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TREMTINIŲ GYVE
NIMO ŽINIOS 

VLIKo' konferencija 
Gegužės viduryje Vakarų 

Vokietijos vienoje vietovėje 
buvo sušaukta Lietuvių tautos 
l a i s v i n i m o  a k c i j o s  v i r š ū n i ų  
konferencija kai kuriems klau
simams kovai del Lietuvos lais
vės aptarti ir suderinti. Suva
žiavimo dalyviai šiais klausi
mais priėjo vienos nuomonės. 
Patiekta visa eilė sumanymų 
ir pageidavimų. Konstatuota, 
kad | VLIKO darbą be iki šiol 
dirbančių veiksnių turėtų įsi
jungti ir Mažosios Lietuvos ta
ryba. 

AMERIKOS LIETUVIAI 
GELBSTI NUO BADO 

Paskutiniu metu asmeniškų 
ir BALF'o pastangų dėka iš
plėstas glaudus ryšys tarp 
tremtinių ir Amerikos Lietu
vių. Džiugu pareikšti, kad ne 
tiktai giminės, bet dažnai ir 
nepažįstami Amerikoje gyve
nantieji taurus tautiečiai re
mia tremtinius maisto siunti
niais. Jeigu ne Amerikos Lie
tuvių pagalba, turint galvoje 
labai blogą IRO globą, musų 
tremtiniai jau gulėtų lovoje 
sutinę iš bado. Tremtiniai labai 
dėkingi savo geradariams. 

Tačiau jie labai prašo ir to
liau rūpintis jų šelpimu, nes 
niekas kitas, be Amerikos Lie
tuvių, jiems nepadeda. 

KOMUNISTŲ AGENTAI 
TREMTINIŲ TARPE 

Paskutiniu metu komunistai 
dar labiau sutvirtino savo 
agentų veiklą DP stovyklose. 
Naujų agentų atsirado IRO 
tarnautojų ir šiaip DP tarpe. 
Vien tik Kasselio stovykloje 
tokių agentų iš 3,009 stovyk
los gyventojų esą apzie 30-40. 

Neseniai Jugoslavų stovyk
loje du tokie agentai dingo. Jų 
lavonai rasti miške.. 

TREMTINIUS MAITINA ME
DINIAIS MILTAIS 

Ar galima valgyti iš medžio 
pagamintus miltus? žmonės jų 
nevalgo, tačiau jie duodami 
tremtiniams. Taip, Memmingeno 
stovykloje juos gauna tremti
niai vietoje kukuruzų miltų. Ma
tyt IRO ponai iš to turi gražaus 
pelno. 

GRAŽIAI VEIKIA PABALTI
JO UNIVERSITETO BIBLIO
TEKA 

Ši biblioteka dar labai jauna, 
kaip ir pats universitetas. Ta
čiau šiuo metu ji jau turi 8,000 
tomų knygų. Daugelį vertingų 
leidinių paaukojo BALF'as. 
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BENEŠ VISAI STA
LINO APGAU

TAS 

LENKUS ATSTOVAUJA 
ŽYDAI 

Iš vieno Lenkų žurnalisto pra
nešimo Bad-K i s s i n g e n e DP 
spaudos konferencijoje paaiškė
jo, kad 'Ženevoje įvykusioje 
tremtinių reikalų konferencijo
je Lenkus atstovavo ne Lenkai, 
o žydai, šiam reikalui IRO va
dovybė oficialiai paskelbė pa
siuntus 8 Lenkus. Ištikrųjų jų 
tarpe buvo 7 žydai ir tik vie
nas Lenkas, kurį IRO .praleido 
per kaž kokį nesusipratimą. Jis 
grįžęs ir pasakė visą teisybę. 

Tame pačiame suvažiavime 
žurnalistams atstovauti buvo 
paskirtas irgi vienas įtariamas 
asmuo, žurnalistai dėl to pagrįs
tai užprotestavo. Pasirodė, kad 
minėtas asmuo nebuvo joks žur
nalistas, savo gyvenime jis' te
buvo tik porą straipsnelių pa
rašęs į komunistiškus laikraš
čius. - . 

Taigi, IRO vadovybės dėka 

Padaliau Atsisakė Pa-
sirašvti Konstitucija 
Čekoslovakijos preziden

tas Beneš, kuris puolėsi tu
pinėti Stalinui ir Maskvai, 
dabar galutinai perleido tą 
respubliką sovietų ir ko
munistų kontrolei. Jis, ser
gąs, 64 metų amžiaus poli
tikas, patyrė kaip apsivy
lė paėmęs Kremliaus klap
čiuko rolę. 

Po Hitlerio žiaurumų su 
Čekija, Beneš karo pabai
goje šokosi jieškoti globos 
pas Staliną — ir gavo. 

Jei dabar dar išneš savo 
kailį gyvą iš komunistų na
gų tai bus laimė. Šiaip gi 
jo laukia liūdna pabaiga. 

Hitleris, kaip svetimas 
grobikas, skriaudė Čekiją, 
prieš ką negalima buvo at
silaikyti, tačiau komunistų 
verguvę pats Beneš savo 
šaliai ir tautai - užtraukė. 

Beneš atsisakė pasirašy
ti komunistų pagamintą su-
lyg Maskvos kurpalio nau
ją čekoslovakiojs konstitu
ciją, nors tuo jis atsiteisia 
už savo praeities klaidas. 

Beneš tokiu budu neteko 
prezidento vietos, preziden
tu išrodo liks Stalino gize
lis Gottwald. 

Beneš pragarsėjo Čeko-
slovakų tautoje kartu su 
Dr. T. Masaryku įsteigda
mas Čekoslovakijos respu
bliką. Dr. Masarykas mirė, 
prezidentystę pavesdam a s 
Benešui. Jis šalį ir pragai
šino. Masaryko sunus Jan 
Masaryk tuoj po Čekosla-
vakijos rinkimų prieš ke
lias savaites buvo komuni
stų nužudytas. Beneš iki 
šiol laikomas belaisviu. 

Dar viena žinia pasklido, 
tai kad Benešo vyriausybė 
1945 metais pasirašė slaptą 
sutarti su sovietais kasimui 
Čekįioje uraniumo, iš ku
rio daroma atominės bom
bos. Sovietai tas kasyklas 
galiaus užgrobė visai, nors 
atominės bombos' dar ne
moka pasidaryti. 

PRIIMTAS SVETIMŠALIŲ 4AIUTA-
RINĖS TARNYBOS IILIUS 

Washington, D. C. — Birželio 10, Senatas buvo 
pasiryžęs priimti ar atmesti jaunų vyrų 19 iki 25 me
tų amžiaus draftavimą. šis bilius yra vienas iš bū
tinų šiame Kongreso posėdyje. 

(Dirvą leidžiant j spaudą dar tas bilius nebuvo nu
balsuotas.) į 

Tarp kitų Senato darbų yra priimta Sen. bi
lius ėmimui į Amerikos militarinę tarnybą iki 25,000 
svetimšalių jaunų vyrų, kuriems tarnybos pareigos 
butų šioje šalyje ir užsienyje. 

Atkakliausia kova eina Atstovų Rumuose tikslu 
sumažinti Europos rėmimo sulyg Marshall plano pi
nigų sumą. Tam pasipriešino Senato pirmininkas 
Vandenberg: jis pats asmeniškai nuvyko j Senato 
komisijos posėdį reikalaudamas kad jokio mažinimo 
neužgirtų, nors Atstovų Rumuose nubalsuota nukir
sti $553,000,000 suma nuo Europos rėmimo pinigų, 
anksčiau priimtų. 

Sen. Vandenbergo tikrinimu, toks pasielgimas su
silpnintų Amerikos užsienio politikos poziciją. 

Prez. Truman savo kelio- •— 
nėje vakarinėse valstijose 
prezidentui netinkamu bu
du smerkia dabartinį Kon
gresą, sau balsų jieškoda-
mas. Jis pasakė, "Šalis da
bar tyri prasčiausį kongre
są ko&į turėjo nuo Jurgio 
Washingtono prezidentavi
mo laikų". Kongrese jam 
sumaniai atkirsta: 

"Kiti sako jog Truman 
yra prasčiausias preziden
tas kokį ši šalis turėjo nuo 
Jurgio Washingtono die
nų". 

Truman kaltina Kongre
są ir už dabar vykstančius 
potvinius Oregon valstijo
je, esą Kongresas nedavęs 
gana pinigų potvinių kon
troliavimo įrengimams. 

Apie DP biliu Atstovų 
Rumuose dar nieko negir
dėti. Ar jis šią savaitę bus 
paimtas svarstyti nežinia. 

Kada vel skambės Laisvos Lietuvos Šaulių Trimitai 

ARABŲ-ŽYDŲ KARO 
PALIAUBOS PRA
SIDEDA BIRŽ. 11 

visur išlenda į priekį komuni
stai. 

IRO MĖTO TREMTINIUS 
Iš BUTŲ 

Žiuo metu vėl prasidėjo IRO 
vadovybės akcija išmesti trem
tinius iš Vokiečių butų. Nors 
tremtiniai patys užsimoka Vo
kiečiams, nors Vokiečių įstai 
gos neprieštarauja tremtiniams, 
vienok IRO užsispyrė suvaryti 
į barakus ar kareivines ir gana. 
Ypač žiauriai ir labai nekorek 
tiškai su tremtiniais elgiasi 
Kempteno ir Memmingeno sto
vyklose. šių stovyklų vadovė 
Prancūzijos žydė ponia Levi tie
siog prievartauja tremtinius. 
Apie pusė privačiai gyvenančių 
tremtinių dėl to atsisako EĮP tei
sių ir pasilieka gyventi Vokie
čių ūkyje. Ui. Pelėkis. 

VAKARŲ VOKIE
TIJA SUTARTA 

Londone aRantę > taryba 
sutarė įsteigti Vakarų Vo
kietiją, atskirai nuo sovie
tų okupuotos rytinės Vo
kietijos. Tam . protestuoja 
Maskva, bet taip pat pakė
lė pasipriešinimą ir Pran
cūzijos Gen. de Gaulle, ku
ris numato tame naują pa
vojų Prancūzijai ir Euro
pos taikai. 

De Gaulle stengiasi už
imti Prancūzijos valdymą 
į savo rankas, kada dabar
tinė vyriausybė silpnai sto-
vi. 

Rusija rengiasi uždaryti 
Amerikai, Prancūzijai ir 
Britanijai susisiekimą su 
Berlynu. 

ITALIJOJE RAUDO
NIEJI V£L BRUZDA 

Birž. 9 iš Kairo, Egipto, 
praneša kad Arabų valsty-
Dių ir Izraelio vodovai su
tiko besąlyginai padaryti 
keturių savaičių karo per
trauką, sulyg U. N. reika
lavimo. 

Viena iš svarbiausių kliū
čių karo paliauboms buvo 
Žydų imigravimas į Pales
tiną. Arabai tiki kad Žy
dai ten veržiasi stipresniam 
kariavimui preš Arabus. 

Morokkoje, Afrikoje, Žy
dų riaušėse su Arabais už
mušta 44 asmenys. 

Maskva reikalauja sau 
teisės dalyvauti Palestinos 
karo paliaubų prižiūrėjimo 
sargyboje, kad kaip nors į 
Palestiną įsigriovus. 

TURKIJOJE, Birž. 4 po-
tviniuose prigėrė apie 80 
žmonių. 

GRAIKIJOJE vėl sušau
dyta 11 suimtų komunistų 
teroristų. 

SVIESTO šioje šalyje 1944 
metais buvo pagaminta 1,488,-
552,000 svarų. 

Birželio 15-tą-sukanka aštuoni metai nuo Lietuvos nepriklau
somybės netekimo. 

SOVIETAI DARYS 
KOKĮ NAUJĄ ŽYR» 

LIEPOS MĖNESI 
Europoje šiuo laiku dan

gus lyg aprimo, bet, žino
vai sako, tai yra tyla prieš 
audrą. 

Klausimas eina apie Ber
lyną, iš kurio sovietai pasi
ryžę Amerikiečius, Britus 
ir Prancuzus išstumti, ir 
tas sako gali buti pasikė
sinta ateinantį Liepos mė
nesį. 

Ką sovietai darys niekas 
nežino, tačiau tai yra klau
simas kuris jau reiškia ki
tą karą. 

Jeigu sovietai drys savo 
užsimojimą vykdyti, vaka
rų valstybės gali jiems pa
sipriešinti visu griežtumu. 

U. S. armija kerkėlė sa
vo buveinę iš Frankfurto į 

ISPANIJA NORI PA-
1 DP.TI 

aUSTtPKEIi 

Italijos komunistai pra
dėjo kovą prieš premjero 
de Gasperi pastangas ko
operuoti su Marshallo pla
nu. Griaudami tą darbą 
pačiame seime, kur komu
nistų atstovų randasi virš 
šimto. Visoje šalyje jie at
lieka darbininkų kurstymą 
ir rengia streikus trukdy
dami Italijos ekonominį at
sistatymą. 

U. S. ZONOJE BLAŠ
KOSI 30,000 NAŠ

LAIČIŲ 
Vakarų Vokietijoje blaš

kosi suvirš 30,000 benamių 
vaikų, kurių laukia liūdna 
ateitis, jeigu jie nebus su
rankioti ir niekas jais ne
pasirūpins. Jie yra nekal
ti karo aukos, be tėvų ir be 
prieglaudos. Amerikos ka
ro valdžios atstovai pradė
jo jų likimu susirupinti. 

Daug tų jauniklių yra at
keliavę iš Rusų zonos, kur 
jie badavo ir tikisi rasti 
geresnes sąlygas Amerikos 
zonoje. 

Heidelbergą, 
pietus. 

50 mylių į 

Ispanijos užsienių reika
lų ministras Artajo parei
škė demokratinėms valsty
bėms kad jos sutiktų leisti 
Ispanijai prisidėti prie Eu
ropos atstatymo plano lei
džiant Ispanijai parduoti 
Europos laisvoms šalims tą 
ką Ispanija turi parduoti. 

Artajo yra reikšmingas 
Ispanijos katalikų bažny
čios narys Gen. Franco vy
riausybėje. 

Jis toliau pasiūlė page
rinti Ispanijos-U. S. A. san-
tikius, kurie dirbtinai tapo 
sugadinti, kurstymais prieš 
Ispanijos vyriausybę. Tik 
pora mėnesių atgal Prez. 
Truman atmetė Ispanijos 
apėmimą į Marshallo pla
ną, taigi šis Artajo pareiš
kimas yra atsikirtimas U. 
S. prezidentui. 

HIROHITO PRIIMS 
KRIKŠČIONYBĘ? 

Iš Japonijos ateina pra
nešimas kad Japonijos im
peratorius Hirohito, kuris 
pasekmėjo karo pralaimė
jimo nustojo buvęs Japonų 
dievaičiu ir 'saulės sunum', 
dabar esą turi norą priim
ti krikštą ir tapti Romos 
kataliku. 

Šitie gandai plinta todėl 
kad į Tokyo vyksta New 
Y o r k o  K a r d i n o l a s  S p e l l -
man ir Msgr. Sheen, kitas 
žymus katalikų dvasiškis, 
kuris yra atvertęs į katali
kystę daug kitų tikėjimų 
žymesnių žmonių. 

KINIJOJE, žemės drebė
jime tolimoje srityje Geg. 
25 sunaikinta du miesteliai 
ir žuvo apie 800 žmonių. 

HOLANDIJOS sena ka
ralienė Wilhelmina atsisa
ko nuo sosto, nuo Rugsėjo 
4 karalienės titulą paveda 
savo dukteriai Julianai. 

PENKI ŽUVO. Murdoc, 
Kalifornijos tyruose, kur 
daroma naujų U. S. kariš
kų lėktuvu bandymai, vie
name bandyme Birž. 5 už
mušta penki lakūnai nau
jam lėktuvui sprogus. 

Šie nauji lėktuvai gali 
skristi po 600 mylių į va
landą greitumu. 

U. S. karo laivynas skel
bia ištobulinęs nuo žemės 
valdomą šovinį kuris gali 
numušti priešo lėktuvą už 
septynių mylių tolio. 

ŠIOMIS dienomis šiaur
vakarinėje erdvėje paryčiu 
pasirodė nauja erdvių pa
dauža kometa, staiga atsi
radus prieš kelioliką dienų. 

Išvengta Telefono ir Te
legrafo 23,000 darbininkų 
streiko pasirašius sutartį 
su unija. 

Balandžio mėnesį švmet 
šioje šalyje streikai buvo 
sukliudę daugiausia darbi
ninkų nuo darbų. 

Maistas ir Toliaus but 
Brangus 

Kaip U. S. Agrikultūros De-
partmentas pranašauja, maisto 
kainos šymet pasiliks aukštos 
iki galo metų. 

Departmentas už tai kaltę 
meta maisto sunaudotojams — 
kurie skundžiasi dėl kainų auk
štumo. 

Paskutinę šių metų pusę, sa
ko, maisto bus mažiau. Tačiau 
kaltė dėl kainų aukštumo esan
ti tame kad žmonės turi dau
giau pinigų ir sutinka mokėti 
aukštas kainas. 

Nesenai taksus sumažinus, 
pirkėjų kišeniuose liko penki 
bilijonai dolarių daugiau pra
leidimui, Departmento vadovy
bė įrodinėja. Kitų šalių rėmi
mo ir Amerikos apsaugos pro
grama dar daugiau sudaro lais
vų pinigų žmonių kišeniuost. 

Prie to pridėjus dar dauge
lio darbininkų pastarą laimėji
mą naujų algų pakėlimo, žmo
nės turi "pinigų kaip šieno". 
Kas paiso kad maisto kairios 
Brangios ? 

Jeigu žmonSr porėtu^įe ga
lėtų susi rž. 
tas kainas už 

< , ii da. 
0tų. aau juoetav 

Dabar yra gal 
ga pirkti U. S. Sec u' 
kaip daug juos perka savo no
ru? Gerai uždirbantieji dar
bininkai stengiasi daugBMi pi
nigų išmėtyti niekais. 

i • 
ALGŲ KILIMAS jau atsilie

pė reikmenų kainų pabrangi
mu. Nekurios automobilių iš
dirby stės pranešė pabrangini
mą savo gaminamų automobi
lių. 

General Motors, viena iš au
tomobilių išdirbysčių, sutiko 
pakelti darbininkams algas vie
toje gaišinti laiką kenksmin
gais ir nuostolingais streikais. 

Automobiliai pabranginti — 
jų pirkėjai, kurie uždirba di
desnes algas, tą pabranginimą 
sumokės. 

Kaip apskaičiuojama, algos 
visose industrijose nuo 1939 
metų pašoko 93 nuoš., maistas 
gi pabrango tuo pačiu laikotar
piu apie 70 nuoš. 

• 
PLIENO gamyba žymiai nu

kentėjo nuo angliakasių strei
kų kurie prasidėjo 1946 metais 
iki dabar, kaip skelbia Ameri
kos Geležies ir Plieno Institu
tas. 

Per tą laikotarpi nepagamin
ta apie 20 milijonų tonų ne
apdirbto plieno. 

Prie to reikia pridėti nuos
tolius anglies industrijos, kuri 
neteko šimtų milijonų tonų an
glies, likusios neiškastos stosi* 
ku laikotarpiais. 

Plieno stoka šymet tramdys 
automobilių pilną išdirbimą iki 
Liepos pradžios. 

AMERIKOS aliejų tyrinė
jimo kompanijos j ieško aliejų 
kur tik galima. Dabar viena 
kompanija sugalvojo pasiekti 
gilumas kurių niekas dar ne
bandė pasiekti. Ji ištobulino 
naują motorais varomą žemės 
gręžimo mašiną, kuri tikima 
išgręš 5 colių pločio šaltinį iki 
16,000 pėdų gilumo. Tai yra 
virš trys mylios gilyn į žemes. 



PENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

RENGIASI REPUBLIKONŲ 
KONVENCIJAI 

Philadelphia, Pa. — Republi-
konų partijos konvencija, ku
rioje bus nominuotas tos par
tijos kandidatai į prezidentus 
ir vice prezidentus, prasidės 
čia Birželio 21 d. 

Čia Republikonai turėjo kon
venciją ir 1940 metais, kada 
buvo nominuotas Wendell L. 
Willkie (vėliau miręs). 

Į didžiųjų partijų konvenci
jas paprastai suvažiuoja virš 
1000 delegatų ir jų pavaduoto
jų, ir buna tikrai dideli ker-
mošiai. Kiekvieno kandidato 
šalininkai dirba įkaitę, net įtū
žę, gavimui savo remiamam 
žmogui nominacijos buti kan
didatu į prezidentus. 

Liepos mėnesį čia pat Phila-
delphijoje atsibus ir Demokra
tų partijos* konvencija prezi
dento kandidato nominavimui. 

Detroit, *Michę, Naujienos 
-K 

VISŲ DĖMESIUI 

Čia buvo pasklidę gandai kad 
Vasario 16-tos ruošėjai kur tai 
buvo užkliuvę ir kad to minė
jimo aukos, išanksto numaty
tos skirti BALF'ui, nepasiekė 
dar joms skirto centro. 

Dabar paaiškėjo kad tie gan
dai neatitinka teisybei, nes šių 
žodžių rašytojui teko pastaru 
laiku matyti ir skaityti BALF 
laišką, kuriame aiškiai pažy
mima kad nuo Philadelphijos 
komiteto rengusio Vasario 16 
BALF valdyba yra gavus net 
$1,050.10. 

Tokius pakvitavimus visuo
met reikia skelbti tuojau laik
raščiuose, kad nekiltų tokie 
kenksnjr - *i įtarimai. 

VVį Teisybę Mylintis. 
f.% •*>'* , 
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Niekai Vtek neatjaučia Lie
tuviu tremtinių vargingai būk
lei Vokietijoje kaip tie kurie 
ten kartu gyveno, vargo. šalo. 
badavo, ir kurie turėjo laimės 
atvykti j Ameriką. Philadel-
phijon jau yra atvykę apie pu
sė šimto Lietuvių tremtinių. 
Jie negali pamiršti tų suvar
gusių ašarotų veidų su kuriais 
atsisveikino vos keli ar kelioli
ka mėnesių atgal ir kuriems 
pasižadėjo kad jei ne ką dau
giau tai bent maisto pasiųsti 

Kiek žinoma, jie tą pažadi) 
šventai pildo. Patys būdami 
naujakuriai, suvargę, iš sun
kaus savo uždarbio nuolat siun
čia maisto siuntinius Vokieti
joje likusiems savo vientau
čiams. Svarbiausia kasdieni
nė j u kalba tai kaip pagelbė
jus tremtyje likusiems savie 
siems ir kaip greičiau ir dau
giau išpildžius affidavitų par-
kvietimui jų į Ameriką. 

Su patarimu pramoninink< 
Mykolo Dumšos (pas kurį dir
ba keliolika tremtinių) ir kiti; 
jautresniu Lietuvių, buvo su
manyta surengti gegužinė-pik-
nikas, Mikelaičio ukėje. Gegu
žės 9 d., tremtyje esančių Lie 
tuviu naudai. Gegužinė buv( 
rengta perankstvvai, prieš pik 
nika dar visą savaitę buvo šal
ta ir lijo. dėl to jausta nusimi
nimas dėl galimų pasekmių. 

Bet sulaukus sekmad i e n i o 
Gegužės 9, diena pasitaikė gra
ži ir šilta, žmonių suvažiavt 
apsčiai. Pikniko rengimo ko 
mitetą sudarė: Vaišnys, Januš
kevičius. Steponavičius, Daug
nora ir Mingėla. 

Specialiai šiai gegužinei bu 
vo sudarytas ir mokinamas pa
čių tremtinių choras. Buvo ren
kamos aukos garbės pakvieti
mais. Daugiausia surinko p. 
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V. M. Stambiausia aukavo ir 
prisidėjo su patarimais p. My
kolas Dumša su sunum ir žen
tu p. Vasikoniu, būtent $50; be 
to jis daug sykių davė savo au
tomobilį pikniko reikalais važi
nė jantiems. 

Kiti stambesni aukotojai: J. 
Jankus, $55; Kun. V. Martuse-
vičius, $25; Kun. J. čepukai-
tis, $20; Pr. Pūkas, $11. 

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas Kun. I. Valančiunas vi
sa laiką leido tremtinių chorui 
naudotis parapijos sale nemo
kamai. Parapijos vargoninkas 
J. Mickunas labai daug laiko 
paaukojo chorui paruošti. Po
n a i  A n t a n a v i č i a i  n e m o k  a m a i  
skelbė gegužinę per savo vado
vaujamą radio,* be to paaukojo 
pinigais $6. 

Po $10 aukojo: Ig. Adomo
nis, C. S. Cheleden, Chas. J. 
Roman, A. Kaniušis ir dvi bon-
kas degtinės. Po $5: A. žvil-
gaitis, I. Liepa, K. žadeikis ir 
elektrikines žirkles, Braslaus-
kienė, Budrienė, Dovidonis, P. 
ir Z. Kristaponiai, I. Aleksie
jus, Vaivada, J. Nekrušiai, M. 
Ramanauskas, Z. Jankauskas, 
S. Urbonas, Steponavičius, Dr. 
A. Roman, Jatužis, kiti po ma
žiau. 

Gegužinės metu tremtinių 
choras vedamas J. Mickuno iš 

APIE 200,000 TREM
TINIŲ {LEIDIMĄ 

Ilgai tąsytas ir įvairiai per
dirbtas 200,000 tremtinių įlei
dimo bilius, kurį Senatas pri
ėmė pereitą savaitę 63 balsais 
prieš 13, dabar gali buti pri
imtas ir Atstovų Rūmuose ku
rią nors dieną. 

Atstovų Rumuose bilius gali 
buti kiek pakeistas, bet gali 
praeiti ir be pakeitimų. 

Kai ir Atstovų Rumuose bi
lius bus priimtas, ne bent ko
kie išvietinti asmenys bus įlei
džiami čia. Bilius apima ir 
tam tikrus egzaminus jų. 

Karo metu buvo apie 8,000,-
000 išvietintų. Karui pasibai
gus apie 7,000,000 grįžo į savo 
šalis, liko *apie 1,300,000. Tai 
yra žmonės kurie negali grįžti 
į savo tėvynę dėl komunistų 
ten įsiviešpatavimo. 1 

Sulyg Senato biliaus išvietin-
tais skaitomi Lenkai kurie pa
bėgo po to kai komunistai už
valdė Lenkiją; Lietuviai, Es
tai, Latviai kurie pasišalino iš 

pildė gražiai keletą dainų; bu- savo tėvynių kuomet Rusija 
vo ir kitokių paįvairinimų. 

Buvo rodomas tremtinių val-
stalas, kiek mažai valgio gio 

tas tris šalis pavergė. 
Tie 200,000 išvietintų žmo-

,. . . T,. , , niu bus įleidžiami virš regulia-
SrWrSX Budžta." Pet iki .š!°'. veikiančių kvotų; 
no 'viso padaryta apie $1100. kvotimai imigrantai sulyg kvo-
Taigi nušvito tremtinių akys. tų galės atvykti iš įvairių ša-

Gegužinės rengimo komitetas jių. 
širdingai dėkoja visiems kas j Patekimui į tą 200,000 skai-
tiktai kuo prisidėjo pne paca-į-j^ įurį )3Uti asmenys kurie bu-
rvmo sios gegužines pasekmin-; * . . . 
ga. Frank Pūkas. Koresp. vo nacių varu atvežti } Vokie-

tiją darbams; kurie pabėgo į 
^ , įAliantu zonas nuo Rusų užei-

U. S. TEISINGI M O Depai ~ i nančiy armij ų; kurie, svarbiau-
mentas tęsia suiaš\ mą sia žydai, pabėgo nuo Vokiečių 
šioje šalyje esančių, MSO IALS ĮR Austru naciu laikais ir da-
pavadinimais paslėptų, komu-; bar dar nesugr^ į sayo buvu_ 
nistinių organizacijų, kurių vl-;sias šalis< 

sų tikslai yra kenksmingi šios' 
šalies saugumui. Tarp tų or
ganizacijų anksčiau jau buvo 

Išvietintieji nebus leidžiami 
i Ameriką iki nebus atydžiai 
ištyrinėta jų būdas ir istorija. ° . . . lisiyjiiieia |U cuuas ir įsiunja. 

paskelbta ir Lietuvių komunis,L i Leis jvaįiuorti tik mokančius 

tų organizacijos. 
}Vi 

rašyti, skaityti, sveikus kuniš-
.. Ikai ir protiškai, kaip reikalau-

NEW YORK O mieste trafi-ija pirmesni imigracijos įstaty-
ko nelaimėse 1947 metais už-įmaj 
mušta buvo 3871 asmenys, gi 
1946 metais — 3926. 

Šiaip įvairiose naminėse ne
laimėse pernai New Yorke su
tiko mirtį 1913 asmenys, 23 
daugiau negu 1946 metais. 

ŽIURKĖS padaro nuostolių 
po $2.00 nuo galvos per metą 
skaitant visus šalies gyvento
jus. 

Taip sakant, kiekvienas mes 
turim sumokėti žiurkėms duo
klių kas metą po $2. 

Pennsylvanijos 15 didesnių 
miestų su 450,000 gyventojų 
padarytuose nuostolių apskai
čiavimuose pasirodė žiurkių pa
darytų nuostolių buvo po virs 
milijoną doiarių. 

žiurkes reikia nuodint, gau
dyt, ir panaikint apie namus 
visas sąšlavas, išmatas kur jos 
galėtų maitintis. Užcementuo
ti visas skyles namų pasieniuo
se ir skiepuose kur tik žiurkės 
galėtų riaustis ir gyventi. 

STATYBA PABRANGSTA 
Pittsburgho srityje statybos 

darbininkams trečiu kartu pa
kelta algos. Apie 150 Alleghe-
nų statybos reikmenų filmų su
tiko pakelti po 15 centų valan
dai visiems savo darbininkams, 
o pačios statybos darbininkam? 
pakelta po 20 centų valandai. 

Tokiu budu, statyba pabran
gsta; nauji namai pasidaro dar 
brangesni įsigyti. 

TREMTINIAI PARUOŠĖ 
JONINES 

Sekm., Birželio d., Birutės 
Darže įvyko BALF'o piknikas. 
Diena buvo šaltoka, bet žmo
nių privažiavo gana daug. 

Šį pikniką paįvairino tremti
nių grupė, kuri perstatė Alės 
Nakaitės - Arbačiauskienės vei
kalėlį "Jonines", čia tremti
niai neminėjo Joninių, nes dar 
peranksti, tik pasitaikius pro
gai parodė Amerikos Lietu
viams, kaip Lietuvoje buvo 
švenčiamos Joninės. 

Tremtinių Dr-jos pirm. To
mas Dambrauskas pakvietė-
žmones j estradą1 ir paaiškino 
veikalėli. Jam pabaigus kalbą 
pasigirdo iš lauko • daina, po to 
dvi Lietuvaitės išbėgo į' estra
dą nešinos vainikėliais, ku
riuos, pagal paprotį, turėjo 
plukdyti. Kas vaikinas, tai vai
nikas. . Viena fa turėjo daug. 
kita gi tik du ir: tuos abu dėl 
vieno Jonelio. . 

Paskiau inž. Jonas Dunčia 
išėjo su armonika, o paskui jį 
jauni ir seni suėjo pasilinks
minti per Jonines, čia jie pašo
ko, padainavo prie .sukurto 
laužo. 

Visos mergaitės dėvėjo tau
tiškus rubus, tik. senelė ir se
nukas buvo šiaip sau kaimie
tiškai apsivilkę. 

žiūrovams šis, Joninių veika
lėlis labai patiko ir priminė se
nas jaunystės dienas dar Lie
tuvoje. Kai kas net ašarėlę nu
sišluostė. . 

Ir vėl pasitvirtina, kad at
v a ž i a v ę  L i e t u v i a i  s t i p r i n a  
Amerikos Lietuvių dvasią ir 
gaivina tėvynės meilę. 

LIETUVIŠKA RADIO PRO
GRAMA VĖL PRASIDĖJO 
Praėjusį šeštadienį ir vėl 

prasidėjo Lietuviška radijo va
landėlė per ra'dio stotį WJLB, 
tik ji dabar pakeista. Kalbama 
vien tik Angliškai. Pavadinta 
'Baltic Melodies'. I Pradžia 10 v., 
bet laikas dar gali buti pakeis
tas. Kol eina persitvarkymas 
stotyje, tai viskas dar laikinai. 
Kol kas ir dainuoti negalima, 
tik plokšteles groti, čia irgi tik 
laikinai, kol daiiąininkų unijos 
susitvarkys., ;?rr M. Sims. 

***»<* *»*> ****** *********** ****** 

Geriausias Vftj* Žurnal as 

LIETUVIU J® NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Imteigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 

Turės mokėti kokį nors ama
tą reikalingą toje srityje ku
rioje DP mano apsigyventi. 

Jam reikalinga bus užtikri
nimų darbo ir gyvenimui buto 
kai atvažiuos. 

Mažiausia pusė tų įleidžia
mųjų turės buti patyrę ūkių 
darbuose. 

Pirmenybė iki pusei visų tų 
200.000 žmonių bus teikiama 
uaeinantiems iš svetimos val-

i  stvbės pagrobtų šalių. 
Rusija užgrobė Lietuvą, Es

tiją, Latviją, taipgi tų šalių 
žmonės turės pirmenybes, pra
nešimas iš Washingtono sako. 

Visą tą reikalą tvarkyti ir 
spręsti bus pavesta Prezidento 
skirtai trijų asmenų komisi
jai. 

Iš dabartinių tremtinių, sa
ko, apie 20 nuoš. yra žydų, 1° 
nuoš. protestantų ir 70 nuoš. 
katalikų tikybos. 

Tik apie 60,000 iš atvykusių j pasaulinį karą atvykęs Ame 
eis į darbus, taigi baimė kadįrįkon čia bai^į aukštesnius 
atims iš Amerikiečių darbus j mokslus .Vėliau baigė De Paul 
yra tuščia; kiti tų 200,000 bus! uniVersitetą, gavo chemijos in-
vaikai ir žmonos. [žinieriaus vardą. Be to gilino 

j studijas ir kituose gamtos 
BRITAI SUGRAIBSTĖ moksluose. Tulą laiką buvo che

miku ir vedėju Armour kompa
nijos biologinių laboratorijų, 
kur buvo bandoma ir tiriama 
galvijų ir paukščių mityba. 

Be plataus patyrimo chemijos 
srityje, p. Barakauskas visados 
domėjosi augmenija, žemės ukiu 
ir gyvulininkyste ir tuose klau
simuose daugeliui patarnauja 
savo pagalba ir patarimu. Jo ko
legos Amerikiečiai tą jo patyri
mą įvertina ir dažnai pasikvie
čia išspręsti atsitiktinus tos sri
ties klausimus ir uždavinius. 

Linkime p. Barakauskui ge
ros kloties. J.K. 

LIETUVIS MICHIGANO 
UNIVERSITETE 

Ann Arbor, Mich. — Petras 
D. Barakauskas, . vienas šio 
miesto Lietuvių' ii* Dirvos skai
tytojų, vėl grįžo dirbti prie Mi-
chigano Universiteto. 

P. Barakauskas ir pirmiau, 
per kelioliką metų, čia ėjo che
mijos inžinieriaus pareigas dirb
damas kelių statybos laboratori
jose. Vėliau buvo pasitraukęs 
mokytojauti Henry Ford Kom
panijos technologijos ir amatų 
mokykloje ir dėstė žemės ūkio 
ir botanikos srities mokslus. 

Pastaruoju laiku p. Barkaus
kas paskirtas gamtos mokslų 
fakulteto laboratorijų vedėju ir 
prof, asistentu prie Zoologijos, 
Geologijos, Botanikos ir Miški
ninkystės skyrių. 

Tų mokslų srityje p. Barkaus
kas turi didelį išsilavinimą ir 
patyrimą. Kilęs iš ūkininkų šei
mos Lietuvoje, baigė pradinius 
mokslus Šiauliuose ir prieš pir-

KAIP MUSŲ RAUDO
NIEJI ATSAKĖ 

U.S. Komercijos Departmen-
to žymus narys pareiškė kad 
Britai surankiojo iš okupuotos 
Vokietijos seno išblaškyto plie
no įvairių sugadintų ginklu ir 
padargų pavidale, net 50°,000 
tonų, o Amerika to plieno te
gavo tik 7000 tonų. 

Karo laukuose Vokietijoje 
išblaškyto plieno randasi apie 
10 milijonų tonų, kuris sako 
tikrenybėje yra Vokietijos pi
liečių nuosavybė. 

Britai daugiausia to plieno 
gavo todėl kad jie sutiko mo
kėti biskelį daugiau už jį Vo
kiečiams negu Amerikiečiai ar 
Prancūzai. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Issira-
šykit dabar. Pusei metų $1.50. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

DĖL ISTERIŠKAI - DEMAGO
GINIO DETROITO BOLŠE-
VIIvUOJ ANČIŲ LIETUVIŲ 
REAGAVIMO i VISUOME
NINĮ TEISMĄ BOLŠEVIKI
NIAM LIETUVOS OKU
PANTUI TEISTI 
Tarnaujantis sovietinei pro

pagandai Amerikoje Detroit 
Radio Club nuolat vaizdavo sa
vo radio pranešimuose okupuo
tos Lietuvos padėtį pačiomis 
skaisčiausiomis spalvomis. Esą, 
Lietuva po Rusų letena gyve
nanti bemaž rojaus gyvenimą: 
ten ir visokiariopa pažanga ir 
laisvė. Visuose tuose "praeši-
muose" slypėjo viena mintis: 
Rusiška sovietinė santvarka 
yra geriausia santvarka pa
saulyje, butu gera ir mums 
Amerikoje tokią santvarką tu
rėti ! 

Suprantama kad tokia padė
tis negalėjo ilgai tęstis be at
sakymo i tuos akiplėšiškus me
lo pranešimus. Spaudoje ir vi
suomenėje prasidėjo priešini
masis visam tam. Raudonieji 
persistorojo Stalino rojų begir-
dami. 

Tada Detroit Radio Club ra
do reikalą reabilituotis prieš 
savo dvejojančius klausytojus, 
esą jis teikiąs teisingas žinias, 
bet ne pro-sovietinę "agitką". 
Einant tuo reabilitacijos planu, 
Vasario 8 d. to klubo žinių pra
nešėja staiga šoko komunisti
nėje spaudoje su atviru laišku 
ir pasisiūlė debatuoti Tarybi
nės Lietuvos ir tremtinių klau
simais, neužmiršu's priminti 
kad tremtiniai yra "fašistai" 
ir "liaudies priešai." 

Jos provokacinis laiškas su
laukė tinkamą atsakymą iš 
Detroito Lietuvių tremtinių dr-
jos. Tremtiniu atsakyme bu
vo aiškiai nustatyti du punk
tai: (1) Lietuviui yra lygus 
priešai ir vakarykštis okupan-
tas-Vokietis ir šiądieninis oku-
pantas-Rusas; vieni ir kiti yra 
musų tautos žudikai. (2) žu
diko veiksmams aptarti vieta 
yra ne "debatuose", bet teisme. 

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras vystydamas toliau 
tą mintį, paskyrė komisiją Vi
suotinam Teismui paruošti De
troite. Ta komisija, tikėdama 
kad Detroito Radio Club turės 
bent tiek savigarbos kad iš
drįs stoti akis į akį su savo 
tvirtinimais prieš kaltinamojo 
akto davinius bei nesenai iš 
Lietuvos atvykusių žmonių pa
rodymus, pakvietė tą klubą 
duoti Teisme pareiškimų. Ko
misija, kaip visa Lietuvių vi
suomenė vis dėl to dar tikėjus 
kad to klubo veikloje yra šešė
lis gerų norų ir kad to klubo 
veikla yra dalinai ir Lietuvos 
politinės padėties neišmanymo 
rezultatai. 

Buvo kreiptasi į juos per 
spaudą, bet radio ir asmeniškai 
telefonu. Ir "atsakymai" pra
dėjo ateiti. Pirmas prabilo p~r 
komunistinį dienraštį pats to 
klubo pirmininkas, štai ištrau
kos iš to "atsakymo": 

"J jusų 'katzen jamar' (?!) 
kurį jus rengiate ir vadinate 
'teismas prieš okupantą', Det
roito radio klubas nekreips aty-
dos. Lietuvą valdo jos tikrieji 
ir ištikimi sunųs ir dukros. Jųs 
burnojate prieš tarybų valdžią, 
mes gi su tarybine sistema su
tinkame". 

Toliau tame 'atsakyme' kaip 
miegančio žmogaus kliedesyje 
prikeverzota ir apie carą Mikę Į 
ir apie fašistus; apie kruvinas 
liaudies priešų rankas ir apie 
pasipelnymą iš teismo surengi
mo. Paminėti net Rusų gene
rolai Denikin ir Judenič; vis
ką vainikuoja tvirtinimas kad 
"dabar Lietuvoj okupanto nė
ra" ! 

Tada radio žinių pranešėja, 
kuri asmeniškai buvo kviečia
ma Teisman atvykti, apibraižė 
šį savo pirmininko "rašinį" sto
ru raudonu pieštuku ir išsiun
tė be jokių komentarų visiems 
Teismui ruošti komisijos na
riams. 

Komisija, pakartotinu prane
šimu, Gegužės 25 d, paskelbė 
tai žinių pranešėjai: 

" P r a n e š  a m e  T a m s t a i  k a d  
tamstai yra sudaryta proga 
skelbiamų per radio žinių tei
singumo reikalu diskusuoti. 
Kviečiame tamstą Gegužės 29 
d. 6 vai. T), p. atvykti į Visuo
meninį Teismą, kuris įvyko 
bu v. Lietuvių svetainėje, savo 
skelbtų žinių tikrumą įrodyti. 

-*• .. . .Į...Į. 

Gen. J. Černius, buvęs Lietuvos Generalinio štabo viršininku 
ir Lietuvos ministru pirmininku, atvykęs iš tremties į Ameri
ką, dabar gyvena Newark, N. J. Jį čia matome dirbantį fab
rike prie mašinos, jis atvykęs tuoj ėmėsi dirbti tokį darbą ko
kis pirmiausia jam pasisekė gauti. Jis yra baigęs aukštus ka
ro mokslus. Apie jį plačiai rašė Amerikiečių spauda ir įdėjo 
jo atvaizdus generolo uniformoje. Gen. Černius kiek sąlygos 
leidžia prisideda prie Amerikos Lietuvių veiklos. 

Tamstos neatvykimas bus skai
tomas tamstos pasitraukimu 
nuo debatų dėl neturėjimo ar
gumentų savo žinių tikrumą 
įrodyti. 

"Tamstos atsiųstas 'Vilnies' 
lapelis, kuriame išspausdintas 
pusiau poleminis, pusiau šmei
žiantis straipsnis, nėra tamstos 
atsakymas, b?t visai atskiras 
klausima?, kuris nieko bendro 
neturi Teismo nagrinėjama te
ma, o kartu ir su tamstos noru 
debatuoti su pabėgėliais." 

Prie sienos priremta prane
šėja paskubėjo tada pagražin-
ti savo pirmininko "žurnalisti
nius bandymus". Pranešėja at
sakė, vėl gi komunistiniame 
laikraštyje, kad ji neisianti 
teisman, nes ....teisėjais bus 
paskirti asmenys kurie aklai 
tiki nacių propagandai ir ne
moka savo pavardės pasirašy
ti (?!). Po to ji ima grajyti 
savo seną sovietinį rekordą, 
esą: tremtiniai yra fašistai, jie 
su lakeriuotais batais vaikšto, 
tremtiniai meluoja kad Lietu
va okupuota; Lietuvoje dabar 
puikus gyvenimas; Sovietinė 
Rusija sutriuškino nacius; so
vietinė Rusija yra U.S.A. są
jungininkė, ir baigė kąd jos 
žinios per radio yra tikros. 

Taip Detroit Radio Club iš
sisuko nuo susidurimo akis į 
aki su kaltinamojo akto davi
niais, kuriuos sunku keiksmais 
bei šmeižtais sugriauti. 

Sulyginant tuos du atsaky
mu, mes negalim rasti nei pėd
sako atsakvmo iš esmės. Tai 
tik isteriški ir chuliganiški 
riksmai kam toks teismas Det
roite suruoštas. Bet visi tie 
i s t e r i j o s  š a u k s m a i  i š š i  f r a  v  o  
kam gi tas klubas tarnauja ir 
keno interesus gina. Ir nesto
dami teisman, jie buvo per sa
vo neapsižiūrėjimą priversti 
duoti visuomenei tuos savo 
straipsnius - parodymus,, kurie 
liudija apie jų blogą tfalią. 

Todėl Teismo nuospr e n d i s 
vadinti bolševikuojančius "Lie
tuviu tautos judošiais ir išga
momis" visiškai taikomas ir 
Detroito "vilninkams". 

Bijodami susidurti akis į akį 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

su teisybe, jie "smarkus" ko
voti iš užu krūmų. Supranta
ma, su tokiais "argumentais" 
jie nerizikuoja teisme pasiro
dyti. 

Detroito Visuomeniniam 
Teismui Ruošti Komisija: 

T. Dambrauskas, 
Komisijos Pirmininkas 
P. Medonis, 
D. L. O. Centro Pirm. 

K. J. Semaška, Narys 
M. Šimonis, Narys. 

GIMTADIENIO PAMINĖ
JIMAS 

Gegužės 29 d. ilgametė Dir
vos skaitytoja Mrs. * Katrė 
Marks šventė savo gimtadienį. 

Jau iš anksto jos draugės 
.^susitarė padaryti jai "surprise 

party". Gimimo dieną visos 
staiga suvažiavo su valgiais ir 
dovanomis. Mrs. K. Marks taip 
netikėtai užklupta gausaus bū
rio draugių, atvykusių jos pa
sveikinti, taip susijaudino, kad 
net apsiverkė džiaugsmo aša
romis.. Sveikintoju tarpe buvo: 
Mrs. Mrs. Kiudulas, Laucius, 
Skirnulis, šnarpunas, Adams, 
šnabis ir kiti. Viena viešnia 
buvo net-, iš Waterbury, Conn. 
Tai Mrs. A. Barbiero, kuri vie
šėjo pas seserį Mrs. Kiudulas 
ir kartu atėjo pasveikinti. At
vyko mamytės pasveikinti ir 
jos dukrelė Mrs. M. Malinaus
kas, gyvenanti čia pat, Detroi
te. Kita dukrelė Anna, gyve
nanti Pittsburghe, atsiuntė 
sveikinimą ir dovanų. 

Jaukiuose Mrs. K. Marks na
muose linKsmai praleidome ke
lias valandas ir linkime miela-
jai Katrynai dar daug daug 
linksmų gimtadienių! 

Mrs. A. Kiudulas. 

1 
MYKOLAS LEMEžIS, kuris 

dar buvo žinomas kaip Michael 
Lemish ir kitokiais jo vardo iš
kraipymais, pirmiau gyvenęs 
So. Boston, Mass., ir vėlesniais 
laikais išvykęs į Detroitą, jei 
yra gyvas lai atsišaukia pas 
adv. Bagočių. Svarbus reikalai 
jo nąudai. Jei yra miręs, lai 
kas žino apie jį tuoj susirašo 
su adv. Bagočium, pas kurį jis 
paliko testamentą. 

Atty F. J. Bagocius 
302 West Broadway, So Bos

ton, Mass. (24) 
I 1 

CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanaucka®, Licensed Embalmer 

7321 Puritah Detroit 21, Mich. 
Telef. University 4-4877 Namų: HOgart 8100 

|iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiii:]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiii[]iiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiic]iiiiiiii:iiit]iiiiiiiiiiii[:iiii!iiiiiiiciiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiic]iiiiiig 

Į HOT SPRINGS, ARKANSAS 
Į NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ 

! CHARNES APARTMENTS E 

|  —  L I E T U V I A I  —  
| E. M. CHARNES, Savininke 

Apartmentai ir pavieniai kambariai 
Miegami kambariai su Virtuvės privilegija. 

Didelis kiemas. Gražioje Rezidencinėje dalyje/ 

538 PROSPECT PHONE 5133 i 
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L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 

Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevilks! 

•iMitĮM 

sK 

Lietuvoje Slapia Patriotinė Valdžia 
Naujai Atstatomos Lietuvos Respublikos Prezi

dento Atsišaukimas į Lietuvių Tautą 

^ Musų redakciją pasiekė 
žinios apie Lietuvos Laisvės 
Kovotojų darbą ir oręaniza-
clJf. Pajotoje Tėvynėje.' 

Šias žinias tenka priimti 
su rezervu, jos pasiekė Euro
pą (Austriją) slaptu budu. 

Čia paduodamas atsišauki
mas musų bendradarbio pra
nešimu, Austrija pasiekė la
bai sutepliotas, bet spausdin
tas, kas liudija, jog Lietuvo
je veikia gerai susiorganiza
vę Laisvės Kovotojai. 

Redakcija nesiima atsako
mybės už šiu žinių tikrumą, 
bet turimos kitos tikros ži
nios leidžia manyti, kad toks 
susiorganizavimas ir net sa
vo vyriausybės sudarymas 
Lietuvoje galėtų buti. Jei tai 
tiesa, lai likimas jiems buna 
palankus, o mes visados su 
tais, kurie aukojasi už Tėvy
nės Laisvę. Red. 

Brangus Lietuviai. 
Lietuvių visuomenės pritari

mu ir partizaninių jėgų nutari
mu, aš buvau priverstas pri
imti naujai atstatomos Lietu
vos Respublikos Prezidento pa
reigas, aukodamas save ir sa
vo jėgas Lietuvai, kad sukon
centravus slaptą, Lietuvišką 
veikimą koordinuotu, draus
mingu budu. 

Lietuvių tauta šiuo metu pa-
pludusi kraujuje, nustojusi ge
riausių savo sunų, pavirto Ku
dirkos Lietuviška Hydra; nors 
jos galvas kapojo Hitlerio ger-
manizatoriai, o dabar Stalino 
budeliai, bet ji gamina naujas 
gyvybines galvas kovai dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės. 

šiuo metu Lietuvos kanki
niai semia jėgas iš praeities 
prisimindami Lietuvos Kara
lius valdžiusius Rusiją beveik 
iki Maskvos ir Vytauto Didžio
jo galybę, sutriuškinusią Kry
žiuočių Ordeną. 

Dabar Lietuvių Tauta, Sta
lino saulės "apšviesta", ken
čia dar negirdėtus istorijoje 
persekiojimus. Spaudos drau
dimo metais Lietuviai sunkiai 
kovojo dėl nutautinimo, šie 
laikai yra dar baisesni. Sovie
tinė Lietuvos respublika turi 
pristeigui milžinišką skaičių 
mokyklų, kuriose auklėjama 
bedieviškoje dvasioje, Markso 
ir Lenino dogmomis. Sovietinė 
Lietuvos Respublika patapo 
rusifikacijos kolonija. Lietu
viškose įstaigose Rusai užėmė 
visas vadovaujančias vietas. Iš 
Rytų laukinės burliokų rasės 
lyg smala apliejo Lietuvių tau
tą. Lietuvių komunistų parti
jos veikimas yra seniai parali-
žuotas Maskvos agentų, Lietu
vos išdavikai Sniečkus, Palec
kis, Gedvilą yra tik iškamšos 
Rusų agentams ir jų vardas 
yra naudojamas Lietuvių tau
tos išnaikinimo darbams. Va
gystės Lietuviškame valdžios 
aparate daromos tik burliokų, 
iš Lietuvos baigiami vežti žmo
nės ir kartu Lietuviški turtai. 

Šiandien Lietuvoje ūkininkas 
neturi nei duonos, nei mėsos, 
nei rubų, nei batų. Suvalkijoje 
padarytas plėšimas nakties me
tu įvairių ūkininkų buvo įvyk
dytas burliokų - enkavedistų. 
Kokia tragiška padėtis dabar 
Lietuvoje rodo jau tas faktas, 
kad Kauno komunistų partijos 
kai kurie nariai paskelbė Šukį: 
"Lietuva Lietuviams!" 

Sesės ir broliai Lietuviai! 
Šiuo sunkiu metu aš reikalau
ju iš Jusų ištvermės-kantry-
bės, vienybės ir pasišventimo. 
Šiandien ne tik Lietuva, bet 
tuo pačiu visas pasaulis mato 
bolševikų kraugerišką pavojin
gą slibiną. Tarptautinė politi
kos eiga veikia musų naudai. 
Atominės bombos gaminamos 
tik Amerikoje, Rusija jų netu
ri, sutriuškins Stalino hegemo

niją. Karas yra neišvengiamas 
dalykas, tiktai laiko klausimas, 
kada jis įvyks. Lietuvos par
tizanų štabo viršininkas pul
kininkas PABAISA gavo di
džiausius Lietuvių tautai pa
gyrimus iš Ukrainiečių, Balt-
gudžių, Lenkų ir kit. dalyvavu
sių tarptautiniame partizanų 
suvažiavime Balstogėje. Lietu
vių tautoje vyrauja slaptas 
Lietuviškas vieningumas. Aš 
daviau įsakymą nežudyti so
vietinėje tarnyboje esančių 
Lietuvių valdininkų, policinin
kų ir kit., nes šie žmonės savo 
sąžinėje kenčia didelius skaus
mus, nes seniai įsitikino ruso-
filiška bolševikų veikla prieš 
Lietuvių tautą. 

šiame atsišaukime aš pri
siekdamas DIEVUI ir LIETU
VAI skelbiu bolševikams kovą 
dėl naujai atstatomos Lietuvos 
Respublikos su Klaipėda ir sos
tine Vilniumi. Taip pat skel
biu /visuotiną Lietuvių tautos 
slaptą veikimą prieš Tarybų 
Rusiją ir jos diktatorių Stali
ną, kuris ginklo jėga paglem
žė Lietuvos Nepriklausomybę. 

Prašau Lietuvių tautos na
rių : 
(a) neatlikinėti sovietinių prie
volių, 
(b) auklėti vftikus Lietuviško
je dvasioje, 
(c) sabotuoti bolševikinį vei
kimą, 
(d) butl ištikimiem* pn*tizani-
nei veiklai ir ją paremti, 
(e) įtikinėti Lietuviškus bolše
vikus kad paremtų Lietuviš
ką veiklą, ir 
(f) ištikus karui neklausyti 
bolševikų mobilizacijos įsakų 
ir pasišalinti į miškus pas par
tizanus. 

Valio Nepriklausoma Lfetu-
va! 
(pas) Profesorius Dr. A Taut-
vyris. 

AMERIKIETIS LIETU
VIS PADEDA TREM

TINIAMS 

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS 

šiuo metu Vokietijoje, Guenz-
burgo mieste, gyvena Amerikos 
Armijos Lietuvis Majoras Jok-
šas, kaip tos srities karo ko
mendantas. 

Tenka pastebėti, kad jis daž
nai aplanko apylinkės Lietuvių 
stovyklas. Dillingeno stovykloje 
jis pasakė: "Gal but jau nebe
toli tas metas, kada jųs, kartu 
su kitų tautybių tremtiniais, tu
rėsit palikti Europą, j ieškodami 
sau laikinos prieglaudos sveti
muose kraštuose. Tačiau ten iš
vykdami jųs išsivešit išsaugoti 
laisvą Lietuvišką žodį ir dainą, 
kad netrukus galėtumėt ją grą
žinti laisvon Lietuvon!" 

Tremtiniai džiaugiasi, kad šis 
aukštas kariškis yra dar tikras 
Lietuvis. Kaip džiugu, kad to
kių vyrų yra Amerikos Lietuvių 
tarpe. 

IR SIBIRE TREMTI
NIAI" NERAMUS 

Mus pasiekia žinios iš SSSR, 
kad daugelyje šios didelės val
stybės vietų didėja nusistaty
mas prieš bolševikišką režimą. 
.Kai kuriose Sibiro vietose, kur 
pirmiau buvo visiškai ramu, pa
stebimas judėjimas prieš sovie
tų valdžią. Tai paaiškinama di
deliu ištremtųjų skaičiumi iš 
Pabaltijo ir kitų vietovių, kurie 
be abejo, yra priešingi sovietų 
terorui. 

Bolševikai tokius judėjimus, 
žinoma, tuoj užgniaužia. 

• 

NUKANKINTAS IR PAKAR
TAS V. KEMEžYS 

"Minties" nr. 52 Jer. Cicė
nas paskelbe šiurpią žinią, kad 
bolševikai nukankino žinomu 
Lietuvį žurnalistą, vieną buv. 
"Lietuvos Aido" redaktorių ir 
keletos knygų autorių V. Ke-
mežj. Jo kūnas kartuvėse ka
bojo 7 dienas. 

MUS DAŽNAI APLANKO LO-
PETINSKAS SU GRABINSKU 

Iš Lietuvos gautas tokio tu
rinio laiškas: 

"Mielas Brolau! 
Atleisk, kad seniai berašiau, 

mat daug turėjau dirbti val
džiai ir sau. Mano gyvenimas 
nepasikeitė ir yra toks, kaip 
tu jau iš 1940-41 metų žinai. 
Esame sveiki, tačiau mus, kad 
ir sveikus, kad ir jaunus, labai 
dažnai lanko kaimynai Lopetin-
skas, Duobinskas, Grabinskas. 
Nesistebėk tad, kad mano gal
va jau balta (30 metų amž.) 

šiuo kartu sakau sudiev. Jei
gu neišvažiuosiu pas Grabins-
ką, tau dar kartą parašysiu. 

Tavo brolis Zigmantas." 

ĮSTEIGTA NAUJA VALSTY
BIŲ SĄJUNGA 

"Pravda" nr. 77, Kovo 17 d. 
paskelbė Sovietų Sąjungos kon
stitucijos 13 str. papildymą: 

"Tikslu teikti savitarpinę pa
galbą ekonominėje bei politi
nėje srityje o taip pat RSFSR 
apsaugos srityje, savanoriškai 
susijungia lygiateisiškumo pa
grindu šios sovietų socialisti
nės respublikos: Ukrainos, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir 
Baltgudijos." 

Taigi bolševikai padarė tai, 
ką ir Hitleris 1941-44 metais: 
formaliai vėl gimė "Ostland". 

LIETUVOJE JAU DAUG 
KOLCHOZŲ . 

Sovietų spauda paskelbė, kad 
sovietinės 1 Lietuvos ministrų 
taryba išleido patvarkymą pa
vieniams ūkiams jungtis į di
delius kolektyvinius ukius-kol-
chozus. 

Neseniai | Bavariją sugrį
žęs vienas Vokiečių karo be
laisvis Fricas R., metus laiko 
išgyvenęs iLietuvoje, šią žinią 
patvirtino, sakydamas, kad 
Lietuvoje esą įsteigta jau daug 
kolchozų, į kuriuos ūkininkai 
suvaryti prievarta. Valstiečių 
prievartavimo į kolchozus dar
bas vykdomas smarkiu tempu 
pirmyn. Ir sovietų radio iš 
Vilniaus karts nuo karto skel
bia žinias, kad Lietuvos gyven
tojai "savo noru ir džiaugsmin
gai dedasi į kolchozus". 

BOLŠEVIKAI NAIKINA 
LIETUVOS MIŠKUS 

"Elta" skelbia "Izvestijos" 
paduotą žinią-laišką drg. Sta
linui : 

"Malonu Jums pranešti, mie
las drauge Staline, kad sovieti
nės Lietuvos miško pramonės 
darbininkai ir ūkininkai išpildė 
Vasario 26 d. miškų pramonės 
ministerijos nustatytą musų 
kraštui miškos paruošos pla
ną rudens-žiemos sezonui. Pa
ruošos planas išpildytas 101% 
o išvežimo 100%. Miško paruo
šimas ir* išvežimas virš plano 
tęsiamas." 

(pas) Gedvilą# — LTSR mi
nistrų tarybos pirmininkas. 

(pas) Ponamasev — LTSR 
miškų pramonės ministras. 

Vadinasi, Rusas Ponamasev 
— dabar Lietuvos miškų nai
kinimo "ministras", yra labai 
stropus savo pareigose. , 

LIETUVOS ŪKININKŲ 
VARGAI , 

Sovietine valdžia yra apde-
jusi ūkininkus didžiausiomis 
rekvizicijomis. Jie turi prista
tyti grudų daug daugiau * kaip 
kad jų laukai ir geriausiais me

tais gali užauginti. Nenuosta
bu tad, kad pagal pačių bolše
vikų spaudą, ūkininkai pajė
gia atiduoti vos pusę nustaty
to kiekio. O čia dar juos apgau
na pačių bolševikų valdininkai. 
Apie tai patys bolševikai ('Tie
soje') rašo: 

"Lazdijai, štai neseniai ne
sąžiningi punkto darbuotojai, 
norėjo nusukti valstietei L. 
Narkevičienei 51 kg. rugių, ki
tam valstiečiui Gutauskui, gv. 
Kulių kaime, 84 kg. avižų ir 
pan. 

" . . .  L a b a i  d a ž n a i  š v a r i a u s i  
grudai nepriimami. Ir priešin
gai — už pusbonkį čia atdaros 
durys neleistinų kondicijų grū
dams. Budinga, kad tokiais ne
švariais darbais užsiima ne tik 
sandėlio laborantė Valiukevi
čienė, bet ir pats punkto vedė
jas Balsodovas". K. Pelėkis. 

BALF DARBUOTĖ 
DP ĮVAŽIAVIMO 

REIKALU 

St. Paul, Minn. — BALF 
pirmininkas Birž. 3-4 dienomis 
dalyvavo National Catholic Re
settlement Committee sušauk
tame suvažiavime St. Paul 
mieste, Minnesotos valstijoje, 
kurios gubernatorius pirma su
darė komitetą DP apgyvendi
nimui. šiaurinėms ir viduri
nių Vakarų valstijoms reikia 
daug ūkininkų ir jiems jose 
yra užtenkamai patalpų gyven
ti. Taip pat ten ūkio darbinin
kams mokamos unijinės kai
nos. 

Suvažiavime paaiškėjo, kad 
tremtiniais rūpintis ruošiama
si 25 valstijose. 

Tremtinių norėtų gauti ir 
pietinės valstijos, taip vadina
mi Cotton-medvilnės rajonai. 
Bet ten darbo sąlygos ne taip 
geros ir klimatas šiauriečiams 
perkarštas, mažiau ten ateivių 
ir mažiau ten jie butų supras-
ti. 

Iš suvažiavimo kelis kartus 
telefonu šaukta Washington, 
D. C., ir kalbėtasi su kongres-
manais. 

BALF pirmininkas Kun. Dr. 
J. B. Končius karštai gynė Bal
tams palankaus įstatymo pra-
vedimo reikalavimą. Įrodinėjo, 
kad Lietuviai, Lenkai, Latviai, 
Estai ir Ukrainiečiai jau nuo 
1940 metų, tai yra per 8 me
tus, kenčia ir juos reikia būti
nai pirmoje eilėje gelbėti. 

BALF'o pirm. buvo išrink
tas į rezoliucijų komisiją. 

Kun. Dr. J. B. Končius pasiū
lė rezoliuciją, prašydamas bu
simos Commission of Investi
gators nereikalauti DP ištiki
mybės liudymų iš Vokiečių po
licijos, kadangi jie nėra Vokie
čių, o Amerikiečių globoje. 

BALF pirmininkas taip pat 
reikalavo, kad naujų skrynin
gų komisijose nebūtų Vokiečių, 
kurie yra prieš DP nusistatę, 
bet kad komisiją sudarytų be
šališki Amerikiečiai. Taip pat 
pareikštas pageidavimas, kad 
pagal bilių įleidžiamieji DP ne
būtų įskaitomi į valstybių kvo
tas. 

Išduotieji tremtiniams affi-
davitai liktų galioje, bet nau
jai atvykstantieji bus stengia
masi įleisti organizacijų ben
drais affidavitais. 

Nors senate priimtas DP bi-
lius dar nėra tapęs įstatymu, 
susilaukia daug kritikos ir sun
kumų, bet tikimasi, kad iki 
Birželio 19 d. (Kongreso išsi
skirstymo data) bus susilauk
ta tremtiniams įsileisti įstaty
mo. 

Jeigu tarp Senato ir Atstovų 
Rumų butų nuomonių nesuti
kimų smulkmenose, joms išly
ginti bus sudaryta mišri abie
jų komisija. 

BALF'o pirm. išvyko ke
lioms dienoms į Washingtoną, 
sekti įstatymo pravedimo pro
cedūrą ir ginti Lietuvių ir kitų 
Pabaltijo tautų tremtinių įsi
leidimo reikalą. • 

1939 m. Kaune 
pastatyti Prekybos 
ir Pramonės Rūmai 
Tokių gražių pasta
tų daug buvo au
gančiame ir gra-
žėjančiame Kaune. 
Karas daug pasta
tų sunaikino, o 
Lietuvos okupan-
tams-bolševikams 
nerupi Lietuvos 
atstatymas ir 
gražinimas. 

* , -"vy 
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LIETUVIAI ŽŪSTA 
IR INDO-KINIJOS 

PRAGARE 

AIRIJOJE, taupymui ang
lies, įvedama traukiniai fttfe-
jum kūrinami. 

MUSŲ TAUTIEČIAI VISUR 
KOVOJA PRIEŠ BOL

ŠEVIZMĄ 
Karas Lietuviui dar nepasi

baigė. Tuo tarpu, kai daugelis 
jaunų karo veteranų padėjo 
šautuvą, tūkstančiai Lietuvių, 
išblaškyti visuose pasaulio da
lyse, jo dar iki šiol nepadėjo. 

Daugelis musų tautos jaunų 
vyrų, Azijos bei Afrikos kon
tinentuose ir šiandien tebeko
voja su ginklu. "Kovojame 
prieš mirtiną musų tautos prie
šą — bolševizmą, kur jis be
b ū t ų .  I r  č i a ,  I n d  o k i n i j o j e ,  
Prancūzų svetimšalių legijono 
eilėse, mes dažnai jaučiamės 
laimingi galį atsimokėti už bro
lių kančias Lietuvoje ir mirtį 
bei išniekinimą Sibire" — ra
šo Lietuviai legijonieriai iš ln-
dokinijos. 

Dieną ir naktį jie, tame toli
mame pasaulio krašte, kurio 
iki šiol dar nemindžiojo Lietu
vio koja, pilvu šliaužia su šau
tuvu ar granata rankoje, kad 
sutrumpinus raudonųjų dienas. 
O jų yra visur, netrūksta ir In
dokinijoje, kurią nuo senų lai
kų valdo Prancūzai. 

Tuo tarpu, kai musų išeiviai 
ramiai dirba Amerikos, Angli
jos fabrikuose ar Kanados miš
kuose, Indokinijos Lietuviai 
veda kitokį gyvenimą, štai vie
nas jų rašo: 

— Dabar aš esu poste, kuris 
randasi aukšto kalno viršūnė
je. Aplinkui tik kalnai ir 
džiunglės, kurios visada žaliuo
ja. Iš šimto legijonierių poste 
esame tik du Lietuviai, bet tai 
yra daug geriau negu vienas: 
turime su kuo pasidalinti die
nos įspūdžiais. 

PO GRANATŲ LIETUMI 
Paskutinėmis dienomis mu

sų gyvenimas čia labai pablo
gėjo — skundžiasi Indokinijos 
Lietuviai.— Komunistai puola 
visu smarkumu, kiekvieną die
ną mes turime užmuštų ir su
žeistų. 

— Aš stoviu poste sargybo
je ir negaliu nueiti net nusi
prausti nuo kalno į upelį. Mes 
budim ir dairomės į visas šalis 
spausdami vienintelį apleistųjų 
draugą — ginklą, kuris neap
leidžia musų nelaimėje ir ku
riuo tik vienu čia tegalima pa
sitikėti: kitaip tuoj butume nu
šluoti nuo žemės paviršiaus. 

Paskutinį musų transportą 
atakavo 3,000 vietinių Indoki
nijos komunistų. Ilgą laiką ry
šis buvo atkirstas ir mes bu
vome atskirti nuo savųjų. 

Priešai mėtė granatas į tą 
sunkvežimį kuriuo aš važiavau 
ir kuriame buvo prikrauta 
amunicijos ir maisto. Aš neži
nau, kaip išlikau gyvas su savo 
bičiuliu kitu Lietuviu šiame 
granatų lietuje. Mes palikome 
daugelį užmuštų ir sužeistų, 
tik vis traukėmės ir kovomės 
šaudydami į mus apsupusius 
priešus. Taip priėjome vietą, 

kur užpakalyje musų buvo kal
nų bedugnė, geriau pasakius, 
dvi bedugnės, nes į priešakyje 
esančią bedugnę — bolševikus 
pulti ir jiems pasiduoti buvo 
nemažiau pavojinga, kaip šok
ti nuo kalno. 

NENORĖDAMI PASIDUOTI 
BOLšE VIKAMS P A SID A RO 

GALĄ 
Daugeli* legijonierių ryžtas: 

nematydami kitos išeities, jie 
užveda granatą ir kiša ją pu 
savo krutinę. Granata sprogsta 
ir su žmogumi baigta: kančios 
trumpos. Kitam trūksta drą
sos — tas pasiduoda bolševi
kams. Jo likimas negeresnis, 
nes 

BOLŠEVIKAI NUKERTA BE
LAISVIAMS GALVAS 

žinoma prieš tai atlieka dar 
daugelį jums žinomų kankini
mų. šį baisų nužudymų vaizd. 
aš pergyvenau ir mačiau. Ači i 
Dievui, po trijų valandų atvy
ko pagalba. Jos dėka aš buvau 
išgelbėtas. 

PRIEŠ MODERNIŠKAI GIN
KLUOTUS LAUKINIUS KO 

MUNISTUS 
Musų šiandieniniai priešai 

— komunistų sukurstytos ir 
jų vadovaujamos vietinės pus
laukinių gyventojų bandos. Ta
čiau jos labai gerai ginkluoto.-, 
turi naujoviškus, elektros sro
vės pagalba veikiančius mir -
svaidžius. Juos apginkluoja So
vietų Sąjunga per Kinijos ko
munistus. 

IR ČIA PROPOGANDA 
Kiekvieną naktį priešas pri

slenka prie pat musų pozicijų 
Jie per garsiakalbį šneka į mus 
ir ragina geruoju -pereiti į j u 
pusę. Jie žada mus traktu* »t i 
neblogiau kaip* savo karius, 
musų sąlygos busiančios dauu 
geresnės kaip Prancūzų kariuo
menės eilėse, geriau aprūpiu 
sią maistu, pinigais, laisve ir 
1.1, žinoma, jie negali paveikti 
Lietuvių ir kitų bolševikus pa
žįstančių tautų. Tačiau iš mu
sų dalinio pas juos perbėgo ko
letas Vokiečių, prieš tai suga
dinę patranką (armotą). Vo
kiečiai dar tiki komunistų skal
biama "laisve". 

LIETUVIAI KARLUI NENU
SIMENA 

Vis dėlto mes perdaug nesi
baidome ir šio gyvenimo. Rodo
s i ,  k a d  č i a  n e t  g e r i a u  k a i p  D i '  
stovyklose Vokietijoje: sočiai 
pavalgome ir vienas kitas ska 
tikas lieka. Tikimės, kad nu-.-
netrukus busime pakeisti kit., 
dalinio ir mes važiuosime ato
stogų bei poilsio, tik ne namo, 
o į Afriką... 

Aplinkui tik džiunglės ir kal
nai. Niekas čia neprimena Lie
tuvos. Mes esame lyg likime 
nuteisti ir atskirti nuo savųjų. 
Tačiau nenusimename, stipri
name vienas kitą: gyvenimas 
tebėra priešakyje. Ateis diena 
ir mes iš šio Indokinijos praga
ro grįšime į mylimą Lietuvą — 
baigia savo laiškus Lietuviai 
legijonieriai. K. Pelėkis. 

KODĖL LIETUVIAI 
KUNIGAI NELEI
DŽIAMI | AME

RIKĄ 
Eilė Lietuvių kunigų darė pa

stangų patekti į Ameriką su 
kvota ir be kvotos. Tačiau visi 
jų žygiai atsimušė kaip į sieną. 
Kame to visko priežastis? Musų 
bendradarbis Europoje patyrė, 
kad didžiausias kliūtis šiuo rei
kalu daro ne kas kitas, o pati 
katalikų misija. Įdomu tik butų 
išgirsti kuriais sumetimais: ar 
ji nenori, kad mūsiškiai kunigai, 
nuvažiavę į Ameriką turėtų duo
nos kąsniu dalintis su ten esan
čiais kunigais, ar nenori palikti 
Lietuvių tremtinių be kunigų 
pagalbos, kad tie, palikę savo 
parapijonis pergreitai neišva
žiuotų į "laimės šali". 

SENO, Inc. 
30£ ̂ Y^st ^rčet 

yemf AGo IJI; ILL. 
*;j,i ^Fel. ENGLfcWOOD 5028 

: vtižSAi^ -
3MUS X VISAS VOKIETIJOS IK 

P R I S T A S :  8 — ^ 2 1  
Di^psr^ VIsSUS KRAŠT^S? 
Geriaūsiėksport i ly ai .V produktą i."' 
P r is ta tytn as -v ykd omas iš, sandė-

.. lių ' Eųro>»>. 
Siunčiant -money girder, čekjj -ar 
kt.m«R. pmmojif, tiicsliai naru" 
dilute T ' 
mį siuntinėlių-: tipo laaniecitis. 
Galima * užsakyti keli „pavietėliai 
t£m pačiam ̂ gavėju i. .* 

2 sv,faukų, kiaulinių. 
No^l . % jrv.bekono j'.-" ' , ' 
Sft 00 2 sy. salami v dešros 

. ,2" sv. kenuotos jautienos 
S, : t sV.-p'iettor i miltelių. 

\ i " ~ -2 sv:' bekono 
, , j ~ 2 'sv. k^Sluofos jautienos 

No. 2 ;2sv,piętų AĮfrikl apeis. 
DO marmelado-"-

'"T®*->• I .šv, cukraus 
, 1 sv. kavos pupelių 

* * J sy. šokolado, blocks 
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*2 .85 4 (inc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALŲ t> SV.!!! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2 sv' bekono 
>.qr 2 sv. kiaulinių t^ukų 
/' 1 sy. šokolado, blocks 

I j?v. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

čia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
tos išlaidos. 

Auskirai lu,riaiin"> .su draugijo
mis. komitetais ir pavieniais ak
menimis dėl didesnių užsakymų. 

Nedelsdami šiandien pasiųskite 
savo giminėms, draugams miui 
<tnėliui>! 
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D I R V A  

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

PRIEŠ AŠTUONIS METUS 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

Nauji Prezidento Tru-
mano Išsišokimai 

VĮIEKAS negali pasakyti kiek kartų dar teks mums 
^ prisiminti Birželio Penkioliktąją. Prisiminti tam
siose musų kilmės h* musų tėvų bei senuolių pavergtos 
šalies valandose. 

Gal ir greit ateis siekiama laisvė. O gal dar net 
kelis metus reikės laukti aušros. Tegul pildysis dieviš
koji Valia! 

Gi belaukiant dienos ir valandos, tos negeistinos 
Birželio Penkioliktosios isvakarese mums prakeliauja 
pro akis sunkus musų širdį slegiantys vaizdai. 

Prieš aštuonis metus — Birželio 15 dieną, 3 valandą 
po pietų — Sovietų Sąjungos kariuomenė užpludo Lie
tuvą. Užplūdo visais keliais: tankais, vežimais, pėsčio
mis, raiti. Ir nuo anos dienos dingo Lietuvos laisvės gy
venimas. Išnyko laisvas žmogus. Nutilo Laisvės Var
pas. Nugrimzdo pasitikėjimas brolio broliu, tėvo — vai
ku, vaiko — tėvu. Ir vietoje ramių, taikingų ir geros 
vilties dienų prasidėjo ilgos ir daugeliui net nesibaigian
čios naktys su persekiojimais, kalėjimais ir kankynėmis. 

DIRVA ištisus metus teikė aprašymus apie Lietu
vos pavergimą. Lietuvai Vaduoti Sąjungos išleistoje 
knygoje "Lietuva Tironų Pančiuose" gali kiekvienas 
smulkiai susipažinti su visa Lietuvos pavergimo istorija, 
kuri yra pirmutinė galėjus visam pasauliui parodyti ko
kiais budais Sovietų Sąjungos diktatoriai eis prie kitų 
tautų nepriklausomybių panaikinimo. Lietuva ir kiti 
Pabaltijo kraštai (Latvija ir Estija) buvo "pavyzdiniai" 
bolševikų smurto, klastos ir apgaulės įrodymai. Kas yra 
gerai susipažinęs su Sovietų pasielgimais Pabaltijo kraš
tuose tam yra visiškai aiški ir dabartinė Sovietų Sąjun
gos politika. 

Deja, kai prieš aštuonis metus jau buvo galima pa
simokyti iš to ką Sovietai padarė Lietuvoje ir kitose Pa
baltijo valstybėse, tik dabar "didieji" pasaulio valdovai 
tepradeda susivokti iš naujų bolševikinės veiklos įrody
mų kad su Sovietais ne pakeliui nei vienam kurs nori 
buti laisvas. 

Kai tada mes kalbėjome ir rašėme jog Sovietai savo 
pasielgimu Pabaltyje išsidavė ir išdavė savo tikrus pa
saulinius imperialistinius tikslus, tada daug kas iš rim
čiausių politikų ir diplomatų lyg ir šaipėsi, nenorėdami 
suprasti ką reiškia ateičiai tokie Sovietų darbai. Bet gi 
aštuoneri metai parodė jog ana Pabaltijo okupacija bu
vo pirmutinis Sovietų kaukes praplėšimas ir atidengi
mas tikrojo jų veido. 

Lietuva, Latvija ir Estija yra pirmutinės aukos Sovietų 
nasruose. Jei 1940 metais butų kuri nors didžiųjų 

valstybių sąžiningai įvertinus Sovietų pasielgimus Pa
baltyje tai gal ir šiandieninė tarptautinė padėtis butų 
kitokia. Dabar belieka tik apgailestauti kad anas "miš
kas uždengė medžius", taip aiškiai rodžiusius į kur ei
nama su linkčiojimais mažųjų tautų laisvės grobikams. 
Juk ar ne gėda kad dar ir šiądien, kai "didieji" kalba 
apie Sovietų piktus darbus, retai teranda reikalo prisi
minti tas pirmutines aukas, kurias atidavė Pabaltijo 
valstybės savo laisvių kainomis? 

Ar ne gėda pasaulio sąžinei kai ji jaudinasi dėl vie-
no-kito žuvusio kareivio, dėl vienos-kitos sugriautos si
nagogos ar bažnyčios, dėl vienų-kitų teisių priklausan
čių kokiai nors bendrovei, o nemato kelių milijonų ken
tėjimų ir negirdi balso nei šimtų tūkstančių benamių 
DP, nei didžiulės minios, gyvuliškai laikomos kalėjimuo
se bei koncentracijos stovyklose? 

Kada gi pagaliau supras visų rimtu ir nerimtų kon
ferencijų autoriai kad negalima pamiršti to ką Sovietai 
padarė dar prieš karą su Vokietija, norint gerai supras
ti ką jie daro dabar po karo? Mums, kaip mažos Sovie
tų pavergtos tautos vaikams, yra tikrai skaudu negir
dint arba permažai girdint prisiminimų apie Lietuvos 
teises gyventi nepriklausomai ir Lietuviui jaustis lais
vam pas save. 

Nedaug teturime žinių kaip gyvena dabar Lietuvo
je. Bet vieną dalyką mes visi žinome gerai, kad ten nė
ra nei žodžio, nei sąžinės, nei darbo nei.... poilsio lais
vės. Žinome gerai kad visa musų tauta laukia geresnės 
ateities ir nenustoja vilčių. 

Bet žinome ir tai kad Birželio 15 dieną ją varinės 
po aikštes su raudonomis vėliavomis ir aiškins jai ko
munistų partija kad ta diena tai tikros laisvės diena.... 
Kalbėtojai niekins visus Lietuvos nepriklausomybės vei
kėjus, vadins juos "kraugeriais", "išnaudotojais", kapi
talistų tarnais ir tt. Tokią komunistų muziką mes gir
dime visur kur tik jiems pavyko užčiaupti laisvės lupas. 
Ir jos pasiklauso tik "kurtieji" ir "aklieji". 

Giliai atjausdami jau aštuonis metus besitęsiančią 
Lietuvių Tautos kančią, mes kartu galime ir pasididžiuo
ti kad ji per tuos vargus ir kovos metus nesiblaškė, ne
silankstė ir nei vienam tironui padų nelaižė. Neturėda
ma pakankamai priemonių savo laisvei iškovoti, ji vis 
dėl to turėjo ir tebeturi jėgų tikėtis, ramintis, kauptis ir 
laukti būtinai ateisiančios šviesos. 

Birželio 15-ta mums Lietuviams yra skausminga 
diena. Bet jei skausmas alpina žmogaus jėgas tai kar
tu jis grūdina ir jo valią: tik tas daug gali kas daug 
kentėjo. Atėjus naujo gyvenimo metui, visa Lietuvių 
tauta semsis sau valios ir tvirtybės iš Birželio 15-tos die
nos, kuri sudaro iškalbingiausią pamoką ištisoms kar
tams. 

URUGVAJUJE, Pietų Amerikoje, valdžia paima j 
savo kontrolę geležinkelius, kuriuos išstatė ir savinasi 
Britų kapitalai. 

Frtz. Truman, išvažiavęs, sa
vo nepolitiškon kelionėn į va
karines valstijas, savo rinki
mams balsų žvejoti, davažiavęs 
iki Chicagos, ten pasakė kalbą 
kuria jis vėl įsipainioja į šiukš
lyną, pastatanti jį kaip prezi
dentą mažai galvojančio žmo
gaus vietoje. 

Prezidento išvažiavimo išva
karėse į Washington^ sulėkė 
apie 4,000 komunistų ir jų su
kurstytų raudonukų piketuoti 
Kongresą ir Baltuosius Namus 
protestuojant prieš Mundt-Ni-
xon bilių, kuris tapo Kongrese 
perleistas ir kuris reikalauja 
"Komunizmą galima nugalėti 
kenksmingos veiklos kontrolia
vimo. 

Tuo pačiu laiku Prez. Tru
man savo kalboje Chicago j e 
pareiškė pasmerkimą to biliaus, 
pritardamas komunistų pastan
goms visoje šalyje tą bilių at
mesti. Truman pareiškė, esą 
"negali sulaikyti kokios nors 

sti kad priešams sulaikyti nė
ra kitokios priemonės kaip gin
klas ir įstatymas prieš jų pa-
salingą ir žalingą veiklą. Patys 
komunistai taip tiesioginiai ko
voja su komunizmo priešais. 

Šitokią maišatienę daro tas 
pats Truman kuris kelios sa
vaitės atgal sakė Kongrese sa
vo nepaprastą kalbą, reikalau
damas grąžinti draftavimą ir 
įvedimo visuotinos militarinės 
tarnybos šalyje, sulaikymui ko
munizmo plitimo pasaulyje. 

Tas pats Prezidentas Tru
man kuris dėjo visas savo pa
stangas pravesti Marshallo pla
ną sulyg kurio bilijonai Ameri
kos dolarių leidžiama įvairiose 
Europos šalyse komunizmo nu-
kovojimui. 

Tas pats Truman kuris po
ra metų atgal pasikėsino užkir
sti Rusijai kelius pasiunčiant 
ekonominę ir militarinę pagal
bą prieš komunistus Graikijo
je. 

Tačiau, kai iškilo klausimas 
suvaržyti komunistų veiklą čia 
pat namie, pats šalies preziden
tas prieš tai visa gerkle pra
bilo. 

Kitą nesąmonę Prez. Truman 
Chicagoje pasakė tai kad tik
ras šiai šaliai pavojus užsive
ria ne komunistų veikloje, bet 
"tose Amerikos gyvenimo sri
tyse kur demokratijos priža
das nėra išpildytas". 

Tame jis įvelia it savo atsi-idejos plitimo išleidžiant įsta
tymą prieš ją". Trumano re- šaukimą kad pietinių valstijų 
ceptas kovai su komunizmu 
yra sekantis, kaip jis pasakė: 
"oKmunizmą galima nugalėti 
tik su daugiau ir geresne de
mokratija". . 

Tai tušti žodžiai, netinkami 
prezidentui sakyti, nes jis iš 
patyrimo turi žinoti kur atsi
dūrė Prez. Roosevelt su "dau
giau demokratijos" komunis
tams dalindąmas Amerikoje ir 
visame pasaulyje, ir kur dabar 
pasaulis stovi tik dėl to neat
sargumo "demokratijos" švais
tymais. ! 

Kur eina šalies apsauga, kur 
žinoma atviras priešas, komu
nistai, kurie pasiryžę tą demo
kratiją iš pagrindų rauti, pre
zidentas turėtu daugiau supra-

negrams butų suteikta lygybė 
balsavimuose ir kitus savo pa
taikavimus kairiesiems. 

Tokiais pataikavimais kai
riesiems žaizdamas Prez. Roo
sevelt vis laimėjo rinkimus ke
turi terminus paeiliui. Tru
man dabar taikosi pagauti ko
munistus į savo "pusę kurie re
mia Wallace. 

šiai šaliai reikalinga stipraus 
vado kuris mokėtų išvesti rei
kalus greitesniam atsigriebi-
mui nuo karo, sumažinti viso
kias valdžios išlaidas ir įvesti 
aiškią, griežtą tarptautinę po
litiką kuri parodytų kur Ame-
riko stovi ir ko ji siekia. Tam 
reikalinga naujos Administra
cijos Washingtotfe. 

S K A I T Y M A I  

PRIEŠ AŠTUONIS METUS 
Paskutinės "Lietuvos Aido" Dienos 

Rašo DR. B. DIRMEIKIS, 
(Buvęs Lietuvos Aido Vyriausias Redaktorius) 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Po kelių pastabų apie bendrus spaudos rei

kalus, išėjau iš Prezidentūros ne daug kuo nura-
mintis: Prezidento galvojimas ir išvados dėl Eu-
ropėjinio karo pilnai sutiko su redakcijos nuo
mone; gi stoka tikslesnių informacijų apie so
vietų politiką Lietuvos atžvilgiu, stoka pagrįs
tų pramatymų dėl Maskvos kaltinimų išeities ir 
pasitenkinimas labai nerūpestingai ir paviršuti
niškai suformuotomis pažiūromis į Molotovo 
priekaištus — visa tai sukėlė redakcijoje dar 
daugiau neramumo. Menu, kad po pasimatymo 
su Respublikos Prezidentu musų užsienio politi
kos redaktorius pareiškė, jog jis nebenori toliau 
imtis atsakomybės už visus neaiškumus, kurie 
taip vaizdžiai plaukia iš visų vyriausybės pareiš
kimų ir komentarų. Rytojaus dienai aš pats ra
šiau vedamąjį, kuriame sutalpinau ir pasikalbė
jimo su Prezidentu paryškėjusius elementus. 

t* 

VILTIS 
Aš netekau Tėvynės savo 
Tik laikinai, tik laikinai. 
Krūtinė sielvartu alsavo 
Ir skausmas lankė ją dažnai. 

Tačiau viltis mane lydėjo 
Visais didžių vargų keliais. 
Nors dar ilgai siaus žiaurus vėjai, 
Jinai palūžti man neleis. 
Ir kaip žvaigždė per naktį niūrią 

Ji nuolat ves mane tenai 
I kur širdis ir akys žiuri, 
Kur klysta mintys ir sapnai. 

Vokietija. Juozas Mikštas. 

I Š V Y K S T A N T  
(Iš ciklio "Pakeliui į Australiją") 

Mano mėgiami platus, derlingi laukaį 
Glamonėjami rudenio vėjo, 
Ir per vasarą mindžioti jaukus takai, 
Jųs dažnai mane guodėt, žavėjot. 

Laimės burtais viliojote širdį Tačiau 
Toji laimė — trapi, nepastovi. 
Svyrant balančioms varpoms, trumpai ją jaučiau, 
Ir svajones palaužė tikrovėj. 

Mano mėgiami ramus, derlingi laukai, 
Jųs primindavot mano gimtinę, 
Ir per vasarą mindžioti jaukus takai, 
Metu žvilgsnį į jus paskutinį. * 

Kaip sunku man šią dieną sudiev tarti jums, 
Pasiruošus į tolimą Ttelią. 
Jusų vaizdas ilgai dar mintis mano drums, 
Nešant sunkią klajoklišką dalią. 

Už ekvatoriaus, už vandenynų plačių, 
Ar surasiu užuovėją jaukią? 
Nežinau, tiktai nerimą didį jaut įu — 
Keistą sapną kaž kas lyg nutraukia* 

Hamburg, 47-IX-21, Juozas Mikštasi* 

MERKIUI GRfžUS 
Birželio 12 d. grįžo iš Maskvos Merkys. Tą 

dieną prieiti prie jo nebuvo galima, nes visą lai
ką jis buvo užimtas nepaprastais posėdžiais. Tik 
Birželio 13 d. — Merkio vardinių dieną — tega
lėjau iš paties Merkio sužinoti, ką jis patyrė 
Maskvoje. Iš ryto, apie 10 vai., kartu su Tauti
ninkų Sąjungos pirmininku nuėjome pasveikinti 
Merkį, o svarbiausia, pasiinformuoti. Be jokių 
ilgų jžangų užklausėme Merkį, kokius įspudžius 
jis parsivežė iš Maskvos. Ir šiandien man tebe
skamba šitokie pirmieji Merkio žodžiai: 

— Nieko ypatingo, bet mašina užsukta 
biauriai. . Kaip čia pasakius. . Geriausia gal tik
tų šitoks palyginimas: Kaip" atrodytų kaltini
mas, kad Jus būdami Amerikoje išžaginote Pre
zidento Roosevelto žmoną?. 

Tautininkų Sąjungos pirmininkas neseniai 
buvo grįžęs iš kelionės po Ameriką, ir Merkio 
palygininmas, kad ir ciniškas, atskleidą Moloto
vo kaltinimų Lietuvai ir pačiam Merkiui fantas-
tiaškumą. Toliau Merkys labai stambiais bruo
žais nupasakojo jo susitikimus su Molotovu ir 
papasakojo labai trumpai. Vėliau iš Dr. Natkaus 
ir iš kitų užsienių reikalų ministerijon pateku
sių žinių sužinojom daug plačiau, kokioje dvasio
je ir kokio turinio pasikalbėjimus turėjo Mer
kys su Molotovu. Pasirodė, kad ir ministrų Ta
rybai Merkys pristatė visą problemą "advokatiš-
koje formoje", neatskleisdamas jokių svarbes
nių politinių aspektų. Kaž kodėl Merkys jau ne
sijautė pakankamai atsakingas už padėties evo
liuciją ir klausimus prastino iki tiek, kad tikrai 
ifc šalies niekas negalėjo suvokti problemos sun
kumo. Nesinorėtų įtarti, kad Merkys iš Maskvos 
butų parsivežęs Molotovo patarimą nedramati
zuoti Įvykio. Greičiausia jis tai darė iš inercijos: 
Ih pirmo pasimatymo su Molotovu išsinešęs ne
bloga įspūdį ir tokj įspūdį perdavęs telegramo
mis Kaunui, kaž kaip jis susipainiojo vėliau tų 
"gerų įspūdžių" kelyje ir, gelbėdamas savo poli
tinės išminties prestižą, laikėsi "nuoseklumo" iki 
galo. Bet vienoje vietoje musų pasikalbėjimas 
ISdavė Merkio nuduotą ramumą. Tai buvo vieta, 
kur Merkys palietė spaudos ir konkrečiai Lie
tuvos Aido atsakomybę už Molotovo įniršimą, 
išlietą į veidą pačiam Merkiui per antrą pasima
tymą Kremliuje. 

— Jus privirėte daug košės, kurią man da
bar reikia išvalgyti, — tokiu piktu tonu Merkys 
durė akimis į mane ir labai nervingais žodžiais 
ėmė aiškinti, kur ir kaip jam reikėjo "tą košę" 
išvalgyti. 

Girdi, Molotovas jam patiekęs ant stalo vi
sas ištraukas iš laikraščių, kurios parašytos ne 
taip, kaip Molotovas norėtų. Ypatingai Moloto
vas pakaltinęs jį už karikatūrą "XX Amžiuje" 
ir už vieną korespondenciją "Lietuvos Aide. Ka
rikatūra vaizdavo didelį sovietišką batą, kurį di
deliais liežuviais laižė Lietuvių-Sovietų kulturos 
susiartinimo draugijos nariai: Cvirka, Krėvė, 
Gira ir kiti, o Lietuvos Aido korespondencijoje 
iš Palangos buvo rašoma, apie atskiro žydams 
pliažo sudarymą. 

Abu šiuos dalykus Molotovas išaiškino Mer-
Jriui, kaip Lietuvos vyriausybės nedraugingumą 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu ir net netiesioginį su
tarčių laužymą Mat, ta aplinkybė, kad spau
da buvo vidaus reikalų ministerijos priežiūroje, 
davė pagrindą Molotovui apkaltinti Lietuvos vy
riausybę apsileidimu ir net palankumu tokiai 
propogandai, kuri pažeidžia Sovietų Sąjungos 
jausmuš. Lietuvos Aido korespondencija rodan
ti, kad Lietuvos vyriausybe platina antisemitiz

mą, kurs netiesioginiai esąs nukreiptas prieš So
vietų Sąjungos režimą. "XX Amžiaus" karikatū
ra esanti stačiai nedovanotina Lietuvos vyriau
sybės provokacija, nukreipta prieš Sovietų Są
jungą. 

Merkys, kalbėdamas apie tuos Molotovo jam 
primestus kaltinimus, laikėsi taip nervingai ir 
taip jautriai, jog galėjai pamanyti, kad jis be
veik tiki, jog tikrai Lietuvos Aidas ir XX Am
žius yra pagrindiniai ir didžiausi kaltininkai 
Maskvos įtūžimo prieš Merkį ir jo vyriausybę. 

(Bus daugiau) 

SAVAITĖS VEIDAS 
Rašo DŽIM-BIM. 

DOVYDAS BEN GURION 
NAUJAS Izraelio valstybės galva Dovydas 

Ben Gurion jau senai buvo žinomas kaip viso 
pasaulio žydų Sionistų ir Palestinos žydų atkak
lus vadovas ir karys.... Vadovaudamas visuo
tinam žydų judėjimui įkurti Palestinoje savo 
tautinę valstybę, Ben Gurion pasirodė ypatingai 
kietas ir kartu lankstus politikas. Gegužes 14 
dieną Tautinio žydų' Komiteto išrinktas laikinos 
vyriausybės ministru pirmininku tas pats Ben 
Guron iš karto pasidarė didžiausia žydi jos vil
tis, ištikimiausias visų žydų lyderis ir paskuti
nio lemiančio laikotarpio Palestinoje atsakin
giausias asmuo. ^ ^ 

Prieš 60 metų jis gimė Lenkijoje, caristi-
nėje Lenkijoje, netoli Rytprūsių, Plonsko mies
te. Gimė, bet gyveno jis ten labai trumpai. 
Nuolatinis žydų persekiojimas ir jų išskyrimas 
iš kitų žmonių tarpo nuo pat jaunystės stipriai 
veikė Ben Gurion'o dvasią. Gyvenimas ghettoje 
jam darėsi troškus ir nesuderinamas nei su jo 
garbe nei su jo siekimais. 

Dar nepasiekęs 20 metų, jis iškeliavo į pa* 
šaulį su vienu vieninteliu troškimu: įsikurti Pa
lestinoje ir raginti visus žydus keliauti į Šven
tą žemę ir ten gyventi laisvai, be baimės ir per
sekiojimų. Bet Palestina tuo laiku tebuvo dar 
Turkų-Otomanų imperijos mažutė provincija. 
Kad galėtų patekti į Palestiną, Ben Gurion iš
keliavo į Turkiją ir per Turkiją skverbėsi savo 
"pažadėton žamėn". 

Tėvas norėjo kad Dovydas eitų "į rabinus" 
ir net jau buvo jį įstatęs į tą kelią, bet po kele
to metų lankymo rabiniškos mokyklos Dovydą 
daugiau sužavėjo gyvenimas laisvėje, negu gy
venimas sinagogoje. ą 

Atkeliavęs į Turkijos miestą Istambul, Ben 
Gurion metė rabino pašaukimą, kurio jis visai 
neturėjo, ir ėmė studijuoti teisę, tarsi žinoda
mas kad Palestinos byla pareikalaus daugiau ad-
vokatiškos kovos negu graudenančių maldų. p 

1905 metais Ben Gurion iškėlė koja Pales
tinon, ton apleiston žemėn. Dyki Galilėjos lau
kai, tingių Arabų būriai ir mažai geros rankos 
ir gero mėšlo telankoma Palestinos dirva suža
dino jame senai rusenusį pasiryžimą padaryti 
iš Palestinos pavyzdinį derlių. Ir jis kantriai, 
lyg naujas biblinis apaštalas, keliauja po Pales
tiną, renka išsimėčiusius Žydus, juos organizuo
ja, moko ir, galima sakyti, pririša prie plūgo, 
prie fabriko, prie ginklo. Ir kai tik 1917 metais 
buvo paskelbta Balfour'o deklaracija, kurioje 
Anglija įsipareigojo įsteigti Palestinoje žydams 
jų tautinį židinį, tuoj pat Ben Gurion dar smar
kiau ragina žydus kuoskubiau keliauti į Palesę 
tiną ir kuorimčiau ten kurtis amžinai.... 

Tuo budu Ben Gurion pasidarė vienas iš di
džiausių pionierių Sionistų judėjimo. Nujaus
damas kad ateitis pareikalaus iš žydų tautos dar 
nemažų aukų kol žydai pasidarys tikri Palesti
nos šeimininkai, Ben Gurion nepaliovė skelbęs 
kad reikia dviejų dalykų Palestinos užvaldymui; 
darbo ir ginklo. Tam tikslui jis suorganizavo 
Palestinos žydus į drausmingas darbo kolonijas 
ir į gerai paruoštas gynimosi organizacijas. Ha-
ganah yra pats rimčiausias Ben Gurion'o kūri
nys, kuriuo jis dabar remiasi kietoję kovoje su 
Arabais. 

Ben Gurion atsinešė Palestinon ne vien or
ganizatoriaus valią, bet ir politinį supratimą ko
kiais keliais galės eiti žydų norai. Jau prieš 10 
metų jis įspėjo savo tautiečius kad Anglija pa
aukos savo pasižadėjimą įsteigti žydams vals
tybę ir kad galų gale ji viską darys kad tokios 
valstybės nebūtų. Kai šiądien palygini anuos 
Ben Gurion'o žodžius su Anglijos dabartine po
litika, gali stačiai nusistebėti tokiu tolimu ir to
kiu aiškiu Ben Gurion'o pramatymų. 

Aš tikiu kad prieš savo mirtį aš dar pa
matysiu žydų valstybę", taip kalbėjo Ben Gu
rion 1947 metais. Jo tikėjimas išsipildė: žydu 
valstybė jau yra, bet kad ji liktų — reikės dar 
daug ir sunkios aukos. Pats Ben Gurion yra pa
siryžęs tą auką atiduoti. Ir kai pažvelgi į j0 at
vaizdą, negali prileisti kad tas mažo ugio žmo
gus su baltais pūkiniais plaukais, tvirtu smakru 
ir giliai smeigiančiom akim sustos pusiaukelyje 
arba susvyruos.... "Dabar arba niekados", 
toks yra sukis viso pasaulio žydų, kuriems Ben 
Gurion yra tikrasis Dovydas, nugalėjęs milžiną 

Reikia eiti visais keliais prie vieno tikslo: 
kad Lietuvai butę iškovota Nepriklausomybė. 

Antanas Smetona 
Clevelande, Sausio ld. 1944. 
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Paniekinti Susitarimai 
LIETUVOS Nepriklausomy

bes byla tebėra dar tokioje pa
dėtyje kad kiekviena ' Birželio 
15-ta verčia prisiminti jos ne
laimę kuri prasidėjo prieš aš
tuonis metus- bolševikų įsiver
žimu. 

N e g a 1 ėtume pasakyti kad 
Lietuvos santikiai su Sovietų 
valstybe butų buvę blogi iki tol 
kol Sovietai nesikėsino } Lie
tuvos nepriklausomybę. Kelios 
pagrindinės sutartys nustatė 
abiejų valstybių teises ir par
eigas viena antros atžvilgiu. 

1920 metų Liepos 12 dienos 
sutartimi (vadinama "Taikos 
Sutartimi") Sovietų Sąjunga 
pripažino Lietuvos nepriklau
somybę su visomis iš tokio pri
pažinimo plaukiančiomis pasek
mėmis ir atsisakė visiems lai
kams nuo kada nors turėtų tei
sių į Lietuvių Tautą ir jos te
ritoriją (1 str. Taikos Sutar
ties). šia sutartimi Sovietų 
valdžia pripažino Lietuvai tei
sę gyventi kaip atskira sava
rankiška valstybė, pasižadėjo 
nesikišti į jos vidaus reikalus, 
gerbti jos valstybinę padėtį ir 
laikyti ją tarptautinės bendruo
menės nariu. Tai buvo pagrin
dinis Sovietų pasižadėjimas, 
kuriuo ilgus metus rėmėsi Lie
tuvos-Rusijos santikiai ir ben
dradarbiavimas. 

1926 metais Rugsėjo 28 die
ną buvo pasirašyta tarp Lietu
vos ir Rusijos vadinama "Ne
puolimo sutartis". Ji galiojo 
iki 1945 metų Gruodžio 31 d. 

Abi šalys įsipareigojo viso
kiausiose aplinkybėse nepažeis
ti viena antros nepriklausomy
bės ir skrupulingai gerbti te
ritorijos neliečiamybę (2 str.). 

Pagal šią sutartį Lietuva ir 
Sovietų Sąjunga abišališkai įsi
pareigojo susilaikyti nuo bent 
kokių užpuolimo veiksmų prieš 
viena antrą ir pasižadėjo visus 
savo ginčus pavesti Taikinimo 
Komisijai, kai pasirodys jog 
negalima jų išspręsti įprastais 
diplomatiniais keliais. 

Pagaliau 1933 metais Liepos 
5 dieną buvo pasirašyta sutar
tis, aptarianti kas yra laiko
mas užpuoliku ir kokie veiks
mai sudaro užpuolimą. Lietu
va ir Sovietų Sąjunga abi iš
reiškė vienodą pažiūrą į tai 
ką jos laiko užpuolimu. 

Tarp kita ko toje sutartyje 
Užpuolimu laikoma: (1) karo 
paskelbimas ir (2) karinių jė
gų įsiveržimas į kitos valsty
bės teritoriją net if b© karo 
paskelbimo. 

Trečias sutarties straipsnis 
labai plačiai aptaria eilę aplin
kybių kurios padeda labiau pa
ryškinti abiejų šalių pasižadė
jimus. Jame sakoma: "Jokie 
politiniai, kariniai bei ekono
miniai samprotavimai negali 
pateisinti kitos valstybės už
puolimo Jokis užpuolimo 
veiksmas negali buti pateisina
mas, valstybės vidaus padėti
mi, pavyzdžiui, jos politine, 
ūkine arba socialine santvarka 
arba kokiomis jos valdininkų 
klaidomis bei nusikaltimais..." 

Sutartyje pasakyta kad už
puolimo negali pateisinti ir val
stybės tarptautinis elgesys, pa
vyzdžiui, pažeidimas svetimos 
valstybės bei jos piliečių inte
resų arba diplomatinių bei ūki
nių santikių nutraukimas. 

Be šių trijų tiesioginiai Lie-
' tuvos-Sovietų Sąjungos santi
mus tvarkančių sutarčių, abi 
Šios valstybės priklausė prie 
Tautų Sąjungos ir abi buvo pa 
atrašiusios taip vadinamą Kel

logg-Briand'o paktą, nudarytą 
1928 metais Paryžiuje. 

Tautų Sąjungos Paktas (10 
str.) įpareigojo visus jos na
rius gerbti kitų valstybių ne
priklausomybes ir jokiu atve
ju nepažeisti jų teritorijų. Gi 
K e l l o g g - B r i a n d ' o  P a k t a s  ( 2  
str.) numatė kad "visi ginčai 
turi buti sprendžiami tik tai
kingomis priemonėmis". 

Visi šie susitarimai buvo So
vietų Sąjungos paniekinti Bir
želio 15 dieną 1940 metais, kai 
Sovietai, pasiuntę Lietuvos vy
riausybei ultimatumą, kartu 
pasiuntė ir savo kariuomenę. 

Po Prievartos 
Uždanga 

VISĄ SAVAITĘ u ž  s  i  t ę s ę  
"pasitarimai" Maskvoje davė 
dar vieną ir paskutinę sutartį, 
kuri, pasirašyta 1939 metais 
Spalių 10 dieną, pritaikė Lie
tuvos-Sovietų Sąjungos santi-
kius naujoms aplinkybėms. Ta 
vadinama "Savitarpinės Pagal
bos" sutartis įžangoje priminė 
visus ankstyvesnius susitari
mus ir pakartojo pasižadėjimus 
juos gerbti ir su jais skaitytis. 

žinant kaip ėjo pasitarimai 
Maskvoje dėl tos sutarties su
darymų, nelieka jokių abejo
nių kad ji sudarė pradžią visų 
ankstesnių sutarčių pažeidimui, 
žinant kad ji buvo Lietuvos 
vyriausybei primesta grąsini-
mais, galima beveik sakyti jog 
ji buvo pirmutinė prievarta ku
rią Sovietų Sąjunga išvystė į 
Birželio 15 dienos ultimatumą 
ir po kurios priedanga užpuolė 
Lietuvą ir panaikino jo§ nepri
klausomybę. 

Kaip žinome, "Savitarpinės 
Pagalbos" sutartimi Sovietai 
išreikalavo iš Lietuvos vyriau
sybės teisę laikyti Lietuvos te
ritorijoje 20,000 kariuomenės. 
Nežiūrint lead tos sutarties 7 
straipsnyje buvo pasakyta kad 
"sutarties taikymas neturi jo
kiu budu pažeisti susitariančių 
šalių nepriklausomybių teises 
ir ypatingai gerbti jų valsty
bines santvarkas, jų ukinius ir 
socialinius režimus ir jokiais 
veiksmais nesikišti į vidaus rei
kalus", visi tie gražus žodžiai 
buvo skirti ne kam kitam kaip 
tik pridengti šlykščiausiai prie
vartai. 

Vien tas faktas kad Sovietai 
įvedė Lietuvon savo kariuome
nę, kuri skaičium ir apginkla
vimu pralenkė Lietuvos mažutę 
kariuomenę, jau buvo aiškus 
įrodymas kad visi pasižadėji
mai gerbti Lietuvos nepriklau
somybę skamba lyg balsas iš 
tuščio puodo.... Lietuvos vy
riausybės rankos jau buvo su
rištos ; veikimo laisvė suvaržy
ta ir visas Lietuvos gyvenimas 
įtrauktas į tokius rėmus kurie 
kiekvteną valandą galėjo iš
sprogti. 

Generolo Černiaus vadovau
jama vyriausybė, gal but, su
prato estmę Sovietų užslėptos 
prievartos, bet aplinkybės buvo 
tokios kad jai buvo labai sun
ku, tiesiog neįmanoma, tuoj 
pat atidengti tą Sovietų prie
vartą ir jiems duoti progos 
tuoj pat užmauti kilpą ant Lie
tuvos kaklo. Lietuvos vyriau
sybė nenorėjo elgtis taip kaip 
toje pasakoje pasielgė varlė šo
kus į prūdą iš baimės, kad rje-
sušlaptų nuo rasos 

žinoma, vėliau įvykiai paro
dė kad butų geriau išėję jeigu 
Lietuvos vyriausybė butų pa
sielgus pagal "varles išmintį". 
Bet anuo metu joks žmogus 

•M 

Lietuvoje negalėjo taip galvo
ti ir jokia vyriausybė negalėjo 
drįsti išvilkti viešumon Sovie
tų paslėptą smurtą. 

Istorijos Pamokymai 
PER AŠTUONIS metus jau 

daug kalbėta viešai apie pasku
tines Lietuvos gyvenimo va
landas prieš Birželio 15. Bet 
niekad nebus perdaug jei mes 
visi pasisemsime iš anų įvykių 
vertingos ateičiai pamokos. Ta 
pamoka yra labai plati, ir dar 
nėra atėjęs laikas kad butų 
galima be pykčio ir be gėdos 
kalbėti apie viską kas vyko aną 
Birželio 15 dieną. 

Tie kurie tuo metu Lietuvo
je gyveno ir stebėjo įvykius, 
gali buti liudininkais koks ne
tikrumas užgriuvo visus kai 
Lietuvos keliais ėmė žygiuoti 
raudonoji kariuomenė. Nedaug 
žmonių težinojo kaip Sovietai 
paruošė Lietuvos užpuolimą. 

žinia apie ultimatumą buvo 
tokia staigmena kad sunku bu
vo susivokti ką jis iš teisybės 
reiškia. Net ir tie kurie labai 
arti stovėjo prie vyriausybės 
svarstymų, jautėsi tą dieną 
pasiklydę. Mat, Sovietai mo
kėjo visą užpuolimą taip už
maskuoti kad tą dieną tik keli 
ar keliolika pilnai suprato pa
slėptus bolševikų tikslus Lietu
voje. Tik po kelių dienų dau
geliui jau pasidarė aišku kas 
įvyko su Lietuva. 

čia ne vieta ir ne laikas 
švaistytis kaltinimais, nors jų 
ir butų nemažai, žmogus ne 
Dievas, ir visko suprasti ir vis
ką permatyti jis negali. Ypa
tingai sunku pramatyti Sovie
tų darbus, nes-jų veikla yra 
taip sukta ir taip tamsi kad 
dažnai jie pasielgia visiškai ne 
taip kaip žmogaus protas rei
kalauja. Dažnai jie atriša maz
gą jį tiesiog nukirpdami, nors 
ir labai lengvai galėtų atrišti. 
Ir dar dažniau, norėdami ką at
rišti, jie tyčia taip suraizgo 
jog pasakytum kad tai nesvei
ko proto darbas.... Ir Lietu
vai jų paruošta Birželio 15 die
na buvo lyg kūjo smūgis jau
čiui į kaktą, kad jis aį>svaigtų. 

Yra sakoma, kai tave kartą 
apgauna, reiškia jog tu esi gar
bingas žmogus. Bet kai tave 
apgauna du kartu tai reiškia 
jog su esi kvailys. * 

Lietuva ir jos valdžia buvo 
Sovietų apgauta, bet apgauta 
tik vieną kartą. Daugiau jie 
jos neapgautų, jei dangus leis 
vėl Lietuvai gyventi ir dirbti 
savarankiškai. 

Bet reikia stebėtis kad jau 
kelintą ar net kelioliktą kartą 
duodasi pasaulis Sovietų ap
gaunamas. Dar ir šiądien So
vietai lengva ranka apgaudinė
ja ir "didžiuosius" ir "mažiu
kus". 

Niekas — nei Mykolaičikas, 
nei Benešąs, nei Nagy, nei Di-
mitrovas, nei Churchill, nei 
pagaliau Rooseveltas — nepa
simokė iš to kaip pasielgė So
vietų "diplqmatija" su Pabal
tijo kraštais. 

Jeigu jie butų nuoširdžiai 
susidomėję Sovietų klasta įvyk
dyta Pabaltijo kraštuose, jie 
butų galėję daug; pasimokyti 
apie Sovietų sąžinę, jų diplo
matiją, garbę ir visą jų politi
ką. Gal nereikėtų šiądien skel
bti skaičius kiek kartų Sovie
tai sulaužė pasižadėjimus po 
k a r o . . . . !  

Tikroji dabartinas netvarkos 
ir baimės kaltė gludi įvykiuose 
prieš aštuonis metus: jei tada 
butų buvę suprasta kokiais ke
liais gali nueiti pasaulio liki
mas tai gal nebutume turėję 
II Pasaulinio Karo ir tokios 
baisios raudonos tiranijos. 

Kaip gaila kad musų "tėvai 
buvo tokie akli.... Jų kaltės 
slegia dabar mus visus, ir jos 
slėgs tol kol jos nebus išpirk-
tos. * 

Lietuva atida*! savu duoklę 
už visus pamokymus. Ji bran
giai apmokėjo pamoką, kuri 
galėjo apšviesti daug vėliau pa
sikartojusių dalykų. Deja, nei 
tada nei dabar dar vis nenori
ma atydžiai pasimokyti iš pra

X 

eities. Vis dar leidžiamasi ap 
gaudinėti, manant kad tuo pa* 
rodoma savo garbė. Gi ištikrų* 
jų po antro apgavimo apgaus 
tasis nešiojasi ne garbing© 
žmogaus, o kvailio vardą. 

Sovietai ne kitaip ir žiuri į 
visą pasaulį. 

RAUDONOJO 
MAIŠO RIE

ŠUTAI 

KOMUNISTŲ PLATINAMOS 
NESĄMONĖS 

Komunistinė spauda apsčiai 
pabėrė riešutų ir pipirų, kaip 
tremtinių taip ir musų tarpe. 
Raudoni riešutai betgi pasiro
dė sukirmiję, tat jų kaina men* 
ka. 

Ne taip seniai skaitėme atsi
šaukimą, po kuriuo padėtos pa
vardės kuo ne visų Lietuvoje 
dar užsilikusių inteligentų, kad 
tremtiniai grįžtų namo, nes, 
girdi, "Tėvynė Jusų laukia". 
Atsišaukime sakoma, kad su
grįžusius "sutiks 'draugai, gi
minės .." 

Dėl to bolševikiško riešuto 
tenka pasakyti, kad tie profe
soriai, menininkai ir kultūri
ninkai, kurių pavardės padėtos 
po atsišaukimu, net nežino, 
tad su jais taip be ceremonijų 
pasielgta. 

Kitas dalykas tai tas, kad 
sugrįžusius sutiks pirmoje vie
toje kokie tai "draugai." žodis 
draugas Rusiškai yra "tovaris-
chi", o šie tikrai yra ne kas ki
tas, kaip sovietų NKVD'istai. 
š to seka, kad jeigu grįžtan

čius pirmiausiai sutinka tokie 
paukšteliai, tai savaime aišku, 
kad jiems pasimatyti su gimi
nėmis Tėvynėje nebelieka jo-
rios vilties, nebent pripuolamai 
susitiktų Sibire. 

Štai, kad ir toks vėl riešu
tas : komunistai paskelbė buk 

ietuvos kompozitorius Juozas 
Tallat-Kelpša esąs apdovano
tas 18,000 dol. premija už sim
foniją Stalino garbei. Kas žino 
sovietinės propogandos meto
dus, tam yra aišku, kad kom
pozitorius Kelpša tų pinigų ne
matys, bet jis turi tylėti (kad 
nepakliuvus į NKVD rusį), gi 
18,000 dol. premija lieka pro-
poganda užsieniams ir sliekas 
ant meškerės galo okupuotos 

ietuvos menininkams. Tikri 
dzyvai už geležinės tvoros. 

Arba vėl, kad ir toks faktas,* 
turį sugalvojo "draugas" Bim-
3a. šis Lietuviškai kalbantis 
Suskis kame tai parašęs maž
daug šitaip: "Kur protas tų, 
turie tebelaiko Wašingtone 

Smetonos laikų atstovą, kada 
pats Smetona jau kelintas me
tas pragare Lucipieriaus smalą 
verdąs". Juokai: Bimba buvo 
pragare. Kad pamačius praga
rą, nėra reikalo Lucipieriaus 
ankyti, — Maskva yra tikras 

adresas. "Nuts" on you, Bim
ba! Jei Antanas Bimba nebū
tų Bimba, jis lengvai suprastų 
kodėl žadeikis teisėtai atsto
vauja Nepriklausomą Lietuvą 
Wašingtone. Raudonam ruske-
liui nėra prasmės to viso aiš
kinti. Betgi nebūtų pro šalį 
Bimbai pagalvoti ar neatėjo 
laikas jam pačiam nešintis 
smalos viryklon, nes Rusiškam 
bolševizmui nebesiseka. 

Gi apie šį raudonojo maišo 
pipirą aš pats skaičiau melų 
Laisvėje: Rusijos Sovietų Ge
neraliniame Konsulate, New 
York City, Rotomskio vietoje, 
dabar tarnaująs kitas koks tai 
Lietuviškai kalbantis išgama, 
vadinamas Lauru Kapočium. 
Jis, girdi, davinėjąs (per užpa
kalines duris) informacijų apie 
Rusų pavergtą Lietuvą. Ko 
vertos jo "informacijos" nerei
kia ir aiškinti : pagal raudonąjf 
"atstovą", už geležinės uždan
gos tikras rojus, bet tik tiems, 
kurie batlaižiauja banditui Sta
linui, kaip kad pats "draugas" 
Kapočius. A. 

Gražiai augo ir statėsi Kauno miestas Nepriklausomybės laikais, čia matome buvu
sius Užsienio Reikalų Ministerijos rumus. Dabar juose įsitaisė Lietuvos okupantai-bol-
ševikai. 

Darželiuose vidurnaktis žiedais kvepėjo, 
Kvepėjo sesių gėlės prie langų. 
Keliais vėl ilgos eilės mašinų artėjo, 
Ir žvilgsniai vėl Mongoliškų akių. 
Bažnyčios varpas suskambėjo mieste. 
Ir bėgo vyraį rinkosi laukuos. 
Prie plento sunkiai kovai išsidėstė, 
"Suėmę brolius, niekšai čia nepravažiuos!" 
Nekantriai plaka vyrų širdys^ 
O kokia slegianti rūsti naktis! 
Artėja mašinos ir verksmas girdis, 
Pakilsta vyrai — šūviai ir ugnis 
Lapus nuo medžių kulkos skina, 
Ir glaudžia sunus žemė mylima. 
"Per amžius gyvi bus kas laisvę gina, 
"Didvyriai juk nemiršta niekada!" 
"Jus išvaduoti, nors nemaža krito 
"Dėl jus, kovotojų narsių! 
"Tai likit sveiki iki Laisvės Ryto!" 
Tarė gal jauniausias iš visų. 
Per pilko traukinio langelį, 
Apkaltą geležim, vielom, 
Ten šaukia: "Duokite vandens lašelį, 
"Suvilgyt lupom kruvinom!" 
Jau rytmečio aušra vėl dažo dangų, 
Ir keliasi pašvaistė raudona. ! 
Po visą kraštą dar grandinės žvanga 
Ir verkia žemė mylima 
Kas pjaus, kas kuls, kas pils į klėtį 
Šios vasaros mųs rugelius? 
Laukai ir kloniai lieka numylėti, 
Kažin kas grįš į tėviškės namus? 

BIRŽELIO 14-TA 
(1941) 

i 
O, Viešpatie, kokia naktis žavinga! 
Kaip kvepia žemė po lietaus.... 
Ir putinai žydėti baigę sninga 
Lyg baltos žvaigždės nuo dangaus. 
Jau nuo vakaro ten šūviai bliksi, 
Toli, toli girdėti aimana. 
Neverk, motule, tu viena neliksi, 
Ir neliūdėk, žemele kruvina. 
Prie miško vyrai renkasi į būrį, 
"Jie musų nepaims čia taip lengvai!" 
Suspaudę rankom šautuvus'jie turi, 
Ir slenka pamiške lėtai. 
Pro gretimą sodybą mašinos praūžia, 
Viena jų suka lauko keleliu. 
Ir privažiavę linkstančią bakulf, 
Ją apsupa kareiviai pamažu. 
Ir pasitinka juos žilais plaukais senelis; 
Iš baimės dreba. Aplinkui žiba durtuvai. 
Pastatę prie palinkusio berželio 
Sušaudyt žada Mongoliški veidai. 

Ak, niekše tu, kur sunųs tavo? 
"Mums laiko netrukdyk, sakyk greičiau!" 
Tyla, ir šūvis... — "Ką norėjo tą ir gavo, 
"Dabar važiuokime toliau." 
Prie kelio tyliai medžio lapai šlama, 
Iš sielvarto sukniumba moteris. 

Ak, nepalik vienų mųs, mama," 
Pravirkę šaukia ten vaikučiai trys. 
Neteko tėvo ir nėra žinios nuo vyro, 
Kur savo mylimą, kur brolį ras? 
Visuos keliuos tik girgžda kelio žvyras, 
Kas vers mųs tėviškės laukų vagas? 
Už ką? Už ką mes turime apleisti, 
Rugių laukus ir klonius žemės mylimos? 
Kad savanoriai ją krauju aplaistė, 
Kad nešė laisvę, o ne kančią baudžiavos. 

Ir lekia traukiniai, tamsas praskynę, 
Jų verksmą dengia dulkių sukuriai. 
Sudiev, sudiev, mųs mylima tėvyne. 
Sudiev mieli takeliai ir keliai 

Jonas Nevardauskas. 
Kanada, 1948. 

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

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

Reikalaukit Dirvoje 

Mes 
Atvežam 

Dykai 
Parking 

Užpakalyj 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

SIENINIO POPIERIO 

Išpardavimas 
VIETA KUR PIRKTI GERESNĮ POPIERĮ 

čia gausite pačių gražiausių ir įvairiausių naujų marginių kokie tik 
yra sutverti! Visokiomis kainomis! Visokiems tikslams! Kreip
kitės telefonu ir musų vidaus dekoratorius suteiks jums patarimą— 
visai be jokių obligacijų! 

U. S. WALLPAPER fr PAINT COMPANY 
Paskirų Pastel spalvų: visokios spalvos iš vaivorykštės, SB 
švelniais, lygiais ir embosuotais viršais! Pavyzdžiai: Langai, 

Audiniai, Gėlės, Vaizdai, Bryžiai, ir visoki kitoki 
žymių Amerikos f£U$tų marginiai. 

SIENOMS POPIERIS 
Dalinai Negerai Atspaustos Geru Kušiy 

Specialiai Darytos parduoti iįi 3 
Kartus tiek! 

LUBOMS — 10c 
SIENOMS — 12c 

6001 
Euclid Ave 

Phone 
HE. 6944 
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D I R V A  

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ŽINIOS 
KAS BUVO IR KAS BUS 

*AS BUVO 
Sekmadienį, Gegužės 23, Ma

rylando Lietuviai lanke Lietu
višką Ąžuolą, Annapolyje. 

Diena buvo šilta ir giedra. 
Nuo 9 vai. ryto žmonės pradė
jo rinktis prie Lietuvių salės, 
Baltimorėje. Dešimtą valandą, 
du busai ir eilė automobilių, 
papuošti Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų spalvomis, pilni žmonių, 
policininkams motorciklais ve
dant pasileido link Annapolio. 

28 mylias kelio į Marylando 
sostinę atliko j 45 minutas. Ten 
prie Lietuvos Ąžuolo jau buvo 
nemažai susirinkusių vietos ir 
paskirai atvykusių žmonių. Su
važiavo ten ir Baltimorės pil-
grimai. Visi gėrėjosi per 12 
metų Amerikoje gražiai išau
gusiu Lietuvoje gimusiu ąžuo
lu. Amerikos Legiono Lietu
vių Postas, jo Auxiliary, ir 
Karo Tarnybos Motinos, iškėlė 
Amerikos, Lietuvos, Marylando 
ir minėtų organizacijų vėlia
vas. 

Tuo laiku pro šalį, į artimą 
bažnyčią, pramaršavo du pul
kai Laivyno Akademijos kade
tų rytinėms pamaldoms. 

Visi Ąžuolo lankytojai, su 
vėliavomis priešakyje, ceremo-
nialiai inėjo į Marylando Val
stijos kapitoliaus rumus. 

Adv. Nadas Rastenis ir An
tanas J. Miceika nuėjo j guber
natoriaus rezidenciją ir prane
šė kad Ąžuolo lankytojai jau 
susirinko. Gubernatorius \V. 
Preston Lane, Jr., su minėtais 
pasitikėjais atvyko į Valstijos 
Rumus, ir ceremonialiai su su
sirinkusiais įmaršavo į Atsto
vų Rumus. 

Apeigas ten vedė Baltimorės 
Liet. Draugijos Tarybos pieni
ninkas p. Miceika. Pabrėžęs 
šio žygio prasmę, jis pristatė 
gubernatorių, kuris maloniai 
sveikino susirinkusius; pami
nėjo Lietuvių pasižymėjimus 
Maryland valstijoje, pasidžiau
gė Lietuviu ir jų ąžuolo prigi-
jimu ir bujojimu laisvoje Ma
rylando žemėje, linkėjo Lietu
vai atgauti laisvę, ir užprašė 
visus po apeigų pas save, į ofi-
cialę gubernatoriaus rezidenci-

Gubernatoriui baigiant kal
bą, pribuvo ir Lietuvos Minis
tras P. žadeikis. Svečias is 
Washingtono, savo kalboje pri
siminė kaip jis mažą ąžuolaitį 
partraukė iš Lietuvos, kaip tas 
mažas lapuotis sparčiai išaugo, 
kaip Lietuva, buvus laisva ir 
laiminga dabar kenčia nelabo 
kaimyno žiaurią priespaudą, ir 
kaip ąžuolas reiškia Lietuviš
ką taurumą, kuris visgi atgaus 
Lietuvai laisvę. 

Kalbėjo Adv. Rastenis, ku
ris priminė kaip žiloje senovė
je Lietuviai savo tėvynėje lai
svai gyveno, po ąžuolais šven
tą ugnį kūreno; kad Lietuvoje 
ąžuolas reiškia vyrišką patva-
mą, o ruta moterišką grakštu
mą — kad ąžuolas Lietuvoje 
turėjo šventumo ir tvirtumo 
pobūdį, ir užtai ąžuolas, o ne 
kitas medis, čia buvo pasodin
tas parodymui Lietuvių dėkin
gumo Marylando valstijai už 
įstatv mišką nustatymą Vasa
rio 16-tos, Lietuvos nepriklau
somybės dienos, legaliu šven
tadieniu šioje valstijoje. 

Kiti sakė kalbas: Adv. Tho
mas G. Gray-Grajauskas, fe-
deralio prokuroro padėjėjas; 
Adv. Algirdas Leonas, nesenai 
atvykęs iš Europos; Jurgis ži
gas, Stasys Janusas, Julė Ras
tenienė, Lietuvių Moterų Pilie
čių Klubo pirmininkė; D. Ma
čiulis, K. Masuliauskas,_ Jonas 
Bučys, ponia Kraus, ponia Tho
mas ir kitu draugijų pirminin
kai. Paskui buvo paprašyti at
sistoti čia dalyvaują naujai at
vykusieji Lietuviai tremtiniai. 
Atsistojo jų visa eilė, ir juos 
sutiko gausus plojimas. 

Po tų apeigų, Gub. Lane, Mi

nistras žadeikis, ir visa proce
sija numaršavo vėl link Lietu
viško Ąžuolo. Ten Legiono 
Postas, vedant vadui Jonui Bu-
čiui-Bush, pagarbai Lietuvių 
žuvusių kovose už Amerikos ir 
Lietuvos laisvę, palenkus vė
liavas, vedė maldą, o ponia 
Kraus, Auxiliary pirmininkė, 
pravedė "Pledge to the Flag". 

Po to * visko, gubernatoriui 
vedant, visi nužygiavo į Gov
ernor's House. Tik įžengus į 
vidų, ten stovėjo belaukianti 
ponia Lane su dviem grakš
čiom dukterim; jos visus ma
loniai sveikino ir kalbino. Pas
kui gubernatorius ir jo šeima 
aprodė Lietuviams visą šaunią 
gubernatorių rezidenciją ir is
torinius paveikslus Marylando 
iv Amerikos pirmutinių kūrėjų. 

Lietuvos Ministras žadeikis 
ir Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Tarybos valdyba padėkojo 
gubernatoriui ir jo ^ šeimai už 
visus malonumus, ir lankovai 
išsiskirstė. Daug Lietuvių grį
žo i Lietuvių salę, Baltimore j e, 
ir turėjo bendrus Lietuviškus 
pietus. 

Tai buvo malonus ir įspūdin
gas žygis. 

, Bet tą žygi ir ceremonijas 
žymiai pagražino jaunoji gent-
kartė: "Dainos žiedai", tai ber
niukų ir mergaičių grupė, ku
rią veda muzikė ponia Lelija 
Geležiutė-Bakerckienė. Tautiš
kuose rubuose berniukai ir 
mergaitės, pradedant progra
mą, Annapolio Atstovų bute, 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir padainavo porą 
dainų. Jų gražiu elgesiu ir 
dailiu sutarimu gėrėjosi ir gu
bernatorius ir visi dalyviai. 

Taigi Annapolyje, kur gra
žiai auga Lietuviškas ąžuolas, 
linksmai suskambėjo malonios 
Lietuviškos dainos. Laisvoje 
šalyje viskam kas gera ir do
ra yra pilna laisvė. Laisvoje 
padangėje visų tautų dvasia 
liuosai klesti. 

GEGUŽĖS 16, pavakarį, Lie
tuvių salėje buvo mišrus kon
certas. Ponios Lelijos Bakerc-
kienės vedami "Dainos žiedai" 
ir Baltimorės Lietuvių Dainos 
Choras patiekė gražų palinks
minimą. "žiedai", mažamečiai, 
pavieni, duetais ir grupė, dai
navo, skambino pianą, ir pašo
ko (sumokinti Emilės Makaus
kaitės) gražius Lietuviškus šo
kius. 

Pirmu kart čia dainavo jau
nas Alfonsas žvirblvs, iš Eli
zabeth, N. J., kuris čia studi
juoja muziką Peabody Konser-
varotijoje; dainavo vietiniai, 
Klementas V. Andreikus, teno
ras, ir Jurgis Galkas, basas, 
klasinius dalykus, ir visas Dai
nos Choras. Gausi publika skal
siai padėkojo mažiems ir di
deliems programos išpildyto-
jams gausiais plojimais. 

KAS BUS 
Birželio 13, sekmadienį, Bal

timorės Lietuvių Dainos Drau
gija rengia linksmą gegužinę, 
nuo 12 vai. dieną, gražioje Ma
rijonos Geležienės vasarvietė
je, už Edgemore. Dalyvaus 
"Dainos žiedai" (jaunuoliai) ir 
"lapai" (suaugusių choras) ir 
"šakos" (draugai) ir "kamie
nai" (rėmėjai) Dainos Dr-jos. 

Prie vandens, atvirame ore, 
bus graži Lietuviška viešnagė. 
Bus muzikos, dainų, šokių, vi
sokių žaislų, valgių ir atsivil-
ginimų įvalias. 

"Tegul skamba musų dainos 
po svietą plačiausį!" 

ŠV. ALFONSO parapijos sa
lėje, Birž. 13, nuo 7:30 v. va
kare, bus šv. Alfonso parapiji
nės mokyklos mokinių gradua-
cijos programa. Toje mokyk
loje Seserys Kazimierietis pui
kiai išmokina vaikučius gražiai 
Lietuviškai kalbėti, rašyti ir 
skaityti —- ne tik Lietuvių, bet 

įvairiuose Vokietijos universitetuose moks
lus tęsia apie 1500 Lietuvių studentų. Jie 
dirba labai sunkiose sąlygose, bet dažnais 
atvejais mokosi daug geriau už pačius Vo
kiečius. Studentija susiorganizavus į ideo
logines organizacijas. Kad aptarus savo rei

kalus jie renkasi į vieną vietą ir stovyklau
ja. Čia vaizdai iš tautinės minties studen
tų korporacijos 'Viltis' stovyklos Alpių kal
nuose. Apie tą stovyklą vienas studentų pa
sakė: "Duonos turėjom nedaug, bet dvasią 
labai sustiprinom. (Nuotr. B. Gaidžiuno) 

ir Italų, Airių, Filipinų ir ki
tų, kurie tą mokyklą lanko; iš
mokina juos gražiai dainuoti ir 
vaidinti Lietuviškai. 

Visiems patartina dalyvauti 
ir padrąsinti mažamečius ber
niukus ir mergaites, o kartu ir 
kleboną, Kun. Dr. Liudą Men-
delį, ir sesutes-mokytojas, tęs
ti ir toliau gražų Lietuvybės 
darbą. R. 

VENEZUELA, Pietų Ameri
koje, statydinasi pirmutinę sa
vo vaisių ir daržovių konserva
vimo dirbtuvę, kurioje maši
nas naudos pirktas Suv. Vals
tijose. 

HIPPODROME 

Vyrams Aprangalai 
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ. 

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ 
Skrybėlės! Kelnės ir Visoki Parėdalai! 

Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui 

Už POPULIARES KAINAS 

Y If Al GHEEN STAMPS SU kožnu pirkinio. 
• IV/\I ©ia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarais 

"Give My Regards 
To Broadway** 

"Give My Regards to Broadway" 
yra nauja Twentieth Century-Fox 
Technicolor muzikalė filmą, prade
dama rodyti Hippodrome Theatre 
trečiadienį, Birželio 16. Dalykas ei
na apie šeimą vaudeville artistų ku
rie nesutiko mirti kai vaudeville mi
rė. Vadovaujamoje rolėje vaidina 
Dan Dailey, prie jo veikia kiti žy
mus artistai, Charles Winninger, 
Nancy Guild, Charlie Ruggles ir 
Fay Bainter. 

Dalykas einasi 1928 metais kuo
met Amerikos teatruose baigėsi gy
vų artistų vaidinimai, vaudeville, ir 
filmos galutinai atėjo užkariauti ir 
pasiliko teatruose ant visada. 

MASPETH, N. Y. 
PREL. JONO BALKUNO 

PAGERBIMAS 

Gegužės 30 d., naujai pa
skirto Lietuvio Prelato Jono 
Balkuno pagerbimo proga, da
lyvavo eilė žymių Lietuvių. Jų 
tarpe dalyvavo ir Lietuvos Mi
nistras P. žadeikis iš Washing
tono, kuris pasakė sekančią 
kalbą: 

"Reikšmingi pasauliniai įvy
kiai, kuriuos matome ir apie 
kuriuos skaitome spaudoje, su
daro tokias apystovas kad ne 
tiktai didieji galiūnai bet ir 
mažesnės suvereninės valsty
bės, tautinės grupės, religinės 
organizacijos ir net pavieniai 
asmens atsidūrė tam tikro ban
dymo ąjr kvotimų suole. Dėl 
vykstančių ideologinių lenkty
nių, kiekvienam tenka nusista
tyti ir savo rolę atlikti. 

"šios iškilmės prasmė yra 
tame kad asmenyje Prelato 
Balkuno mes turime progos pa
gerbti vieną tokį asmenį kuris 
yra pripažintas kaipo išlaikęs 
tokius bandymo kvotimus. Ku
nigas Jonas dėl to ir pakeltas į 
Prelatus kad jis savo rolę kai
po kunigo ir visuomenės veikė
jo pavyzdingai atliko savo jė
gų negailėdamas. Prelatas Bal-
kunas yra ne nuo dabar pagar
sėjęs kaipo kovotojas už reli
ginius principus, kaipo patva
rus visuomenininkas, ugningas 
kalbėtojas ir nuoširdus Lietu
vis. Prelato Balkuno reikšmė 
ypatingai brangintina atžvil

giu dabar kenčiančios Lietu
vos. 

"čia man prisimena Kunigo 
Juozo Tumo-Vaižganto raštai, 
vadinami 'Pragiedruliai'. Vaiž
gantas, bekunigaudamas Že
maitijoje, buvęs sužavėtas žo
džiu 'pragiedrulis', kas reiškia 
žiupsneli saulės spindulių pra 
siveržusių žemėn pro storo de
besų klodo tarpelį. Debesys 
kurie dengia dabartinę Lietu
vos padangę yra tikrai stori ir 
juodi, ir todėl tas pragiedrulis 
kuris šiądien nušvietė Mas-
petho'apylinkę, tikrai džiugina 
ne tik visų šios iškilmės daly
vių širdis, bet ir daugelio kitų, 
ypač anoje Atlanto pusėje 
esančių. 

"Yra viena Lietuviška daina, 
kuri prasideda žodžiais: 'Mano 
sieloj šiądien šventė'. Aš ne
abejoju kad gerb. Prelatas šią
dien jaučia kad jo sieloje šią
dien yra religinio jausmo ir 
žmoniškumo šventė. Mes, šios 
iškilmės dalyviai, turėtume pa
didinti tą jo širdies džiaugsmą 
ne žodžiais, o darbais, ypač ei 
dami talkon į tuos darbus ku 
riuose pats gerb. Prelatas vei
kia ir vadovauja. Vienas iš pa
starų Prelato pasiimtų darbų 
yra Tremtinių Įkurdinimo Ko
miteto organizavimas. Todėl, 
aš manyčiau kad tinkamiausias 
jo pagerbimas, šia proga, butų 
jei visose Lietuvių gyvenamose 
kolonijose Amerikoje susikurtų 
pagelbiniai tremtiniams globo
ti komitetai, kurie stotų į tal
ką centriniam komitetui, kurio 
pirmininku ir yra musų gerbia
mas celebrantas". 
T 

EAST OHIO GAUS 
DAUGIAU GASO 

1950 METAIS 

"Jau visas 
penkias minutes 
esu Mrs. Lake!" 

Esate PERTOU kad da-

lyvauti vestuvėse? Jųs vis 
tik galit pareikšti savo lin
kėjimus per long distance. 
Jokia paprasta kortelė ar 
laiškas negali perduoti tokių 
Mitų linkėjimų nei to links
mos nuotakos džiaugsmingo 
balso kaip jis girdimas per 
telefono vielas. Padaryk 
vo papročiu dalintis smagu-
momomentais su tolimais 
draugais per long 
distance. Kas kito 
gpli suteikti to
ki malonumą už 
tokį mažą kaštą? 

Lčsf,  ~~ jf  Y/t  •  "'stzw 

K 
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Padaryta didelis žingsnis ' pirmyn 
atvedimui didelių naturalio gaso iš
teklių j sritį kurią aptarnauja East 
Ohio Gas Co., pasirašant sutartį šu 
Texas Gas Transmission Corp., pri
statymui čia ir į kitas rytines sritis 
naturalio gaso po 235,000,000 kubiš-
kų pėdų kasdien pridedami Birže
lio 1, 1950. 

The East Ohio Gas Co. numato 
iš to gauti 110,000,000 kubiškų pė
dų priedinio gaso. 

Nauja sutartis remsis tos korpo
racijos nutiesimu 26 colių, 800 my
lią ilgio paipų linijos nuo Carthage 
gaso laukų Texas valstijoje iki ne
toli Middletown, Ohio, kaip skelbia 
Associated Press. 

Tos sutarties užgyrimą turi su
teikti Federal Power Commission. 
Gabenimas paipų ir kitų reikmenų 
tam paipų tiesimui jau atliekama 
dabar, belaukiant to užgyrimo. 

Ta nauja sutartis duos Clevelan-
do sričiai ketvirtą gaso tiekimo li
niją iš pietvakarinės pusės. Trys 
didelės paipų linijų sistemos iš tos 
srities jau dabar pristato gasą čia. 

Dabartiniu laiku East Ohio gau
na apie 50,000,000 kubiškų pėdų ga
so kasdien iš Panhandle Eastern 
Pipe Line Corp. ir 55,000,000 kas
dien iš Texas Eastern Gas Corp. 
Gasas iš Tennessee Gas Transmis
sion Corp. tikima pasieks 50,000,000 
kubiškų pėdų į dieną jeigu Federal 
Power Commission užtvirtins kom 

panijos aplikaciją tiesti paipų lini
ją nuo Kentucky iki Bostono. 

Vienas East Ohio atstovas sako 
ii kompanija gaus apie 600,000,000 
kubiškų pėdų gaso į dieną iš visų 
Šaltinių jeigu dabartiniai planai bus 
užtvirtinti. Šios srities aukščiau
sias sureikalavimas į dieną žiemos 
metu pasiekė apie 550,000,000 ku
biškų pėdų. • 

, : ; 1 
DIRVA — vienatinis Lietu

vių laikraštis Ohio valstijoj* 
Kaina metams tik $3.00. 
i ii* 

NO BETTER 
T E R M S  

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N )  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

Member Federal Deposit I n s u r a n c e  Corp. 

MONCRIEF Automatis šildymas 

reiškia "Metai Pirmyn" šildymo Patogume 
* OIL * COAL GAS 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  

R I C H M A N  
BROTHERS 

Geriausios Kokybės 
į A 

T 11 k , 
;i! k fjj k I 

•life 

TEE MARŠKINIAI 

1M - 1.95 

' mm I 
VASARAI SUITAI 
27.50 - 34.50, 

SLACKS - Visokiy Rušiy 

2.35 - 11.75 

SPORT MARŠKINIAI 
2.95 - 3.95 - 4.95 

RICHMAN BROTHERS 
» PROSPECT KAMPAS ONTARIO 

5716 BROADWAY 

736 EUCUD AVENUE, ARTI E. 9TH ST. 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(2lnios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka 

MOGOLIS Karolis, mirė Bal. 
24, Detroit, Mich. 

KAZOKAS Juozas, mirė Bal. 
15, Luzerne, Pa. 

PARNARAUSKIENĖ Marė, 59 
m., mirė Baland. 2, Westvil-
le, 111. 

ClPOKAS Augustas, .į? metų, 
mirė Geg. 3, Chicago j, kur 
buvo ir gimęs. 

VILIUNAS Jonas, seno amž., 
v. mirė Geg. 5, Chicagoj. (Skai

sgirio p. Lankaičių k.) 
NOREIKIS Antanas, pusamžis, 

mirė Geg. 7, Chicagoj. (Tel
šių p. Smeltynų k.) Ameri
koj išgyveno 45 m. 

VAIŠNORIENĖ Elzbieta (Mar-
cilonaitė), seno amž., mirė 
Geg. 8, Chicagoj. (Marijam
polės ap. Veiverių p. Paba
liškių k.) 

LASKAUSKAS Jurgis, seno 
amž., mirė Geg. 9, Chicagoj. 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

MIKALAJŪNAS Juozas, pus
amžis, mirė Geg. 11, Chica
goj. (Panevėžio ap.) Ameri
koj išgyveno 46 m. 

SULBIAUSKAS Antanas, mi
re Geg. m., Shenandoah, Pa. 

JONAS G. 

P O L T E R  
t* 1 e t u v i s 

Narnų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 I Telef 

fmrr-— 

Į)AGILIENĖ Magdalena (Kuz
mickaitė), t>0 m., mirė po il
gos ligos Geg. 31, Montreal, 
Kanadoje. (Garliavos p. Jo
nučių k.). Atvažiavo į Kana
dą Liepos 23, 1926. Liko vy
ras, Andrius, duktė Kazimie
ra ir sunus Juozas. Lai bu
na jai lengva ilsėtis Kanados 
žemelėje. šeima. 

ŠEPIKAS Pranas, 53 m., mirė 
Geg. 5, Chicagoj. (Kretingos 
ap. Gargždų p. Perkūno k.) 
Amerikoj išgyveno 35- m. 

DRUKTENIS Tamošius, pus
amžis, mirė Greg. 1®» Chica
goj. 

PUPLIENĖ Barbora (Vaitkiu-
tė), mirė Geg. 15, Chicagoj. 
(Šiaulių ap. Gruzdžių p. Lu-
košaičių k.) Amerikoj .išgy
veno 45 metus. 

LAURINAITIS Jurgis, 67 m., 
mirė Gegužės 16, Chicagoj. 
(Telšių ap. Varnių p. Pavar-
dėnų k.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

DUDĖNAS Justinas, pusamžis, 
mirė Geg. 6, Chicagoj. (Za
rasų ap. Trinkuškių k.) Ame
rikoj išgyveno 37 metus. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas, 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

ŽOLINIENĖ Ona (Vaičiūnai
tė), 59 m., mirė Geg. 8, Chi
cagoj. (Panevėžio ap. Vaškų 
p. Pamaučių k.) Amerikoje 
išgyveno 34 m. 

KARAšAUSKIENfi Ona, 68 m. 
mirė Vas. 29, New Britain, 
Conn. (Suvalkų rėd.) 

ČEPAITIS Klemensas, 56 m., 
mirė Bal. 10, South Boston, 
Mass. (Šiaulių ap.) 

VIšNIAUSKIENĖ Marcelė, 73 
m., mirė Bal. 10, Coal Cen
tre, Pa. (Suvalkų rėd.) 

EIDUKEVIČIUS Jonas, mirė 
Geg. m., Shenandoah, Pa. 

JANELIUNIENĖ Ona, 67 m., 
mirė Kovo 24, Waterbury, 
Conn. 

ARBUŠAITIENĖ Ona, mirė 
Geg. m., Shenandoah, Pa. 

KUNIGONIS Petras, 60 metų, 
mirė Baland. 18, Worcester, 
Mass. (Kauno rėd.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

RIMAVIčIUS Jonas, mirė Bal. 
29, Edwardsville, Pa. 

PLEVOKIENĖ Elzbieta, 78 m. 
mirė Kovo 14, So. Boston, 
Mass. (Panevėžio ap.) 

ŠLIKIENĖ Morta (Žiliūtė), se
nyvo amž., mirė Gegužės 10, 
Chicagoj. (Panev. ap. Puša
loto p. Pabervalkių k.) Ame
rikoj išgyveno 47 m. 

KANADA PARDUO
DA KUDIKIUS l 

U. S. A. 

POP KONCERTAI 
PRASIDEDA 

Birželio 12 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

. 6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

= Smagi Lietuviška Užeiga = 

| UPTOWN GKRILIi Į 
| 10626 St. Clair Avenue * | 
1 VYNAS— ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI | 
S Geras Patarnavimas 5 
1 Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais = 
5 A. ir A. Kazakevičius — savininkai (40) S 

IiiiMiminiiimimimiimiimmiiiimmiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiimiiiimiimmiiiiij. 

Į I. J. SAMAS - JEWELER J 
S Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę E 

Dešimta metinė serija Pop kon
certų prasideda šio šeštadienio va
kare, Birželio 12, nuo 8:30, Cleve
land Public Auditorium. Rengėjai 
yra Musical Arts Association, kon
certus išpildys Cleveland Summer 
Orchestra vadovaujant Dr. Rudolph 
Ringwall, susidedanti iš 70 muzi
kantų, kurie daugumoje yra Cleve
land Orchestra nariai. 

Numatyta mažiausia dvylika tų 
koncertų kas trečiadienio ir šešta
dienio vakarą, iki vidurio Rugpjū
čio mėnesio. 

Kiekviename koncerte bus specia-
lis svečias artistas iš žymių radio, 
operos ar koncertų žvaigždžių. 

Šio šeštadienio koncerte soliste 
bus Hortense Monath, žymi Ameri
kos pianistė. , 

Daugiau koncertų ir solistų sužy
mėta šiame numeryje telpamame 
skelbime. 

Išanksto visiems koncertams ti-
kietus galima pirkti iš Burrows — 
633 Euclid Avenue. 

Kanadoje pradėta sekti gau
ja žmonių kurie pardavinėja 
kudikius eksportavimui j Suv. 
Valstijas. 

Sako, ten išplito organizuo
tas pirkimas kūdikių, kurie vė
liau įgabenami į Suv. Valstijų 
pusę ir čia parduodami vedu
sioms poroms kurios nori juos 
auginti. 

Kūdikių pirkėjai per safb 
ištikimas moteris susinesa su 
netekėjusiomis merginomis ku
rioms pasitaiko susigyventi 
kūdikis, ir tos moterys, nuduo
damos tų merginų gimines, iš
vilioja iš jų kudikius už pini
gus. 

Iš New Brunswick provinci
jos parduota eilė kūdikių New 
Jersey ir New Yorko srityje 
po apie $1,500. žinoma, kūdi
kio motinos tiek už savo kūdi
kį negauna. Joms gal tik ke
liasdešimt dolarių primetama, 
atsikratymui "bėdos". 

EAST OHIO GAS CO. 
SKELBIMAS LAIMĖ
JO ANTRĄ DOVANĄ 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. If. 

IMTYNIŲ ŽINIOS 

Jack Ganson praneša gavęs su 
tikimą iš Frank Sexton, Ameriear 
Wrestling Association čampiono, at
vykti į Clevelandą imtis su Dr. E ' 
Meske, iš Akron, Ohio, kitą trečia
dienį, Birželio 16. Imtynės rengia
mos Central Armory, pradžia 8:30 
vakare. 

Prie jų bus kitos poros gerų im-
tikų: Bob 'Strangler' Wagner su 
Pete Peterson; Mike Sharpe, iš An
glijos, su Jack Moore; Pat Flana

gan iš Boston, su Dan O'Connor, i? 
Kansas City, Mo. 

J MltjĮĮj 
SECURITY 

HAROLD E. ECKES 

Harold E. Eckes, skelbimų ir pu
blikacijos direktorius East Ohio Gas 
Co., užsitarnavo sau pagyrimų kai 
šiomis dienomis įvykęs Public Uti
lities Advertising Association suva
žiavimas Clevelande paskyrė antrą 
dovaną šiai kompanijai už jos skel
bimą. Dovana teko už geriausį pa
vienį laikraščiuose skelbimą įrodan
tį naudingumą gaso iš kompanijos 
pusės suvirs 300,000 gaso naudo
tojų. 

Eckes nesididžiuodamas atsidavė 
kreditą savo agentūrai, Ketchum, 
MacLeod & Grove of Pittsburgh, ir 
jų sąskaitų ekzekutyvui, W. S. Red-
path, tačiau Eckes, kompanijos kai
nų ekspertas pirm užėmimo skelbi
mų vadovybės metas laiko atgal, 
išvystė daugumą tų idėjų kurios 
dabar taip pasekmingai naudojamos 
laikraščių skelbimuose. 

Keli mėnesiai atgal jis įvedė pir
mutinį juokingą piešinį East Ohio's 
istorijoje, kuris smagioje formoje 
vaizduoja patogumą automatinio ga
so vandens šildytojo. 

p o p  
8 KONCERTAI 8 

Kas Treč. ir šešt. Vak, 8:30 vai. 

CLEVELAND SUMMER 
ORCHESTRA 

Rudolph Ringwall, Conductor 
Birž. 12 - Hortense Monath, Piano 
Birž. 10 - John Seba: tian, IIaim:ni:a 
Birž. 19 - Leonard War&n',* Baritone 
Birž. 23 - Eunice Pod is. Piano 
Birž. 2G - Boris Guldovsky, Piano 

P U B L I C  H A L L  
Tikietai pas BURROWS, Grr Euclid 

Balcony 60c, 90c, $1.20 
Prie Stalu $1 80, Tax Included 

Rentei iutė, Elžbieta, ii Andriejavo 
vai. 

Rimkiene - Laužikaitė, Juzefą, iš 
Rokiškio ap., ir vyras Jonas Rim
kus. 

Ronkus Edvardas, gimęs Amerikoj. 
Rudminas, Juozas, kilęs iš Šakių a. 
Ruškevičius (Ruškys), iš Marijam

polės ap., giminaičiai Ratkevičie
nės - Ruškienės - Vosyliūtės, Ka
trės. 

Stukonis, J uozas, kilęs iš Baisoga
los vai., Kėdainių ap. 

Šulcas, Jonas ir Narcizas, ii Kėdai
nių ap. 

Sabaliauskaitė, Ona, iš želvos vai., 
Ukmergės ap., ištekėjusi.. 

Savage - Šileikienė, Hellen, gyv. 
Brooklyne, ištekėjo Kaune už me-
ninko Jono Šileikos. 

Savickey, Joe. 
Schink - Ziglerytė, Karolina, iš Gar

liavos vai., gyv. Kaune. 
Sinikevičius, Adomas, gimęs Ameri

koje, gyv. Krasnavo vai., Suval-
k ap.. 

Smetonis, Petras, gyv ffftl Brookly
ne. 

Smulskaita (Juškienė ar Juškevičie
nė), duktė Motiejaus, iš Kėdainių 
aP-> pcyv. New Yorke. 

Sparvelis, Petras ,iš Kuršėnų vai., 
Šiaulių ap., gyv. Chicagoje. 

Špeder, Adeline, iš Pilviškių ir duk
terys Ema ir Marta, gyv. Broo
klyne. 

Spirauskas, Antanas, iš Šakių ap. 
Sprainaitienė - Andrijaitytė, Ieva, 

iš Tauragės vai., gyv. gal Collins-
ville. 

Stasiukevičius, Jonas, gyv. Maha-
noy City, iš Marijampolės ap. 

Steigvilaitė - Mickus (Micetkus), 
Ona, iš Batakių vai., Tauragės a., 
ir duktė Bronė, gimusi Chicagoj. 

Stoll, Pnilipp, ir žmona Augustat, 
Marija, kilusi iš Prienų, vai., bei 
sunus Max, gyv. apie Philadel-
phiją. 

Stonys', Juozas, iš Telšių ap. 
Stripinytės, Marcelė ir Ona, ištekf-

jusių pavardės nežinomos, kil$ iš 
Ylakių vai., Mažeikių ap. 

Stulginskaitė - Miškinis, Marija, iš 
Kur" ?nų vai., Šiaulių ap., gyv. 
Detroit, Mich. 

Šulca-5, Adolfas ir Šulcaitė, Ida. 
Švagždys, Jurgis ir Stasys ir jų se

suo, iš Panevėžio ap., vaikai An
tano ir Uršulės Savickaitės. t 

Svitojus, Antanas, iš Liubavo vai., 
Stanijauskas, Bronius, iš Raudonės 

vai., gyv. Waterbury, Conn. 
Stankūnas, Juozas, iš Gruzdžių, 

Šiaulių ap. 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre i 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- | 
rodė!ių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. £ 
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Pilnai Padengta Apdrauda. UTah 1-4515 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3 ; 
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Į P J KERSIS j 
5 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, OW® | 
E OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

E Kerėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- g 
E kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit pat*navimą įvai- a 
E riuose apdraudcs-insurance reikaluose. . 1 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas g 
S garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. s 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—J^aisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
-Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Mes Dutdam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Co's. Basement 
Sutaupykit 33s  ̂ Ir Daugiau! 

Medvilnes Reprodukcijos 
N 

^Petedaitan 

ORIENTAL R Hi (i 
^ * .s ̂  i' * 

& 

IWMMHiimr ' d w.ik 

V* 

Užeikit apžiūrėti musų di
delį pasirinkinmą Oriental 
reprodukcijos pavyzdžių ir 
spalvų raudonų, žalių, mė
lynų, beige ir rusvų. Tvir
ti stori patiesalai tikriau
sios reprodukcijos geriau
sių brangių Oriental ori
ginalų. Jųs norėsite keleto 
jų šia žema kaina. 

Didumas apie 
2x1 Pėdų 
4.95 Vert€s 

Didumas apie 
3x5 Pėdų 
T.95 Vertės 

Didumo apie €'8-'xl0* 
Colių 39.95 Vertės 19« 

Didumas apie 
lx(> Pėdų 

11.95 Vertės 

4 

P 
Paštu J? Telefonu Užsakymai Išpildomi 

, ' Basement Rugs 

S&ukit CH. 3000 
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Stančienė, Barbora. 
Striūna, Bonifacas, iš Šiaulių ap. 
Šukys, Pranas, ii Svėdasų Vjft*, 

kiškio ap. 
Marijampolės ap. 

Talockis, Pranas, nuo Panevėžio, ir 
vaikai Eduardas, Romualdas ir 
Elena. 

Titlius (Tetlius), Petras ir Simo. 
nas, ar jų vaikai, gyv. New York. 

Tamašauskas, Juozas, Stasys ir Vin
cas, i& Gruzdžių vai., Šiaulių ap. 

Tarvydas, iš Tryškių vai. 
Tetmeyer, Gustav ir jo seserys 

Speder, Anna, ir Henseleit, Min
na, iš Vilkaviškio ap. 

Ulazevičiutės, Liudvikos, giminės ir 
pažjstami prašomi atsiliepti. 

Urbanaitė, Petri, ii Bubielių vaL, 
Šakių ap. 

Urbonienė (buv. Stankienė), Ona, 
anksčiau buvo ištekėjusi už Ado
mo Stankkus, mirusio Philadel-
phijoje. 

Vaičius, Antanas, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių ap. 

Vainius, Antanas. 
Vaitkevičius, Juozas. 
Vaitonaitė, Marija, ii Panevėžio a. 
Valentinavičius, Jonas, gimęs Ame

rikoje. 
Valiulis (Valiuliai), i? Nurunų km., 

Vaškų vai., gyv. Chicagoje. 
Valiulytės, Juzefą ir Teklė, iš Zuro-

nų km., Radviliškio par. 
Vilčiauskas, Ignacas, iš Šiaulių ap., 

ir jo vaikai, gimę Amerikoje. 
Viliniškiai, nuo Kupiškio. 
Wabal - Meyerytė, Anna, iš Sere

džiaus vai., Kauno ap., ir jos duk
tė Charlotte, gim. Amerikoje. 

Warkuleiciowa - Gutowska, Broni-
slava, iš Virbališkių km., Kėdai
nių ap., Philadelphijoje. 

Vaineikis - Dubinskaitė, Rozalija, ii 
Nemakščių vai., Raseinių ap. 

Vainoriene - Liaudinskaitė, Karoli
na, ir dukterys Cecilija, ir Ona 
Vainoraitčs. 

Valiackas, Kostas ir Lionginas, iš 
Vabalninko vai., Biržų ap., gyv. 
Boston, Mass. 

Valukėnaitė, Veronika, iš Dusetų p. 
Zarasų ap., gyv. Chicagoje. 

Valutis, Ieva, gyv. Chicagoje. 
Vilčinskas, Simonas, iš Punsko V2l., 

Seinų ap. 
Višniauskas, Motiejus ir Petras, su

nus Motiejaus ir Petronės Jasiu-
kevičiutės, gimę Amerikoje, gyv. 
Paterson. N J. 

Višniauskas, Petras, sunus Petro ir 
Čebatoriutės, gimęs Amerikoje, g. 
Kingston, Pa. 

Vosylius, iš Marijampolės ap., gimi
naičiai Katrės Vosyliūtės - Rat
kevičienės - Ru.škienės. 

Valaitis, Kazimieras, s. Mykolo, iš 
Ariogalos vai., Kėdainių ap., gyv. 
Chicagoje. 

Valaitis, Stasys, sunus Tado, iš 
Ariogalos vai., Raseinių ap., gyv. 
Chicagoje. 

Valčiukas, Kazys, sunūs Antano, ii 
Kelmės vai., Raseinių ap., ir kiti 
jo broliai ir motina. 

Valinskaitės, dukterys Karolio, ii 
Šunskų vai., Marijampolės ap. 

Vanagaitė, Bronė, iš Mažeikių ap., 
ištekėjusi. 

Varneckas ,iš Joniškėlio vai., Kr* 
žų ap. 

Vnckus, Vaslovas, tunus Andriaus, 
gimęs Amerikoje, gyvenęs Lietu
voje, Ukmergės ap. 

Venckutė, Stasė, iš Deltuvos vai., 
Ukmergės ap. 

Vincaitis, Pranas, iš Igliškėlio vai., 
Marijampolės ap. > 

Vosilius, nuo Marijampolės, turi 
pusbrolį Antaną Bulionj. 

Zabelskas, Vincas, iš Seinų ap. 
Zaikauskaitė - Kelečienė, iš Obelių 

vai., Rokiškio ap. ir sunus Kele-
čius. 

Zigler - Schink, Karolina, gim. 
Kauno ir ten gyvenusi. 

Žitkevičius, Povilas ir sesuo Pranė, 
gyveno Vabalninko vai., Biržų a. 

Žvjrblis, Edvardas, ir Karolis ir 
Žvirblytė, Teklė, iš Linkuvos. 

Zailskaitė, iš Simno vai., Alytaus a. 
Žalkauskas, iš Strapeiki* km., Obe

lių vai., Rokiškio ap. 
Zdancevičius, Silvestras, it Suvalkų 

ap. 
žekas, Petras. 
Žemaitienė - Ostrauskaitė, Marija, 

ir jos sesuo Ona, iš Skaisčių, gv» 
Philadelphijoje. 

Zenkevičiutė, Ona, mokytoja, iŠ 
Kryklių km., Naumiesčio par., 

; prašo atsiliepti gimines ir pažį
stamus. 

žičkus, Leonas, gyv. Šiauliuose. 
žilinskis, Petras, s. Igno, ir Stro-

paitės - Žilinskienės. , 
Znaidauskienė, Anė, gyv. Laconia, 

New Hampshire. 
Zubavičiutė, Viktorija, iš Platelių v. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

K*da jusų namai arba sto* 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti upmies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 
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JUMS MELUOJA 
APIE AFFID A VI

TUS 

NIEKUR NEREIKIA NEI 
CENTO UŽSTATYTI AR 
SAVO NAMĄ UŽRAŠYTI 

Daugelis Lietuviu ir norėtu 
daryti ir siusti aliidavitus sa
vo giminėms, Let j hi buna ;š-
g^stiinti melais primingu tam 
daiykui Listuvii, uo.s'.v live; s~~ 
mulkintij. 

Gaila kad tie suklaidintijji 
neina pasiklausti te>n kur rei
kia kaip ištikro su afLdavitais 
yra. 

Melagingi gąsdinimai yra to
kie, buk: 

1. Atvykę iš tremties gimi
nes neis dirbti, reiks juos šer
ti, reiks ant jų visą turtą su
dėti .... 

2. Prie affidavito reikalin
ga nuo kiekvieno traukiamo 
į Ameriką asmens padėti po 
$500 (kiti sako net po $1,00), 
po $1,500 ). 

Visa tai yra melagystė: 
Viena, tremtiniai nori dirb

ti, ir kaip tik atvyksta j Ame
riką, matydami kad kiti gerri 
uždirba, patys jie skubiai bė
ga į darbus, kuogreičiau pasi
daryti sau dolarių. 

Antra: affidavitą darant ir 
siunčiant, siuntėjas arba pasi
rašytojas niekur neturi u/dėti 
nei vieno cento vald'.iai: 

Pinigų jš banko nereikia iš
imti ir niekur juos uždėti ar 
kam nors duoti ar rcdyti. 

Prie affidavito, viskas ko iš 
jusų banko reikia tai tik dvie
jų laiškų, kuriuose banko val
dyba pasako kad jųs turit pa
sidėję tame banke tiek ir tiek 
pinigų. Pinigai kaip buvo taip 
ir lieka banke, o tik laiškus su 
affidavitu siunčiate Amerikos 
konsului Europoje. 

Toliau, pasirašytojas affida
vito taipgi gauna iš savo dar
bavietės kitus du laiškus, ku
riuose kompanija pasako kad 
affidavito darytojas turi nuo
latinį darbą ir kad tiek ir tiek 
į savaitę uždirba. 

Trečias dalykas ko prie affi
davito reikalinga tai tiktai pa
siųsti savo vėliausią "real es
tate" taksų apmokėjimo kvitą, 
parodymui kad esat namo sa
vininkas ir kad už savo nam5}, 
taksus apmokėjot. 

IR VISKAS. 
Ii tų laiškų konsulas spren

džia kad affidavito darytojas 
nėra bedarbis ir nėra koks nie
ko neturintis. 

Vietiniai kreipkis affidavi-
tus daryti į Dirvos ofisą. Ki
tur gyvenantiems Dirva pasiųs 
affidavitu blankas, galėsit jį 
pasirašyti pas savo notarą.^ 

(Affidavitu blankų prašant 
pridėkit kelis pašto ženklus tų 
blankų persiuntimo padengi
mui.) 

Baigė Euclid Sho/e 
High Mokyklą 

IŠVAŽIAVO I VAKARUS 
Petronėlė Joniiic iė su savo 

sjnum studentu Stasiu išva
žiavo porai mėnes' j j Tolimus 
Vakarus. Koliforn: on ir kitur, 
pavažinėti, pamat. ti Ameriką, 
jie grįš Liepos mėnesį per 
Yellowstona Parką. 

Mr. ir Mrs. 3. Velykiai, pra-
1 idę pu~ * r~1t • ^r.aulėtoje Flo
ridoje, dienomis sugrį
žo i Clev' landą. Ten smagiai 
praleido žičmą ir gerai pasil-
sCjo bei dau^ pamatė. 

Aldona Thomas 
Aldona Thomas-Tamošaitytė, 

Dr. Tamošaičio duktė, Birželio 
2 gavo Euclid Shore High mo
kyklos baigimo diplomą, ati
tinkamose ceremonijose, kurių 
uamatyti buvo nuvykę jos tė
vai ir nekurie artimi draugai. 

Sekmadienį, Birželio 6, Dr. 
Tamošaičio rezidencijoje, buvo 
suruošta Tamošaičių artimiems 
draugams priėmimas, p-lės Al
donos mokslo baigimo proga. 

Aldona buvo apdovanota ati
tinkamomis dovanėlėmis. 

Ji yra gabi pianistė. 
Vasarios metu ji pasirinko 

darbuotis ligoninėje, o rudenį 
stos į Flora Stone Mather Col
lege, pasiryžus studijuoti me
diciną. 

Mr. ir Mrs, John Myhling, 
savo rezidencijoje taipgi buvo 
suruošę artimiems draugams 
ir giminėms priėmimą jų dvie
jų sūnų, John ir Robert, mo
kyklų baigimo proga. 

•PAD5KA 
St. • Prcl.opui, gyv. Ansel rd., 

'ž pakieto pasiuntimą nurody
tam T.fitr*'"-1. tremtiniui į 
Vokietiją i uoširdžią padėką 
reiškia Step. Nasvytis. 

19 ŠEIMŲ PASIUNTĖ 260 
PAKIEJV TREMTINIAMS. 

| Clevelando tremtiniai suskai
čiavo, kad jie per savo gyvena-
jmą laika Clevelande (kaikurie iš 
'jų čia dar tik įeli mėnesiai) pa
siuntė 260 pakietų savo gimi
nėms, draugams ir. pažįsta
miems į Vokietiją. 

Tokiu budu. kiekviena tremti
nio šeima vidutiniškai pasiuntė 
po 14 pakietų. Pakieta vertinant 
10 dol. išeina, kad kiekviena šai-
ma tremtiniu šalpai išleido po 
140 dol. 

PAGALBA TREMTINIAI 
Šį sekmadieni, Birž. 13 d., 

Naujos Parapijos svetainėje 
Moterų Sąjungos 3G-ta kuopa 
rengia vakarą tikslu sušelpti 
vaikučius ir sergančius trem
tinius Vokietijoje. 

Bus kortavimas, dainos, tau
tiški šokiai ant scenos ir kiti 

j įvairumai. Visą programą iš-
Į pildys vietos tremtiniai-atei-
j v'ai. 
, Po programos prasidės, gros 
Sonny Michael orkestras (apie 
7 vai. vak.) 

1 Parengimo pradžia 3:3} po 
, pietų. Maloniai kviečiame at
silankyti. Rengėjos. 

NAUJA TREMTINIŲ 
Į VALDYBA . 
1 ikštadeni Clevelando Lietuvių 
Tremtinių D-jos visuotinas susi
rinkimas išsirinko naują valdy, 
bą. Ją sudaro: pirm. prov. Step. 
Nasvytis, sekret. Inž. Pr. Drą-

įsutis, ižd. p. .Juozaitienė, nariai 
;Dr. A. Darnusis .ir J.P. Nasvytis. 
j Susirinkime buvo apsvarstyta 
i eilė svarbių klausimų. Nutarta 
I pagyvinti veiklą, daugiau ben-
i dradarbiauti su senaisiais Cle-
, velandiečiais ir visomis išgalė-
Įmis stengtis padėti tremtiniams 
iš Europos atvykti į USA. 

| Tremtiniai tikisi, jei D.P. bi-
lius laimingai praeis pro Atsto
vų Rumus, Clevelande susilauk
ti bent tūkstančio saiVo likimo 
draugų. 

Susirinkimo meta surinkta 22 
dol. BALF'ui. 

RKO KEITH 'S 105TH 
STKEET theatre 

Bir/elio 9 iki 12 
ing 6?th" ir ''Valley of trie 

°'iBirž 13 iki 15: "Trapoed by 
Boston Blackie" ir "Adventu-
ros in Silverado . 

DR. VINCO KtTDTRKOS Pa-
šalpinės Draugijos piknikas at
sibus Birželio 27 d., Neuros 
Farmoje, Brunswick, Ohio, ku
ri visiems Clevelandiečiams ge
rai žinoma. 

Lietuviškos Vakaruskos 
A. L. Citizens 

Klube 
Lietuvių salėje 
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare 
Žuvis — Blynai — gera muzi 
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra

džia nuo 8:00 vai. 

DIRVA PERSIUNTĖ BALF'ui 
10 DĖŽIŲ RUBŲ 

Geraširdžiai musų skaitytojai 
atsiliepė į BALF'o skelbtą rū
bų vajų; mes persiuntėme 10 di
deliu dėžių įvairių drabužių ir 
avalynės BALF'o centrui į New 
Yorką. 

Bet čia dar tik dalis to, kiek 
butu galima surinkti. 

Mes prašome visų, kurie dar 
neatliko šios žmoniškumo parei
gos, prisidėti ir savo duokle: at-
f-sKiie savo atliekamus rubus į 
Dirvą, o mes juos supakuosime 
ir persiusime BALF'o centrui. 

Nenumokite ranka! Pagelbė-
kite vargšams tautiečiams Eu
ropoje. Juk Jus visi turite dau
gybę drabužių, kurių jau tikrai 
nebenešiosite. 

Kas geriau: laukti kol kandys 
suės, ar atiduoti neturinčiam? 

Spręskite patys. 

PIRMUTINIS DIDELIS 
I IKNIKAS 

Moterų Aušros Vartų Dr-ja 
rengia didelį savo pikniką sek
madienį, Birželio 20, pradžia 
12 vai., Sabaliausko ukėje, prie 
White Rd. ir Bishop. Pelnas 
skiriamas Lietuviams tremti
niams šelpti. 

Nuvažiavimas: Nuo Euclid 
ave. sukti į Chardon road, va
žiuoti iki Richmond Rd., pas
kui sukti į kaire, pusę mąilės 
nuo Richmond rd.) 

Kviečia Komisija, 

PARSIDUODA NAMAS 
4 šeimoms, po 4 kambarius, 

parduoda savininkas. Kreiptis 
1127% E. 169th Street, 

prie Lake Shore Blvd. 

A. a. Cipro Selicko 
Metinis Mirties 

Prisiminimas 
Birželio 13 d. 1947 m., Cle

velande mirė Cipras Selickas, 
I Pasaulinio karo veteranas, 53 
mo+u. Vni-yiį5 įi^k mylėjo sa-

, buvo nuvežtas į Veteranų ligo-
į ninę, kur už kelių dienų persi
skyrė su šiuo pasauliu. 

Cipras Selickas buvo palai
dotas Birželio 19 d. 1947 m., 
Chicagoje, Tautiškose Kapinė
se. Ten išvežtas palaidoti todėl 
kad ten gyvena jo brolis Jonas 
Selickas, kuris buvo įgaliotas 
rūpintis a. a. Cipro laidotuvė
mis.. 

A. a. Cipras Selickas liuosno-
riai buvo įstojęs į Amerikos 
kariuomenę I Pasaulinio karo 
metu. Velionis tiekmylėjo sa
vo tėvynę Lietuvą kad vėliau 
po karo, buvo parvažiavęs Lie
tuvon ten paviešėti, apsipažin- ! 
ti su Lietuva ir pasimatyti su 
savo draugais ir giminėmis. ! 

Jis paėjo iš Svėdasų. Sugrį
žęs Amerikon, vis gyveno Cle
velande iki savo mirtks. Buvo 
skaitytojas ir rėmėjas Dirvos 
ir kitų Lietuviškų laikraščių ir 
rėmėjas Lietuvos reikalų. 

Chicagoje, Tautiškose kapi
nėse buvo palaidotas su milita-
rinėmis apeigomis, kaipo vete
ranas. 

Jo brolis Vladas gyvena Cle
velande, o Lietvoje liko brolis 
Juozas. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIP. 
831 So. Rampart Blvd. 

L i t h u a n i a n  
zsam 
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A LSTHUANilAN PRIEST'S 20 YEARS 
WAY OF SUFFERING 

(Reprint from Our Life) 

IN THE month of November '40 
in a Lithuanian D. P. Camp in 
Schweinfurt, Bavaria, a screenm-? of
ficer exam ned, bof i les thousands of 
other questionnaires, also the one 
of an ailing Lithuanian priest Vr> 
zenas Dainys. He aseertan-d t*ht 
priest Dainys had com*1 to Germany 
"voluntarily" and wrote on the 
rv•xst:onarv the resolution "not eli
gible", that mcar.t depriving of care 
Our reporter met Rev. Dair.ys on a 
late nftorroon, as he was leaving 
+.ha chapel of Lithuanian refugees 
in Schweinfurt. With a kind smile, 
without '"ffescutment or bitterness, 
he told him • about his now nearly 
20 years way as prisoner and refu
gee. This way is not yet at an 
end. Perhaps human conscience will 
make up at last, and mark the end 
of this unhappy refugee's pilgrim
age with the sign of humanity. 

In Soviet Prisons 
Until February 5, 1928, Reverend 

Vinzenas Dainys was priest of the 
Leningrad Wassili parish. On this 
day he was arrested by the G.P.U., 
he was accused of anti-revolutionary 
activity, he was kept for a year in 
a Leningrad prison and was brought 
then to a camp for penal servitude, 
to the Solovki Islands, where he 
was appointed for lumber-work. 
There he found the Canon Matulio
nis and some other priests, who 
had been active in Russia. 

At the examination the GPU al
ways stressed that the Reverend 
Dainys had not been arrested for 
his faith. He was accused of main
taining intercourse with the inter
national bourgeoisie and supporting 
them (as proof was given, that he 
had organized, during his activity 
as priest, an action of support for 
the "enemies of the revolution," 
which were in prison), further he 
had carried on espionage in favor 
of the Vatican (proof—he had cor
responded with his Bishop). When 
he declared that all these activities 
had been of a pūrely religious and 
charitable nature, he was informed 
that "every faithful was a contr-re-
revolutionist". 

By the order of lftw in the civi
lized woi;\4* it is necessary that the 
guilt of a man is proved in case of 
c o n d e m n a t i o n ;  w i t h  t h e  S o v i e t s  
though, the arrested must prove 
that he is innocent. In the Lenin
grad prison, as also in Solovki, the 
GPU officials have demanded, that 

Reverend Dainys ptoves his revo
lutionary loyalty by signing a cer
tificate in which he resigns hir 
pricsthcod, he was not to read mass 
not to hear confession and keep ir 
no intercourse ̂ vvith the institution1" 
ani communities of the Catholic 
Church. He then would be set free 
and could lead a q'iiet life and i' 
he shoul1 r. arry he v/o ild hi grant-
ei t%e special favor of the Soviet 
government — Reverend Dainys re 
fused all these suggestions., • 

In Solovki a GPU agent Augur, t 
Pawlowitsch 'Pavker out of rage 
threatened to shoot him and fixed 
also a day for it. "I was already 
prepared for death, and only prayed 
to God, that He should give me 
strength, to stand to the last," tells 
Rev. Dainys. Mental tension, bodi
ly exhaustion in consequence of the 
hard lumber work, with 300 gr. bread, 
hot water and a ladle full of por
ridge every day, did not let him 
find sleep in the night. As the ap
pointed day approached, when final
ly the fatal night came, an armed 
sentinel ordered him to take all his 
possessions—a towel and a piece 
of soap—and follow him. 

Pauker, who in front of him on 
the table had a large Russian re
volver, noticed how the prisoner 
turned pale. 

"You are afraid of death?" 
"Everybody fears death," answer

ed Rev. Dainys. 
"You must only sign this declara

tion and you are instantly free." 
Gathering together his last bit 

of strength Rev. Dainys answered 
again his "No", he was hardly able 
to stand. With a face, distorted 
by rage, Pauker for a while was 
silent, weighed the revolver in his 
hands, and broke at last into a cyni
cal laughter. He then ordered the 

sentinel to take the prisoner back 
to his place. |> 

Frofh Solovki Rev.* Dainys' Tatai 
way and also that of some other 
fellow sufferers, led to the renown
ed Swiri-Camp and from there to 
the Butyrki prison in Moscow. 

Release 
It was 1933. The prisoners knew 

nothing of the events outside the 
prison, which also could influence 
their fate. Therefore it was an 
enigma to them, when one day of 
all the beards were shave.!, better 
clothes given and also the nourish

ment grew better. And one day 
they were all packed on a prison 
truck the so-called "Black Crow" 
and driven to an unknown destina
tion to a town. 

There were 10 Lithuanian prieita. 
Besides Rev. Dainys to them still 
belonged Canon Matulionis, Rev. Ce-
gys and others. The prisbn guards 
took them out r f the "Black Crow", 
led them to a splendid castle and 
ordered them to wait in an elegant 
ante-chamber. From there they were 
called one after the other into the 
adjoining room. 

{To be Continued) 

Technical Training Schoots Now Open 
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| A New Name j 
| at Kinsman & Lee j 
I Otto G. Graeff, Inc. į 
I (formerly Cineshop i 
s ~ 
I Everything New 1 
3 Everything Modern in S 
1 PHOTOGRAPHY. { 
I Complete Photographic 1 
= Equipment & Supplies | 

| Otto G. GRAEFF, Inc. | 
| LEE at KINSMAN § 

| SK. 7776 I 
.^iiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiciiiiiiimiiitiiiiimiiiiiciiiuiiiiiiiuaiiii^ 

tita įtru—MA-C60 

Soldier-students of The Armored School at Fort Knox, Ky., study terrain 
problems with the oid of a plastic relief map, constructed to exact scale. 
This is one of the many specialists schools open now to qualified young men 
who enlist in the U. S. Army. 

j ŠIĄDIEN : RKO PALACE ir KEITH'S 105th j 
Išimtina; Rodymas KUMŠTYNIŲ VAIZDŲ 

j Rocky Graziano 
i  v s .  

Tony Zale 
f Pasaulinio Vidurinio Svorio Čampionato 

AUTOMOBILE SPECIALISTS 
Carburetor - Windshield Wipers - Ignition - Speedometer 

Brakes - Wheel Aligning and Ealancing 

HINKEL'S SERVICE 
9321 Wade Park AveĮ GA 3931 Cleveland 6, Ohio [ 

«• UaMIIMIIUailHIIIMIH •••••••••« 

ODOS LIGOS 
• SPECIALIZUOJAME gydyme acne ir veido dėmių bfti visokių 
rūšių odos išbėrimų jaunų ir senų.. Taipgi gydome užsisenėjusias 
odos ligas ir niežėjimą. r • 

DR. M. L. NEARING, D.M. 
(Avenue Skin Clinic) 

691 OLD ARCADE 
CHerry 2220 

Euclid Ave. Entrance 
Atdara nuo 10 iki 12; 2 iki 7 P. M. 

MIHMIIUIINMMMINNNaiMMMIINUmMNNIiaaai, 

KIEK VALANDŲ JŲS PRALEIDŽIAT 
SKALBIMUI SAVO BALTINIŲ? 
Atsivežkit visą savo skalbimą—apatinius, kūdikių rubus, 
blanketUH, darbo apvalkalus, etc., į naują, moderninę 

E-Z WASH 
SELF SERVICE LAUNDRY 

6921 SUPERIOR AVENUE 
•* 

čia atliksit visą savo skalbimą tik į 30 MINUTŲ, ilsėdama 
musų patalpose, arba gali išeit į krautuvę, ar net į movie, 

čia yra pilnas įrengimas ir skalbinių išdžiovinimui. 
• KAS ATSINEŠ ŠĮ SKELBIMĄ gaus išsiskalbti vieną 

visą pilną mašiną DYKAI. 

Atdara savaitės dienomis 8:30 A.M. — 10:00 P.M. 
šeštadieniais 8:30 A. M. —- 6:00 P. M. 

CHUNG KING RESTAURANT 
2152 Rockwell Avenue 

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius 

Atdara kasdien nuo 4:80 P. M. to 4:30 A. M. 
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę.. 

Rezervacijoms šaukit MAin 9064. 

PRANEŠIMAS 

BEST STOVE & REPAIR 10. 
Seniau buvo 10619 Superior A««nue 

Dabar randasi 

13425 EUCLID AVENUE 

GATAVI JUMS PATARNAUTI JUSŲ REIKALUOSE. 
. TURI PILNĄ PASIRINKIMĄ REFRIGERATORIŲ, 

PEČIŲ IR KITŲ NAMAMS PADARGŲ. 

• Ateikit apžiūrėti musų Naują Gražią Krautuvę • 

* GL. 7356 * 

C. A. Walden, Owner John Bachlden, Mgr. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllEIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJs 

Į Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS 
= —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

= 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 = 

Išbaigimas! 
= Didžiausias Rinkinys Naudotų Rekordu = 
|, taipgi Specialiai Daug Naujų Rekordt} = 

Į TIKTAI PO ĮO I 
| 500 Kolektorių Rinkinių — Puse Kainos | 
E Mes turime pilną pasirinkimą E 

| Kitų Tautinių Rekordų | 
| taipgi HILLBILLY RECORDS | 

Į LEE'S RECORD SHOP Į 
i 3819 Payne Avenue | 
s Atdara 11 ryto iki 8 vakare kasdien S 
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