i k u  a e f e n t a i  V o k i e t i  j o j e  
kiršina nacius prieš Amerikie
čius. Naciai priimami nariais 
ir j komunistų partiją. Ir tai 
nei kiek nenuostabu, nes ruda 
ir raudona spalva yra labai pa
našios. 

BALTŲ TREMTINIAI — 
RUSAMS AMŽINAS KRISLAS 
A K Y S E . . . .  .  7  

RUSŲ zonoje Vokietijoje ne
senai buvo susirinkimas, kuria
me dalyvavo ir iš Vokietijos ke
letas tremtinių — Sovietų agen
tų. Tame susirinkime buvo ir 
atvykusių šnipų iš Lietuvos. 
Buvo aptarta priemonės, kaip 
vesti propagandą tremtinių tar
pe už jų gryžimą į Sovietinius 
kraštus. Tarpe kita ko, bu
vo nutarta daryti viską kad 
kaip galima daugiau sukompro
mituoti tremtinius Amerikie
čių, Anglu ir UNRRA akyse. 
Buvo įnešti net pasiūlymai vyk
dyti represijas, o taip pat te
roro priemones bei atentatus 
prieš kai kuriuos asmenis, ku
rie vadovauja tremtiniams. 

NEDAUG LIETUVIŲ VYKSTA 
l BELGIJĄ 

IKI šiol į,Belgiją išvyko tik 
keletas šimtų Lietuvių, nes dar
bo ir gyvenimo sąlygos ten žem
dirbiams musų tautiečiams, ne
pratusiems prie anglies kasimo 
darbų ir dažnai karo metu ne
tekusiems sveikatos, o taip pat 
paskutiniu metu išbad ėjusiems, 
nėra pakenčiamos. Jeigu dau
giau Lietuvių ten susirastu, jie 
žada įkurti savo organizaciją. 

POLITRUKAI VIS DAR 
NEUŽMIRŠTA MUSŲ 
TREMTINIŲ STOVYKLŲ. 

TUO tarpu kai visuomenė vis 
daugiau ir daugiau tiek Ameri
koje, tiek Europoje pažista ko
munistų tikrąjį veidą ir kai 
daugelyje kraštų imama rim
tai svarstyti komunistų parti
jos uždraudimo klausimas, trem 
tinių stovyklas Vokietijoje dar 
dažnai lanko specialus Rusų ka
rininkai. Tačiau politrukai pui
kiai žino tremtinių nuotaikas 
ir vengia jų susirinkimų. Jie 
nori kalbėtis tik su tais, kurie 
pareiškia norą gryžti namo. ži
noma, tokių nėra ir vieno iš 
šimto: kas norėjo, tas jau se
nai sugryžo, nes Amerikiečių 
valdžia nedaro nei spaudimo 
gryžti namo, nei draudžia ten 
f&žiuoti tam, kas nori. 

Kai potitrukai pasiūlo Lie
tuviams gryžti namo, Lietuviai 
juos paklausia: 

— Ar jau sugrąžinti trem
tiniai iš Sibiro? * 

— Kiek tūkstančių Lietuvių 
naujai išvežta į Rusijos kon
centracijos stovyklas? 

— Kodėl nėra Rusijoje ir už
imtuose krąš&uoįk? demokrftti-

; *' t-" " •' 

RUOŠKIMĖS IŠNAUDOTI TA DIENA BŪTINIAUSIEMS MUSU TAUTOS INTERESAMS 

Amerikos Lietuvių Misijos Pirmininkas Adv. A. 
Olis Paruošė Senatui ir Atstovų Butui Rezo* 
liuciją Atžymėjimui 25 Metų Sukakties nuo 
Prez. Hardingo Pripažinimo Lietuvos De Jure 

Žemiau talpiname S. J. Res. 119, kurią Amerikos 
| Lietuvių Misijos pirmininkas Adv. Antanas Olis suma

nė, atžymėjimui 25 metų sukaktuvių nuo to kai Liepos 
27 dieną, 1922 metais Prezidentas Harding pripažino 
Lietuvą de jure. -

Olis pasitarė su Senatorium C. Wayland Brooks kad 
f v: ta rezoliucija butų įnešta U. S. Senate. Atstovų Bute 

tokią rezoliuciją įneš Congresmaęas Richard B. Vail iš 
Gen. Kanji Išihara Japonijos Illinois. Tai<ri, Amerikos Lietuvių Misijos pastangomis 
Kwantung armijos štabo vadas, U. S. Kongresas bus raginamas įgalioti Prezidentą Tru-
kuris pravedė Mukdeno inci- maną paskelbti Liepos -27-tą "Lithuanian Day" visoje 
plentą Rugs. 19, 1931, nuo ko šalyje 

Tam dabar yra geras laikas visoms; Lietuvių kolo
nijoms ruošti sulyg savo nuožiuros 25 metų Lietuvos Ne
priklausomybės pripažinimo paminėjimus, išnaudojant 
tą sukaktį plačiai propagandai už Lietuvos bylą, ir taip 
pat panaudoti tą dieną — tai bus sekmadienis — iškil
mėms savo tarpe. Geriausia tiktų ta diena atžymėti 
aukomis ar tai tremtinių šelpimui, ar tai Lietuvos va
davimui. Vienur gali tą progą išnaudoti B ALF skvriai 

rp , I _ . | kitur Lietuvai Vaduoti Sąjungos, kitur Amerikos Lietu-
l arptautine Maisto Ta-(Vjų Tarybos skyriai sayo organizacijų parėmimui. 

ryba skubiu saukiasi kad. cia paduodame t* rezoliuciją: , 

ir prasidėjo Kinų-Japonų ka 
ras. 

EUROPAI REIKIA 
DAUGIAU GRUDŲ 

DUONAI 

U. S. duotų daugiau grudu 
sulaikymui bado ir negero-į*^ 
vių kokios gali pasekti ba- ^ 
dą kenčiančius žmones ka
ro nuniokotose šalyse. 

Šymet tikimasi rekordi
nio derliaus grudų šioje ša
lyje, tačiau nežinia ar U.S. 
galės duoti 550,000.000 bu
šelių grudų, numatytų rei
kalingu kitų šalių šelpimui 
per sekančius 12 mėnešių. 

Šį sezoną eksportuota į 
kitas šalis 120 milijonų bu
šelių kornų. 

Prancūzija skubiai prašo 
pristatyti 150,000 tonų gru
dų, kurie skirti ten pasiek
ti Liepos, Rugp. ir Rugs, 
mėnesiais. v 

* i 
* f 

BRITANIJA susitarė su 
Ispanija pirkti už $100 mi
lijonų maisto ir žaliavų. O 
tik nėsenai Britanija ir A-
merika vos nebuvo Mask
vos prikalbintos sugriauti 
tvarką ir Ispanijoje, kad ir 
ten žmonės liktų be mais
to ir tikėtų į komunizmą 
kaip išgelbėtoją. 

SENATE Republikonai 
nubalsavo 48 prie 44 pra
dėti mažinti income tax su 
Liepos 1 šių metų, kaip Re-
publikonų buvo skelbiama 
pereitų metų kongresiniuo
se rinkimuose. 

Bus pranešta koks taksų 
mažinimas ineis galion. 

JOINT RESOLUTION V* 
IN THE SENATE OF THE .UNITED STATES 
Authorizing the President to proclaim July 27, 1947, as 

LITHUANIA DAY. 

Whereas today principles of democracy and freedom are being 
threatened by the forces of totalitarian domination and ag
gression which already have caused incomparable misery 
and destruction to human life iu, many parts of the world; 
and ' 

Whereas the Republic of Lithuania has unfortunately been the 
victim of suffering and hardship by reason of such forces; 
and / 

Whereas the ultimate preservation of representative government 
and liberty as the bulwarks of freedom throughout the civ
ilized world demand a repudiation of the forces of tyranny 
and oppression and a restoration of free government in 
those natiohs where independence has been crushed; and 

Whereas on July 27, 1922, the Government of the United 

Komunistų veiklos tyrinėjimo Kongresinė komisija Hollywood, 
Calif., kur ji nuvyko dalykus sekti vietoje. Sėdi, pirmininkas 
J. Parnell Thomas, stovi Rep. John McDowell, ir Chief Inves
tigator Robert E. Stripling, iš Kongreso Un-American sub-ko-
miteto. Daug kas jau dabar iškeliama apie raudonųjų veiklą 
Hollywoodo filmų industrijoje. 

BALTASIS NAMAS 
GELBĖJO GAMINTI 

KOMUNISTINES 
FILMAS 

BRITAI NORI ATI-
DUOT JUGOSLAVUS 

NUŽUDYMUI 

Iš Romos atėjo žinia kad 
U. S. State Departmentas 
griežtai užprotestavo prieš 
Britų armijos netikėta pa
siryžimą sugaudyti Italijo
je esančius 877 Jugoslavus 
ir grąžinti žmogžudžio Ti
to valdžiai į nagus. Tie as 

JRep. McDowell paskelbė 
id un-American Activities 

komitetas susekė kad šioje 
šalyje veikia tam tikra gru
pė slaptai įgabenanti ko
munistus iš Meksikos čia. TOOT1„a -s t 

utattJS. sat 
vadovybė sutiko juos suim
ti ir pasiųsti Jugoslavijon. 

Butų gerai kad Ameri-

woode rado kad raudonieji 
piliai isibriovę į filmų in
dustriją. 

Taipd to paties komiteto 
nirmininkas Rep. Thomas 
kartu su McDowell iškėlė 
aikštėn savo patyrimą kad 
Baltasis Namas, preziden
to rezidencija Washingto-
ne, labai daug gelbėio t>a-
ruošimui gana atkaklių ko
munistinės prona g a n d o s 

States of America gave expression of belief in the principles j filmų šiai Šaliai. Raportas 
' dar nepamini kurio prezi
dento buvimu iš Baltojo 
Namo ėio tokia talka, ta
čiau e-alima suprasti: iuk 
pats Roosevelt buvo prisi
grūdęs savo ofisus ir kitas 
valdiškas įstaigas sovietų 
agentais, ir yeik visi Roose-
velto šeimos nariai buvo 
jau palinkę į komunistus. 

and ideals hereinabove set forth by recognizing the inde 
pendence of the Republic of Lithuania, and 

Whereas July 27, 1947, is" the twenty-fifth anniversary of that 
significant occasion, and 

Whereas the defense and preservation of democracy to which 
our Nation is pledged requires an expression of the un
compromising loyalty and support of all Americans: Now, 
therefore, be it 

RESOLVED by the Senate and House of Representatives 
of the United States of America in Congress assembled, 

That the President of the United States is authorized to 
issue • a proclamation designating July 27, 1947, as Lithuania 
Day and calling upon the people throughout the United States 
to observe the day with - appropriate ceremonies in order to 
afford expression of the ideals and purposes hereinabove de
clared. 

kos valdžia nors kada pra-
sikrapštytų akis, juk bol
ševikams visi kas tik nuo 
jų teroro bėgo yra kvislin-
gai, naciai, fašistai ir karo 
kriminalistai. Kad tik pa
čiupti juos į savo nagus. 

jos? / . 
— Kodėl leidžiama veikti Lie

tuvoje tik vienai komunistų par
tijai? *# 

Vienas Rusų karininkas pa
sakė kad jie Lietuvių stovyklo
se lankosi tik tarp kita ko _ ir 
jų gryžimu į TSRS nesą suin^ 
teresuoti. 

Jam viena dievota Lietuvė 
moterėlė pasakė: 

"Mes negryšime tolei kolei 
jųs nebusite tikri demokratai, 
kol nebus laisvės tikėjimui ir 
kol Sovietų Sąjungoj Dievas 
neužims jam prideramą viet^." 

Sovietų karininkai dažniau
siu į jiems patiekiamus klau
simus visiškai nieko neatsako. 

Pelėkis. 

KADA visi laukia vasa
ros, vakarinėse valstijose— 
Omaha, Colorado, ir Wyo
ming Gegužės 28 sulaukta 
sniego. Nebraska valstijo
je prisnigo vietomif iki 
colių sniego. y 

Sibley, Iowa. — Tūlas 37 
m. amžiaus ūkininkas pa 
rašė raštuką kad jis išeina 
iš proto, nužudė savo ̂  šei* 
mininkę, jos du vaikučiu ir 
pats dinamitu susisprogdi-
no. 

Imlay City, Mich., vienas 
16 m. berniukas apkaltintas 
nužudymu keturių savo kai-
mųm vaįlp^ 

$27 BILIJONAI EIS 
GELBĖJIMUI KARO 
NUALINTŲ SALIŲ 

.U. S- vyriausybė pasky-
Vengrijos vienas komu- rė ar pasižadėjo praleisti 

- apie $27 bilijonus šelpimui 
ir atgaivinimui pokarinio 
pasaulio, kaip surinktos ži
nios rodo. Tai yra daugiau 
negu buvo išleista karo me
tais lend-lease planais. 

Ta suma apims eilę me^ 
tų ir taikoma sustiprinimui 
pasaulio ekonomiškai, kad 
komunizmas nepajiegtų iš
kilti. :» 

UNITED PRESS, Ame
rikos žinių agentūra, skel
bia surinkus žinias iš visų 
šalių kiek jose esama ko
munistų, ir surasta jų kiek 
virš 20 milijonų, kurie ak
tyviai dalyvauja komunistų 
partijoje 46 žymesnėse ša
lyse. 

Pasirodo, kitose Europos 
šalyse komunistų partijos 
turi daugiau narių sudėti
nai negu Rusijoje. 

Kyla Skandalas del-
Bulvių Naikinimo 

VISOJE galyje kilo pasipik
tinimas kai laikraščiuose pasi
rodė atvaizdai parodanti val
džios agentus sunaikinančius 
kalną šviežių šių metų bulvių, 
užpilant jas dvokiančiu aliejum 
kad niekas tų bulvių ir neban
dytų rinkti. Taip sunaikinta 
•50 tonų bulvių tik vienoje vie
toje, ir suaikvota tiek aliejaus, 
kuris taip pat reikalingas. : i 

Tuo tarpui kai Washington©' 
valdžia kalba apie maitinimą 
46 milijonų Vokietijos žmonių, 
kurių iki 1948 metų maistui 
reikės skirti $750 milijonų, 
nusmerkia sunaikinimui bul
ves, kurios yra vienas iš pir
maeilių maistų Europoje. 

štai dabar tarp Gegužės 1 ir 
Liepos 18, apie 116 Amerikos 
laivų veža iš čia milijonus to
nų maisto, baltų miltų, kvie
čių, komų, miežių, avižų į Vo
kietiją. 

Bulves naikinant, fr super
kant grudus iš Amerikos ūki
ninkų, tų dalykų kainos turSs 
čia vėl pabrangti. 

Kodėl Washingtone sėdinti 
viršininkai negalvoja kad vie
toje naikinimo ir išvežimo ki
tur maisto, neatpiginti jį čia? 
Vežti kitiems ką turi pervirto, 
bet ne naikinti. 

BULVIŲ skandalas iškilo ir 
Kongrese pereitą savaitę, ktro* 
met paaiškėjo kad bulvių sun
ku gauti visai ten pat už kal
nų kur tie 50 tonų bulvių da
bar sunaikinta, ir jų kainos 
aukštos. 

Pasirodo kad per pastarus 8 
iš Kanados į šią šalį buvo im
portuota 5 milijonai bušelių 
bulvių, ir jos parsidavė ten pat 
kaimynystėje kur dabar nai
kinamos, po $4.50 už 100 sva-

Pernai valdžia sumokėjo u! 
bulves $80 milijonų, ir nupir
ko 12 milijonų tonų bulvių su
naikinimui. Daug kitų bulvių 
nupirkta tik užarimui, visai jų 
neiškasant, ir už tai ūkininkai 
gavo užmokėti. 

Kada milijonai žmonių pa
saulyje šaukiasi maisto, Ame
rikos valdžia paskelbia kad bul
vių yra perviršis, ir tyčiomis 
sunaikino nuo pereitos Liepos 
mėnesio 87 milijonus bujoliij 
bulvių. 

nistas ministras paskelbė 
jog Vengrija atmes Ameri
kos paskolą jeigu tokia bu
tų duodama, nes Vengrija 
nenorinti patapti "antra 
Graikija". Komunistai no
ri kad Vengrija butų antra 
Lietuva, kuri visiškai nuo 
pasaulio atskirta geležine 
uždanga. 

Vokietijoje Amerikos mi-
litarinis teismas nubaudė 
mirtimi 26 nacius Lands-
bergo kalėjimo politiškųjų 
nelaisvių kankintojus ir žu
dytojus. (Apie Landsber-
go kalėjimą rašė Dirvoje 
B. Gaidžiunas, kuris tame 
kalėjime buvo, savo veika
le "Pakeliui į Mirtį.") 

Mauthausen koncentraci
jos stovyklos kalinių žudy-

' toj ai taipgi rasti kaltais ir 
22 jų nuteisti pakarti. 

•ės* 
Japonijoje susekta kad 

Amerikiečių žinioje vei
kiančiose mokyklose prikiš 
ta daug komunistų moky 

Buvęs Prez. Hoover ra
gina leisti laisvai dirbti bu-?' 
vusių priešų šalių dirbtu
vėms, kad jos ejalėtų prisi-

INDIJOJE nuo Lapkri
čio mėnesio riaušėse užmu
šta jau 4014 žmonių. 

tojų, kurie skiepija komu- dėti prie tų šalių ekonomi-
mzmą jaunimui. įnio atstatymo. 

Šioje šalyje, kaip surink
tos žinios rodo, tarp Kovo 
ir Balandžio mėnesių dirb
tuvės iš įvairių darbų pa
leido 140,000 darbininkų. 

PLIENO stoka sulaikė (far-
bus nekuriu automobilių išdir-
bysčių ir jos turėjo paleisti iš 
darbų daug darbininkų. Det
roito automobilių dirbtuvės pa
leido iš darbų apie 40,000 dar
bininkų ir sulaikė pradėjusią 
isisiubuoti automobilių produk
ciją. 

Po to kai CIO prezidentas 
Murray paskelbė uždraudimą 
CIO plieno unijos darbininkams 
streikuoti per sekančius du me
tus, plieno industrijoje page
rėjo upas. 

Yra vilčių kad ir angliaka
sių klausimas bus užbaigtas 
rimčiau, nors Lewis rengiasi 
trukšmuoti apie Liepoa 1 4r 
kiek prieš tai. , „ 

Plieno darbai pakilo keliuose 
plieno centruose ir darbingu
mas pasiek# arti 100 nuoš. nor-
malio. 

Vlv.' M irV» 
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MEKSIKOJE APSILANKIUS 

Pennsylvania įvedė 
Naujų Taksų 

Su Birželio 1 diena Pennsyl-
vanijoje |vedama nauji netikė-
ti taksai, kurie nustatyta iki 
1949 metų. Aptaksuojama: 

Cigaretai 2c už 10 pakelį 
(buvo lc). 

Saldus perkami gėrimai, lc 
už 12 uncijų ar mažiau bonką. 

Rauginti gėrimai (alus) nuo 
$1.24 iki $2.48 ant bačkos. 

. Degtine 10 nuoš. ant viso
kių rūšių kokios dabar paduo
damos valstijos degtinės krau
tuvėse. 

Valstija tikisi didelio šmu-
geliavimo netaksuotų cigaretų 
ii New Jersey valstijos, ir tą 
fUbežių pasiryžo .saugoti* 

šmugelninkai gali uždirbti 
po 40c nuo kartone cigaretų, 
įąigabendami kontrabandos ke
liu cigaretus iš New Jersey. 

KOVOJA PRIEŠ KOMU 
HJZMĄ 

Pennsylvanijos senate pralei
sta bilius kuris taikomas už
drausti komunizmo dėstymą ir 
mokymą valstijos mokyklose, 
aprs tas aiškiai nebuvo daro
ma. Geriau butų išsijoti visus 
komunistus iš mokytojų eilių, 
Kurie savo palinkimais į komu
nizmą yra pavojingesni negu 
viešas minėjimas ir palygini-

Capt. Nellie Jane Dewitt, Sus
quehanna, Pa., tapo paskirta 
pirmutine direktore karo lai
vyno slaugių korpuso. Jos už
duoti yra gauti daugiau slau
gių karo laivynui. 

Woterbuî  Conn. 

KVIEČIAME VISUS į 
SMAGŲ PIKNIKĄ 

American Friends of Lithu
ania ir Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos 9-tas skyrius rengia nepa
prastai gražų bei įdomų pikni
ką sekmadienį, Birželio 15 d., 
Linden Parke, Union City, pra
džia nuo 1 vai. dienos. Turė
sime įdomią programą ir kitų 
pamarginimų bei gerų kalbėto
jų. šokiams gros Vietos Zam-

mas kvailos komunizmo siste- troški orkestras. 
mos su Amerikos demokratine Pr*e ^°». turėsime didelį sur-

, prizą, kuris viešai neskelbia-
santvarka. . % v. mas, tik atsilankiusieji turės 

Valstija taip pat ruošia nau- progą patirti arba ką nors lai-
ją pabaudos įstatymą kuris už
draus bent kam nešti ar iška
binti raudoną vėliavą kokiose 
n$rs viešose iškilmėse, sueigo
se ar maršavimuose. Jei tas 
įstatymas bus įvestas, bausmė 
hjis $1,000 arba metas laiko 
kalėjimo. 

JIENO PRODUKCIJA ^ 
Pieno per Balandžio mėnesį 

Penna ūkininkai pristatė 480 
milijonų svarų, 5 nuoš. dau
giau negu tą patį mėnesį per
nai. 

Gegužės mėnesį tikima pie
no bus gauta pervirš. 600 mili
jonų svarų. 

Šį pavasarf galvijų ūkininkai 
turi pakankamai šieno ir pa
šarinių grudų. 

mėti. Taipgi bus skanių už
kandžių ir išbėrimų, visi busi
te pavaišinti kaip svečiai. 

Kaip visuomet taip ir šį me
tą šių organizacijų parengimas 
bus įdomus ir linksmas. Todėl 
visi ruoškitės atsilankyti į Lin
den Parką, Birželio 15 d. Lis 
ar pagada, piknikas įvyks. Di
delė dalis pikniko pelno skiria
ma musų Lietuviiįai spaudai. 

Komisija. 

BALTIMORE, MD. 
"TAG DAY" BALF NAUDAI 

BALF nuskyrė Marylandui 
kvotą sumoje $9,000. Ikišiol 
šios padangės Lietuviai dirbo 
kas pajiegė sukėlimui tos su
mos. Organizacijos, siuvėjų įs
taigos ir vedėjai bei darbinin
kai aukojo ir dirbo šalpai nu
kentėjusių nuo karo Lietuvių. 
Iki šiolei pasirodyta gražiai. 
Prie to darbo daug prisidėjo 
musų klebonas Kun. Dr. Liu
da Mendelis ir daug kitų as
menų. Ik šiolei jau sukelta 
per $6000 ir $6000 jau pasiųs
ta BALF centran^ 

Užbaigimui šio vajaus gauta 
per Adv. Nadą Rastenį ir K. 
Matuliauską iš tuomet esančio 
Baltimorės mayoro McKeldin ir 
Board of Estimates leidimas 
turėti mieste Tag Day, per vi
są dieną, Birželio 14, šeštadie
nį. Todėl reikia didelio pulko 
aukų rinkėjų sėkmingam už
baigimui musų vajaus. 

Birželio 4, nuo 8 vai. vak., 
Lietuvių salėje bus masinis su
sirinkimas. čia dalyvaus tik 
ką atvykę iš Europos asmenys 
ir vietos veikėjai. Bus gražių 
Lietuviškų dainų, šio susirin
kimo tikslas pasirengti pilnai 
"Tag Day" aukų rinkimui. Vi
si kas galite ateikit, o kurie 
negalit tą vakarą, tai ateikit 
šeštadienį, Birželio 14, nuo 9 
vai. ryto, į Lietuvių ^alę, ir iš 
čia galėsit^ eiti aukų rinkti tą 
dieną. 

Birželio 13, nuo 8:45 vaka
re, bus Lietuvių programa iš 
radio stoties WITH, Baltimo
re. Tą laiką Free State Brew
ery paskyrė «Amerikos Legiono 
Lietuvių Postui No. 154, ir tas 
postas perleido tą laiką BALF 
64 skyriui. Paklausykite tos 
programos. Kor. 

PADĖKA 

f* 1 
LANKĖSI CHICAGOJE 

Dr. Eugenija Gurskaitė ir p. 
Stephania Douvan buvo nuvy
kusios į Chicagą savo giminių 
ir draugių aplankyti. Iš Chi-
cagos nuvažiavo ir į Waukegan, 
111., pas Dr. Gurskaitės mamy
tę ir sesutę. 

Ponia Dauvan aplankė savo 
mamytės kapą Chicagoje. Ji 
su džiaugsmu pastebėjo kad 
ant mamytės kapo rado žydin
čias tulpes, kurias prieš 18 me
tų pasodinus^ 

NEPALAUŽIAMA MEILU; 
Valerija Kriaučiūnienė taip

gi buvo nuvažiavus į Chicagą 
pasitikti savo naująją busimą 
giminaitę, Marytę Januškaitę, 
kuri tik buvo atskridus iš Vo
kietijos. 

Mat, Kriaučiu^o brolio. 
nus, Adv. A. Kriaučiunas, bū
damas kariuomenėje leitenan
tu, dalyvavęs' Vokietijos oku
pacinėse jiegose, susipažino ten 
Lietuvaitę tremtinę, Marytę 
Januškaitę. Kaip Lietuvis jis 
užjautė savo tautiečiams ir rū
pinosi jų reikalais, o su Mary
te taip susidraugavo kad atsi
sakė su ja skirtis. Leit. Kriau
čiunas gryžęs iš Vokietijos ir 
paliuosuotas iš karo tarnybos 
jau pereitais metais, Marytės 
nepamiršo. Jis čia pasirūpino 
kaip Amerikos pilietis valdžios 
leidimą savo sužadėtinei atvyk
ti į šią šalį. O to viso pasek
mė — tiedu jaunieji Gegužės 
31 d. susiriša amžinu * laimės 
ryšiu. 

VICTORY KLUBO 
DOVANĖLĖ LIETUVIAMS 

Karo metais įsisteigė viso
kių pašalpinių organizacijų. Jų 
tarpe čia atsirado ir Victory 
Club. Viename tų klubų pri
klausė ir musų Lietuvaitė, Ade-

Pauline Betz, iš Los Angeles, 
kairėje, sveikinasi su Mrs. Sa
rah "Cook, New Yorkiete, pra
dėdamos tenniso profesinę kar
jerą. Jos abi pirmiau buvo U. 
S. amatorės tenniso čampionės. 

ATVYKO 13 LIETU-
VIŲ IŠ EUROPOS • 

DARIUS-G1RENAS 
POSTAS SUKĖLĖ 

AUKŲ $6,000 

PITTSBURGH 
KEIKIA TO BIJOTI 

Pittsburghe pereitą trafiko 
nelaimėse užmušta 85 asmenys, 
o*iš jų 58 buvo pėkstieji. Tas 
parodo kur didžiausias pavojus 
randasi. Vaikščiojimas yra pa
vojingesnis negu važiavimas. 

Lietuviai taipgi patariami 
buti atsargus einant skersai 
gatvę ir kooperuoti su Bureau 
of Traffic Planning, kuris ko
voja su trafiko mirtimis. 

SURINKTA 20 TONŲ RUBŲ 
LENKIJAI 
' Pittsburghe rubų vajuje ku
ri* vadovauja American Relief 
For Poland, iki šios savaitės 
pradžios surinkta 40,000 svarų 
arba 20 tonų. Rinkimas tęsia
mas. Talkon gauta A. F. of 
L. vežiotojų unijos skyrius, ku
rio nariai surenka iš suneši-
mo punktų ir suvežą į vieną 
vietą. 

CHICAGO, 111. — Darius-Gi-
renas Post 271, The American 
Legion, Gegužės 11 savo salė
je pravedė didelį darbą Lie-
giu. Publikos buvo pilna di-
tuvių tremtinių šelpimo atžvil-
džioji Posto salė. Aukų sudėta 
$4,500; daugelis asmenų auko
jo net po šimtinę. Programą 
vedė Adv. Antanas Olis ir tik
rai visa iškilmė praėjo nepa
prastai. Kalbas sakė Kun. Dr. 
Končius, BALF pirmininkas, 
Kun. A. Stasys, Dr. K. Grinius 
ir Konsulas P. Daužvardis. 

Himnams vadovavo Ona Bie-
žienė ir Sofija Adomaitienė, ji 
išpildė ir solo dainų, taipgi dai
navo kitos grupės. 

Sekančią dieną savo susirin
kime Postas dar nutarė paau
koti $1,500 tam tikslui. 

J. A. Mickeliunas. 

LEWIS RENGIASI 
STREIKUI 

Washingtone tęsiamos ang
liakasių unijos derybos su ka
syklų operatoriais. Birželio 30 
baigiasi dabartinis terminas su 
minkštos anglies kasyklų uni 
ja, ir Lewis pasiryžęs nors de
šimčiai dienų išvesti mainerius 
streikuoti, su Liepos 1 diena. 

Sakoma Lewis nori laimėti 
23 iki 25 centų į valandą pakė
limą algų, daugiau negu pakel
ta plieno ir kitų pagrindinių 
industrijų darbininkams. 

Norima taipgi mainerių dar
bo valandas sutrumpinti nuo 
54 iki 40 valandų. 

ARGENTINA paskyrė $501 Jeigu nebus pasiekta susita-

RYTINIAI geležinkeliai ga
vo valdžios komisijos sutikimą 
pakelti kainą pasažierių važi
nėjimo tikietų, nuo 2.2 iki 2.5c 
nuo mylios, ir Pullman nuo 3.3 
iki 3.5 centų nuo mylios. Tas 
paliečia 60 rytinių valstijų ge
ležinkelių, ir jie gaus $47 mili
jonus metuose ineigų daugiau. 

milijonų sumodernizavimui sa
vo 50 metų senos tęlegrafo si
stemos. 

rimo iki Birželio 30 d., 400,000 
minkštos anglies kasėjų bus 
išvesti streikuoti. 

Šiuomi noriu išreikšti padė 
ką dideliam savo prieteliui ir 
globėjui Juozui J. Bachunui. 
Giliai atjausdamas nelaimingų 
tremtinių kančias, jis išrašė 
mums a'ffidavitus, o atvykus į 
šį kraštą, priglaudė savo gra
žioje vasarvietėje, Tabor Farm 
(Sodus, Mich.), ir gražiai su
tvirtino musų pirmuosius žin
gsnius. Ne kiekvienas brolis 
padaro tiek daug gero kiek 
mums padarė Juozas J. Bachu-
nas. Paprastos padėkos tikrai 
permaža, deja, atleis jis kad 
šiuo tarpu tegalime tiktai kuk
liais žodžiais atsiteisti už jo 
Lietuviškai taurią širdį. Jo 
broliai Valteris ir Aleksas 
mums taip pat parodė daug pa
lankumo. 

Antras kuris mus rėmė iš
tremtyje tebesančius ir iki šiai 
dienai mumis tebesirūpina tai 
Jonas Raugalis iš Waterbury, 
Conn. Taip pat labai daug šir
dies parodė E. ir A. Radauskai 
(Oakville, Conn.), suteikdami 
mums globą kol susiradome 
darbo ir pastogę. 

Darbą susirasti padėjo arba 
kitokiais budais mums pagel
bėjo šie tautiečiai: J. ir A. 
Averkai (Brooklyn, N. Y.), 
Petras Bernotą (Waterbury, 
Conn.), Dr. M. J. Colney su 
ponia (Waterbury), Dr. M. ir 
A. Deveniai (Waterbury), Kry-
žanauskai (Oakville), Charles 
Kulas (Waterbury), Oksai (Ci
cero, 111.), Stulginskiai (Water
bury), J. Trečiokas ir jo žen
tas (Oakville), Stasė Tamulio-
nytė (Athol, Mass.), Prof. A. 
Vaičiulaitis (Scranton, 'Pa.), 
J. Valuckas (Watertown), Ge
novaitė Zovytė (Brooklyn), 
Inž. P. J. žiuris (Lakewood, 
Ohio). 

Visiems jiems širdingiausia 
dėkojame. 

Matilda, Nijolė ir Stepas 
Zobarskai 

Gegužės 22 d. laivu ERNIE 
PYLE atvyko iš Vokietijos de
šimts Lietuvių, kurių šeši J.A. 
V. piliečiai ir keturi su imigra
cinėmis vizomis. 

Atvykusieji išvažinėjo pas gi
mines : 

Albina Bilaitienė J.A.V. pil-
su dukrom Eleonora ir Vida 
apsistojo pas brolį Walter Pli-
kaitį, 751 Harrison Am, Har
rison, N. J. 

Dr. Alfonsas Kalvaitis su 
žmona Marija ir sunum Algi
mantu buvo apsistoję pas gi
mines New Yorko apylinkėje, 
o vėliau vyksta pas brolį J. 
Kalvaitį, Hemphill, W. Va. 

Florence Zapkuvienė, J.A.V. 
pilietė, su sunum Kęstučiu ap-

-.. . , sistojo pas pažystamus: c/o Mr. 
lė Mase. Jų klubas nedidelis į ^ Mashall, Cor. Hoffman and 
ir jos aukų neprasineja, o tik. gt ? Torrington, Conn, 
suėjusios į savo susirinkimus, I LiUCija. Tarvydienė, J.A.V. pi-
kunuos laiko kas trys savaites, jįe^ apsistojo pas dėdę P. Sat-
suauko.ia po 25 centus ir juos ^ s. Cicero Ave., Cicero 
paskiria bent kokiai šalpai. gQ jjj 

Vienam jų susirinkime Ade- j^a yaigjunjeri0 laikinai šu
lė Mase pasakė kad yra daug gtoj() New York 

Lietuvių tremtinių reikalingų Gegužės 19 d. J)rotningholm 
pašalpos, ypač maisto. Victo- jajvu -jg Švedijos atvykusieji 
ry Club nares to susirinkimo daktarai petras ir zina Kaz_ 
aukas paskyrė Lietuviams ir ]auskai su SUnum Juozu apsis-
pasiunte CARE paketelį p. - ^ -Q brolį Waterbury, Conn 
se nurodytu adresu. v. ^ ^ • - -i-

M. Sims. 

LIETUVIAI VYKSTA 
I BRAZILIJĄ 

BINGHAMTON, N. Y. — 
Gegužės 18 d. Mr. ir Mrs. Sta-
nislovaičiai minėjo savo 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tį. šiai iškilmei atsilankė abu 
Stanislovaičių sunai, Dr. John 
Staneslow iš Waterbury, Conn., 
ir kitas sunus chemikas iš Nia
gara Falls, N. Y., su savo žmo
nom; iš Now Yorko dalyvavo 
jų duktė, slaugė; iš Amsterdam 
atvyko jų giminės, ir dalyvavo 
vietiniai jų artimi draugai. 

Stanislovaičiai apsivedė 1897 
metais Albany, N. Y. Jiedu 
dabar yra 72 metų amžiaus, ir 
yra ilgamečiai Dirvos skaity
tojai. , BftVęg. 

Iš Rio de Janeiro pranešama 
kad Gegužio 16-17 dienomis at
v y k s  į  R i o  l a i v a s  " G e n e r a l  
Sturgis" su 860 imigrantų, su
darančių pirmąją grupę iš 5000 
kuriuos Brazilijos Imigracijos 
Misija išrinko tarp tremtinių 
ir pabėgėlių Vokietijoje. 

Tarp šių 860, kurių dauguma 
yra Lenkai ir asmenys be pilie
tybės, yra 50 Lietuvių vyrų, 
25 moterys ir 38 vaikai, dau
gumoje žemdirbiai. 

Laivas neis į Rio uosta, bet 
tiesiog į "Ilha das Flores." Tai 
yra sala netoli nuo Rio, skiria
ma imigracijai, kur imigrantai 
turi išpildyti yisus legalinius 
formalumus, čionai jie gyvena 
valdžios laikomame viešbutyje 
iki Gegužės mėnesio 26 dienos. 
27 dieną jie važiuos gelžkeliu 
iki "Campo Limpo" netoli Sao 
Paulo ir iš ten bus paskirstyti 
tarp Brazilijos ūkininkų, kurie 
turės sudaryti nbtarų patvirtin
tus kontraktus vieniems arba 
dvejiems metams, Brazilijos val
džios priežiūroje. 

Gegužio 21-22 dienomis tiki
masi gauti leidimą aplankyti 
musų žmones Dr. F. Meieriui, 
Lietuvos reikalų vedėjui, drau
ge su Kun. Janilioniu, ponu 
Martinkum ir gal but p. Ma-
šliunui, kurie kaip pabėgėliai 
yra suinteresuoti aplankyti nau
jai atvykusius Lietuvius. 

šiuo kartu atvyko 9, Estai, 
ir apie 40 Latvių. 

Prižadėta Lietuvos pareigū
nams Brazilijoje duoti kiekvie
nos Lietuvių šeimynos adresą 
kuomet bus paskirstyti į S. 
P a u l o  E s t a d o  u k i u s .  P o n a s  
Taylor iš Traptautinio Pabėgė
lių Komiteto pasakė; kad iki 
Liepos ar Rugpjučio pabaigos 
dar atvyks daugiau imigrantų, 
bet negalėjo pasakyti kiek bus. 
jų tarpe Lietuvių. 

Ernie Pyle laivu atvykusius 
be "giminių ir draugų dar pasi
tiko Liet. Gen. Konsulato New 
York attache A. Simutis. 

L. G. K. 

Ęftšo Ona Karpiene. 
(Tęsinys, iš pereito nr.) 

"-fK? 

ROOKLYN, N. Y. 

DARIAUS-GIRĖNO KOMI
TETO PIKNIKAS 

Dariaus-Girėno Paminklo ko
mitetas turi surinkęs aukų ar
ti $5,000, ir renka daugiau, tu
rėdamas mintyje pastatyti Da
riui ir Girėnui paminklą. 

Komitetas deda pastangas 
užbaigti šį darbą taip greitai 
kaip suplauks pakankamai pi
nigų. Taigi ruošia šaunų pa
vasarinį pikniką, kartu ir pa
gerbimą Dariaus ir Girėno 14 
metų sukaktį skridimo ir jų 
žuvimo. 

Piknikas atsibus šeštadienį, 
Birželio 7, Dexter Parke, nuo 
2 vai. po pietų, Woodhaven, 
H. Y. Komitetas. 

LOS ANGELES, 

KAS platina. Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

PAJIEšKOMI M. MARSHALL 
GIMINĖS 

Urbonas, kurio pirmo vardo 
nežinom, prašomas atsiliepti. 
Girdėjom kas jis yra brolis 
Marie Marshall, ir kad gyvena 
kur nors Jersey City apielinkė-
je. Marie Marshall po pirmu 
vyru buvo Miller, po antru Da-
mijonaitienė, ir po trečiu Ma
rie Marshall. Ji pastaru laiku 
gyveno Los Angeles, Cal., ir 
turėjo biznį kartu su Dr. Ch. 
Laban, 1409 So, Qramaręy PL, 
Los Angeles. 

Marie Marshall buvo rasta 
negyva Bal. 29, ir palaidota 3; 
Gegužės. 

Marijona Marshall brolis ir 
kiti giminės prašomi atsišau
kti į Kulturos ir Labdaros Klu
bo Komisiją, 

Lužienė, 
A. Tamulinas, 
M. J.. Aftuck, 
Ž327 3rd Avenue, 

Los Angeles 16, Calif. 

Praleidau tris valandas eida
ma iš vienos krautuvės į kitą 
abiem gatvės pusėm, ir negalė
jau rasti tokių batukų su že
mais kulnais už mažiau kaip 40 
pesos, kas man reiškė $8.00. 
Taigi ir patyriau kad avalai 
Mexico City yra gana brangus. 
Tada tik aš dasiprotėjau kad 
esu ne Los Angeles, nei U. S. 
A., kur visko randasi tokiomis 
gausybėmis i? gali rasti ką tik 
nori sulyg savo kišeniaus. To
kios rūšies batukus kokius už
tikau Mexico Citįy įkainuotus 
$8.00 galima namie gauti pirk
ti už tris ar keturis dolarius. 

Iki apvaikščiojau krautuves 
ir apsipirkinėjau, buvau jau 
gerokai nuvargus, taigi pasi
šaukiau taksi, kuris vežė ma
ne apie 15 blokų į Geneva Ho
tel. Jam užmokėjau 2 pesos. 

ANTRADIENIS, Vas. 26. 
Šį rytą mes susitikom Su sa

vo bureliu 8:45 valandą ir pa-
tyrėm kad turim kitą vadovą, 
gražios išvaizdos jauną vyrą, 
kuris ^ gerai kalbėjo Angliškai. 
Smagu buvo del to ir žinojau 
iš pat pradžios kad šios dienos 
kelionė bus smagi. Jis pasa
kė mums kad mes vyksim į 
Puebla ir Chalula, apie 134 ki
lometrų toluifio, kas reiškia 98 
Angliškos mylios, žodis kilo
metras man gerai žinomas, nes 
tai yra Europos sistemoje ir 
tas vartojama Lietuvoje. Mek
sikoje taip pat vartoja kilogra
mus svoriams. ' 

Mes išvažiavom i$ miesto; 
kelias buvo alfalto ir žvyrio; 
diena saulėta ir šilta; aš džiau
giausi kad dėvėjau lengvą va
sarinę suknelę. Vaizdai aplink 
miestą: žemė lėkšti ir lygi, bet 
tolumoje kyšo kalnų čiukurai. 
Nebuvo abejonės kad šis mies
tas buvo išstatytas ant sauso 
ežero, nes žemė aplink buvo 
liuosa ir smėlėta, ir musų 
Buick kėlė dulkes. 

Neužilgo mes pasiektm lau
kų kelius ir tas man priminė 
dikčiai apie Lietuvą, nes ma
tėme kaimiečius einančius į ir 
iš miesto,* nešančius savo daik
tus. Tačiau skirtumas buvo 
jų rubuose. Pasigedau baltų 
ir spalvuotų skarelių kurias 
Lietuvaitės dėvi, nes cia visa
da dėvima skaros kurių spal
vos jau senai nušutusios, ap
suktos apie galvą ir pečius ir, 
kaip pirmiau sakiau, paprastai 
kūdikis įsodintas skaroje šone 
ant šlaunies. 

Vyrai savo didelėmis šiaudi
nėmis skrybėlėmis kurios ki
tados buvo baltos, juda ant ke
lio vesdami mulą, apkrautą 
šiaudais, šienu, šakomis, pil
nais maišais, arba kitkuo ką 
tik jie gabena. Kaip tai aš ne
galėjau atskirti Meksikiečio 
nuo Indijonų, jie labai panašus 
vieni į kitus, rupios išvaizdos, 
tamsios odos ir juodų plaukų. 

Prisiminimai iš mano kelia
vimų Lietuvoje yra tokie gyvi 
mano mintyje kad aš kaip tai 
jaučiaus lyg esanti tenai, ir tė-
mijau tokių dalykų kuųie man 
primintų Lietuvą. Bet Meksi
ka yra toli skirtinga, ir čia ne
buvo matyti tų taip dažnų ma
žų naminių ūkininkų vežimų, 
su kumeliukais tekinai bėgan
čiais šalia kumelės, kas taip 
pralinksmindavo mano kelionės 
po Lietuvą draugė Bronė, čia 
visada matyti asilas, tbks ma
žas gyvulis, ir tokius sunkius 
krovinius nešantis, kad dažnai 
net jo negalima matyti. 

Prezidentas Truman apsilanky
tų Meksikoje nors tris kartus 
metuose, kad jie visada galėtų 
palaikyti savo miestą tvarkoje. 

Prez. Truman rengėsi atvyk
ti į Meksiką aptarti kontrolia
vimą gyvulių snukių ir nagų 
ligos, kuri virto epidemija ir 
pasiekė aliarmingo la i p s n i o 
Meksikoje. Aš nusijuokiau kai 
šoferis papasakojo man kaip 
Meksikiečiai padarė juokingas 
išvadas, esą Truman yra drą
sus žmogus gabentis savo 
"Šventą Karvę" į Meksiką šios 
epidemijos laiku. "Šventa Kar
vė" yra pavadinimas preziden
to lėktuvo. 

Pirm negu dasiprotėjau, pa
tyriau kad mes vingiuoįamės 
keliu aplink kalnus, žemyn ir 
žemyn, net pajutau spaudimą 
pintos iš lazdų, rykščių ir šiau-
yra aukštai kalnuose, o mes 
dabar važiavom jau į žemuti
nes dalis, oras darėsi šiltesnis 
ir šiltesnis. Erdvėse matėsi bal
ti debesų pūkai kabanti arti 
kalnų viršūnių, ir Frank, musų 
palydovas, parodė mums "Miet-
gančia Moteriškę", garsų vul
kaną kuris dabar yra neveik
lus, kaip tas vardas nusako. 

Ta "Mieganti Moteris" yra 
17,400 pėdų aukščio kalnas su 
sniegu padengta viršūne, sun
ku net buvo atskirti debesis 
nuo sniego. 

Įdomu buvo pravažiuoti ma
žus Indijonų kaimelius ir ma
tyti jų šiaudais dengtas bude
les. Tos budelės išrodė visai 
mažos, prastai padirbtos, su
pintos iš šakų, rykščių ir šiau
dų. Nekurie tie pastatai yra 
iš gelsvų ir pil
kų, ir išrodo purvini. Veik vis
kas aplinkui išrodė dulkėtu - ii* 
purvina ir nepašaukiančiu. 

; JpRIE kiekvieno užsisukimo 
kelio, ant visų stulpų, ant sie
nų ir tvorų visur patėmijau 
žodį "Aleman". "Viva Ale-
man". Negalejau suprasti Is
paniškų žodžių prie žodžio Ale
man. Pradėjau rūpintis ką tai 
reiškia, ir pagaliau paklausiau 
musų palydovo. Veik susisar
matijau kad aš tik tiek įinyjau,, 
po to kai jis pasakė man, "Tai 
musų prezidentas Aleman". 

Meksikiečiai tikrai pasireiš-
škė kampanijos atžvilgiu pil
noje dvasioje, nes nebuvo ma
tyt tuščios vietos kur nebūtų 
buvę užlipyta užrašai "Aleman 
Respublico Presidento." 

Musų šoferis buvo šnekus ir 
įdomus, jis pasakojo jnums 
kaip džiaugiasi Meksikos žmo
nės Prezidento Trumano atsi
lankymu, kuris atvyks į M,exi-
60 City Kovo 3 d. Jie švarina 
įr puošia miestą* daro pataisy
mus ir viską kas reikalinga, 
bęt ko jie nedaro be geros prie
žasties, ir jų geismas yra kad< 

PIRMAS bent kokio didumo 
miestelis kur mes sustojom tai 
San Martin Texmelucan, tai 
yra Meksikos audimo centras. 

mes apsilankėme audiny-
čioje, kur dauguma darbininkų 
buvo maži vaikai nuo 8 iki 16 
metų amžiaus. Mane stebino 
vikrus pirštai mažo berniuko, 
apie 8 metų amžiaus, kuris su
ko špulę siūlų. Jis buvo basas 
ir jo maža koja buvo taip pat 
vikri kaip ir jo rankos. Jisai 
dirbo iš medžio darytu nami
niu padargu kuris išrodė Mek-
sikoniško išdirbimo. 

Didesni berniukai, gal apie 
14 ar 15 metų amžiaus, dirbo 
prie audimo spalvingų audimų 
didėlėmis staklėmis kurios pa
nešėjo į stakles matytas Lietu
voje. Jie taipgi dirbo greitai 
ir sumaniai, naudodami savo 
rankas ir kojas tuo pačiu lai
ku, leisdami audimo šeivas. Jei 
žinočiau daugiau apie audimą 
tai galėčiau papasakoti ar čia 
taip pat paruošia kaip Lietu
voje. Frank pasakojo mums 
kad šie berniukai dalį savo lai
ko praleidžia .darbe ir dalį mo
kykloje, nes mes stebėjomes ar 
jie nelanko mokyklų. Mokslas 
Meksikoje yra priverstinas iki 
14 metų amžiaus. 

Mes čia nusipirkom nekuriu 
audinių, kurių marginiai ir iš-
audimas yra labai panašus į 
Lietuvoje namų darbo audi
nius. 

Skersai kelią radosi įdomy
bių ir dovanoms dalykėlių par
duotuvė, kuris buvo Švari ir 
gražiai užlaikoma, užpildyta 
visokių rūšių Meksikečių ir In
dijonų išdirbinių, molinių spal
vuotų puodų, iš žolių pifctų ka-
šelių, odos išdirbinių ir sidab
rinių papuošalų, ^leksikos si
dabriniai papuošalai yra žino
mi ir patraukianti. 

Sekantis įdomus miestelis 
buvo Chalula, pramintas baž
nyčių miestu, šiame mažame 
miestelyje iš 5,000 gyventojų 
randasi apie 70 bažnyčių, ku
riose esama 365 altoriai. Pri
siartinant to miestelio mums 
matėsi tik domos ir bokštai-
kyšanti tarp kitų pastatų. 

šios bažnyčios buvo išstaty
tos Ispanų ir misijonierių Ir 
yra labai senos, dauguma jų 
jau yra griuvėsiai, tiktai jų iš
didus bokštai skelbia jų pra
eities garbingumą, šiądien iš 
tų bažnyčių naudojamos tiktai 
4 ar 5. Kuomet Ispanai atvy
ko į Meksiką jie apkrikštino 
fndiįonus į Katalikų tikėjimą, 
taip kad šiądien dauguma Mek
sikos gyventojų yra katalikai. 

(Bus daugiau) 

DIRVAI išsirašyti nereikią 
laukti pradžios metų-—pasiu
skit prenumeratą dabar U? 
Dirva jus Juoj lankys. 



Tegul meili Lietuvos 
Dega musų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 

APSILANKYMAS PAS VYDUNĄ-
WILHELMA STORASTA 
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Kaip gyvena Ištrėmime 80 metų Senukas Lietuvių Filo
sofas Vydūnas iš Tilžės, dabar Prisiglaudęs 

Detmolde Britų Zonoje Vokietijoje 
IMAK&i 

Rašo B. 
Dirvos Korespondentas 

boti DETMOLfcE ir nema
tyti Vydūno butų tas pats kas 
buti Romoje ir nematyti Popie
žiaus. Taigi, visus reikalus 
atidėjęs j šalį, iš anksto ryto 
issirengiau Vydunui aplankyti. 

Sužinojęs Balty Centrinėje 
aryboje kad Vydūnas gyvena 

Moltkestr. 36, apie 9 vai. at
siradau prie namo durų ir ra-
yniai laukiau kol kas atsilieps 
Į mano skambutį. Atidarė du
ris senstelėjus, paprasta mote
riškė,' matyti, ką tik grindis 
mazgojus. .Patyrus kad no
riu matyti **Herrn Vydūnas", 
nieko nelaukdama pirma nu
skubėjo atgal į vidų ir jau ko
ridoriuje ėmė šaukti: "Herr 
Doktor, Sie haben Besuch..." 
Ir čia pat atidarė vieno kam
bario duris, kur, gyvai kelda
masis nuo stalo, pasitiko ma
ne pats Vydūnas. 

— Liaba diena.... aplian-
kvt mane altiejot.... — šiais 
žodžiais spaudžia jim man ran
ką ir įsmeigęs akis lyg j ieško 
atmintyje kas aš' toks busiu, 
iš kur ateinu ir kur kada jis 
mane butų matęs. 

MATAU1 kad aš jam svetimas 
ir kad palengvėtų musų pasi
kalbėjimas, prisistatau, pasisa
kydamas pavardę ir iš kur at
keliauju. Mano pavardė jam 
nieko nesako, bet užtat "Pary
žius" tuoj pat jį sudominai 

Prasideda musų pasikalbėji
mas. Paraito savo ilgo ir nu
skurusio apsiausto ilgas ir nu-
pleišėjusias rankoves, patempia 
pantį kuriuo laiko suspaudęs 
j u o s m e n į ,  p a s i t a i s o  k a s p i n ą  
prilaikantį jo ilgus, baltus ir 
išretėjusius galvos plaukus ir 
išskleidęs abi savo išdžiuvusias, 
susenusias ir bekraujiškas ran
kas, lyg kokio protesto vardu 
pareiškia: "Kaip galima taip 
meluoti!" Esą, buvę rašyta 
kad jį sumušę Vokiečiai. Tai 
grynas melas: jį mušę ne Vo
kiečiai, o Lenkai. 

Po tokio paneigimo Vydūnas 
ima man pasakoti savo ilgą, 
sunkią, ir tikrai dramatišką 
kelionę iš Tilžės iki Liubeko. 
Pasakojo visą valandą labai 
smulkmeniškai, minėdamas mė
nesius, dienas ir net valandas. 
Kad ir 80 metų amžiaus se
nis, bet taip puikiai veikia jo 
atmintis, kad nei vienoje vie
toje neužsikirto nei del pavar
džių, nei del datos nei del vie
tovių. Lyg rodos jis skaitytų 
iš rašto: taip tiksliai viską at
simena ir taip sklandžiai vis
ką perduoda. Tuo metu kai 
jis man pasakojo visus savo 
pergyvenimus, aš susipažinai! 
smulkiau su jo kambariu. • 

AUKŠTA, gauburėta, ne Vo
kišku rūpestingumu padengta 
lova. Iš palovio kyšo vienos 
poros batų sudulkėję snapai; 
matosi pakrauta dėžių ir dėžu
čių. Ant stalo, prie kurio kal
bamės, krūvos visokių popie-

.rių, laiškų, rašinių ir knygų. 
Stalas taip visas apkrautas kad 
nėra vietos nei dulkei nusėsti. 

Ant nušiurusios sofos varto
si knygos, laiškai, rankraščiai. 
Virš jos kabo skautų padova
notas adresas, nuo šilumos spė
jęs susiraityti, čia pat prie 
stalo mažutis krosniukas, įs
meigtas į sieną ir apdengtas 
puodais Kai buvę šalta tai 
ant tos krosnies jis rašydavęs. 
Kambario oras tvankus. 

Tokioje aplinkumoje p a t s  
Vydūnas atrodo labai mistiš
kai. Jo mėlynos, blizgančios 
baltame kaip popieris veide, 

akys priduoda kaž kokio iškil
mingumo. Ilgi ir šviesus kaip 
sidabras plaukai, padengę vi
są kaklą ir ausis primena šven
tiką. Gi pats jo veidas, baltas 
kaip drobė, apaugęs retais, pra
žilusiais ir išsidarkiusiais plau
kais ir gyvaplaukiais spindi 
kaž kokiu neatspėjamu gailes
tingumu, paprastumu, gėriu, 
tikėjimu ir meile. Ir kai žiuri 
į tokį Vydūną ir kai girdi jo 
žodžius ir mintis, jautiesi lyg 
bažnyčioje, apsuptas šventųjų, 
jautiesi lyg persekiojamas jų 
akių, jautiesi lyg klausytum 
garsiojo Pamokslo ant Kalno. 

Toks nekaltumas kiekviena
me jo žodyje, tokia atvira, 
šventa ir kartu nay vi teisybė 
kiekvienoje mintyje, toks pa
prastas, bet ir gilus kiekvieno 
įvykio įvertinimas. Klausai Vy-
dvną lyg kokios muzikos, kuri 
pagaliau tave paalsina ir sal
džiai užmigdo. Buvau pasiry
žęs ilgai jo nevarginti, bet vis 
tik dvi valandas prabuvau. 

Ir per tą laiką jis man nu
pasakojo savo laimes ir nelai
mes, kurias jis dabar surašinė-
jąs kiekvieną dieną dienoraščio 
formoje. Prašiau kad jis pats 
surašytų t savo atsiminimus iš 
jo kelionės nuo vergijos iki lai
svės. Norėtų tai padaryti, bet 
esą taip perkrautas prašymais 
kad nepajiegiąs net senai duo
tų pasižadėjimų išpildyti. Lai
kraščių redakcijos neduodan-

,čios jam ramybės; užsigulėję 
darbai šaukiasi rankos; atsa
kymai į laiškus, į pasiulymus 
ir visa kita taip susikrovę kad 
vargiai begalėsiąs greitai pri
eiti prie tos temos. Norįs ga
lutinai ištaisyti savo rašinį 
"Kalėjimai ir Laisvėjimai". Tai 
filosofiniai, Vydūniški atsimi
nimai apie jo kalinimą 1938 
metas Vokietijoje už devizų įs
tatymų nesilaikymą. Vieną to 
rašinio skirsnį suspėjau čia pat 
p e r s k a i t y t i :  p a r a š y t a  l a b a i  
įdomiai. 

Norėjau *katd atiduotų" Dir
vai išspausdinti, bet sakėsi 
kad jau pažadėjęs tūlam laik
raščiui Vokietijoje. Tačiau pa
žadėjo ką nors kitą artimiausiu 
laiku Dirvai parašyti, nors po 
tiek rašymų, girdi, plunksna 
jau truputį pavargus.... 

VYDŪNAS niekados nesiin-
teresavo politika. Tat vengiau 
jam bent ką iš tos srities už
siminti. Tik kai jis pasisakė 
kai kada paskaitąs laikraščius, 
paklausiau jo kaip jam atro
dytų dabar politinis pasaulis... 
Jis sunėrė lyg maldai ww^kas 
ir pasakė; 

— Aš tikiu kad aukščiausio
ji Valia ir Lietuvai sugrąžins 
laisvę. ' 

Atsisveikinant, Vydūnas pri
siminė kad ir Amerikos Lietu
vių jam rodomas dėmesys 
giliai jaudina: Sakė, nesenai 
gavęs iš ponios M. Sims iš Det
roito vegetarišką siuntinį. Mi
nėjo ir dar vieną pavardę, ku
rios neįsidėmėjau. Tokie siun
tiniai kaip ponios Sims tikrai 
palaiką jo jiegas. Ir prašė kad 
aš jai" viešai padėkočiau. Tegul 
bus Vydūno prašymas išpildy-
tas. 

Kai išvykdamas įteikiau Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos Vydu
nui skirtą dovaną, jis taip su
sijaudino kad ištryško ant jo 
veido kelios ašaros, tos gyvos 
liudininkės jo seups širdies 
jautrumo. 

— Na, dabar, tat bijausi kad 
nepaskęsčiau gerybėse..... 

Tokiais žodžiais užsibaigė 
musų ilga kalba. Palinkėjau 
jam sveikatos ir geros nuotai-

GANDAI IR TEISYBE APIE BALF 
VEIKLA 

f£un. Dr. J. B. Končius Aiškinasi apie Jam Daromus 
Priekaištus Sąryšyje su Jo Veikla BALF'e 

Joks visuomeninis darbas ne
gali išvengti kritikos, palankios 
ar nepalankios, dažnai visiškai 
nepamatuotos. O ką kalbėti 
apie šalpos darbą kuris visur 
ir visada buvo ir yra labai su
dėtingas ir be galo jautrus? 
Todėl visiškai nenuostabu kad 
ir BALF adresu pasigirsta ir 
spąudoje pasirodo vienas kitas 
balsas nerodąs palankumo BA
LF darbui ir organizacijos va
dovybei, o ypač pirmininkui. 
Bet paskutiniu metu "Dirvoje" 
ir "Vienybėje" pasirodė ištrau
kos iš Lietuvių tremtinių lai
k r a š č i o  " V a r p o "  a p i e  B A L F  
veiklą, kurios visiškai prasilen
kia su faktais ir todėl skaitau 
savo pareiga į paskleistus gan
dus atsakyti. Paleisti gandai 
kenkia niekam kitam, tik pa
tiems Lietuviams tremtiniams, 
kurių gerovei BALF įsteigtas. 

Apie atsiskaitymą 
"Varpas" parašė kad, lanky

damasis Europoje, esu davęs 
pinigų be jokių kvitų. Tai yra 
netiesa. Nesu davęs nei vieno 
BALF centro niekam be pak
vitavimo. Už kiekvieną įteiktą 
pašalpą esu paėmęs kvitą ir 
visi pakvitavimai yra BALF 
centre. Tegu "Varpo" redak
cija ar kas kitas nurodo, bent 
vieną atsitikimą kur aš bučiau 
davęs kam nors BALF piniginę 
pašalpą nepaėmęs kvito! 

Rūpinimasis siuntomis . 
"Varpas" daro priekaištą kad 

aš nekreipęs dėmesio kur eina 
BALF siuntos. Tai irgi di
džiausia netiesa. 

Pagal UNRRA vir karo va
d o v y b ė s  s u s i t a r i m u s ,  B A L F  
daiktinės siuntos pradžioje tu
rėjo buti perduodamos per UN
RRA. Nuvykus Vokietijon tuo
jau ėmiausi žygiu išlaisvinti 
BALF siuntas iš UNRRA san
dėlių ir perduoti tiesiog Lietu
viams tremtiniams. Dėl to te
ko daug kovoti. Vienur pasise
kė, kitur nepavyko. Pav., iš 
UNRRA sandėlio Hanau, gavęs 
vienos organizacijos sunkveži
mį, pats atėmiau BALF vaistų 
siuntą, o Miunchene nepavyko 
išgelbėti Amerikos Katalikų Vy
skupų atsiųstos didelės vaistų 
siuntos. Apie mano pastangas 
visas BALF siuntas (drabužius, 
maistą, vaistus ir kt.) perduoti 
Lietuviams gali paliudyti Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus va
dovybė, su kuria glaudžiai ben
d r a d a r b i a v a u ,  k i e k  t i k  m a n o  
veiklos sąlygos leido. 

Įgaliotinių parinkimas 
Toliau sakoma kad BALF 

įgaliotiniai paskirti labai ša
liškai, iš vienos grupės ir pan. 
Nei vieno įgaliotinio nesu pa
skyręs. Aš tik parinkau kan
didatus, o įgaliotinius skyrė 
BALF valdyba, su kuria visą 
laiką susisiekdavau oro paštu 
arba kablegramomis. 

Rinkdamas kandidatus įgalio
tinių pareigoms, nei vieno ne
klausiau tikybinių, politinių ar 
kitokių pažiūrų. Man svarbu 
buvo asmens tikamumas įga
l i o t i n i o  p a r e i g o m s ,  ž i n o j  i m a s  
kalbų, turėjimas santykių su 
atsakingomis įstaigomis ir su
gebėjimas šalpos darbe. Tik 
sugryžęs Amerikon išgirdau apie 
įgaliotinių vienokias ar kitokias 
pažiūras. Man buvo svarbu 
kad įgaliotiniai butų gabus, są
žiningi ir patvarus asmens. 

Iš širdies galiu tvirtinti kad 
BALF vadovybei neteko nusi
vilti nei dėl vieno jos paskirto 
įgaliotinio veiklos. Visi jie sa
vo pareigas eina ir atlieka są
žiningai ir uoliai. 

Aišku, šalpos darbe nei vie
nas žmogus nepatiks visiems. 
Atsiminkime kad Lietuviai trem
tiniai baisių nelaimių ir neaiš
kaus rytojaus baimės yra taip 
išvarginti kad niekas neįstengs 
jų visu pageidavimų ir reikalų 
patenkinti. 

Siuntų dalinimas 
Priekaištas kad BALF siun

tos dalinamos šališkai, ir£i vi-

Pasiruošimai 7-tam US Seimo! 
Waterbury, Conn., LVS Seime Dalyvaus veik Visi LVS Skyriai 

kos. Išeinant, ant laiptų su
tikau jau kitą Vydūno lankyto
ją, Simonaitį, buvusį Klaipėdos 
Krašto direktorijos pirminin
ką, ilgametį Vokietijos kalinį. 

siškai be pagrindo, čia turiu 
pasakyti kad BALF įgaliotiniai 
BALF gerybių neskirsto. Jie 
yra tik tarpininkai BALF ge
rybėms priimti ir perduoti, o 
jų skirstymą atlieka mišrios 
komisijos, kurias sudaro Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus, Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės, 
studentijos ir profesūros iš
rinkti 'atstovai ir BALF įgalio
tinis. Gali buti kad yra trem
tinių kurie nežino kaip BALF 
atsiųstos gerybės dalinamos, bet 
tremtinių organizacijos tai pui
kiai žino ir nėra padariusios 
jokių nepasitenkinimo pareiški
mų. 

Važinėjimai ir išlaidos -
Primetama man ir perdidelis 

"važinėj imasis" ir kelionės iš
laidos. .. . Tiesa, važinėjau daug 
bet BALF valdyba siuntė ma 
ne ne vienoje vietoje sėdėti, o 
kiek galima daugiau vietų ir 
šalių aplankyti, tiksliau Lietu
vių tremtinių gyvenimą ir jų 
sąlygas< pažinti, sudaryti pa
lankesnes aplinkybės jų būklei 
palengvinti, vesti derybas su 
karinėmis ir civilinėmis įstai
gomis ir pan. Jei bučiau sėdė
jęs vienoje vietoje, aišku, bu
čiau susilaukęs daugiau prie
kaištų. Per dešimt mėnesių ke
lionėje dirbau be jokios per
traukos, be atostogų. 

Vykau rūpintis ne atskirų 
asmenų, o visos tremtinių ben
druomenės, reikalais, todėl na-
turalu kad gelėjau nepatikti 
tiems asmenims kurie laukė tik 
sau pagalbos. Man rūpėjo vi
sų interesai. Antra, man rū
pėjo ištirti kaip galima tau
piau BALF pašalpą sunaudoti, 
pasiekiant labiausia jos reika
lingus. BALF valdyba pilnai 
pritarė rekomenduotiems pakei
timams Švedijoje, Šveicarijoje 
ir Italijoje,-bet tai, žinoma, ga
lėjo nepatikti kai kuriems as
menims. 

Lankydamasis Europoje lai-
kiaus didžiausio taupumo. Nors 
BALF valdyba buvo siulius pa
siimti sekretorių, kuris atlik
tų kelionėje visą *eilę techniškų 
darbų, bet nuo to atsisakiau, 
norėdamas sutaupyti kiek ga
lima daugiau BALF lėšų. 

Mano kelionė, įskaitant bi
lietus (lėktuvų, traukinių ir 
kt.), pragyvenimo (viešbučius, 
maistą) ir kitas būtinas išlai
das, kaštavo tik pusę to kiek 
kaštuoja žemiausio UNRRA, 
CARE ar kitų pašalpos organi
zacijų tarnautojo panaši kelio
nė. Mano kelionės išlaidų pil
nas atsiskaitymas buvo pateik
tas BALF valdybai, k^ri jį 
priėmė ir patvirtino. / 

Kenkia tremtiniams 
Mano giliu įsitikinimu, BA

LF adresu skleidžiami gandai, 
ar jie kyla iš tremtinių ar jų 
d r a u g ų ,  n i e k a m  n e p a  k e n k i a  
kaip tik patiems Lietuviams 
tremtiniams. BALF darbe nie^ 
k o  s l a p t a  a r  p a s l ė p t a  n ė r a . . . .  
Kiekvieno laikraščio redakcija, 
gavus nusiskundimų ar įtari
mo pareiškimų, galėtų pirma 
pasitairauti BALF centre ir 
tik tada spręsti ar nusiskundi
mai turi pagrindo ir ar verta 
jiems duoti savo laikraščio skil
tis, keliant savo visuomenėje 
nepasitikėjimą ir abejingumą. 

Pavyzdžiui, neseniai "Vieny
bė" parašė vedamąjį straipsni, 
k u r i a m e  p a r e i k š t i  p r i e k a i  š t a i  
Amerikon naujai atvykusiems 
Lietuviams, kaltinant juos ne
noru dirbti sunkesnį darbą ir 
pan. šį straipsnį persispausdi
no komunistinė spauda ir la
biau išpūtė, smerkdama tremti
nius, kaltindama juos tinginiais 
ir rforinčiais ir toliau iš pašal
pos gyventi. Visa tai neatitin
ka tikrovei, nes atvykę tremti
niai visi dirba sunkiai ir nei 
vienas neprašo jokios pašalpos. 

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
BALF Pirmininkas. 

Nuo Redakcijos: Nesmagu 
kad prieita prie anų priekaištų 
BALF pirmininkui, tačiau ne
norime palaikyti tų kurie apie 
tai mums iš Europos rašė, tei
kusiais tyčiomis pramanytas 
žinias. O tų žinių buvo gauta 
didelė daugjjp, tik panaudota 
labai mažai v 

* * 

WATERBURY, C<Mm. — Ii 
iki šiol turimų davinių, "Lietu
vai Vaduoti Sąjungos Septin
tame metiniame. Seime daly
vaus daugiausia LVS skyrių 
negu kada dalyvavo, su dides
niu skaičium delegatų negu iki 
šiol bent kuris LVB Beimąs 
matė. 

Prie to, į seimą rengiasi at
vykti daugybė, tautinių veikų-
jų iš Naujos Anglijos, kurie 
kitais metais negalėdavo daly
vauti, nes LVS seimai būdavo 
vakarinėse valstijose. 

Kurie veikėjai ir patriotai 
Lietuviai norėtų dalyvauti LVS 
seime kaip svečiai, ir buti šei
minėje vakarienėje su šimtais 
kitų Lietuvių, išgirsti puikią 
muzikalę programą, prašomi 
jau dabar kreiptis į seimo ren
gimo komisiją užsisakymui sau 
vakarienes tikietų. Vakarienei 
tikietas asmeniui po $5.00. 

Užsakymus reikia siųsti tuoj 
su pinigais, Adresuojant: 

Dr. M. J. Colney, 
148 Grand Street, 

Waterbury, Conn. 

Šeiminės vakarienės muzika-
linės programos išpildyme da
lyvaus žymios Lietuvos artis
tės, pianistė Birutė Smetonie
nė ir operos artiste Sofija Ado
maitienė. 

Ponia Birutė Smetonienė ne
senai dalyvavo Darbininko Ra
dio programoje, Boston, Mass., 
o poni Sofija Adomaitienė, tik 
pora mėnesių kaip atvykus -iš 
Europos, jau dainavo keliais 
atvejais Chicago j e, ir Birželio 
8 d. kartu su p. B. Smetoniene 
dalyvauja LVS 1 skyriaus pro
gramoje Cleveland, Ohio. 

t 

Diduma Skyrių Dalyvaus 
LVS Seime 

Kaip iš LVS skyrių gauna
mos žinios sako, seime daly
vaus diduma LVS skyrių. Iš
viso LVS turi 16 skyrių, o sei
me dalyvaus delegatai tikrai 

LVS SKYRIAMS PRANEŠIMAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-tas metinis seimas šymet afc 

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

Šiuomi kviečiame LVS skyrius rengtis į 
mais budais: . • , 

visais gali-

Delegatai prašomi Isanksto rūpintis užsisakyti sau hotelv-
je kambarius ir Šeiminei Vakarienei tikietus, kreipiantis į: 

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. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRO VALDYBĄ 
6820 Superior Avenue Cleveland 3. Ohi&" 

nuo 12 ar 13 skyrių. Tai žy
mus nuošimtis. 

Seime dalyvaus skyriai: 
1 — Cleveland, OhiQ, 
2 — Brooklyn, N. Y., 
3 — Newark, N. J., 
4 — Baltimore, Md., 
5 — Long Island, N. Y., 
6 — Detroit, Mich., 
9 — Waterbury, Conn., 
10 — Lawrence, Mass., 
12 — Worcester, Mass., 
14 — New Britain, Conn., 

• 15 — Boston, Mass., 
16 — Amsterdam, N. Y. 

Los Angeles, Cal., 11 sky
rius tikrai dalyvautų seime su 
gera delegacija, tačiau kelio to
lumas tai padaro negalimu. Bet 
tas skyrius gyvai veikia, ir pa
siruošęs prisidėti prie seimo sa
vo gausia auka. 

Neturime aiškių žinių sąry
šyje su seimu tik iš šių skyrių: 

7 — Philadelphia, Pa*:, 
8 — Chicago, 111., 
13 — Nashua, N. H. 
Bet paskutinėmis dienomis 

prieš seimą reikia tikėti ir tie 
skyriai išsijudins. 

Kas gali seime dalyvauti 
LVS skyrių delegatų skai

čius neribojamas, tik norintieji 

turėti seime balsą privalo buti-
užsimokėję duokles už 1946 ir 
1947 metus (jeigu ne nauji na
riai, šie turi buti užsimokėję 
už 1947 m.). 

Kiekvienas LVS narys ir ge
ros valios patriotai Lietuviai,; 
kurie kada aukojo, rėmė, arba-
nori patirti LVS veiklą, gali 
buti seimo svečiais, dalyvauti 
visose sesijose. 

Kaip siųsti aukas 
LVS Seimui 

Visi LVS prieteliai žino šios 
organizacijos nuveiktus darbus* 
ir žino kad tie darbai buvo at* 
likta tik jų parama ir prisidė
jimu. LVS ir toliau pasiryžus 
darbuotis, ir todėl reikalingu 
paramos ir toliau. Aukas si\§*« 
skite LVS seimui virš paminė
tu Seimo Rengimo Komisija#: 
adresu. 

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. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS 

"TIMELESS LITHUANIA" 
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE Kaina $3.00 

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyvaa© Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 

AMERIKOS LIETUVIU 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 dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius. Auka $1.00 už vieną. 

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

• (80 pūsi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų 
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. 

UETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 



K o v a  s u  N a c i u  A 
KĄZYS š&I»PA 

ū d r a  

(TAUTOS SUKILIMUI ĮVYKUS) 

Tautos Sukilimą 1941 metais paruošiant nebuvo vaduojam&si jokiais pažadais iš Vo
kiečių puses, pasitikėta* vien mūsų tautos pasiryžimu atstatyti Nepriklausomybę 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

TAČIAU Gestapių vis tik pavyko sumedžio
ti į savo bučių kelioliką asmenų kurie Liepos 9 

*L, vienam Gestapo leitenantui diriguojant, su
rašė ir įteikė Vokiečiams raštpalaikį, kurio pa
grindiniai punktai buvo šie: 

1) Lietuvių sukilėlių paskelbtos Vyriausy
bės nepripažinti, kaip sudarytos be Lietuvių na
cionalsocialistų ir jų vado žinios; 

2) Siūloma, išviso, jokios Lietuvos Vyriau
sybės nepripažinti kol negryš Prof. Voldemoras, 

3) Prašyti kad iki to laiko visą valdžią ir 
krašto tvarkymą perimtų Vokiečių karinė vado
vybė. 

Nors tai ir buvo paprastas Geštapo padaras, 
bet tokio rašto įteikimas Vokiečiams anuo kri
tiškuoju metu buvo begalo žalingas Lietuvos 
reikalui: jis suteikė Gestapui formalų argumen
tą muilinimui akių Vokiečių Užsienių Reikalų 
Ministerijai kad štai va vis tik dalis "Lietuvių 
tautos" sukilėlių Vyriausybės nepripažysta. Pa
sirašiusių tą popiergalį asmenų negalima kitaip 
kvalifikuoti kaip valstybės išdavikais. Nei kiek 
neabejoju kad pats Prof. Voldemaras, kurio var
dą be jo žinios ir jam nesant Lietuvoje, jie ši
taip šlykščiai ir sauvalingai panaudojo, butų pir
mas juos visus patraukęs teismo atsakomybėn. 

Kitas atsitikimas, nemažiau apgailėtinas, 
įvyko Berlyne ir kuo tie tą pčią dieną kaip su
minėto išdavikiško raštpalaikio įteikimas Gesta
pui Kaune. Trys senesnio amžiaus asmenys, bu-
Vf musų visuomenės veikėjai ir net seniau buvę 
ministeriais įvairiose Lietuvos vyriausybėse, 
įteikė man ultimatyvinį reikalavimą, datuotą 
Liepos 10 d., kuriame buvo reikalaujama kad pa
leisčiau Lietuvių Aktyvistų Frontą. Priešingu 
atveju, jie prašė skaityti juos iš šios organiza
cijos pasitraukusiais. Jų motyvas, esą paskel
bus Lietuvos nepriklausomybės atstatymą ir su
sidarius krašto Vyriausybei, LAF vadovybės už
duotis skaitytina baigta. Tai buvo patiekalas 
vienybės "Eytkunų šalininkų", šios vienybės 
išgalvoto j u ir suminėto ultimatumo autorium 
buvo vienas buvęs krikdemų veikėjas, jau iš se
niau žinomas savo intrigomis. Tačiau gal bus 
geriau pavardžių čia neminėti, kad nepadarius 
sakytą raštą pasirašiusiems asmenims viešo ne
malonumo. 

Politiniai tas reikalavimas buvo žalingas ta 
prasme kad jo įteikėjai nedarė iš to paslapties, 
net bandė surinkti daugiau parašų, nors ir nie
ko nelaimėjo. Kadangi Gestapo ausis visa tai 
galėjo nugirsti, tai LAF vadovybei nebeliko ki
tokio pasirinkimo kaip suminėtą trijulę išbrauk
ti iš organizacijos narių tarpo, kad tuo budu 
parodžius Gestapui jog jokie ultimatumai LAF 
nebaugina, šitas tvirtumo užakcentavimas bu
vo reikalingas ne kuriam kitam tikslui kaip su
stiprinimui pačios Vyriausybės padėties, kadan
gi LAF sudarė tos Vyriausybės visuomeninę at
ramą. 

SUMINĖTAIS čia aukščiau nemaloniais at
sitikimais Vokiečiai tuojau pasinaudojo savo ti
kslams prieš Lietuvą. Tai buvo matyti iš to 
kad laike vienos iš spaudos konferencijų, Vokie
čių Užsienių Reikalų Ministerijos pareigūnas už
sienio žurnalistų kvočiamas, kodėl man nelei
džiama nuvykti į Lietuvą perimti savo pareigas, 
išdryso akiplėšiškai tikrinti kad sukilėlių pa
skelbta Lietuvos Vyriausybė neturinti visos Lie
tuvių tautos pritarimo ir kad esą stiprių balsų 
prieš ją iš pačių Lietuvių tarpo. Tuo tai paaiš
kinama ir Dr. Schiitte susilaikymas nuo atvyki
mo pas mane pakalbėti, apie ką buvo užsiminta 
aukščiau. Užtat nusiskubino į Kauną jo šefas, 
Dr. Kleist. Liepos 11 d. jis, užsidėjęs ant savo 
naciškų rankų baltas pirštinaites, aiškino Prof. 
Ambrazevičiui su Prof. Ivinskiu jog Berlynas 
prieš asmenis sudarančius Lietuvos Vyriausybę 
nieko neturįs. Jie esą ir toliau galėtų pasilikti 
savo pareigose ir tvarkyti krašto reikalus. Te-
pageidaujama tik mažo dalyko: pakeisti Minis-
terių vizitines korteles ir tituluotis kaip nors 
kitaip, o pačiai Vyriausybei persikrikštyti, pa-
vyzdžui, į kokią nors Krašto Tarybą. 

Bet Prof. Ambrazevičius kaip Ir kiti Vy
riausybės nariai nepagodė jokios karjeros pas 
nacius ir todėl.,.. Dr. Kleist turėjo gryžti į 
Berlyną tuščiom rankom. 

Tik po to kai jis buvo gryžęs, pagaliau, 
Liepos 14 d., prisirengė atsilankyti pas mane 
Dr. Schiitte ir kalbėtis su manim, kad suradus 
kokią nors išeitį iš susidėjusios padėties, nors 
prieš tai jo šefas, Dr. Kleist, buvo tiek Genero
lui Raštikiui, kaip ir paskiausia Prof. Ambraze
vičiui, sakęs jog su manim išviso nebusią kalba
masi, nes esą Fuehreris labai užsigavęs kad mu
sų Vyriausybė buvo paskelbta nesitarus tuo rei
kalu su Reicho Vyriausybe. 

Pasikalbėjimas su Dr. Schutte buvo ne tik 
įdomus bet ir įvyko originališkomis aplinkybė
mis: Šis Reicho politikos spiruoklis nesusigėdi-

imti nuo manęs areštą. Pasikalbėjimas užsimez
gė, kaip tai priimta, nuo pasiteiravimo kaip vie
nam ir kitam iš mudviejų einasi, nes buvome iš 
seniau asmeniškai pažystami. 

Juokaudamas atsakiau jog einasi taip kaip 
Vokiečiai norėjo: jau trečia savaitė sėdžiu už
darytas savo bute ir prakaituoju, kadangi buvo 
gana karštokas Liepos mėnuo. Dr. Schutte su
prato mano aliuziją ir, iš savo pusės spaviedojo
si kad mano areštas buvęs bereikalingas, bet 
jiedu su Dr. Kleist nepajiegę atsispirti prieš 
Gestapą, kuris Visados prigadinąs kada įsikišęs 
į politiką. .. . 

Aš vėl juokaudamas pastebėjau jog man tai 
m nieko neprigadino. Aiškinau jog mano areš
tu jis tik padarė savotišką patarnavimą, būtent, 
pagelbėjo pareikšti Lietuvių tautai ir visam pa
sauliui tą ko kitaip nebučiau galėjęs padaryti... 

Dr. Schutte išplėtė akis, išsyk nesuprasda
mas ką aš tuo noriu jam pasakyti. Paaiškinau 
jog iš mano asmens, kaip Lietuvos Vyriausybės 
Ministerio Pirmininko, suareštavimo, Lietuvių 
tauta galėjo, be jokios propagandos iš viršaus, 
suprasti kaip jai tenka žiūrėti į Vokiečius, t. .y. 
kad jie jai laisvės nežada ir yra prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, pačių Lietuvių kraujo auko
mis atstatytą, ir nežiūrint kad Lietuviai grie
bėsi ginklo ir kovojo prieš bendrą tbolševikinį 
priešą.. Pasaulis gi iš mano asmens suarešta
vimo galėjo išskaityti ką reiškia Vokiečių skel
biama Naujoji Europa ir pažadai tautoms lais
ves. 

Dr. Schutte tuo buvo užkluptas ir pasijuto 
labai nejaukiai. Jis ilgokai aiškinosi jog buvę 
manyta ir ruoštasi visai kitokiai politikai Euro
pos rytuose. Esą buvę numatoma atstatyti Pa
baltijo valstybes,' sudaryti nepriklausomą Uk
rainą, ir tt. Bet pačiu paskutiniuoju momentu 
prieš Rusų-Vokiečių karą aukščiausioji Reicho 
politinė vadovybė nusprendus kitaip, apverčiant 
visus ankstyvesnius planus aukštyn kojom. Del 
to buvę daug ginčijamasi, bet įvyko taip kaip 
įvyko: nusistatyta Fuehrerio atsisaukime, pra
dedant karo veiksmus prieš Rusų raudonąją ar
mija, jokių politinių pažadų Sovietų Rusijos pa
vergtoms tautoms kol kas nedaryti. Buvę pa
manyta kad paskelbimas apie Sovietų Rusijos 
eventualu suskaldymą į atskiras valstybes galė
tu atsiliepti cementuojančiai į raudonąją armiją 
ir paskatinti ja kovai už "jedinaja" ir nedin-
maja" ir tuo budu, esą, butų pasunkinta Vokie
čių kariuomenei sutriuškinti Rusų raudonasias 
įiegas. Buvę ir priešingų nuomonių, bet jos ne
buvusios reikiamai įvertintos. ^ 

Dr. Schutte kritikavo jo Vyriausybės poli
tiką matomai siekdamas man įsiteikti. Tačiau, 
išvadoje įrodinėjo kad dabar jau esą nebeįma
noma ką keisti, kada vyksta karo operacijos. 
Esą, nori-nenori tenka skaitytis su faktu kaip 

Pereidamas prie Lietuvos klausimo, Dr. 
Schutte teiravosi ar nėnumatau kokios nors iš
eities kaip butų galima šį klausimą sureguliuo
ti. Tarp kita ko jis davė_ suprasti jog paskelbi
mas Lietuvoje Vyriausybės sudaręs Vokiečiams 
siurprizą, ypač jiems esą labai "peinlich" (keb
lu) kad jos Vyriausybės priekyje tapo pastaty
tas mano asmuo. Nors Dr. Schutte neįrodinejo 
kodėl mano asmens pastatymas Lietuvos Vyriau
sybės priešakyje buvo "peinlich", bet tai buvo 
suprantama ir be jo paaiškinimų. Jei šios Vy
riausybės priešakyje butų buvęs pastatytas as
muo neturėjęs personalinių ryšių Berlyne ir ne
žinomas platesniam pasauliui tai sakyta Vyriau
sybė tada, kai su Dr. Schutte šitaip kalbėjomės, 
greičiausia jau nebūtų egzistavus ir Dr. Schut
te jau nebūtų buvę jokio reikalo del jos su ma
nim kalbėtis: Gestapas butų ją suglamžęs pir
ma negu apie jos susidarymą butų patyręs pa
saulis, t. y. tuojau kai Kauną pasiekė pirmieji 
Vokiečių kariuomenės daliniai, o su jais ir Ges
tapas, SS-komandos ir kiti III Reicho tautų lai
svės pavergimo instrumentai. 

Į Dr. Schūtte's sugestiją pasiūlyti kokie 
nors išeitj Lietuvos klausimui sureguliuoti, pa
tariau kad Vokiečiai skaitytųsi su Lietuvos ne
priklausomybe ir musų sudaryta Vyriausybe. 
Kad stygos ne})ertempus, parodžiau nuolaidumo 
kai kuriais praktiškais klausimais kur susidurt 
abiejų valstybių interesai. Tačiau: pasakiau jog 
tam tikslui man pirmiausia reiketų nuvykti į 
Kauną reikalą aptarti su pačia Vyriausybe, ne? 
kol lieku izoliuotas, jos vardu kalbėti neturim 
teisės. 

Turėjau fspudį kad toks mano viliojimas ] 
Dr. Schiitte įspūdžio nedarė. Matomai, jam vis 
dar atrodė perdideliu dalyku kad tebedrysau sta
tyti Nepriklausomybės ir Vyriausybės akcenta 
vimo reikalavimus. Todėl pasikalbėjimas jokiu 
rezultatų nedavė ir jo pasėkoje jokio atgarsk 
iš Vokiečių pusės nesulaukiau, isškyrus nuėmi
mą nuo manęs naminio arešto. Tai įvyko Lie
pos 19 d. ir be jokio iš mano pusės prašymo, jei 
neskaityti mano ironijos, pareikštos Vokiečii 
atžvilgiu laike pasikalbėjimo su Dr. Schutte. 

TAČIAU, liko klausimas ką Vokiečiai iš sa
vo pusės galvojo? Atrodo kad jie turėjo pro
jektą suteikti Lietuvai protektoratą, ir tai tik 
Lietuvai vienai, kaip kokią malonę, o ne visom? 
trims Pabaltijo valstybėms. Tai va kiek III 
Reichas butų galėjęs nusileisti, jei iš musų pu
sės nebūtų buvę taip griežtai statomas nepri 
klausomybės reikalavimas, kaip jį statėme. Ta^ 
man post-factum, būtent, Rugpjučio 20 d., aW 

D  «  B  Y i  
skleidė kitas III Reicho politikos spiruoklis, Dr, 
Marquert, dirbęs tuo metu Vokiečių Karo vado
vybėje kaip politikos referentas. 

Reikia pasakyti jog nestigo ir iš kai kurių 
• lietuvių pusės, tada buvusių (Berlyne, įtikinėji
mų kad parodyčiau daugiau "lankstumo" ir ei
čiau pas Vokiečius tartis apie protektorato ga
limybę. Esą, Vokiečiai suteiktų Lietuvai tiek 
savistovumo kiek jie, pavyzdžiui, buvo davę Slo
vakijai. 

Bet manęs jokie protektoratai neviliojo, nes 
LAF vadovybės nusistatymas buvo iš pat pra
džios ir pasiliko iki pat galo nepalaužiamas 
reikalauti nepriklausomybės. Jei Vokiečiai su 
tuo nesutiktų tai geriau iš jų nieko nereikalau
ti. Buvo vengiama kad kokiu nors primestinu 
iš Vokiečių malonės figos lapu neapteršus nepri
klausomybės idealo, už kurį buvo sudėtos geriau
sių musų tautos Sunų kraujo aukos. 

Netiesioginiai signalai apie protektorato 
galimybę buvo paskutinė naciškos užsienio poli
tikos išmintis Lietuvos klausimu. Kadangi šie 
signalai į Lietuvių laisvės kovotojų ausis nepa
veikė bei iš Lietuvių pusės nebuvo priimti dė
mesin tai greitai po to pasekė tolesni Vokiečių 
jiegos aktai. 

Už kelių dienų Jpo pasikalbėjimo su pr. 
Schiitte, pasiekė mane žinios iš neoficialinių šal
tinių kad Vokiečiai nusprendė primesti Pabalti
jo kraštams kaž kokią mišrią valdymo sistemą, 
kad jau skiriami tiems kraštams Reicho komisa
rai ir kad jiems į pagalbą numatoma sukurti 
kaž kokius patariamus organus, Krašto Tary
bos, sudarytinas iš vietos žmonių, pačių Vokiečių 
pasirinktų. Tai buvo Vokiečių taip vadinamas 
"Zivilvervaltung". 

Kada šios žinios ėmė vis daugiau pasitvir
tinti, nebegalėjo kilti jokios abejonės jog tai 
ne tyčia nacių skleidžiami gandai, kad mus su
terorizavus ir padarius sukalbamesniais, bet tik
ras iš Reicho politinės vadovybės pusės padary
tas apsisprendimas Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes paglemžti. Net buvo gauta žinia kad 
tai gali įvykti jau artimiausiomis dienomis ir 
kad atitinkami aktai apie Reicho komisarų pa
skyrimą sakytiems kraštams Hitlerio Jau pasi
rašyti. 

Tokiomis aplinkybėmis buvo begalo svarbu 
man susisiekti su Vyriausybe Kaune, ją pain
formuoti apie tai kas musų laukia, o taip pat nu
rodyti kaip reikėtų jai laikytis. Tat vėl buvo 
butenybė surasti "knygnešį" kuris tuojau galėtų 
pasiaukuoti Tėvynės labui. Kadangi reikalas 
skaitėsi politiškai nepaprastai svarbus tai pa-
siuliau imtis "knygnešio" misijos vienam iš sa
vo asmens sekretorių, kuris smulkiausia buvo 
orientuotas visuose reikaluose ir del kurio suge
bėjimo tokį svarbų uždavinį atlikti buvau tik
ras. Tačiau, tegul šio drąsuolio pavardė dar pa
siliks čia nutylėta, nežinant koks yra jo likimas 
dabar. 

Kad viskas butų Kauno Vyriausybei tiks 
liau perduota, Liepos 26 d. parašiau ilgesnį laiš
ką Ministerio Pirmininko pavaduotojui, Prof. j. 
Ambrazevičiui. Tą pačią dieną "knygnešys" su 
tuo dokumentu išsiskubino į kelionę, ir laimin
gai pasiekė Kauną, pervažiavęs dviračiu visą 
Žemaitiją. Jis pasiekė Kauną kaip tik tokiu mo
mentu kada Vyriausybės nariai rinkosi posė
džiui aptarti padėtį, apie ką ir iš rašiau suminė
tame laiške. Tai buvo laimingas supuolimas, 
stačiai Dievo mums padovanotas. "Knygnešis" 
tat galėjo'viską referuoti visam Ministerių Ka
binetui ir ta proga patirti Vyriausybės priimtą 
nusistatymą, turint visų tam reikalingų infor
macijų, ne tik jos pačios turėtų Kaune, bet ir 
LAF ^knygnešio" atneštų iš Berlyno. 

(Bus daugiau) 

PATARIA NESIŲSTI 
PINIGINIUS ČEKIUS 

I VOKIETIJĄ 

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

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avi. Cleveland 3, Ohic 

Iš Vdkfetfjos Dirvai prane
ša kad giminės iš Ajnerikos 
nesiųstų šekių pinigams į Vo
kietiją. Pranešimas sako: 

Paskutiniu laiku nekurie čia 
esanti Lietuviai gauna iš Ame
rikos nuo savo giminių čekius 
įvertintus dolariais. Tie gimi
nės Amerikoje turi labai ge
rus norus savo šelpiamam pa
gelbėti, bet reikia pasakyti kad 
giminiečiai čia Vokietijoje tik
rai nusimena, nes jie čia už tą 
čekį pagal kursą banke gauna 
kelias markes, kurios nieko be
veik jam nereiškia, nes čia ką 
nors gauti už markes neįmano
ma. Kitaip sakant, už vieną 
dolarį kada jis čia banke iš
keičia jis gali nupirkti vieną 
cigaretę (matote, čia cigaretS 
yra valiutos matas). Tuo tar
pu giminietis Amerikoje siųs
damas pav. 5 dolarius jaučiasi 
jau daug padėjęs, nors tikrai 
Amerikoje dolaris daug ką rei
škia. Ir čia dolaris daug reiš
kia, tiktai ne banke ir ne če
kiais atsiųstas. Taigi, butų 
butų gera įspėti Lietuvius kad 
jie tokiu budu nesidarytų sartį-
nuostolių siuntimu čekių sava 
giminiečiams tremtiniams. 

PERSERGEJIMAS 
MUSŲ KOSTUMERIAMS 

Dabartiniu laiku apsireiškė laikinas trukumas gaso beveik visose didelėse natū

ralinio gaso distribucijos srityse Suvienytose Valstijose. 

Stengiantis išspręsti šią problemą, paskirstymas naturalio gaso tapo laisvano-
riai sutartas per paipų linijos ir išskirs lyiiit| kompanijas bendruose pasitarimuo
se kurie buvo atlikti prieš Federal Power ir §vairių Valstijų Public Utilities Ko

misijas. 

Daugelis Public Utilities Commissions išleM© ypatingus įsakymus apriboti įve
dimą į namus ir įstaigas gaso šildomų padargų kurie buvo taikomi užimti vietą 
dabar ttirimų tuose namuose anglies ir aliejaus dabargų vartojamų šildymui. 

Apsaugojimui savo dabartinių naminiųkostumerių, The East Ohio Gas Compa

ny taipgi priėmė panašius apribojimo suvaržymus. 
x*' 

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 ši 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 daviniais kurie pasitarnautų patenkinančiais Kompanijai 
įrodymais, paragrafas (A) gali buti pkeistas. 

V 
MUSŲ rekordai atidengs visus peržengimus taisyklių Ir jeigu musų teisė vykdyti 
šią Emergency Rule bus palaikyta, visokis gaso teikimas asmenims kurie įsive
dė gasu šildymo padargus neprisileikant šios Emergency Rule bus nutrauktas, 
jeigu tie padargai nebus išimti arba išjungti pačių kostumerių arba namų savi

ninkų kaštais. 
• 1 

Jeigu įvedimai 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 kqs-
t uineriu gali neturėti pakankamai gaso per pačius šalčius ateinančios žiemos ni§* 

nesiult, 

Perserge j imas  -  Ne<femtte>u*uyki t  
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

AR DARBININKAI NORĖS STREIKO? 
*4. 

KĄD darbininkų judėjimas nepriklauso nuo jų pačių 
bet nuo jų unijų vadų, parodo šių dienų jvykis, kuo

met C. 1. 0. prezidentas Philip Murray, kuris yra Plie
no Darbininkų unijos pirmininkas, paskelbė uždraudimą 
CIO plieno darbininkams streikuoti per du sekančius 
metus. Darbininkai paprastai nenori streikų, tačiau jie 
yra priverčiami savo unijų vadų, ir atėjus nuskirtai die
nai turi mesti darbus, eiti j gatvę, panešti milijoninius 
nuostolius, kelti pačių darbininkų tarpe muštynes, sulai-
kyti-paraližiuoti šalies ekonominį gyvenimą, tramdant 
reikmenų išdirbimą. Ir tas vadinama darbininkų kova 
už savo reikalus. 

Jeigu Murray ir jt) leitenantai unijos Vadai butų 
vę dabar tokiame kvailame' ūpe kokiame randasi John 
L. Lewis, angliakasių unijos vadas, ir Murray, laimėjęs 
plieno darbininkams 15c į valandą algų pakėlimo, ką 
įabar plieno kompanijos sutiko mokėti, galėtų pradėti 
vėl rėkauti-grąsinti kad už 6 mėnesių jis vėl šauks plie
no darbininkus streikuoti, reikalaujant daugiau algų. 

Ką tas reikštų? Nagi vėl plieno darbininkams ne-
tfmą, nervavimąsi, nepastovumą, o visiems kitiems dar
bininkams taip pat darbų sutrukdymą, kurių darbai pri
klauso nuo plieno išteklių. 

Dirva nekovoja prieš unijas, priešingai, nori kad 
darbininkai butų susiorganizavę savo reikalų gynimui, 
bet permato darbininkų nelaimę tame kad jų reikalus 
atstovauja pašaliniai, ne jie patys, kurie su darbininkų 
likimu žaidžia, savo didybės ir didelių pelnų sau siekda
mi. Unijų vadai įvykdo tiesiog raketieriškų žygdarbių 
darbininkų vardu ir darbininkai negali to sulaikyti. 

Prie darbo žmonių taip pat prikibę visokių parazitų, 
kurie pasidarę unijų vadais stengiasi pravesti visokių 
tiesąmonių, iki komunistinės revoliucijos šioje šalyje. 

Kai unijos vadas ir jo leitenantai nusprendžia kad 
nereikalinga darbininkams streikuoti per porą metų, nei 
vienas unijos narys neima šokinėti ir rėkauti kad jis 
nori streikuoti vėl už pusės metų ar už metų laiko. 

DECORATION DIE-
NOS REIKŠMĖ 

* 

Čia norime priminti kokių nesąmonių prMaro imf-
jų vadai streikus šaukdami, ir ar reikia stebėtis kad jų 
reikalavimus gavusios kompanijos atsisako su unijomis 
skaitytis? Štai tik ką baigėsi telefono darbininkų strei
kas. Clevelande jis užsitęsė ilgiausia. 

Streiko eigoje, telefono darbininkų unijos pirminin
kas paskelbė viešai: "Mes atsižadėjome jau net 45 savo 
reikalavimų ir toliau negalime jokių nuolaidų daryti". 

Pamanykit tik: unijos vadai atsisakė net nuo 45 sa
vo reikalavimų, paduotų telefono kompanijai, del kurių 
iššaukė tukstančius darbininkų į streiką. Tas parodo 
kad tie 45> reikalavimai buvo tušti, beverčiai, darbinin
kams nereikalingi, unijos vadų beprasmiškai išgalvoti 
kad tik kaip nors labiau suparaližiavus telefono biznį. 

Jeigu reikalavimai butų tik algų pakėlimas, būtinų 
darbo sąlygų ir valandų nustatymas ir dar vienas-kitas 
dalykas kuris aiškiai reikalingas pataisymų, pagerinimų 
ar pakeitimų, susikalbėjimas su kompanijomis butų len
gvas. Dabar gi matome, unijos vadai atmetė 45 reika
lavimus, streiką baigė gavimu algų pakėlimo, ir be tų 
kitų 45 reikalavimų visai apsieina ir apsieis. 

Prieš tokias unijų vadų nesąmones kiekvfeiiafc pro-
tihgas darbininkas ir biznio žmogus turi kovoti, norint 
kad šalyje butų geresnė tvarka, kad darbininkų darbai 
nebūtų kelių vadukų kaprizu nutraukiami, kad nebūtų 
suparaližiuojarna kiti darbai ir reikalai, nes niekaip ša
lis neturės gerovės ir darbininkai visada neš nuostolius, 
neva kovodami už savo reikalus, kurie yra daugiau uni
jų vadų žiopliškumas, o ne rimtas dalykas. 

•Ą * 

KAIP iš Vokietijos ateina žinios, sovietai pagrobė ir iš-
• gabeno į Rusiją apie 20,000 Vokiečių mokslininkų ir 

technikų, pastatydami juos į vergo darbus Rusijos in
dustrijose. Reikia dasileisti kad bolševikai išgrobę iš 
Vokietijos ir kitų šalių įvairias dirbtuvių mašinas netu
ri iš jų naudos, nes sovietų mužikėliai nemoka jų nei ope
ruoti nei pataisyti. Tam tikslui bolševikai jau išanksto 
buvo išdirbę planą užgrobtos Vokietijos žmones vežti į 
Sovietų Sąjungą, kad jie ten, pastatyti kaip vergai prie 
mašinų, prigamintų sovietams visokių reikmenų ir karo 
ginklų, užkariavimui pasaulio po karo. 

Vokiečiai, kaip ir Lietuviai ir kitų tautų mokslinin
kai, išgabenti į Rusiją, taip pat spaudžiami gaminti vis
ką sovetų naudai. Susekti atominės energijos srityje 
tyrinėtojai savu keliu pristatyti išdirbti atominę bombą. 

Šiomis dienomis Gromyko pareiškimas United Na
tions posėdyje nesutikimo iš sovietų pusės atominės 
energijos kontroliavimui įvesti yra lyg jo pasigyrimas 
kad jau ir Rusai turi atominės energijos paslaptis ir 
todėl jie nenori kad niekas jiems draustų atominę ener
giją pavartoti. 

Bet pakartotini Gromyko reikalavimai pavesti mū
sų, Amerikos, turimą atominę energiją ir atominę bom
bą United Nations kontrolei įrodo bolševikų pasalingą 
norą prisikalbinti kad Amerika prileistų sovietus prie 
tos paslapties. 

t 
CENATORIUS ROBERT A. T AFT, iš Ohio, bus kandi

datu Republikonų partijoje į prezidentus 1948 metais, 
kai jų konvencija susirinks Philadelphijoje. Taft imsis 
savo aktyvaus vajaus Liepos mėnesį, kai Kongresas iš 
siskimys vasaros -atostogom* 

Memorial Diena buvp Kon 
greso įvesta atminčiai Ameri
kos Civilinio Karo žuvusių ka 
rių. Tas karas, kaip iš istorijos 
žinoma, prasidėjo 1861 ir bai
gėsi 1865 metais. To karo pa
baigoje buvo nužudytas ir Pre 
zidentas Abraomas Linkolnas, 
kuris išlaisvino negrus. Tas 
karas buvo tarp pietinių ir 
šiaurinių valstijų: pietinės no
rėjo palaikyti negrų vergiją, 
šiaurinės valstijos nepripažino 
vergijos, ir Linkolnas paskel
bė negrų išlaisvinimą. Del to 
pietinės valstijos paskelbė ka
rą šiaurinėms, šiaurinės, Lin-
kolno vadovaujamos, kovojo už 
išlaikymą šios valstybės vienu
mos, ir nugalėjo pietines, ku
rios norėjo atsimesti ir buvo 
sudarę net savo konfederaciją 
ir išsirinkę savo prezidentą. 

Ir dabar, vienoje pietinėje 
valstijoje yra pastatytas pa
minklas aktoriui Booth, kuris 
teatre Washingtone Bal. 15 d, 
1865 metais, nušovė Preziden
tą Linkolną. 

Tikras šios šventės pavadi
nimas yra Memorial Day — 
Paminėjimo Diena, tačiau pa
vadinta Decoration diena ka
dangi tą dieną buvo stengiama
si gėlėmis padabinti Civilinio 
Karo karių kapus. Netrukus 
ta diena paversta į bendrą ka
pų puošimą, prisiminimą ir vi
sų kitų mirusių, kitaip sakant 
šventė paversta komercine. 

Memorial Dienos iškilmės at-
sibuna kiekvieną metą Gegu
žės 30 dieną, ir jose stengiama
si turėti to karo — buvupio 
82 metai atgal — dalyvius. 
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Bet tų dalyvių kasmet mažė
ja, ir netrukus ir visai neliks. 
Esanti dar gyvi jau yra po 100 
metų senukai. 

Symet Gegužės 7 d. dar bu
vo 79 gyvi Civilinio Karo ve
teranai, kurių jauniausias tu
ri 94 metus. Jis į karą įstojo 
būdamas 11 metų amžiaus. 

Kaip tie veteranai nyksta pa
rodo šios skaitlinės: šymet jų 
yra 58 mažiau negu pereitą 
Memorial dieną, ir 143 mažiau 
negu du metai atgal. Tie li
kusieji visi gali išmirti vienu 
metu, bet gali dar ir likti keli 
kitam metui ar dar ir toliau. 

Kuriuose miestuose dar yra 
gyvų tų šimtamečių veteranų, 
kurie dar gali krutėti, Paminė
jimo iškilmėse jie vežte veža
mi. 

Dar ne taip senai atsimena
me, jie pėksti maršuodamo Me
morial Day paraduose, savo 
uniformose. 

9 ' ' 
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SOVIETAI savo prisijungto
se ir pavergtose šalyse žmones 
marina badu, kaip Ukrainos, 
Moldavijos, Lietuvos ir kitų, 
bet grudus ir maistą krauna ir 
taupo, nes Stalinas rengiasi* tą 
maistą panaudoti lošimui savo 
galutinos politikos išbadėjusio
je Europoje. 

Ir pernai, kai skelbta kad 
sovietuose maisto stoka, sovie
tai išsiuntė apie milijoną tonų 
grudų ir maisto paremti Len
kijai, Prancūzijai, Čekoslova
kijai, Suomijai ir Nprvegijai, 
pravedimui rinkimų komunistų 
naudot , 

I I #  Vj 

flfelTAl nesutinka leisti ittw-
jai šelpimo organizacijai, IRO, 
operuoti Britų zonoje Vokieti
joje, kaip pranešimas iš Švei
carijos sako. Ten yra apie 254 
tūkstančių pabėgėlių. Britai 
nekuriuosĮ pabėgėlius gabena į 
Britų salas darbams. 

UNRRA baigia savo dienas 
su Birželio 30. 

S K A I T Y M A I  
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Rašo NERIS i. ŠIMKUS. 

i h* 

ftALIS PRIE BALTIJOS 
Šalie, pri,e Baltijos švelniai parimusi* 
Narsiųjų kunigaikščių tu šalie! 
Tu pynei laimę žvilgančiuos arimuose, 
Ir priešai vengdavo tave paliest. 
Per amžius protėviai už laisvę kovėsi 
Prie Baltijos ir rytuose narsiai 
Buvai stipri ir išdidi akmens tvirtovėse 
Ir priešpuoliais tu grobikus mušei. 
Bet atnešė tau smurtą, svetimas 
Ir vertė papročius užmiršt savus; 
Užgniaužė laisvę ir net raštą atėm§ 
If vertė garbintojo atneštus dievus. 
Tu pavirtai visa skaudžiom Kalvarijom, 
Ir tavo sunųs buvo jo ištremiami; 
Kai tolimajsfn Sibiran išvarė juos 
Tai motinų širdis vis buvo nerami. 
Bet tu nepalužai net šimtmečių vergijose, 
Nesuklupai ir eidama sunkiais keliais, 
Ir kruvinom žaizdom dar nenugijusiom 
Vedei už laisvę kovą atkakliai. 
Krauju tu brangią laisvę vėl įkūnijai 
Ir gyvenai sunkiai, bet vis dėlto ramiai. 
O netikėjai kad vėl kils perkūnijos, 
Kad pasėlius ištryps ir degs tavi namai. 
Tarp ežerų, miškų ir upių slėniuose 
Vargų prispausta ir apleista palikai, 
Ir kaimuose ir vienkiemiuos pavieniuose 
Nutilo dainos ir linksmi juokai. 

* •* 

Pavasaris ledus sutraiškė upėse, 
Ii* šypsosi melsva žibutė vėl šlaituos; 
O tu vis dar kančioj ir sielvarte, suklupusi, 
O kas nuims tau vergo pančius tuos! 

• tr nors sukaustyta tu vergo pančiuose, 
Bet širdį laisvą alnžinai turi, 

ikrai sulauksi — baigsis kančios tos, 
vėliai pražydės laikai geri. 

Šalie, tava narsa pasaulis stebini, -
^ėl laisvės vėliavgs suplevėsuos; 

auja audra nublokš tuos debesis, 
kelsies tu laisvos dainos garsuos! 

EduartJfeTlf 

fft'ęsinys iš pereito iir.) 

PO VISIŠKO komedijos užbaigimo, išrank-
tejl delegacija vyksata į Maskvą pas "tėvą ir 
mokytoją" Staliną maldauti kad Lietuvą butų 
priimta | Sovietų Sąjungą. Kitaip sakant, iš
gamų grupelė vyko melsti kad kflogreičiau Lie
tuva butų pavergta. Maskvoje' komedija buvo 
tęsiama toliau. Lietuvos "prašymas" buvo pa
tiektas svarstyti Aukščiausiai Sovietų Sąjungos 
Tarybai, kuri po ilgų svarstymų ir ginčų, po il
gų balsavimų, sutiko priimti Lietuvą į Sovietų 
Socialistinių Respublikų tarpą. Kitaip sakant, 
ji sutiko atimti laisvę ir pavergti kraštą. Argi 
ne skaudu buvo matyti visą tą išanksto gerai 
paruoštą politinį pardavimo vaidinimą? Visa tai 
aš čia smulkiau paliečiu, nes tai kaip tik buvo 
taikoma ne Lietuvos žmonėms, ne Sovietų Są
jungos gyventojams, bet kaip tik laisvų kraštų 
žmonėms kaip Amerikos, Anglijos ir kitų, kad 
tiems paleisti į akis dumų kad jie manytų jog 
Sovietų Sąjungoje yra tikra demokratija ir lais
vė ir kad ten taip gera kad net laisvos šalys, lais
vu noru atsisako savo laisvės ir prašosi būti pri
imtais į Sovietų Sąjungą. 

Taip, 'aš ir dabar matau kaip tokia dumų 
pūtimo politika ir gera režisūra padare didelę 
įtaką pasaulyje, nes dar mažai kas bijo ir peikia 
komunizmą. Bet, prie tos progos prisiminkite 
kad aš tai pats savo akim mačiau, ir tai žinau 
ne tik aš bet Vtei Lietuviai kurie buvo 1940 m. 
Lietuvoje. > 

Tat štai, Rugpjučio 3 d. 1940, Lietuva bu
vo paskelbta dalimi Sovietų Sąjungos. Pasaulis 
ir demokratijos buvo apgauti, o laisvės ir apsi-
prendimo principai buvo paminti po kojom. Iš 
to matome kad Lietuvos prijungimas prie So
vietų Sąjungos visiškai nieko bendro neturi su 
Lietuvių tautos norais, kad visa tai yra Sovietų 
Sąjungos ir jų raudonosios armijos klastingas 
darbas. Net rezoliucijoje, kurioje "liaudies sei
mas" prašo Lietuvos prijungimo prie Sovietų 
£4jungos, galime tai aiškiai matyti, čia duodu 
rezoliucijos ištrauką: "....liaudis padedama 
stipriosios raudonosios armijos įkūrė savo kraš
te Sovietinę tvarką., jei liaudis turėjo galimy
bę įvesti vienintelę teisingą tvarką — Sovietų 
tvąrką — tai yra tik Sovietų Sąjungos nuopel
nas." 

Tuo aiškiai pasakoma kad Lietuvoje Sovie
tinę santvarką įvedė raudonoji armija" ir So
vietų Sąjunga. Tai reiškia ta *tvarka atėjo ne 
iš vidaus, ne iš Lietuvos žmonių, bet iš lauko, 
iš svetur, iš Sovietų Sąjungos. 

Pats didysis komunizmo ideologas V. Leni
nas štai kaip apibrėžia kas tai yra aneksija-pri-
jungimas: "Bent koks mažos ar silpnos tautos 
prijungimas, prie didelės ir stiprios valstybės, 
be apibrėžto, aiškaus ir laisvo jos pačios noro, 
išreikšto tos tautos, ir ypatingai,- jei ta tauta 
negali išreikšti savo norus del politinės, savo 
egzistencijos laisvu balsavimu del neištraukimo 
tos stipriosios, prijungiančios tautos karinių pa
jėgų iš jos krašto, toks veiksmas yra aneksija-
prijungimas, ir kaipo toks pagal tarptautinius 
papročius yra nusikaltimas." 

Tat štai, pat Leninas pasako kad Lietuva 
buvo okupuota ir užimta prieg visaš tarptauti
nes taisykles, nes balsavimo metu Lietuva buvo 
pilna svetimos kariuomenės. 

Be to ir pats užsienio reikalų komisaras 
Molotovas, Maskvoje Birželio m. 30 d., 1940 m. 
pasakė tuo laiku ten buvusiam Lietuvos Liau
dies Vyriausybės užsienio reikalų ministeriui: 

"Jau Rusijos carai, pradedant Jonu Baisiuo
ju, nuolat bandė pasiekti Baltijos jurą. Jie tai 
darė ne dėl savo asmenišku užgaidų, bet ka
dangi tai buvo būtinai reikalinga Rusijos val
stybės išsivystymui, ir Rusų tautos labui. Butų 
visiškai neatleistina jei Sovietų Sąjunga atsi
sakytų to siekimo kuris ankščiau visada buvo 
siekiamas. Del to Sovietų Sąjungos vadai nu
tarė prijungti Baltijos Valstybes ir priskirti 
jas prie Sovietiškų respublikų." Tai yra Molo
tovo žodžiai. Jis pats pasakė tikruosius Sovie
tų Sąjungos tikslus ir tuo aiškesne darosi visa 
ta komedija. 

JAU visų tų ir ptfopagajidos triukšme į Lie
tuvą buvo atgabenta taip vadinami NKVD. Tai 
yra speciali politinė policija, turinti neribotas 
teises bei galią. Jų tikslas, kaip jie patys sa
kydavo, yra "stovėti revoliucijos ir bolševizmo 
sargyboje". Praktiškai jie šluodavo kiekvieną, 
kuris tik buvo ne su jais. Jų pirmutinė veiklą 

surinkti pačius įtakingiausius Lietuvius 
veikėjus. Taip buvo suimti ir išvežti daugelis 
buvusių ministerių, aukštų pareigūnų ir val
dininkų, karininkų ir veikėjų. NKVD norėjo iš 
pat pradžios užgniaužti bent kokias galimybe® 
atsirasti priešingai ir požeminei veiklai. 

"Išlaisvintos" nuo savo nepriklausomybes 
Lietuvos administracinis aparatas buvo skubiai 
perorganizuojamas. Pradžioje Sovietai stengėsi 
nepadaryti tos klaiflos kurią jie padarė per re
voliuciją Rusijoje. Jie visus dirbančius specia
listus paliko savo vietose. Gi Rusų revoliucijos 
metu, jie visus išžudė ir tokiu budu pas juos 
pasidarė didelis trukumas specialistų, sugeban
čių dirbti ir vadovauti ir visas ekonomiškas ir 
ūkiškas gyvenimas iširo, šį kartą jie naudojo 
kitokius metodus, jie pripažino baltųjų vergų 
panaudojimą. Visi tarnautojai liko savo dar
buose, tik įstaigų ir įmonių vadovai atėjo nauji, 
jau Sovietinės santvarkos šalininkai ir veikėjai. 
O jie daugumoje susidėjo iš tų politinių kalinių 
kuriuos jau aš ankščiau aprašiau. Jųs galite 
įsivaizduoti koks buvo "darbas ir pažanga," kai 
į vadovaujančias vietas atsisėdo žmonės kurie 
vos mokėjo pasirašyti ir tikrai nei žodžio ne
suprato apie savo darbą, bet už tai jie buvo 
ištikimi komunistų partijai ir Sovietų Sąjun
gai. 

ČIA NORIU paliesti tai kaip buvo pakeistas 
politinis gyvenimas. Visa tai, esu tikras, Ameri
kiečiui yra sunkiai suprantama ir tik aš, kuris 
pats visą tai pergyvenau, supratau. Visos poli
tinės partijos buvo tuč tuojau uždarytos, visos 
organizacijos ir draugijos tapo likviduotos. Vi
sa tai buvo paskelbta "fašistinėmis išperomų, 
bei kenksmingomis liaudžiai. Buvo paliestos 
tokios kaip skautų sąjunga, religinės draugijos, 
studentų korporacijos ir mokslo mylėtojų drau
gijos ir pan. Buvo pripažinta tik vienintelė 
veikianti ir legali partija — tai komunistų parti
ja. žmonėms pasirinkimo nebuvo. Sovietų žo
dyne taip pat nėra žodžių kaip apolitinis, be-
partyvus. Pas juos viskas turi politinę spalvą, 
niekas negali likti neutralus ir bešališkas, nes 
jų šūkis: "Kas ne su mumis — tas prieš mus"; 
o kas prieš mus tas prieš tautą ir liaudį, imt to
kie gaivalai yra "liaudies priešai". 

O iš vienintelio pavyzdžio kurį čia patieksiu 
galėsite įsivaizdinti kiek Lietuvoje turėjo buti 
'liaudies priešais" vadinamų. 

1941 m. Vasario mėn. Lietuvių Komunistų 
Partija turėjo 1,500 narių. Kaip žinome Lietu
voje buvo apie 3,000,000 gyventojų. Ir štai ta 
maža klika, su pagalba raudonosios armijos ir 
Maskvos diktavimais valdė visą Lietuvą. Visi 
kiti tupėjo buti "liaudies priešai". 

Buvo įkurta jaunimo organizacija pavadinta 
Komsomol (komjaunimas — komunistinis jau
nimas) . 

Į tą komunistinę jaunimo organizaciją bu
vo per prievartą traukiami visokio amžiaus 
mokiniai-vaikai, gundomi įvairiausiomis dova
nomis ir prižadais. Tikslas tos organizacijos 
buvo labai didelis. Bolševikų ideologija nepri
pažino kad butų galima žmogų pakeisti iš jų, 
taip vadinamo buržuazinio-kapitalistinio auklė
jimo į komunistiškąjį. Jų manymu visi žmo
nės kurie buvo paragavę kitokio nei komunis
tinis gyvenimas yra mirtinai užnuodyti ir ne
pataisomi, todėl jie visas viltis dėjo į dar ne
s u b r e n d u s i  i r  n i e k o  n e s u p r a n t a n t į  j a u n i m ą .  
Tiems vaikams būdavo nejučiomis skiepijamos 
komunistiškos-bolševikinės idėjos ir jie buvo 
mokomi nekęsti viso to kas yra ne komunistiš
ka, kas yra tautiškas, Lietuviška. Toks auklė
jimas dažnai vaikus privesdavo prie ginčų su 
tėvais, kurie stengesi visokiais budais palaiky
ti vaikų tautinę «r patriotinę-Lietuvišką dva-

Sią* Pasitaikė tolftų atsitikimų, kur mokytojai 
buvo NKVD — slaptosios policijos-agentai ir 
jie pamokų metu kvosdavo vaikus ką tėvai 
namie kalba apie Sovietus, apie komunistus, 
apie Staliną ir pan. žinoma nekalti vaikučiai 
nesuprasdami viso to reikalo baisumo pasako
davo kokios kalbos vedamos namie. Tokių šei
mų likimas būdavo greitai išsprendžiamas, jos 
dingdavo ant visados, jas prarydavo Sibiras.. 

Visa laimė kad sovietai neturėjo pakanka
mai tokių ištikimų jiems mokytojų. Reikėjo 
vis tik stėbetis Lietuvių vaikų atsparumu sve
timai dvasiai. Jų labai mažai užsikrėtė komu
nizmu, o tie kurie užsikrėtė tai ne iš blogos 
valios bfct 16 nežinojimo. 

i 
(Bus daugiau) j£3J~r, 
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TIEMS! 

Jack Ganson Pasmerkia 
Lietuvių Salės Bingo 

Biznj 

12,000 vaikų, keli tūkstančiai 
negalinčių dirbti senelių ir pa
liegusių, 2,000 studentų tremty
je yra sudėję 'visas savo viltis 
į Amerikos Lietuvius. Kas juos 
supras, kas jų šauksmą išgirs, 
kas jiems pagalbos ranką iš
ties, jei ne artimiausieji? 

Kas gi yra artimesni Lietu
viams tremtiniams Europoje, jei 
ne jų sesers ir broliai Lietuviai 
Amerikiečiai ? 

Visi, kurie atjaučia Lietuvių 
tremtinių skurdą, baisų vargą 
ir nuolatinį pavojų bado, šalčio 
ir baimes, yra kviečiami visu 
pajėgumu stoti Bendrojo Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo Va
jaus talkon. Dabar, šiandie at
likime kiekvienas savo artimo 
meiles pareigą. Duokime savo 
piniginę auką per savo vieti
nius BALF skyrius ar Įstaigas, 
arba siųskime tiesiog BALF 
centrui. 

Naujausios žinios iš BALF 
vajaus fronto yra džiuginan
čios. Yra vietų, kur Vajaus 
kvota jau užbaigta su kvota. 
Tokie pirmieji miestai, kur vei
kia veiklus BALF skyriai yra 
Providence, R. I. ir Great Neck, 
N. Y. Bet jie nenutraukė sa
vo veiklos—pašalpos darbas tę
siamas ir toliau. 

Maryland valstija visai arti 
savo kvotos užbaigos, kuri, tiki
masi, bus atsiekta Birželio 14 
d., kai įvyks Baltimoreje vieša 
rinkliava. 

Connecticut aukų sumos smar
kiai paaugo Gegužės pradžioje. 
Gegužės 2 ir 3 d. New Britaine, 
o Gegužės 3 d. Harforde įvy
ko viešos rinkliavos. Gegužės 
17 milžiniška rinkliava buvo 
Waterburyje. 

Illinois valstijos viešas va
jaus atidarymas įvyko Gegužčs 
11 d. Chicago j e Dariaus-Girėno 
salėje. Pradžia labai įspūdin
ga, tad ir vajaus pasisekimas 
užtikrintas. 

Massachusetts valstijoje^ va
jaus vedimas gerokai pasistū
mėjo į priekį, ypač Worcestery-
je, Brocktone, Norwoode, Cam
bridge. , ; ; 

New Jersey valst. daujir gy
vumo rodo naujai įsisteigęs 
BALF skyrius Lindene, kur 
Gegužės 18 d. bus viešas BALF 
naudai parengimas. Newarko 
BALF skyriaus rengiama pra
moga bus Gegužes 31 d. 

New Yorko valstijoje šiuo 
metu didžiausias judėjimas yra 
Rochestery, kur Gegužės 2 d. 
susidarė specialus vajaus ko
mitetas. Rochestery Lietuvių 
šalpos vajus bus vedamas dvi 
savaites—nuo Birželio 8 d. iki 
22 d. Talkon įtraukti įžymus 
Lietuvių draugai kitatau č i a i. 
Neatsilieka ir Amsterdam su 
Schenectady, kur Gegužės 30 d. 
bus rodomi Br. Motuzų-Beleckų 
paveikslai. New Yorko miesto 
komitetas Gegužės 30 ir 31 d. 
Maspethe, Klasčiaus parke ir 
salėje, turės savo dvi dideles 
pramogas. 

Michigan valst. daugiausia 
sielojamasi Detroito ir Grand 
Rapids miestuose. 

Pennsylvanijoje šiomis dieno
mis daugiausia judėjimo Pitts-
burghe, kur darbštus vajaus ko
mitetas galutinai susiorganiza
vo ir pradėjo darbą. 

Visi asmens ir draugijos 
prašomi didžion talkon pagel
bėti Lietuviams tremtiniams. 
Siųskime savo paramą tuojau, 
šiądien. 
United Lithuanian Relief Fund 

Fund of America 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 

MOTERIMS SVARBU 
Kreipkite* į savo kaimynišką 

LILLIAN'S FLORAL and 
GIFT SHOPPE 

6108 Fleet Avenue 
čia rasite puikių brangmenų dova

noms ir šviežių gėlių visokiems 
tikslams. 

Atdara nuo 10 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais iki 9 vakar®. 

H. II. Karpey ir A. Mayurski, Sav. 
Phone DI 1594. 

im ' 

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 

Soš Chester, pres. A1 Samolit, see, 

Herman Stein Vado
vaus Tautinių Grupių 

Komitetui 

i 

Imtynių promoteris, Lietuvis 
Jack Ganson, kuris dažnai pa
remia aukomis musų tautinius 
reikalus, prisiuntė Dirvai se
kančio turinio straipsnelį sąry- j 
šyje su Lietuvių salės naudoji
mu ne tiems tikslams kuriems 
Lietuviai ją įsirengė: 

Šio straipsnelio mintis yra 
mano paties. Ką aš paminėsiu 
ar pasmerksiu, rašau kaip aš 
tai tikrenybėje matau. ^ _ j 

Aš suprantu kad kai grupė j 

Clevelando Lietuvių ir draugi-, 
jos organizavo įsigyti Lietuvių j 

s a l ę ,  j ų  m i n t i s  b u v o  n a u d o t i  t ą ;  
salę tokiems reikalams kaip: j 
koncertai, mitingai, sueigos ar j 
bent kokiems kitiems tikslams Į 
kurie pastūmėtų Lietuvių kul— 
turinį gyvenimą pirmyn šioje 
šalyje. 

Per praėjusius 20 metų ma
no atsilankymais Clevelarme, aš 
turėjau daug progų dalyvauti 
Lietuvių parengimuose. Pas
tarais gi keliais metais, Lietu
vių salė tapo paversta į ^ "gem-
blerystės lizdą", švelniai vadi
namą bingo lošimais. 

Gyvendamas Clevelande pa
starais keliais metais, aš turė
jau progų susitikti visokių 
žmonių.' Man buvo padaryta 
pastabų kaslink Lietuvių salės 
vadovavimo kuo negaliu pasi
didžiuoti. Taipgi turėjau pro
gų susitikti su jaunosios gent-
kartės Lietuviais, ir jie taipgi 
piktinasi tuo kad ši salė pato 
paversta gemblerystės vieta. 

Gerbiamieji, mes visi kovo
jame už Lietuvos išlaisvinimą. 
Mes laukiame tos dienos kada 
Lietuvos vėliava vėl suplevė
suos tarp kitų šalių pasaulyje 
vėliavų. Bet ką mes darome 
tais reikalais Clevelande ? Ką 
mes darome linkui jaunosios 
gentkartės Amerikoje gimusių 
Lietuvių? Jie neturi kur su
sieiti vieni su kitais, kur galė
tų geriau susipažinti ir pasek
ti Lietuvių kalbą ir kulturą. 

Lietuvių salė tam yra vieta. 
Ką Clevelando Lietuviai daro 
tuo reikalu? Jųs turit tą par
eigą parūpinti jaunosios gent
kartės Lietuviams vietą kur 
jie galėtų turėti Lietuviškus 
koncertus, šokius, sueigas ir 
kitokius susiėjimus. 

Aš manau kad taip kaip da
bar yra, tai begėdingas ir ne
gražus pasielgimas. Aš manau 
kad atėjo laikas visiems Lietu
viams susitarti ir atsikratyti 
bingo gemblerystės iš savo sa
lės ir atiduoti ją atgal Lietu
viams. 

Aš daleidžiu tiek kad karo 
metais nebuvo transportacijos 
ir labai mažai ką Clevelando 
Lietuviai kulturinio teveikė sa
vo tarpe. Tačiau karas jau pa
sibaigė, žmonės gryžta į nor-
malį gyvenimą ir dabar jau 
laikas pradėti veiklumą rengi
mu koncertų, vaidinimų, ir šo
kių. Taip tik Lietuvių kilmės 
žmonės turės progą sueiti vie
ni su kitais ir palaikyti Lietu
vių kalbą ir kulturą gyvą. 

Lietuvių inteligentija prašo
ma atkreipti dėmesį į šį straip
snį. Su pagarba 

Jack Ganson. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

^ Deksnio Galinga 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. Daugeljui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00: 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

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

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R , ' M A I N T A I N >  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

anian Digest 
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 448# 

D. P. Resettlement 
America Should Immediately Set World Example by 

Admitting Europe's Political Refugees 

By Ernest K. Kiltdley 

Herman Stein 

Herman Stein, 10843 Drexel Ave., 
prezidentas Herman Stein Adverti
sing Agency, pakviestas vadovauti 
Kitataučių Laikraštininkų Komite
tui bėgyje 1947 Community Chest 
vajaus, kaip praneša Stanley C. 
Patno, pirmininkas' Volunteer Com
mittee. 

Stein, veikiantis nuo pat Commu
nity Chest įsteigimo 1919 metais, 
suorganizavo pirmutinį vajų tarp 
Didžiojo Clevelando kitataučių gru
pių. Kadangi jis išsilaikė šios gru
pės pirmininku per visą laiką nuo 
jos įsikūrimo, taigi jis tapo paskir 
tas garbės nariu Community Chest 
trys metai atgal. 

1944 metais, jis ,buvo apdovano
tas The Sterling Silver Distinguish
ed Service Emblema iš United Sta
tes Treasury Department už jo pa
sidarbavimą šiai šaliai namų fron
te karo metu. Paskirtas pirminin
ku Nationality Groups Promotion 
Committee per Cuyahoga War Fi
nance Committee, Stein daug pasi
darbavo suorganizavime tos grupės 
bėgyje Ketvirtos Karo' Paskolos va
jaus. 

Community Chest taip pat suor
ganizavo ir kitų komitetų ir grupių 
pirmininkus ateinančiam rudeniniam 
vajui. 

(Reprint from the Everting Bulletin) 

WasHington, May 20 
CONGRESS may not be persuad

ed easily to admit to the United 
States a considerable percentage of 
the displaced persons now in UNR-
RA camps in Germany, Austria, 
and Italy. Various prejudices will 
have to be overcome. The present 
shortage of housing jwill be used 
ap an additional argument. An ap
preciable increase in the present 
number of unemployed would still 
arouse opposition. 

At least one misconception which 
was evident among some members 

other nations Which fcft' now hesi
tant will follow our example. 

The Citizens Committee on Dis
placed Persons, organized a few 
months ago, has proposed that the 
United States permit the entry of 
100,000 European displaced persons 
a year for four years. This would 
be about two-thirds of the total 
immigration into this country per
mitted under the present immigra
tion law. The quotas under this 
law, however, are low for the na
tive countries of most of these re
fugees. Some form of special tern 
porary legislation will be needed. 

The adult males in the displaced 
persons camps include trained pro
fessional workers, skilled artisans, of Congress a few weeks ago can 

be demolished readily, h o w e v e r. /a™ers, and common laborers. Some 
That was the mistaken notion that 

VĖL PRASIDEDA 
TOP' KONCERTAI 

Pradedant trečiadieniu, Birželio 4, 
Cleveland Summer Orchestra, vado
vaujama Dr. Rudolph Ringwall, pra
deda vasarinius "Pop" koncertus, 
kurie atsibus per Birželį, Liepos ir 
Rugpjučio mėnesius, kaip praneša 
Musical Art Association, kuri remia 
ir palaiko šiuos vasarinius muzika
lius parengimus. 

Nors koncertai bus vengiama po 
du kas savaitę, trečiadienio ir šeš
tadienio vakarais, .tačiau antrą Bir
želio savaitę koncertas bus tik Bir
želio " 14, nes Public Auditorium už
imta kitiems reikalams tai dienai. 

Šiuose koncertuose bus eilė žy
mių solistų, atidarymo vakare Bir
želio 4 bus Beryl Rubinstein, žymus 
pianistas ir direktorius Cleveland 
Institute of Music. Birželio 7 bus 
Tossy Spivakovsky, žymus smuiki
ninkas. 

Birželio 14 solistu bus Boris Gol-
dovsky, kitas žymus pianistas. 

Larry Adler, pragarsėjęs harmo
nica virtuoso, kurio praeitų kelių se
zonų dalyvavimai sutraukė kupinai 
auditoriją, dalyvaus programoje Bir
želio 18. Kituose koncertuose bus 
vėl kiti žymus šioje šalyje solistai. 

Auditorija vėl bus išpuošta vasa
rinėj atmosferoj, su stalais užkan
džiui ir išsigėrimui laike programos. 

Tikietai jau dabar galima pirkti 
iši Taylor's ticket office, 630 Euclid 
ave. Kainos nuo $1.80 prie stalų 
apačioje, iki $1.20 rezervuotų bal
kone, ir 90c ir 60c nerezervuotų bal
kone, su Federal tax. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

these displaced persons are Com
munists. Most of them, on the con
trary are refugees from Commun
ism. They refuse to go back to 
their native countries precisely be
cause they fear or hate the re
gimes which now control those very 
countries. Some of them fear re
ligious persecution, notably a large 
group of Jews who have escaped 
from Poland. Of what is called 
the "hard core" of European dis
placed persons, however, the Jews 
comprise only 25 to 30%. The re
maining belong to the Roman Catho
lic, Protestant and Orthodox Chur
ches. Most of them are from Po
land, Yugoslavia, Lithuania, Latvia, 
Estonia, Czechoslovakia and the Rus
sian occupied portions of Austria. 
Some are from the prewar USSR. 
The persecution which most of these 
people dread is political — at the 
hands of Communists. 

The "hard core" of displaced per
sons in Europe is estimated at ap
proximately 850,000 persons. They 
are liying in UNRRA camps support
ed principally by American money. 
UNRRA goes out of existence June 
30. The new International Refu
gee Organization will then take 
over. The United States' share of 
the cost of this organization will 
be approximately $75,000,000 for 
one year. 

There are several ways in which 
this problem might be handled. 

One is to keep this "hard core" 
in concentration camps indefinitely. 
As many of them are children and 
as more children may be expected 
to be born in the camps, this would 
call for a large outlay of money 
for many years to come. It would 
be worse than an unprofitable out
lay. For people kept under these 
circumstances are bound to deterio
rate. 

A second alternative is to compel 
them to go back to the countries 
of their origin. That, in effect, is 
what the Russians and their satel
lites urged, for obvious reasons. 
Under the leadership of the United 
States, the United Nations, in set
ting up the International Refugee 
Organization, upheld the right of 
asylum. 

A third iš to turn them loose 
where they ace. This would mean 
starvation for most of them, or else 
add correspondingly to the amounts 
of money which the United States 
will have to put into Germany, Ita
ly and Austria. 

The fourth is to resettle them. 
This is the only humane method. 
It is also the most economical. For 
it will gradually take these people 
off the backs of the taxpayers here 
and in other countries and give 
them a chance to earn their livings. 

Britain and France are taking 
some of these displaced persons. 
Brazil *and some other countries 
have indicated that they will or 
might take some. But whether re
settlement is a practicable solution 
depends largely on the action taken 
by the United States. If the "hard 
core" is to be liquidated, a con
siderable part of it must be absorb
ed here. This is reason to believe 
that if we do our part, several 

of the women have been trained as 
nurses. The occupations include a 
good many in which we now have 
shortages. If we act soon enough, 
we probably can get most of the 
cream of these groups. 

These 850,000 people cannot be 
conjured out of existence. Temporiz
ing will not solve the problem. It 
will make the eventual cost greater. 
When all the facts are examined the 
conclusion becomes inescapable that 
the wise course is for Congress to 
enact temporary legislation now to 
pave the way for the admission as 
immigrants of a substantial por
tion of these determined refugees 
from religious and political perse
cution. 

Sees Death Certain for 
Returned D.P/» 

COLUMBUS, O., May 21—"UN
RRA pressure" aimed' at forcing 
150,000 displaced Baltic people now 
living in Germany to return to their 
homes can mean their possible en
slavement, or death, the executive 
secretary of Detroit's Lutheran char
ities asserted here tonight. 

Rev. C. F. Schaffnit, who return
ed last month from a year's stay 
in Germany, told the Lutheran wel
fare conference in America's con
vention banquet that D. P.'s were 
not wanted in Germany either by 
the American occupation forces or 
by the Germans. 

"UNRRA is pressuring them to 
return to their native countries/' 
Rev. Mr. Schaffnit said, "by cut
ting down their food supplies, by 
repeated and often arbitrary and 
inhumane screenings which deprive 
them of their D. P. status. 

"Such a return," he added, "means 
certain death or slave labor in Si
beria or elsewhere." * 1 

. 

Britain Says It Recogni
zes Red Grip on 

Baltics 

(Chicago Tribune, May 24) 

LONDON, May 23 (Reuters) — 
Christopher Mayhew, undersecretary 
for foreign affairs, told the hoūse 
of commons today that the Russian 
press had made it quite plain that 
the aBltic states of Estonia, Latvia, 

X.WW/AT. V ÎV 

MOTHER FOR 1947. . . Mrs. Lu
cille Herman, wife of a G.I. and 
mother of a 5-month-old daughter, 
who was chosen "Pinup Mother for 
1947" in contest conducted in the 
Bronx, N. Y. There were more 

'than 600 candidates. 

and Lithuania were part of the so
viet union "forever". 

Replying to a brief debate to 
which Conservative D. L. Savory 
urged the government to contrast 
its attitude with that of the United 
States, which had not recognized 
the annexations, Mayhew said the 
government had taken the only sen
sible course — to recognize the 
Russian administration in practice. 

He added that, while Britain had 
not given actual recognition to the 
soviet union's claim to the Baltic 
States, he could not guarantee it 
never would do so after consulata-
tion with the dominions. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's Basement 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

. X. 
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Išpardavimas! 
VYRAMS 

GEROS RŪŠIES VATOS 

T Marškiniai Plastic Lietploščiai 

2-

DAR KITAS PIRKINIS! 
Nereguliariai! Vyrams Neperly j ami 

Padaryti Pardavimui po 1.00! 

Sukirpti Ekstra 

Platys Pilnam Patogumui 

Vyrų geros rūšies mercerizuoti geros tvirtos 
vatos trumpom rankovėm apvaliu kaklu "T" 
marškiniai kurie labai tinka Vasaros sporto 
dėvėjimui. Iškirpti gausiai vidutinių arba di
delių mierų. Tiktai balti. Visi pirmos rūšies! 

Basement Men's Furnishings 

Buvusieji 
5.95, 
VertftS 

99 

šis lengvas plastiškas lietaus apsiaustas nie
kad neperšlaps siūlėse, nes sujungtas elektro
niškai, ir nėra adatos skylučių. Visi ploščiai 
garantuoti taip kaip ir pirmos rūšies ploščiai 
butų! Žali, mažų mierų, vidutinių arba dideli, 
34 iki 46. 

Telefonu ir PaStu Ušaakymai—Sankt CHecry 8000 
Basement Men's Clothing , 
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M I R I M A I  
( Į4IRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios apie nuirusius. Lietuvius Siame skyriuje talpicama dykai. 

MIRį JAU 16,909 IŠ
EIVIU LIETUVIŲ 

Su* šiame numeryje paduo-
# damais mirusių išeivių Lietu

vių vardais, Dirvoje skelbiamų 
mirusių Lietuvių, skaičius pa
siekė jau 16,900, nuo Vasario 
mėnesio, 1937 metų, kada čia 
mirusių Lietuvių sąrašas pra
dėta talpinti. 

URBONIENĖ Agnieška (©nu
jota i te), pusamže, mirė BaL 
14$, Chicago j. (Tauragės ap 
Upynos p. Klykų k.) Ame^i. 
k°j išgyveno 35 metus. 

SERĘĮKA Adolfas, 56 metų, 
mirė BaL 14, Chicago j. (Pa
nevėžio ap. Naujamiesčio p. 
Niaukunių k.). 

JURGAITIENĖ Pranė, mi*# 13 
balandžio, Chicagoj. 

POVILAITIS Petras, 65 metų, 
mirė Bal. m., Rockford, HL 

. IVAšKIENĖ Ona, 72 m., mirė 
Bal. mėn., Spring Valley, IlL 

PAŽERECKAS Jonas, pusam
žis, mirė Bal. 16, Chicagoję. 
(Raseinių ap. Jurbarko m.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

AMBRASAS Vincas, pusamžis, 
mirė Bal. 17, Chicagoj. A-
merikoj išgyveno 35 metus. 

MASILIONIS Tadeušas, 68 m., 
mirė Geg. 15, Cleveland, O. 
(Subačiaus par. žiliškių k.) 
Amerikoj išgyveno apie 42 
metus. 

ŠATAS Mykolas, mirę Balan
džio m., Freeland, Pa. 

BAUŽA Kazys, 77 metų, mirė 
Gruodžio 17, 1946, Westvil-
le, 111. (Raseinių ap.) 

LINKEVIČIUS Juozas, 56 m., 
mirė Kovo 10, Hazleton, Pa. 

ZMEJAUSKAS Vincas, 64 m., 
mirė Vas. 18, Keene, N. J. 

MARSHALL Marė (Urbonai
tė), viduramžė, mirė Balan
džio 29, Los Angeles, Calif. 

BALUTIS Justinas, mirė Ko
vo 31, So. Boston, Mass. 

KUČAS Stasys* 5$ mętų, mirė 
i Sausio 1, Gary, liaįįL (Smei

genų par.) . 
ARUŠKĘVIČIU& Vincas, 53 

! m., mirė Kovo 33,, Duryea, 
Pa. 

JOD AUGIE N Ė Mapė (Kvedje-
raitė), mirė. Ępva 1|9, Scran
ton, Pia. 

GULSKIS Joną#, nairė Bal. 7, 
Jamaica Plains, Mass. 

ĄNDRItFjGEVIčIUS J., 58 m.; 
mirę Kovo 31, ęjįreenfield, 
Mass. 

RAIŠELIS Benediktas, mirė 
Bal. men., Bridgeport, Conin. 

BOGUŠAS Petras, pusamžis, 
mirė Kovo 31, Chicagoję. 
(Vilkaviškio aps. Gražiškių 
par. ir k.) 

GOŠTAUTAI Stasys* pusamžis, 
mirė Bal. 10, Chicagoj. 

K AN A VA Stasys, 64 m., nęii-
rė Bal. 9, Chicagoj. 

RUšLNSKIENĖ Olese, pusam
že, mirė Bal. 9, Chicagoję. 
(Kėdainių ap. Dotnuvos m.) 
Amerikoj išgyveno, 40 . fli. 

SLIEKAS Adomas, mirė Bal. 
mėn., Gardner, Mass. 

JASULIENĖ Veronika, 74 m., 
mirė Balandžio m., Kenosha, 
Wis. 

DOMEIKA Vincas, 65 m., mi
rė Sausio 15, Waterbury, GJt. 
(Sintautų parapijos.) 

BUITKUS Juozas, 71 m., mi
rė Vas. 14, E. St. Louis, 111. 
(Nemakščių par.) 

URZA Baltrus, 50 m., mire Va
sario 10, Benld, 111. 

PAPLAUSKIENĖ Jieva, 66 m. 
mirė Kovo 14, New Philadel
phia, Pa. (Kalvarijos par.) 

BARANAUSKAS Juozas, 63 
m., mire Kovo 9, Sebastopol, 
Pa. (Marijampolės ap. Bač-
kinikų k.) 

ŽALEDUONIS Martinas, 64 
m., mirė Kovo 14, Sebasto
pol, Pa. (Seinų ap.) 

TAMULIENĖ Izabelė, 60 įtte-
tų, mirė Bal. 5, So. Boston, 
Mass. 

PAJ IEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
bantieji prašomi atsiliepsi į: 

CONSULATE GENERĄL ©F 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

Orintienė - AranaŲskaitė, Oną, iš 
Lukšių, Šakių, ap., ir vaikai Ma
rija ir Juozas, g-yv. Detroit. 

Oželytė, Sofija, ištekėjusios pavardė 
nežinoma, iš Šventupiu k., Vyžuo
nos v., jos vyras mokytojas. 

Pakalniškytė, Marytė, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, kil. iš Juodu
pio k., Vevirženų v., Kretingos ap 
ir sunus Benediktas. 

Pareštis, Pranas, ii Papilės v., Šiau
lių ap. 

Petrauskas, Jonas, iš Pasvalio m., 
Biržii ap., gyv. Scranton, Pa., jo 
brolis Albinas yra jau miręs. 

Poželaitė, Mile, iš Šiaulių. 
Pratasch (Antanaitienė)! - Bendoriu-

tė, Mapdalena. 
Pribušauskas, Boleslovas, iš Ogynių 

k., Panevėžio ap. 
Pruselaitis, Jurgis ar Juozas, iš Lan

keliškių k., Vilkaviškio ap., gyv. 
Union City. 

Račkauskas, Antanas, gyv. Phila. 
Rainys, Alesius, iš Kruonio vai., 

Kauno ap. 
Rakštelis, Edmundas, gyv. Chicago 

apylinkeje. 
Rakštytė, Zuzana, iš. Žagarėj 
Rekis, Albertas, gyv. Bostoiu 
Rimkevičius - Rimkus. Jona^ spė

jamai gyv. Cleveland. 
Rimkienė - Motuzaitė, Antanina, 

iš Ruibiškės k., Upynos parap., 
Skaudvilės v., gyv. Chicago. 

Rimkus - Rimkevičius, Jonas, spė
jamai gyv. Cleveland. 

Rinkevičius, Vincas, iš Mariampolės. 
Rudzevičius. Antanas, sun. Vinco, 

gyv. Toringtone. 
Sadauskaitė, Kazimiera iję »Mrcele,n 

išlojo k. 
Saiminikas, Antanas, gyv. Niagara 

Falls, N. Y. 
Sa i a us kas, Juoza^, i§ "^Sturagesį gyv. 

Chicago. 
Sakalauskas, vaikai jau mirusio Ka-

zimiero Sakalausko, kuris buvo iš 
llgininkų k., yąl-, Aly
taus ap. 

Sakalauskienė, Agotą* fCT. Brcį^k-
lyn. 

Saukus, Antanas, gyv. Ansonia. 
Saukus, Pranas ir Saukienė, Ona, 

gyv. Washipgtdn. 
Sčesnolevičius (Sckesnaį^ J#iutave-

ras. * 
Senikienė, Barbora, gyv. Waterbury. 
Ska t įkaitis, Jonas, gyv. Ilolyoke, 

Mass." 
Skerienė, Marijona, gyv. Scranton, 

Pa. 

I B V A f 

Skrebutėnas, Jurgis, iš J^jljįUČiiį k., 
\ Tverečiaus y. 
Slavickas, Jonas, Juozas Ir Vincas, 

iš Islandižių k., šeštokų v., Ma-
riampoles ap., gyv. Philadelphia. 

Stnetonis, Jurgis ir Petras, iš Lin
dikų k., Jurbarko v., Raseinių ap. 

Smilingienė, Agota ir Srvilingis, Jo
nas, iš Juodeikių k., Plunges v., 
Teisiu ap. 

Ffrutaitė, Antanina ir Sofija, iš Kur
šėnų v., Šiaulių ap. 

Stankevičius, Aleksandras, iš Tu 
riškių k., Krosnos v.", Mariampolės 
ap., gyv. Philadelphia. 

Statinskienė, Petronelė, iš Vilkaviš
kio ap., gyv. Pittsburgh. 

Steponaitienė (Adomaitienė) - Ja-
kelaitytė, Magdalena, ir jos vai
kai. 

Straževičius, Vladas, ifi Šiaulių, gyv. 
Chicago. 

Survila, Petras ir kiti,' ii Pasvalio 
m., Biržų ap. ' 

Svotelytė - Kasperavičienė (?), Ur
šule, iš Bajorų k., Vilkaviškio ap., 
gyv. Scranton, Pa. (?). 

Saikus, Stella, iš Plungės, Telšių a. 
Šareika, Petras, iš Bagdanonių k. 
Šareika. Steneck. ir Kazimiera, iš 

Maškausčiznos dv. 
Šarfeteris (Scharfetter),'Fricar, gyv. 

Čleveland,. ir Hermanas ir Jurgis, 
j?w. Pittsburgh, iš Matuliškių k., 
Vilkaviškio ap. 

šermukšnis. Antanas, iš Miškinių 
k.. Debeikių v. 

Šiaučiūnienė - Sližytė, Marijona, iš 
Kiškelių k., Utenos ap., gyv. New 
York. 

Šestoka3, Josephina, iš Miežiškių k., 
Raguvos v., Panevežio ap. 

.įimulaitis. Juozas ir šimulaitytės, 
'Marija ir Elena vaikai Prano, ku
ris iš Sin tautu v», Vilkeliškių k. 

Šlekytė, Anastazija, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Oškabalių k., 
Žaliosios v.. Vilkaviškio ap. 

Šliogeryte - Kryžienė, Ona, iš Var
nių, prašo atsiliepti jos gimines. 

Stulas, Jonas, iš Raudonės vai., 
Raseinių ap. 

Šumskas, Kazys, iš Nauiavalakių k., 
Krosnos v.. Mariampolės ap., gyv. 
Philadelphia. 

Šyabe (Schwabe). VilKelmas, brolis 
Eduardo, vedęs Emą Hermanaitę, 
abu iš Tauragės ap. 

Tfcmkevičius, Antanas, iš Šlapikų k., 
Seirijų parao., Alytaus ap., gyv. 
Pittsburgh, Pa. 

Tanskienė - Martanavifsįotė, Kazi
miera, gyv. Buffalo. J' 

Taraškevičiutė, Terese, iš Kunigiškių 
k., Jonavos v., Kauno ap., gyv., 
New York, ištekejiisiog pavarde 
nežinomu. 

Trumpaitis, Ignacas, Raseinių, 
gyv. Scranton, aP. 

Tylertas, Adolfas, Augustas, Jonas 
ir Liudvikas, iš R<^)intp k., Edž-
vilko v., Tauragė? ap. ir Tylertai 

t§, Ona, visi gyvena New York. 
Ulrich, Julius, brolis Adolfo. 
Umaras, Zidaras, i b Armališkių k., 

Užpalių, v., Utenps ap. • 

Dr. ^ Hugo Eckener, Vokietis 
dirižablių lėktuyų ekspertas, 
kuris paruošė nelaimingą Graf 
Zeppelin, susprogusi ore Ame
rikoje, dabar dirba šioje šalyje 
su valdžios ekspertais ištobuli
nimui zeppelinų lėktuvų. 

Prie Elektroj y. 

Patarnavimo nęra 
nieko daugiau kafp tik 
stulpas prie jusų narno 

Aprupinimui 1,460,000 žmonių kuriuos mes aptarnaujam ge
riausiu moderniniu flektros aptarnavimu ^apima daug dalykų-
Jų tarpe yra šie: 

Trys didelės jiegos dirbtuves . . . 270 mylių iš 132-OOC-volt 
transmisijos linijų ... 71 sub-stočių . . . tiek vielų kad ap-
vestum du kartu aplink žemę ties ekvatorium . . . 400 mylių 
požeminių linijų ... 10 sandėlių talpinančių 25,000 paskirų 
dalių . . . apie 500 ttokų, bulldozerių ir kitokių vežimų kuris 
per metą pravažinėja išviso 4,000,000. mylių . . . 6300 laboi-
ratorijų bandymų anglies pavyzdžių kas metą . ^ . ir suvirs 
4100 darbininkų su patyrimu ir žinojimu ątHkimuj. 500 ru 
šių. darbų. 

Taip, tai didele operacija ... ir vis auganti. FUgerinįmui 
ir praplėtimui elektros patarnavimo šioje srityje, mes planuo
jame investuoti yięš $57A0Q0,000 statymai naujų įrengimų se
kančių trijų metų bėgyje. 
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Umbrasas (ar Imbrasas) Antanas, 
iš Pabaisko .vai., Ukmergės ap., 
žmona Ona ir vaikai Antanas, 
Bronius, Jonas ir Jurgis. 

Uosis, gyv. Boston, turi mėsos pre
kybą, lankėsi Lietuvoje, Palan
goje ir kitur. 

Urban, Alfons-Albert, iš šilagolif 
Trku' Pai?f.v§žio ap., gyv. Pittsburgh, 
Urbanavičius, Kazys, spėjamai gyv. 

Philadelphia. 
Urbonas, Alfonsas, gimęs Ameriko

je) Syy- iki 1931 m. Lietuvoje, 
Raseinių ap., Raudonės vai. 

Vaidelys, Jonas, jieško savo giminių 
ir pažystamu. Jis yra augęs ir 
mokęsis Brooklyn, sunus Antano 
ir Agotos Jankunaitės Vaideliu. 

Vaitkunas, Jonas, gyv. Holyoke, 
Mass. 

Valiukas, Antanas, iš Trakų ap. 
Varnagirienė - Kaledaitė, Ona, iš 

Liudvinavo, Mariampolės ap. 
Vaškelevičius Petras, iš Burokarais* 

čįo k., Merkines v., Alytaus ap. 
Voilius, Dzion (Jonas), gyv. Bronx, 

N. Y. 
Ymelis, Adolis ir Martynas. 
Zlatkus, Juozas, iš Rokiškio ap. 
Zlatkus, Juozas, iš Moškėrtų k.< Ro

kiškio ap., gyv. Chicago. 
Zuikienė - Buzaitė, Marija, iš Ka-

lesnykų k., Simno v., Alytaus a., 
jos vyras Juozas buvo laivo kapi
tonas, gyv. New York. 

Žaliuyienė - šneiderytė, Marė. iš 
Dainių, gyv. Boston. 

Žalnieraitis, Antanas, gyv. Chicago, 
brolis Bernatavičienės. 

Žalnieraitis, Kazys. 
Žarskus, Antanas, iš Sabaliūnų k., 

Andrioniškio v. 
Žastartas, Juozas ir Žastartienė 
Vilčikauskaitė Stanislava iš Viekš

nių, Mažeikių ap. 
Žemaituke Pranciška iš Karališkių 

k. Kidulių v. šakių ap. 

WARNER BROS. 
ATIDARĖ NAUJA 

VOGUE THEATRE 
• y 'V. # 

'r# 

Nat Wolf, Division Manager of 

Warner Bros. Theatres, praneša kad 
Warner Bros, išstatė nauja filmų 
teatrą, pavadintą Vogue Theatre, 
kuris randasi ant So. Moreland Bou
levard kur susieina Kinsman Ave
nue ir Warrensville Road. Tas nau
jas teatras pradeda veikti pirmą 
kartą nuo 6:30 vai. vakare ketvir
tadienį, Gegužės 29. 

Šį teatrą statant buvo' numatyta 
kad Vogue Theatre ateityje bus pa
vyzdžiu visiems teatrams /įuo da
bar. Pastatytas išimtinai tiktai 
kalbančioms filmoms, jis moksliš
kai išplanuotas ir pastatytas rody
mui žymiausių šių dienų filmų pa
čiu geriausiu girdėjimu ir matymu. 

Teatras nėra labai didelis, sėdynių 
turi tiktai 1565, taip kad jame visi 
kas tik dalyvaus galės geriausia 
matyti ir girdėti viską iš kiekvie
nos sėdynes. 

Sėdynės čia yra naujoviškos atsi-
lošiamos ir jose žmogus gali pilnai 

pasilsėti. , Garsinis aparatas apima 
taipgi daug naujausių patobulinimų, 
ir filmų garsai bus perduoti visame 
tikrume taip kaip jie esti pagamin
ti originaliai Hollywoode. 

Vidus turi ypatingai pritaikytas 
šviesas ir automatiškai reguliuoja
mą temperatūrą bei oro valytoją. 

Prie to greta šio teatro ir jame 
įrengta daug kitų naujoviškų ypaty
bių. 

Harold "Bud" Friedman, vetera
nas su 11 metų tarnybos Warner 
Bros. Theatres, yra naujas Vogue 
manageris. 
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Nori pagražinti savo 
j namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
į Namų Dekoravimas 
S musų specialybė. 

j Kambarių Popieriavimas 
j . Namų Maliavoj imas 

Į 16908 Endora Road 
| Telefonas: 
į KEnmore 8794. 
f Cleveland, Ohio 

Automatiška šiluma 

Gavimui Patenkinančios šilumos 

Gaukit MONCRIEF COAL 
GAS 

OIL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

T  E  V  O  D I E N A  
Tuoj bus čia! dovanok Jam ką Jis {vertins 

ŠTAI KELETAS REIKALINGŲ DALYKŲ: 

KAKLARAIŠČIAI Įvairių vėliausių marginių ir stylių 5T.00 ir aukč. 
IIAUŠRINIAI Parėdui ir sportui, margi ir vienų spalvų $2.93 ir aukš. 
J>IRŽAI Rudi, Juodi, Balti, įvairių pločių $1.00 ir aukš. 
KOJINĖS trumpos ir pilno ilgio, vienodų spalvų ir margos, pora 50c. 
SWJbATERIAI be rankovių, užsimaunami, ir susegami priešais $4.95 

Taipgi turim daug kitų dalykų reikalingų vyrams devžti 
kurie tiks dovanoti Tėvo Dienoje. 

ftYlf Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYICAI 
\Jf I Ix/^l čįa galit iškeisti savo Stamp Books. " • 

IKE mm & REICH CO. 
* 

7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 
M—KgBgĮggcgHaa'im WHM— Jtjl 1. Wfc 'Vi nmimimmĘtrm 

II TREMTINIU RAŠY-1 
TOJŲ SUVAŽIAVI
MAS VOKIETIJOJ 

A L W A Y S A T 1 O U R 

Klausykit "TEN O'CLOCK TUNESM— 'Naujausios Dainos, Žymiu žvalgi įžiij^MN %fcių į Savaitę—Rytais WHK 
. i . .-y ' ' ė '"" ' """: " . 

Copyright EUctric IHamintting C«mp4Ay 
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P J KKRSIS 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, OM| 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti narfius mieste arba priemiesčiuoee, krop
ki tčs j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
35 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
^fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii miliniui iiiiiiiiiiuit 

Pilnai Padengta A Phone EX. 0417 

*W. DEBESSS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

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

Lietuviai rašytojai Lietuvo
je buvo susiorganizavę f Lie
tuvių Rašytojų Draugiją. Bol
ševikams antrą kartą veržian
tis j Lietuvą, daugiau kaip 60'/ 
visų draugijos narių atsidūrė 
užsienyje. Dalis, einant karo 
veiksmams, žuvo. Išlikus i e j i 
gyvi praėjusiais metai Tuebin-
gene, Prancūzų valdomoje zo
noje, susirinko j visuotiną su
važiavimą ir Įsteigė Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugiją. 
Draugijos valdybai pirmininka
vo poetas ir dramaturgas Sta
sys Santvaras. 

Šie metai Lietuviams rašyto
jams ypatingai svarbus, nes 
švenčiama 400 metų nuo pir
mos Lietuviškos knygos pasi
rodymo. Lietuviai rašyt o j a i 
tremtiniai tą sul«§ktį atžymi iš
leisdami didžiulį almanaką, ku
riame" dalyvauja beveik visi 
tremtiniai rašytojai su naujau
sia savo kūryba. 

Šių metų Birželio 13-14 die
nomis įvyksta Kirchheime, A- — T . t»* • x i • 
merikiečių valdomoje zonoje; an-I I en-vl:''J - Pl*,au ~ Švelniau = 
trasis rašytojo tremtinių su- I Ht PARDUODAM VISOKIUS. FlIUNASUS = 

v. . .. «. = Elektriskus ir liaso Padargus — vandens sildvmo Tankas a 
—' "J™" Į Jeigu mes nesalim patai.,t mi nicka, Nepulai.ys. I 

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

Kreipkitės čia įvairių HARDWARE reikmenų. 

9418 7502 St. Glair Avenutę 
Frank Suopis, William Hraster — Savininkai. 

b!llllillliiaillilllinillllllllli:illllllllC!UIIIIIIHII9lllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIM-

1 Automatinis ANGLIM šildymas i 

vimo diena paskirta knygos su
kakčiai pažymėti, gi antroji die
na specialiams rašytojų klau
simams svarstyti. Suvažiavi
mo metu bus atlikta labai įvai
ri meninė programa, skaitoma 
naujieji kuriniai. Kurinių skai
tymą praves patys geriausi Lie
tuviai aktoriai, kurie taip pat 
randasi tremtyje. A G. 

LIMA, Peru, Pietų Ameri
koje, hoteliuose ir restoranuo
se maistas toks brangus kad 
už pietus (lunch) reikia mo
kėti mažiausia $2. 

KAS platina Dirvą 
platina ąpšviet^. 

= Automatic Controls Tools Hardware 

f TRI VET APPLIANCE SERVICE I 
S 7502 St, Clair Avenue Cleveland 5 

E PO, 9548 lYank Orpse (Urbšaitis) Sav. U. 0237 5 
| "AKRONE "fcreiptis: HANK HOLLISH — STadium' 4793 | 

^iiiiiMimriiiimiitiiiiiiimiiiiiiittiiuiiiiitHiimitiiiiiiiuimiiuiiiiiuiiiiiiiiMiiuiiia^ 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

|$us negu ugniagesius (firemonus). 

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

ir Apdraudos Agentūra 
6G06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

ir 
M 

•rk 



KONCERTAS KURIO OHIO LIETUVIAI NEKANTRIAI LAUKIA 

PAVASARINIS KONCERTAS 
i 

RENGIA LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS I-mas SKYRIUS 

Min. Hio-Jiine $ d. 
f 

Sliiiciiiiiii 
TIKI ETAI PO: 6Qc, 75c, $1.00 (TAX ,NC ) PJRADŽIA 2:00 VAL. P. P. (417 ST. CLAIR AVE. 

PAPIGINTI TIKIETAI: Kurie pirm ktmtferto stengsis įsigyti tikietus, dabar gaus 75c tikietus po 60c. Gaunami Dirvoje ir pas komisiją 

KALBĖS P AMINĖ JI- , Buvusios Jaunosios Birutės Trys Nares Užima 
MUI 7 METU ŽIAU- I žymią vietą Birželio 8 d. Koncerte 

RIOS LIETUVOS 
OKUPACIJOS 

LVS 1-mo skyriaus rengia
mame koncerte, Birželio 8 d., 
bus ir vienas 
kalbėtojas, ži-'$B? 
nomas Cleve-sf 
landiečia m s 
Inž. Martynas 
R. Laurinavi
čius, kuris b' 
vo vienas 
nedaugelio at
vykusių iš Eu-
ropos tremti
nių laiminga 
s u s i r a s t i  č i a  
tarnybą sulys. 
savo Lietuvoj* 
įgytos profes 
jos: jis ga\( 
vietą Michiga. 
valstijos keli 
inžinierių di 
partmente. J' 
sutiko atvyk 
j Clevela n d 
kalbėti Birži 
lio 8 d., Šlove 
nian A u d ito 

M. Laurihavičius 

ALDONA TAMOŠAITYTE DARATA ŽIURYTĖ 

Gausi programa Lietuviškų ir klasiškų dainų ir muzikos lau
kia jusų, kurie dalyvausite LVS 1-mo skyriaus rengiamame kon
certe sekmadienį, Birželio 8 d., Slovenian Auditorium, 6417 St. 
Clair Avenue. Prašome įsitėmyt kad salė bus atdara nuo 1:30 
vai. po pietų, o programa bus pradėta lygiai 2:80 vai., nelau
kiant tų kurie vėluoja. • V 

Nepaprasta kombinacija talento šiame koncerte — Ameri
kos, vietinių Clevelandiečių, ir Lietuvos — sudarys programą 
įvairią ir žavėjančią. Muzika ir dainos — dainos ir muzika — 
ir trumpa vieno kalbėtojo, Inž. M. Laurinavičiaus. 
jaukią nuotaiką visuose kurie dalyvaus. 

Erdvi salė, su dideliu balkonu žiūrėtojams, puikus pianas 
(Grand piano) skambinimui ir akompanavimui, rimta Clevelan-

rium. Kadangi Birželio 15 su-! do ir iš kitų miestų suvažiavus publika — bus šio koncerto ypa-
eis 7 metai nuo tos baisios die- j tybės. , 
nos kuomet sovietai visu, žiau- Į Musų vietines pianistės yra žinomų musų veikėjų dukrelės, 
rumu įsiveržė ir okupavo Lie- studijuojančios muziką. Smagu bus mums matyti kad po ke-
minima't!T\,ietuvos^nelaimėtu- j metų Pertraukos. kai nebuv0 joki*'rimtų parengimų, musų 
Inž. M. Laurinavičius 'pasakys tarPe ižauS° nau->os meno 'ie£°s-
tam tikslui atitinkamą kalbą. \ Akompanistė p. Adomaitienei bus irgi vietinė jaunuolė, p-lė 

' Mary Jo Bendler, viešų mokyklų muzikos mokytoja. Visos trys 
vietos jaunuolės yra daugeliui pažystamos Jaunosios Birutės na
rės, vkurios toje grupėje atliko daug gražių dalykų musų sceno-

Dalyvauja LVS 1-mo Skyriaus Koncerte 
Sekmadienį, Birželio 8, Slovenian Auditorium 

KODĖL NEBUS ŠOKIŲ 
Nekurie sako, ar nebūtų ga

lima buvę surengti ir šokius i j e dar kai jos buvo mergaitės. Pasikeitė laikai. 
po koncerto Sloveniau Audito
rium Birželio 8 d. 

Lietuvos artistės — pianistė ponia Birutė Smetonienė ir 
„  . . . .  v  o p e r o s  d a i n i n i n k ė  p ^ f n i a  S o f i j a  A d o m a i t i e n ė  —  i š p i l d v s  p i l n a i  Rengimo komisija praneša , .. . , , . 
d svetimoie shIpip ' icnr mu- artistiską programą, kokio jau daug metų negirdejome. 

šiam koncertui paremti prisidėjo eilė žymių musų kolonijos 
veikėjų, profesionalų ir šiaip gerų patriotų. Visas koncerto pel
nas eis Lietuvos vadavimo akcijai remti. Taigi, atliksite du 
dalyku vienu laiku: pasigerėsite klasiška programa, ir savo at
silankymu paremsite Lietuvos vadavimo darbą. v 

Tėvai atsiveskite savo jaunimą į šį koncertą, nes čia jie 
tada bus surengta* šokiu daug. i £aus Pilnai susipažinti su tuo ką mes kaip Lietuviai patys savo 

tarpe turime meno srityje. Tas priduos jiems daugiau pasidi-

r>orija Adomaitienė — Dainininkė 
Poni Sofija Adomaitienė yra viena iš geriausių jaunės-
nėsės kartos Kauno ir Vilniaus operos solisčių, ji su di
deliu pasisekimu koncertavo įvairiuose Vokietijos mie
stuose Amerikos ir Britų kariams. Ji tik Ttelios savai-
tės kaip atvykus į Ameriką ir jau dainavo Chicagoje 

kad svetimoje salėje, kur mu 
sų jaunimas nepratęs lankytis, 
į šokius neprieis tiek kad už
tektų šokikų padengti ekstra 
kaštus už salę, muziką, permi-
tus, policiją ir tU 

Kai bus atgauta Lietuvių sa
lė Lietuviškiems parengimams 

GAL RENGS IR KUMŠTYNES 
Jack Ganson, Lietuvis imty

nių promoteris, planuoja į ru
denį rengti ir kumštynių kon-
testus, davimui progos plačios 
Clevelando apielinkės jaunuo
liams prasisiekti tame sporte. 

Jack Ganson imtynes rengia 
Central Armory, antradienio 
vakarais. Sekantį antradienį 
imtynėms parkvietė žymų stip
ruolį Bronko Nagurski, kuriam 
gaus atitinkamą oponentą. Tą 
vakarą bus kelios kitos poros 
gerų imtikų. 

Vasaros metu imtynės bus 
nutrauktos. Jack Ganson ren
giasi atostogoms Meksikoje, ir 
gryžęs rudenį vėl pradės platų 
darbą sporto srityje. 

(Skaitykit Gansono straipsnį 
ant 6-to pusi., Lietuvių salės 
reikale.) 

džiavimo buti Lietuviais. 
Pirkite išanksto 75c tikietus po 60c, gaunami Dirvos redak

cijoje ir pas komisijos narius. 

SALVATION ARMY VAJUS 
3,000 Boy Scouts Didžiaja

me Clevelande išnešios po na
mus Salvation Army vajaus li
teratūrą, tarp Gegužės 31 ir 
Birželio 4, kaip praneša George 
E. Green, Executive Scout of 
the Boy Scouts of America, ir 
William Weaver, pirmininkas 
šio vajaus spaudos komiteto. 

Šis Salvation Army vajus 
yra pirmas bėgyje 20 metų, ir 
jame numatyta sukelti $285,-
000 tai organizacijai; ji ruo
šiasi savo įstaigas pagerinti ir 
veiklą sustiprinti visoje šalyje. 

LIETUS, kuris tęsiasi jau 
porą mėnesių, Ohio valstijoje 
padarė ūkiams didelių nuosto
lių : apie 25 nuoš. visos sėjos 
sunaikinta, nuostoliai siekia į 
šimtą milijonų dolarių. 

Ar kada lietus baigsis nesi
mato. šią savaitę vėl kasdien 
lyja, kad ne rytą tai vakare, 
kad ne dieną tai naktį. 

Šių metų laukams ir daržams 
nuostoliai prilygsta 1859 me
tais buvusiems nuostoliams, 
kada vėlyvi*šalčiai daug sėjos 
sunaikino. Dabar vanduo vis
ką išplauna, niekas negali pra
dėti želti, sako Ohio ūkininkai. 

M I R I M A I  

MIRft Francis J. Sadfier, 68 
metų amžiaus, Clevelando žy
miausias operatiškas bass-bari-
tonas per daug meti}. Jis mi
rė Gegužės 22 m. 

Pas jį dainavimo studijavo 
nekurie ir Clevelando Lietu
viai, iš jų tuli ir gerai prasisie
kė dainos srityje. 

CLEVELANDE laYikosi po
ni Zoltan Tildy, Vengrijos pre
zidento žmona, kuri Ameriko
je renka pašalpą sa-vo nukentė
jusiai tėvynei. Sako, dabarti
niu laiku Vengrijoje yra 200,-
000 badaujančių vaikučių. 

APOLONIA MEILŪNAS, 52 
metų, nuo 1263 E. 67 street, 

mirė Gegužės 25, palaidota 29 
d., Kalvarijos kapinėse; pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. 

Liko: vyras, Leonas, sunus 
Walter; sesuo Mrs. M. Budas-
ky; brolis Mat. Skukauskas. 

PRANAS KAZAKAUSKAS, 61 
metų, nuo 984 Wheelock rd., 

mirė Gegužės 21, palaidotas 26 
d., Knollwood kapinėse. 

Liko: žmona, Ona, posūnis 
John, sesuo Isabelė Kazlaus
kienė, gyv. Westfield, Mass. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorė Delia 
E. Jakubs. 

PAPILDYMAS 
Pereitame num. padėkoje už 

dalyvavimą Tadeušo Masilionio 
laidotuvėse, buvo praleista ne
pažymėta kad laidotuvių pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje ir mišias laikė trys 
kunigai, už ką ir jiems taria
ma nuoširdus ačiu. 

PAS Pi J. ŽIURIUS Decora
tion Dienos Šventės laikotarpį 
praleisti atvyko p-lė Hypatija 
Yčaitė, iš Washington, D. C., 
ponios žiurienės duktė. 

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

6^28 Superior Avenue. 

Kvietimas Lietuviams 
Kaimynai Lietuviai apsilankykit 

TREASURER GIFT SHOP 
5817 Superior Ave. 

Turime 2,000 puikių naudingų do
vanoms dalykų tinkamų vyrams 
ir moterims už žemas 

Kaimynėmis Pastaba 
Pristatykit savo Skalbimą į 

Phone MElrose 5858 
Visi jusų skalbiniai Insured, 

MOTHER'S LAUNDRY 
4512 Clark Avenue 
Darbas Pirmos Klesos. 

Anthony Giedrys, Sav, - (21) 

Florai 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 palengvinimį. 

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. 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Luidotuviy Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONI ALIS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763, 

I. J. S AMAS - JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę 
' . k -  . . . . .  

6207 Superior Avi* Cleveland, Ohio 

Dalyvauja LVS, 1-mo skyriaus Koncertė . 
Sekmadienį, Birželio 8, Slovenian Auditorium 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedu, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintu kainą,, 

Birutė Smetoniene — Pianistė 
Ponia Birutė Smetonienė, iš Lietuvos atvykus karo pra
džioje, yra viena iš žymiaūsių Lietuvos pianisčių. Čia 
Amerikoje skambino jau eilėje koncertų ir per radio 
l ietuviu tarpe ir Amerikiečiams. Clevelande bus jos 
pirmas plačioje Lietuvių visuomenėje pasirodymas, nors 
mažesniuose vakarėliuose ji jau keletą kartų skambino. 

1 KAM,BARIS, 2 Merginom 
ramus, gražus, kreiptis 
6111 Dibble ave. HE 7872 

REIKIA DARBININKO 
iirbti Lietuvių ukėje. Kreip
tis laišku: 

J. šliažas, 
R. 1 New Milford, Ohio 

PARSIDUODA NAMAI 
2 šeimų, 6 ir 6 kamb., furna-

sas, parduoda savininkas. 
Kreiptis 973 E. 74 st., nuo 4 

iki 6 vak., penkt., šešt. sekm. 

PARSIDUODA NAMAI( 

2 moderniniai muro namai, lo
tas 50x42) pėdų, 5 karų ga-

ražius, vaismedžiai; arti Lie
tuvių bažnyčios. s 

Parduoda savininkas. 
Kreiptis į namą užpakalyje. 

18700 SHAWNEE AVE. 

7215 Lawnview, Į. pietus nuo 
Wade Park ave., 5 miegamų 

kamb. namas, tile vonia, kietos 
grindys, moderne virtuvė, 2 
karams garažius, geras namas 
didelei šeimai; gali užimti į 3 
savaites. Taipgi smulkus namų 
padargai parsiduoda. 

1 Telef. HE. 3733. 

SIŲSKIT Dirvai žinias apie 
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės \ 

PADAROMI AFFIDAVIT AI 
REIKALINGI GIMINIŲ 

PATRAUKIMUI | 
AMERIKĄ ... 

Suteikiami patarirflįU 
tais reikalais. 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliąvotojas 
Popieriuoto j as 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

NAMAMS PASKOLOS PLANAS 
JUSŲ ĮVAIRIEMS PASKIRIEMS TIKSLAMS 
Yra tik vienas geriausias būdas finansuoti jusų naują namą. 
Užeikite apkalbėti tą dalykąč pirm negu pirksite ir statysite. 

Tin; Įmonių ('m Rtu 
OF C U T . I U ' * D  

Euclid prie East Sixth - C Her r y 2140 

+ PATARNAVIMAS KURIUO 
JŲS GALITE PASITIKĖTI... 

Pasitikėjimas gerumu yra tai tas kuo remiasi didelis receptų biznis. 
Daktarai ir jų pacientai patyriė kad jie GALI pasitikėti ant musų 
atitinkamu receptu paruošimu ir gavimu vaistų gerų ir vienodų. 

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

Superior Ave. prie E. 65th St. Cleveland, Q* 
Registruotas Farmacistas visada gatavas patarnavimui. 

^lllllilllllllllllllllll!llllll!!lllll!i:iilillllllllllllllllllli!IIIIIICIIIirilllllllllllllllllllIi||||*Į 

Wilkelis Funeral Home f 
j>ILNAS LAIDOTUVIU ( 

PATARNAVIMAS I 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

j 1 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 
IjrilIlIlilIlIlIliililililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIililIlllllllllllHiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHip 
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